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Αθήνα, 06 Ιουλίου 2022 
  ΠΡΟΣ:    

-Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη 
-Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα  
-Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως 
-Την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέττα Μακρή  
-Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα  
-Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή  
-Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του  
  Υπουργείου Εσωτερικών κ. Γεώργιο Δέδε 
-Τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη  
-Τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Νικόλαο Πέππα 
-Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, κ. Χαρίλαο Σερπάνο 

 
 Κοινοποίηση:    

-Γραφείο Πρωθυπουργού  
-Υπουργό Επικράτειας 
-Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου 
-Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής   
  Υπουργείου Παιδείας  
-Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/Θμιας & Β/Θμιας Εκπαίδευσης   
-Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων Υπουργείου Παιδείας 
-Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων  
-Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής 
-Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 
-Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας 
-Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας 
-Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας 
-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 
-Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας  
-Διευθυντές/Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων 

 
Θέμα: Εφαρμογή της ΚΥΑ 50025/2018 για την εκτέλεση του Άρθρου 45 Ν4937/2022: 
«Μεταφορά μαθητών πρότυπων και πειραματικών σχολείων - Τροποποίηση άρθρου 186 ν. 
3852/2010» 
 
Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, 
 

Όπως γνωρίζετε, στις 31 Μαΐου 2022 ψηφίστηκε κατά ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή των 
Ελλήνων τροπολογία του άρθρου της περ. 21 της υποπαρ. Η΄ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 
3852/2010 που κατέθεσε και υποστήριξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κος Στέλιος 
Πέτσας. Με την ως άνω τροπολογία αντιμετωπίσθηκε το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών 
των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης 
με δαπάνες των οικείων Περιφερειών όπως ισχύει ήδη και για τα υπόλοιπα δημόσια 
υπερτοπικά σχολεία, ήτοι τα μουσικά σχολεία, τα σχολεία ειδικής αγωγής και τα καλλιτεχνικά 
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σχολεία, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010. Σύμφωνα δε με την εισηγητική έκθεση της τροπολογίας 
– προσθήκης, το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών των πρότυπων και πειραματικών 
σχολείων με δαπάνες των οικείων Περιφερειών γίνεται για λόγους εξυπηρέτησης του 
δημοσίου συμφέροντος, της ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών, της προώθησης κοινωνικών 
πολιτικών για τους πολίτες και του σεβασμού της αρχής της χρηστής και αποτελεσματικής 
διοίκησης και της διασφάλισης της ευημερίας των πολιτών. 
 

Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 4937/2022 (ΦΕΚ 106/Α΄/2-6-2022) 
όπου εντάχθηκε η τροπολογία στο άρθρο 45, αποτελεί πλέον Νόμο του Κράτους και οι μαθητές 
των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων δικαιούνται ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ με βάση 
χιλιομετρικά όρια όπως αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ 50025/2018 με τίτλο «Μεταφορά μαθητών 
δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», ήτοι: 
 

Η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του μαθητή από τη σχολική μονάδα, πάνω από την οποία ο 
μαθητής δικαιούται δωρεάν μεταφορά, προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 50025/2018 (ΦΕΚ 
4217/Β΄/26-9-2018) ως εξής: 
 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α. Για μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα των 
Περιφερειών και των Δήμων: 
α. 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
β. 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, 
γ. 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑΛ. 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β. Για μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών: 
α. 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατ’ ελάχιστον μέχρι την Β΄ τάξη του 
Δημοτικού, 
β. 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, 
γ. 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑΛ. 
 

Ένα πάγιο αίτημα χιλιάδων γονέων μαθητών/τριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων 
έδειχνε ότι ικανοποιήθηκε καθώς ένας πολύμηνος αγώνας μέσα από μια συντονισμένη 
προσπάθεια όλων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Προτύπων Σχολείων της Αττικής 
οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη, αφού με την συγκεκριμένη τροπολογία τα Πρότυπα και 
Πειραματικά Σχολεία εντάχθηκαν στη δωρεάν μεταφορά από την οποία εξαιρούνταν μέχρι 
σήμερα. 
 

Μάλιστα, την ίδια μέρα ψήφισης της τροπολογίας, στις 31 Μαΐου 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών κος Στέλιος Πέτσας δήλωνε στη Βουλή κατά την εισήγησή του επί του θέματος, ότι 
«επιλύουμε ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα». 
 

Όμως, κατόπιν συναντήσεων των εκπροσώπων της Συντονιστικής Επιτροπής των Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων των Πρότυπων Σχολείων της Αττικής με θεσμικούς φορείς κατά τις 
τελευταίες ημέρες, διαπιστώσαμε με έκπληξη αλλά και μεγάλη δυσαρέσκεια ότι η ένταξη των 
μαθητών των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων στο πρόγραμμα της δωρεάν μετακίνησης 
κινδυνεύει να μην λάβει χώρα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμοζόταν έως 
σήμερα για τους λοιπούς μαθητές των υπερτοπικών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων. 
Ειδικότερα προωθείται η εφαρμογή, για πρώτη φορά, της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 
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50025/2018 η οποία προβλέπει τη χορήγηση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου εφόσον η συνολική 
απόσταση η οποία περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών έως τη στάση 
επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης έως τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει 
το όριο των 2,5 χλμ, μη υπολογίζοντας δηλαδή την απόσταση που διανύει ο μαθητής με το μέσο 
μαζικής μεταφοράς οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή η απόσταση (π.χ. 10 ή 15 ή ακόμη και 20 χλμ, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις όποιες μετεπιβιβάσεις χρειαστούν κατά τη διαδρομή), εισάγοντας, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, μία αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση των μαθητών των Πρότυπων 
και Πειραματικών σχολείων. 
 

Επίσης, πληροφορηθήκαμε, ότι, παρά τις αντίθετες ως σήμερα εξαγγελίες, υπάρχει ξεκάθαρο 
και σαφές πλάνο για επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων για τη δωρεάν μετακίνηση όλων των 
μαθητών των υπερτοπικών σχολείων που ανήκουν στο πρόγραμμα μετακινήσεων της 
Περιφέρειας (μαζί και των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων), έτσι όπως αυτά απορρέουν 
από την ΚΥΑ 50025/2018. 
 

Συγκεκριμένα, πληροφορηθήκαμε ότι προωθείται η εφαρμογή μιας νέας παραμέτρου στα 
κριτήρια δωρεάν μετακίνησης με σχολικό λεωφορείο μέσω δημόσιας σύμβασης που σχετίζεται 
με τη χρονική διάρκεια μετάβασης του μαθητή από τη διεύθυνση της κατοικίας του μέχρι το 
σχολείο του, με χρήση αστικής συγκοινωνίας (εξαιρείται το τραμ, και το μετρό). Ειδικότερα, 
προωθείται η εφαρμογή ορίου διάρκειας 45 λεπτών στη μετακίνηση με αστική συγκοινωνία, 
με συνέπεια αν η χρονική διάρκεια μετάβασης του μαθητή στο σχολείο είναι μικρότερη των 45 
λεπτών, τότε ακόμη και αν η απόσταση της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή μέχρι το σχολείο 
του είναι μεγαλύτερη των 3 χλμ. για το Γυμνάσιο και των 5 χλμ. για το Λύκειο, ο μαθητής θα 
μετακινείται με χρήση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου (ΕΜΔ) και με δημόσια συγκοινωνία (αστικά 
λεωφορεία) και όχι με σχολικά λεωφορεία μέσω δημόσιας σύμβασης, ως ίσχυε μέχρι σήμερα για 
τα μουσικά σχολεία, τα σχολεία ειδικής αγωγής και τα καλλιτεχνικά σχολεία. Η τροποποίηση, 
ωστόσο, των κριτηρίων της ΚΥΑ 50025/2018 με την ένταξη του κριτηρίου χρονικής διάρκειας των 
45 λεπτών αυξάνει κατά πολύ το έως σήμερα εφαρμοζόμενο όριο χιλιομετρικής απόστασης της 
διεύθυνσης της κατοικίας του μέχρι το σχολείο του, το οποίο επί σειρά ετών εφαρμόζεται και 
για τους μαθητές των λοιπών υπερτοπικών σχολείων (μουσικών, καλλιτεχνικών), και θα οδηγήσει 
σε εξαίρεση μεγάλου αριθμού μαθητών από τη δωρεάν μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία 
μέσω δημόσιας σύμβασης. 
 

Επειδή οιαδήποτε διαφοροποίηση στην έως σήμερα εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 
αποτελεί ξεκάθαρο εμπαιγμό των γονέων των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών 
σχολείων, ιδίως μάλιστα αφ’ ης στιγμής το οικονομικό σκέλος της μετακίνησης των μαθητών με 
χρήση σχολικών λεωφορείων μέσω δημόσιας σύμβασης έχει ήδη προβλεφθεί.  

Επειδή οι μέχρι σήμερα εγγυήσεις που είχαμε από την Πολιτεία και οι δεσμεύσεις των καθ’ 
ύλην αρμόδιων Υπουργών, σαφώς και δεν προέβλεπαν τροποποίηση των κριτηρίων για τις 
δωρεάν μετακινήσεις έτσι όπως αυτές ορίζονται στην ΚΥΑ 50025/2018. 

Επειδή η ασφάλεια των μαθητών πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.  
Επειδή οι γονείς των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων αναμένουμε ισότιμη και δίκαιη 

μεταχείριση στο θέμα των μετακινήσεων με την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου για τη 
δωρεάν μετακίνηση όλων των μαθητών των υπερτοπικών σχολείων που ανήκουν στο πρόγραμμα 
μετακινήσεων της Περιφέρειας. 
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ΖΗΤΟΥΜΕ: 
 
Την άμεση εφαρμογή της ΚΥΑ 50025/2018 για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ως έχει και 
ως εφαρμόζεται ως σήμερα και για τα λοιπά υπερτοπικά σχολεία (μουσικά, καλλιτεχνικά, 
σχολεία ειδικής αγωγής).  
 
Άλλως επιφυλασσόμαστε ρητά για την με κάθε μέσο δημόσια καταγγελία του εμπαιγμού που 
λαμβάνει χώρα σε βάρος των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των 
οικογενειών τους και δηλώνουμε αποφασισμένοι για μαζικές κινητοποιήσεις των γονέων με 
την έναρξη της σχολικής περιόδου 2022-2023. 
 
 
 
 
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Προτύπων Σχολείων: 
 
1oυ Προτύπου Γυμνασίου Αθηνών 
1oυ Προτύπου Γυμνασίου Ιλίου 
1oυ Προτύπου Λυκείου Αθηνών "Γεννάδειο"  
2oυ Προτύπου Γυμνασίου Αθηνών 
3ου Προτύπου Λυκείου Ιλίου  
Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου 
Βαρβακείου Προτύπου Λυκείου  
Ζαννείου Προτύπου Γυμνασίου Πειραιά 
Ζαννείου Προτύπου Λυκείου Πειραιά 
Προτύπου Γυμνασίου Αναβρύτων 
Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
Προτύπου Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 
Προτύπου Λυκείου Αγίων Αναργύρων 
Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων 
Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
Προτύπου Λυκείου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά  


