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Σύκθωλα κε ην ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην, από ηνύδε θαη ζην εμήο, ν κόλνο ηξόπνο 
επηδόηεζεο ηνπ θνηηεηηθνύ εηζηηεξίνπ γηα ηελ κεηαθίλεζε ηωλ θνηηεηώλ από θαη πξνο ηνπο 
ρώξνπο εθπαίδεπζεο είλαη κε ηελ δξνκνιόγεζε ιεωθνξείωλ απνθιεηζηηθά πξνο ηνπο 

ρώξνπο εθπαίδεπζεο, ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο κίζζωζεο ηωλ νπνίωλ ζα γίλεηαη ελ κέξεη από 
πόξνπο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαη ελ κέξεη από ηνπο θνηηεηέο. Τν ζύζηεκα απηό 

εθαξκόδεηαη ήδε κε επηηπρία θη από όζα άιια παλεπηζηήκηα έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 
δπλαηόηεηα λα ην ρξεκαηνδνηήζνπλ. Ζ ρξήζε ηωλ κηζζωκέλωλ ιεωθνξείωλ ζηηο ώξεο 
αηρκήο από θνηηεηέο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηέιεπζεο ηνπο από όια ηα ζεκεία ηνπ 

εζωηεξηθνύ δαθηπιίνπ ηεο Πνιπηερλεηνύπνιεο, ε απνθπγή ηεο ηαιαηπωξίαο ηεο αγνξάο 
κεκνλωκέλωλ εηζηηεξίωλ αιιά θαη ην κεηωκέλν θόζηνο, γηα ηνπο ηαθηηθνύο ρξήζηεο ηωλ 

ιεωθνξείωλ, είλαη πιενλεθηήκαηα πνπ αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηωλ παξερνκέλωλ 
ππεξεζηώλ. 
 

Τν Πνιπηερλείν Κξήηεο κε ζθνπό, όπωο πάληα, ηελ δηεπθόιπλζε ηεο κεηαθίλεζεο ηωλ 
θνηηεηώλ ηνπ Ηδξύκαηνο θαη ηελ εμάληιεζε ηωλ πεξηζωξίωλ γηα ηελ κείωζε ηνπ θόζηνπο 

κεηαθίλεζεο, εμαζθάιηζε ηελ έγθξηζε από ηα ζπλαξκόδηα Υπνπξγεία Παηδείαο θαη 
Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ δξνκνιόγεζε ιεωθνξείωλ πνπ ζα εθηεινύλ απεπζείαο δξνκνιόγηα 
από Φαληά πξνο ηελ Πνιπηερλεηνύπνιε θαη αληηζηξόθωο γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2009 – 

30/6/2009. Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο κίζζωζεο ηωλ παξαπάλω ιεωθνξείωλ ζα γίλεη ελ κέξεη 
από πόξνπο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαη ελ κέξεη από ηνπο θνηηεηέο κε ηελ 

πξνκήζεηα κεληαίαο θάξηαο απεξηόξηζηωλ δηαδξνκώλ θόζηνπο 15€. Σεκεηώλνπκε όηη ην 
θόζηνο ηεο κεληαίαο θάξηαο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο κε ιεωθνξεία ηωλ θνηηεηώλ ζην 
Παλεπηζηήκην Κξήηεο έρεη νξηζηεί ζε 35 €, ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ ζε 20 €, ελώ θαη νη 

ζπνπδαζηέο ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ ΤΔΗ Κξήηεο ζηα Φαληά, ωο γλωζηόλ πιεξώλνπλ 0,70 € 
γηα θάζε δηαδξνκή Φαληά-Φαιέπα. 

 
Ζ ζπκθωλία πνπ επεηεύρζε κεηά από δηαπξαγκάηεπζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ηδξύκαηνο κε ην 
Αζηηθό ΚΤΔΛ Φαλίωλ, πεξηιακβάλεη ηηο θάηωζη ππεξεζίεο γηα ηνπο πξνπηπρηαθνύο θαη 

κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ Ηδξύκαηνο πνπ ζα πξνκεζεπηνύλ από ην ΚΤΔΛ ηηο κεληαίεο 
θάξηεο απεξηνξίζηωλ δηαδξνκώλ: 

 

 Θα κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη από θαη πξνο ηελ Πνιπηερλεηνύπνιε θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, πιελ ηεο πεξηόδνπ ηωλ δηαθνπώλ ηνπ Πάζρα, 

ρξεζηκνπνηώληαο δέθα (10) απεπζείαο δξνκνιόγηα κε ηελ  έλδεημε 
«ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΗΟ».  Τα δξνκνιόγηα απηά ζα αλαρωξνύλ από Φαληά ζηηο 8:45, 

9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45 θαη ζα αθνινπζνύλ ηελ 
δηαδξνκή Δζληθή Τξάπεδα επί ηεο Πιαηείαο Αγνξάο, Αλδξέα Παπαλδξένπ, Ζξώωλ 
Πνιπηερλείνπ, Αθξωηεξίνπ, είζνδνο ζηελ Πνιπηερλεηνύπνιε, δηέιεπζε ηνπ 

εζωηεξηθνύ δαθηπιίνπ θαη επηζηξνθή ζηα Φαληά.  
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 Θα κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη από θαη πξνο ηελ Πνιπηερλεηνύπνιε θάλνληαο 

ρξήζε όιωλ ηωλ δξνκνινγίωλ ηνπ Αζηηθνύ ΚΤΔΛ Φαλίωλ θαζεκεξηλέο, Κπξηαθέο 
θαη αξγίεο κε πξννξηζκνύο ζην Αθξωηήξη (Κνπλνππηδηαλά, Κακπάλη, Κνξαθηέο, 
Αγ. Ολνύθξηνο, Πιαθνύξεο, Πηζάξη), ηα νπνία δηέξρνληαη έμω από ηελ είζνδν ηεο 

Πνιπηερλεηνύπνιεο. Τα δξνκνιόγηα απηά αλέξρνληαη ζήκεξα ζε ηξηάληα δύν (32) 
θαηά ηηο θαζεκεξηλέο, εηθνζηπέληε (25) ηα Σάββαηα θαη νθηώ (8) θαηά ηηο Κπξηαθέο 

θαη αξγίεο. Δπηπιένλ, ην δξνκνιόγην ηωλ 21:00 πξνο Κνπλνππηδηαλά ζα εηζέξρεηαη 
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαηά ηελ επηζηξνθή ζηελ  Πνιπηερλεηνύπνιε θαη ζα 
δηέξρεηαη ηνλ εζωηεξηθό δαθηύιην.  

 

 Θα κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη από θαη πξνο ηελ Γαιιηθή Σρνιή θάλνληαο ρξήζε 

όιωλ ηωλ δξνκνινγίωλ ηνπ Αζηηθνύ ΚΤΔΛ Φαλίωλ θαζεκεξηλέο, Κπξηαθέο θαη 
αξγίεο κε πξννξηζκό ηελ Φαιέπα, ηα νπνία ζήκεξα αλέξρνληαη ζε νγδόληα έλα (74) 
θαηά ηηο θαζεκεξηλέο, εμήληα έμε (66) ηα Σάββαηα θαη ζαξάληα επηά (47) θαηά ηηο 

Κπξηαθέο θαη αξγίεο. 
 

Οη θνηηεηέο, πνπ ζα επηιέμνπλ λα κελ πξνκεζεπηνύλ ηηο κεληαίεο θάξηεο απεξηνξίζηωλ 
δηαδξνκώλ, ζα κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη κε ηα ιεωθνξεία ηνπ Αζηηθνύ ΚΤΔΛ Φαλίωλ 
θάλνληαο ρξήζε ηωλ θαλνληθώλ θνηηεηηθώλ εηζηηεξίωλ, ην θόζηνο ηωλ νπνίωλ αλά 

δηαδξνκή αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 0,70€ γηα ηελ Α’ Εώλε (Φαιέπα) θαη 1,00 € γηα ηελ Β’ 
Εώλε (Πνιπηερλεηνύπνιε).  

 
Τν κέηξν απηό ζα μεθηλήζεη από ηελ 8ε Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη ε ηηκή ηεο θάξηαο εηδηθά γηα 
ηνλ κήλα Ηαλνπάξην 2009 έρεη νξηζηεί ζε 12 €. Ζ πξνκήζεηα ηωλ κεληαίωλ θαξηώλ 

απεξηνξίζηωλ δηαδξνκώλ ζα γίλεηαη ηηο θαζεκεξηλέο από 7:30 έωο 14:30 κε επίδεημε ηεο 
θνηηεηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ από ηα γξαθεία ηνπ Αζηηθνύ ΚΤΔΛ Φαλίωλ, 

ζηελ νδό Κξηάξε 40, 4νο όξνθνο, ηει. 28210 93345.  Δίλαη ζαθέο, πωο γηα λα κπνξέζεη από 
ηελ πιεπξά ηνπ ΚΤΔΛ λα ζπλερηζηεί ε εθαξκνγή ηεο κνλαδηθήο ιύζεο πνπ ππάξρεη 
ζήκεξα γηα ηελ επηδόηεζε ηνπ θνηηεηηθνύ εηζηηεξίνπ θαη πέξαλ ηνπ ηξέρνληνο 

αθαδεκαϊθνύ έηνπο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη επαξθήο αληαπόθξηζε εθ κέξνπο ηωλ θνηηεηώλ.  
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