ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2021-2022
Από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών θα
εκτελείται για το σχολικό έτος 2021-2022 από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας των σχολικών μονάδων .
Αρχικά σύμφωνα με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19 και
μέχρι την οριστικοποίηση εγγραφών - μετεγγραφών μαθητών και των ωρολογίων προγραμμάτων
μαθημάτων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, ήτοι 13/09/2021, η μεταφορά μαθητών με σχολικά
λεωφορεία και ΤΑΧΙ προς και από τις σχολικές μονάδες θα διεξάγεται όπως και το προηγούμενο
σχολικό έτος .
2. Μεταφορείς ΤΑΧΙ και Λεωφορείων, που έχουν λάβει ενημέρωση επειδή έχουν οριστικοποιηθεί οι
εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών και το πρόγραμμα μαθημάτων από τις σχολικές μονάδες, θα
εκτελούν τα δρομολόγια σύμφωνα με ενημέρωση που έχουν λάβει από την αρμόδια υπηρεσία της
περιφέρειας.
3. Μαθητές που μετακινούνται με λεωφορεία της τακτικής συγκοινωνίας του ΚΤΕΛ μέχρι την παραλαβή
του Ειδικού Μαθητικού Δελτίου (Ε.Μ.Δ) θα μεταφέρονται δωρεάν .
4. Έως την οριστικοποίηση όλων των μεταβολών τα δρομολόγια θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις
ανάγκες των μεταφερόμενων μαθητών.
Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19 επιτρέπεται η
μεταφορά μαθητών και εφαρμόζονται ειδικά μέτρα προστασίας ως εξής:
- Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται συγχρωτισμός κατά την
επιβίβαση και αποβίβαση.
- Τα οχήματα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών, απολυμαίνονται
καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών τους, είτε με τη χρήση
αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% [διάλυμα
χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα (9) μέρη νερό και ένα (1) μέρος χλωρίνης], ακολουθεί φυσικός αερισμός και
κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.
- Οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, οι συνοδοί, εκπαιδευτικοί
και οι μαθητές φέρουν υποχρεωτικά μάσκα προστασίας. Στην περίπτωση που κάποιος δεν φέρει
μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς.
- Συστήνεται η τοποθέτηση του μαθητή σε προκαθορισμένη θέση η οποία δεν θα αλλάζει. Προκρίνεται
μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή είναι αδέλφια να κάθονται σε διπλανές θέσεις.
- Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς τη χρήση μη ιατρικής μάσκας, δεν
γίνεται δεκτή από τον οδηγό ή/και τον συνοδό η επιβίβασή του στο όχημα.
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Για την καλύτερη διενέργεια της μεταφοράς των μαθητών παρακαλούνται :
-

-

-

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να αποστέλλουν σε συνεχή βάση τις
μεταβολές με τα στοιχεία των μεταφερόμενων μαθητών και των ωρολογίων προγραμμάτων στην
αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης.
Οι ανάδοχοι μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας που έχουν συνάψει
συμβάσεις με την Π.Ε. μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Προμηθειών στα τηλέφωνα 2741360745
(κα. Αρβανίτη Χαρούλα) και 2741360640 (κα Παναγοπούλου Ελίνα)
Οι ΓΟΝΕΙΣ των μεταφερόμενων μαθητών θα απευθύνονται ΜΟΝΟ στη σχολική μονάδα φοίτησης
του παιδιού τους και η σχολική μονάδα θα ενημερώνει την αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο χρόνος αναμονής των μαθητών λόγω διαφορετικών ωρών του
προγράμματος μαθημάτων είναι μέχρι ενενήντα (90) λεπτά έως το επόμενο δρομολόγιο.

Καλή Σχολική Χρονιά
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΛΗΣ
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