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Θέµα: Προβλήµατα στις µετακινήσεις µαθητών
Αξιότιµες κυρίες, Αξιότιµοι κύριοι
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορές γονέων σχετικά µε προβλήµατα που
προκύπτουν κατά τη µεταφορά των παιδιών τους στο σχολείο.
Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά τη διάρκεια της προηγούµενης σχολικής
χρονιάς, δέχθηκε σηµαντικό αριθµό αναφορών, από τη διερεύνηση των οποίων προκύπτει
ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα στις µετακινήσεις των µαθητών, κυρίως µετά τις
συγχωνεύσεις σχολείων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση αναγκών µεταφοράς
παιδιών, ιδίως στην επαρχία. Επίσης πρόσφατα δέχθηκε σχετική αναφορά από την
Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Γονέων και Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρίες
(ΠΟΣΓΚΑµεΑ), στην οποία αναδεικνύονται ζητήµατα που αφορούν την µεταφορά µαθητών
µε αναπηρία. Τα κύρια προβλήµατα που έχουν απασχολήσει την Αρχή είναι τα εξής:
α) η απουσία ζωνών ασφαλείας στα λεωφορεία ή η µη χρήση τους (π.χ. ΦΥ ***,
µεταφορά µαθητών από το Μυρτόφυτο Καβάλας στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελαιοχωρίου)
β) η µη τοποθέτηση συνοδών στα δροµολόγια ακόµα και όταν µεταφέρονται πολύ µικρά
παιδιά νηπιαγωγείου ή δηµοτικού (π.χ. ΦΥ ***: µεταφορά µαθητών µε το ΚΤΕΛ Αττικής στο
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ραφήνας)
γ) η κακή συµπεριφορά ορισµένων οδηγών των ΚΤΕΛ που συνήθως εκτελούν τα
δροµολόγια αυτά και η κακή εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεών τους, µε παράβλεψη
δροµολογίων ή/και εγκατάλειψη παιδιών σε διαφορετική στάση από την προβλεπόµενη
χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση γονέων και σχολείου, όταν υπάρχει κακοκαιρία (π.χ. ΦΥ ***,
µετακίνηση µαθητών από το χωριό Καίσαρι στο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλλιάνων µε το ΚΤΕΛ
Κορινθίας)
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δ) η προσφυγή στη λύση της µεταφοράς µαθητών µε ΙΧ αυτοκίνητα των γονέων, µε
αποτέλεσµα να µην ελέγχεται η τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας, αλλά και να
επιβαρύνονται οικονοµικά και χρονικά οι γονείς για την εκτέλεση των δροµολογίων προς και
από τα σχολεία. Η δε αποζηµίωσή τους αποδίδεται µε ιδιαίτερες καθυστερήσεις και
γραφειοκρατικές εµπλοκές (π.χ. ΦΥ ***: µεταφορά µαθητών νηπιαγωγείου από τη Μεσολακιά
προς την Παλαιοκόµη – ∆ήµος Αµφίπολης)
ε) τα ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γονείς παιδιών µε αναπηρία, ιδίως
όσων δεν µπορούν να µετακινηθούν µε πούλµαν και χρειάζονται µεταφορά µε ιδιωτικά
αυτοκίνητα, τα οποία πολλοί γονείς δεν διαθέτουν, ή µε ταξί, δεδοµένου µάλιστα και του
µειωµένου ενδιαφέροντος των οδηγών ταξί να συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία
µετακίνησης µαθητών ΑµεΑ
Κατά την διερεύνηση των προαναφερόµενων προβληµάτων, ο Συνήγορος του Πολίτη
διαπίστωσε τα εξής:
α) Λόγω της αδυναµίας πολλών δήµων να φέρουν σε πέρας την νέα αρµοδιότητα που
τους δόθηκε µε τον Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα «Καλλικράτης») και την ΚΥΑ 35415/28-72011, ως προς τη µεταφορά µαθητών, στις πλείστες των περιπτώσεων, η εν λόγω
αρµοδιότητα παρέµεινε στις κατά τόπους Περιφέρειες, προκειµένου αφενός να µη
δηµιουργηθεί πρόβληµα ως προς την αδυναµία προσέλευσης των µαθητών στα σχολεία και
αφετέρου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δήµους να προετοιµαστούν για τη διενέργεια
των σχετικών διαγωνισµών. Επίσης, σύµφωνα µε τον Ν. 3852/2010, αρ. 186, οι Περιφέρειες
έχουν την αρµοδιότητα για τη «συγκρότηση Πειθαρχικού Συµβουλίου επιβολής κυρώσεων σε
φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων». Παρόλα αυτά και στις
δυο περιπτώσεις που διερεύνησε η Αρχή ως προς τις καταγγελίες για απρεπή συµπεριφορά
των οδηγών ή/και την κακή εκτέλεση δροµολογίων, τόσο από τις ∆ιοικήσεις των κατά τόπους
ΚΤΕΛ, όσο και από τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες, δεν ενεργοποιήθηκε η εν λόγω
αρµοδιότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτή των µαθητών που φοιτούν στο ∆ηµοτικό
Σχολείο Καλλιάνων Κορινθίας, η υπόθεση έχει απασχολήσει και την Εισαγγελία Πρωτοδικών
Κορίνθου, χωρίς όµως να έχει υπάρξει ακόµη ουσιαστικό αποτέλεσµα στην ορθότερη
εκτέλεση των δροµολογίων. Στην περίπτωση του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ραφήνας, ο ∆ήµος
Ραφήνας δεν έχει προβεί σε σχετικές ενέργειες, ενώ αντίθετα υπήρξε σηµαντική
καθυστέρηση στην απάντηση για το θέµα αυτό προς την Αρχή.
β) Αρκετοί ∆ήµοι και Περιφέρειες αρνούνται την τοποθέτηση συνοδών δεδοµένου ότι
στην ΚΥΑ 35415/28-7-2011 αναφέρεται ότι «η µεταφορά των µαθητών της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης γίνεται και παρουσία συνοδού υπαλλήλου του µεταφορέα ή του οικείου δήµου
όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον οικείο δήµο» και εποµένως κρίνουν (µε βάση την
οικονοµική τους κατάσταση και όχι τα ζητήµατα ασφαλούς µετακίνησης των µαθητών) ότι δεν
υποχρεούνται στην τοποθέτηση συνοδών ώστε να µην επιβαρύνονται µε την δαπάνη αυτή.
Σύµφωνα όµως µε τις διαπιστώσεις της Αρχής, κατά τη διερεύνηση των αναφορών, η µη
ύπαρξη συνοδού, κυρίως κατά τη µεταφορά µικρών παιδιών, εγκυµονεί µια σειρά κινδύνων
όπως α) τη µη επίβλεψη των παιδιών κατά την άνοδο και κάθοδο στο λεωφορείο και τη µη
χρήση ζωνών όταν αυτές διατίθενται στα οχήµατα µε αρνητικές συνέπειες στην ασφάλεια
των µικρών µαθητών. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που δηµιουργούνται προβλήµατα
µεταξύ των µαθητών, ακόµα και µεγαλύτερων ηλικιών, µε τα οποία δεν θα έπρεπε να
απασχολείται ο οδηγός του λεωφορείου αποσπώντας την προσοχή του από την οδήγηση
του οχήµατος, µε προφανείς επιπτώσεις στην ασφάλεια του συνόλου των επιβατών.
γ) Οι ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν έχουν αρµοδιότητα να διασφαλίζουν ή έστω να
εποπτεύουν την έγκαιρη και ασφαλή µεταφορά των µαθητών, παρόλο ότι το αποτέλεσµα της
κακής ή ανεπαρκούς υλοποίησής της είναι η καθυστέρηση ή η µη προσέλευση µαθητών στο
σχολείο ή ακόµα και ο πλήρης αποκλεισµός από την εκπαίδευση µαθητών για τους οποίους
δεν έχει εξασφαλισθεί η µεταφορά, ιδίως ΑµεΑ.

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι οι µαθητές µεταφέρονται στο σχολείο τους εγκαίρως, αδιαλείπτως και µε
ασφάλεια, προτείνει µια σειρά ενεργειών που απαιτούν άµεσα στενή συνεργασία των δυο
υπουργείων, στα οποία απευθύνεται η παρούσα επιστολή. Πιο συγκεκριµένα:
•

Είναι σκόπιµο να διερευνηθεί η επαναφορά της αρµοδιότητας µεταφοράς των
µαθητών στον β' βαθµό Αυτοδιοίκησης (στις Περιφέρειες) καθότι είναι προφανές
ότι οι µεταφορές που πραγµατοποιούνται ξεπερνούν τα όρια ενός δήµου, ενώ τα
ΚΤΕΛ που αναλαµβάνουν κατά κύριο λόγο τις µεταφορές είναι οργανωµένα σε
επίπεδο Νοµού. Με τον τρόπο αυτό αναµένεται να προκύψει σηµαντική βελτίωση
του διοικητικού έργου γιατί θα υπάρχουν σαφώς λιγότεροι φορείς που θα
συνάπτουν τις συµβάσεις µεταφοράς ενώ ο έλεγχος εφαρµογής των όρων της
σύµβασης αλλά και της ισχύουσας νοµοθεσίας θα γίνεται από το ίδιο φορέα που
συνάπτει τη σύµβαση. Επιπλέον, στις περιπτώσεις σχολείων που εξυπηρετούν
παιδιά από διαφορετικούς ∆ήµους όπως είναι οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής αλλά και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, δεν θα επιβαρύνεται µε
την διαδικασία αυτή ο ∆ήµος στην αρµοδιότητα του οποίου τυχαίνει να λειτουργεί
το σχολείο. Από τα προηγούµενα, διαφαίνεται πιθανότητα εξοικονόµησης πόρων
λόγω των οικονοµιών κλίµακας που θα δηµιουργηθούν και του καλύτερου
συντονισµού του µεταφορικού έργου εντός της περιφέρειας.

•

Στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, και εφόσον από την νέα σχολική χρονιά ∆ήµοι
και Περιφέρειες εξακολουθούν να διαχειρίζονται το θέµα της µεταφοράς µαθητών,
θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση της ΚΥΑ 35415/28-7-2011 στην οποία να
εκτίθενται µε σαφήνεια και ακρίβεια οι αρµοδιότητες-ευθύνες της κάθε υπηρεσίας,
αλλά και η έγκαιρη – µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς- διασφάλιση της
µεταφοράς των µαθητών προς τις σχολικές µονάδες.

•

Βάσει ορθού προγραµµατισµού και εξορθολογισµού των δροµολογίων, να
αποφεύγεται η λύση της µετακίνησης των µαθητών µε ΙΧ αυτοκίνητα. Εφόσον
όµως-και µόνο κατ’ εξαίρεση- κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο, να εξεταστεί το
θέµα της απλούστευσης και συντόµευσης της διαδικασίας απόδοσης της
αποζηµίωσης.

•

Να γίνει υπενθύµιση στους ∆ήµους, εφόσον υλοποιούν την αρµοδιότητα
σύναψης της σύµβασης µε τον φορέα παροχής συγκοινωνιακού έργου, ότι
οφείλουν να ελέγχουν την εφαρµογή της σύµβασης και εφόσον χρειάζεται, να
παραπέµπουν την υπόθεση για πειθαρχικό έλεγχο στην αρµόδια Περιφέρεια.

•

Να γίνει υπενθύµιση στις Περιφέρειες ως προς την αρµοδιότητα υλοποίησης
πειθαρχικού ελέγχου των φορέων, ανεξαρτήτως του φορέα που συνάπτει τη
σύµβαση για τη µεταφορά µαθητών (Ν. 3852/2010, αρ. 186).

•

Η παρουσία συνοδού στα λεωφορεία, τουλάχιστον σε όσα µεταφέρουν µαθητές
νηπιαγωγείου και δηµοτικού είναι απαραίτητη για την ασφαλή µεταφορά τους. Ως
εκ τούτου θα πρέπει, στην εν λόγω ΚΥΑ, να προβλεφθούν ρητά α) η υποχρέωση
παρουσίας συνοδού στα λεωφορεία που µεταφέρουν µαθητές της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης και β) οι αρµοδιότητές του.

•

Η χρήση ζωνών είναι απαραίτητη για λόγους ασφάλειας και υποχρεωτική (Υ.Α.
Α-ΟΙΚ.71368/6146). Εποµένως η επίβλεψη της χρήσης της θα πρέπει να
αποτελεί αρµοδιότητα των συνοδών, κυρίως όσον αφορά τη µεταφορά πολύ
µικρών παιδιών, νηπιαγωγείου και µικρών τάξεων δηµοτικού σχολείου. Σκόπιµη
θα ήταν, µεταξύ άλλων, και η έγγραφη υπενθύµιση προς όλους του
εµπλεκόµενους φορείς ότι η ύπαρξη και χρήση ζωνών ασφαλείας σε λεωφορεία
που µεταφέρουν µαθητές είναι υποχρεωτική (εκτός εάν πρόκειται για µισθωµένα
αστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης).

•

Θα πρέπει να υπάρξει ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων φορέων για τις
ισχύουσες προδιαγραφές ως προς τους όρους ασφαλούς και απρόσκοπτης
µετακίνησης των µαθητών.

•

Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να δηµιουργήσει επιτελικό εποπτικό
µηχανισµό για την ορθή υλοποίηση της µεταφοράς µαθητών στα σχολεία,
δεδοµένου ότι από την κακή υλοποίηση θίγεται το δικαίωµα των παιδιών στην
εκπαίδευση καθώς υπάρχουν περιπτώσεις µαθητών που χάνουν το µάθηµά τους
χωρίς να ευθύνονται για αυτό οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις απόψεις σας
ως προς τα παραπάνω. Ιδίως αναµένουµε πληροφόρηση για τις ενέργειες στις
οποίες έχετε προβεί, ώστε να διασφαλιστεί εγκαίρως, από την έναρξη της σχολικής
χρονιάς, η ασφαλής µεταφορά όλων ανεξαιρέτως των µαθητών που, βάσει της
νοµοθεσίας, δικαιούνται µια τέτοια παροχή, ιδίως δε των µαθητών µε αναπηρίες και
όσων κατοικούν σε αποµακρυσµένες περιοχές. Παράλληλα χρειάζεται να
διασφαλιστεί και να επιβεβαιωθεί από εσάς η ενεργοποίηση των απαραίτητων
µηχανισµών για την ορθή εποπτεία των προβλεπόµενων διαδικασιών και την
αποτροπή του περιστασιακού ή µόνιµου αποκλεισµού µαθητών από τη σχολική τους
φοίτηση.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
Με τιµή
Γιώργος Μόσχος
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού

