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Θέµα: «Μετακίνηση µαθητών έως 18 ετών µε µειωµένο κόµιστρο»  

Υπενθυµίζουµε ότι, για το νέο σχολικό  έτος 2019-2020, δικαιούχοι  
µετακίνησης µε µειωµένου τύπου κοµίστρα είναι µεταξύ  άλλων και:  

- Παιδιά  ηλικίας από  7 έως 12 ετών  
- Νέοι ηλικίας από  13 έως 18 ετών, µε την επίδειξη της αστυνοµικής τους  

ταυτότητας  
Μαθητές της ∆ηµόσιας ∆ευτεροβάθυιας Εκπαίδευσης άνω των 18 ετών,  
µε την επίδειξη του µαθητικού  δελτίου του ισχύοντος σχολικού  έτους.  

Λαµβάνοντας υπ ' όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούµε όπως προβείτε στις  
δέουσες ενέργειες προς όλα τα σχολε ία ευθύνης σας, ώστε:  

1. να ενηµερώσουν τους µαθητές ηλικίας έως 18 ετών για τον τρόπο µε  

τον οποίο έχουν τη δυνατότητα να µετακινούνται µε τα λεωφορεία του  
Ο.Α.Σ.Θ. µε µειωµένο κόµιστρο και  

2. να µεριµνήσουν για τον εφοδιασµό  των µαθητών τους µε τον αναγκαίο  
αριθµό  δελτίων - πάσο και την χορήγηση σε αυτούς, οι οπο ίοι έχουν  
ήδη συµπληρώσει ή  θα συµπληρώσουν το 18°  έτος της ηλικίας τους  
έως την 31 η Αυγούστου 2020, για τη νόµιµη µετακίνησή  τους µε  

µειωµένο κόµιστρο.  

Το µαθητικό  δελτίο για το σχολικό  έτος 2019-2020 Θα χορηγε ίται  
δωρεάν.  

Η διανοµή  των µαθητικών δελτίων από  τον Ο.Α.Σ.Θ. Θα ξεκινήσει στις  
21 Οκτωβρ ίου 2019.  
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Παρακαλούµε, όπως το σφράγισµα και η συµπλήρωση των  
προαπαιτούµενων στοιχείων των µαθητών επ ί  των δελτ ίων, να γίνει µε µέριµνα  

των ∆ιευθυντών κάθε Σχολικής Μονάδας. Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή  στην  
παράδοση των ∆ελτ ίων αποκλειστικά  στους δικαιούχους µαθητές, ώστε να µη  

δηµιουργηθούν προβλήµατα.  

Για τα σχολεία των οπο ίων οι µαθητές συµπληρώνουν το 18e  έτος της  
ηλικίας τους εντός του σχολικού  έτους 201θ-2020, θα αποσταλεί  µε e-maif το  
λογισµικό  πρόγραµµα, για την αποτύπωση των προαπαιτούµενων στοιχείων  
των µαθητών επ ί  των Μαθητικών ∆ελτίων, µε τη χρήση του εκτυπωτή  του κάθε  
σχολείου.  

Με µέριµνα του ∆ιευθυντή , µε την ολοκλήρωση της µαζικής διάθεσης των  
µαθητικών δελτίων θα αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου στην  
ηλεκτρονική  διεύθυνση papavas@oasth.gr  ή  θα παραδ ίδεται σε ηλεκτρονική  
µορφή  στον Οργανισµό , αντ ίγραφο του λογισµικού  µε αντιστοίχιση των  
αριθµήσεων των µαθητικών δελτίων που εκδ ίδει µε τα αντίστοιχα στοιχε ία των  
µαθητών. Σε κάθε περ ίπτωση, οι σχολικές µονάδες θα πρέπει να διατηρο ύν  
αρχε ίο µε την αντιστοίχιση των µαθητικών δελτίων που εκδίδει µε τα αντίστοιχα  
στοιχε ία των µαθητών, καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

Σας αποστέλλουµε συνηµµένα σηµείωµα προκειµένου να ενηµερωθούν  
οι ∆ιευθυντές των Σχολικών µονάδων για τη διαδικασ ία που ακολουθε ίται για  
την προµήθεια των Μαθητικών ∆ελτ ίων καθώς, και το σχετικό  λογισµικό  
πρόγραµµα.  



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Αγαπητο ί  ∆ιευθυντές/Καθηγητές,  

Σας γνωρ ίζουµε ότι η διαδικασ ία έκδοσης µαθητικών δελτίων (πάσο) για το σχολικό  
έτος 2019-2020 Θα ξεκινήσει την ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019.  

Ε ίναι µία διαδικασ ία που εδώ  και πολλά  χρόνια εκτελε ίται µε επιτυχία από  τους  
υπεύθυνους καθηγητές και τους αρµόδιους υπαλλήλους του Ο.Α.Σ.Θ.  

Στην προσπάθεια βελτίωσης αυτής της διαδικασίας , διαµορφώσαµε τον σχεδιασµό  
των µαθητικών δελτίων, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από  τους µαθητές, εφόσον  
το επιθυµούν, ως στελέχη έκδοσης κάρτας απεριορ ίστων διαδροµών.  Καλό  Θα ε ίναι  
λοιπόν η ενηµέρωση ή  η υπενθύµιση αυτής της ιδιότητας των νέων µαθητικών δελτ ίων  
στους µαθητές.  

Επιπλέον, έχει αναπτυχθε ί  ένα λογισµικό  εκτύπωσης των στοιχε ίων των µαθητών  
στα δελτ ία, όπου δοκιµάστηκε πιλοτικά  στα σχολε ία µε επιτυχία. Φέτος υπάρχει στη  
διάθεσή  σας µια νέα βελτιωµένη έκδοση η οπο ία Θα αποσταλε ί  σε όλα τα σχολε ία µέσω  
των διευθύνσεων σας µε e-mail. Το λογισµικό  αυτό  σας δ ίνει τη δυνατότητα εύ κολα και  
γρήγορα να δηµιουργήσετε µια βάση δεδοµένων των µαθητών, να αποφύγετε την  
χειρόγραφη καταγραφή  των στοιχε ίων, να υπάρχει οµοιοµορφία και ευκρινή  αποτύπωση  
των στοιχε ίων των µαθητών στα µαθητικά  δελτία.  

Σας υπενθυµίζουµε ότι για την µαζική  αγορά  των µαθητικών δελτίων ε ίναι  
υποχρεωτικό  να προσκοµίσετε το διαβιβαστικό  έντυπο  µε την ποσότητα δελτ ίων που  
χρειάζεστε για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων µαθητών.  

Η συµπλήρωση όλων των πεδ ίων ε ίναι απαρα ίτητο να γ ίνει µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΑ  (εφόσον δεν χρησιµοποιηθεί  το λογισµικό ), να µας προσκοµίσετε ΕΓΧΡΩΜΕΣ  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  των µαθητών και να τοποθετηθε ί  η σφραγίδα του σχολε ίου σε δύο (σηµεία  
του µαθητικού  δελτίου: επάνω στη Φωτογραφία του µαθητή  και κάτω αριστερά  δίπλα  
στην υπογραφή  του διευθυντή  του εκάστοτε σχολε ίου.  

Με µέριµνα του ∆ιευθυντή  του σχολε ίου, κατά  την παράδοση των µαθητικών  
δελτ ίων στον Ο.Α.Σ.Θ. προς Θεώρηση, υποχρεωτικά  Θα πρέπει να παραδ ίδεται ( ή  να  
αποστέλλεται) σε ηλεκτρονική  µορφή  η αντιστο ίχιση των αριθµήσεων των µαθητικών  
δελτ ίων που εκδ ίδει το σχολε ίο µε τα αντίστοιχα στοιχε ία των µαθητών του. (Η ορθή  χρήση  
του λογισµικού  που σας διατ ίθεται καλύπτει πλήρως τις ανάγκες αντιστο ίχισης των  
µαθητικών δελτίων στους µαθητές που χορηγήθηκαν.)  

Υπενθυµίζουµε ότι για το σχολικό  έτος 2019-2020, µετά  από  σχετική  απόφαση του  
∆.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., τα µαθητικά  δελτία διαθέτονται δωρεάν  στους δικαιούχους µαθητές και  
ισχύουν έως την 31" Οκτωβρίου 2020.  
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