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ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων για τη μεταφορά μαθητών που φοιτούν σε πρότυπα, 
πειραματικά σχολεία. 
        Σας ενημερώνουμε ότι, δημοσιεύτηκε ο Ν. 4937/02-06-2022 (Α΄106), «Ψηφιοποίηση 
των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη 
διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις.». Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ιδίου νόμου, τροποποιείται το 
άρθρο 186 του Ν. 3852/2021 (Α΄87), με την προσθήκη στην αρμοδιότητα της μεταφοράς 
μαθητών δημόσιων σχολείων από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης, από τις 
Περιφέρειες και των μαθητών των προτύπων και πειραματικών σχολείων.

Ειδικότερα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του υπόψη άρθρου, αναφέρονται τα 
εξής:. 
«1. Η περ. 21 της υποπαρ. Η΄ της παρ. II του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 
τροποποιείται, με την προσθήκη της αρμοδιότητας μεταφοράς μαθητών των προτύπων και 
πειραματικών σχολείων, και η περ. 21 διαμορφώνεται ως εξής: «21. Η μεταφορά μαθητών 
από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των 
μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, των 
προτύπων και πειραματικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση 
αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.». 
2. Δαπάνες των Περιφερειών που έχουν διενεργηθεί για τη μεταφορά μαθητών προτύπων και 
πειραματικών σχολείων κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 και μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.»
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν έγγραφο σε όλες τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και υπαλλήλους σας που ασχολούνται με ζητήματα τόσο σχεδιασμού 
όσο και υλοποίησης διαγωνιστικών διαδικασιών μεταφοράς μαθητών, για ενημέρωση και 
πιστή εφαρμογή. 

Το παρόν έγγραφο μπορείτε να το αναζητήσετε και στον ιστότοπο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                      Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1.  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

   Γρ. Υπουργού
2.  Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών                                           Γ. ΔΕΔΕΣ

   Γρ. Υπουργού                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ   ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Αθήνα   01  Ιουλίου  2022
 Α. Π.:  43743

Ταχ. Δ/νση    
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο

:
: 
:
:     
: 
:           

Ευαγγελιστρίας 2 
105 63 Αθήνα
Ε. Δημητριάδου
2131361329
Β. Δημουλά
2131361325              

ΠΡΟΣ:  Περιφέρειες της Χώρας
               Γρ.  Περιφερειαρχών
 

http://www.ypes.gr/
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3.  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
   Έδρες τους                                                              

4.  Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (Ε.Ν.Π.Ε.)
     Μεσογείων 15
     115 26 – ΑΘΗΝΑ  
5. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
     Κεφαλληνίας 45 & Κόμνα Τράκα
     11257    ΑΘΗΝΑ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ:      
1. Γρ. Υπουργού 
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης
4. Γρ. Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γρ. Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικ. Υποστήριξης
6. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
7. Δ/νση  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης       

  (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα  του Υπουργείου)  
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