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ΠΡΟΣ: Τις Περιφέρειες της Χώρας
Έδρες τους

ΘΕΜΑ : Ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα για την μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019 2020
Θα θέλαμε, για την καλύτερη ενημέρωσή σας σε σχέση με το θέμα της μεταφοράς
μαθητών, να θέσουμε υπόψη σας ότι με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4625/2019 (Α’139)
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
ρυθμίστηκαν, με μεταβατικό τρόπο, σειρά ζητημάτων για το σχολικό έτος 2019-2020.
Ειδικότερα:
Α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις των εκκρεμών έως την
έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020 διαγωνισμών, για τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή
μπορεί να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς
μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή
των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30.6.2020.
Β) Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις που:
αα) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,
ββ) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών,
γγ) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι
υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες,
δδ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς,
για τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως 30.6.2020, την
εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2019. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται
υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.
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Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι μεταβατικού χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών σε όλη τη χώρα, και μέχρι την ολοκλήρωση της
επεξεργασίας, από το Υπουργείο Εσωτερικών, του νέου πλαισίου ρύθμισης του θέματος.
Επίσης, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της
ΚΥΑ με αρ.50025/2018 (Β΄4217), μπορεί να χορηγείται προσωρινά, επιδότηση σε μαθητές μέχρι να
ολοκληρωθεί τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι άλλες διαδικασίες ανάθεσης της μεταφοράς.
‘Όπως γνωρίζετε, έχει ήδη αποσταλεί προς όλες τις Περιφέρειες υπόδειγμα προκήρυξης
για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με το Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΣΑ). Σημειώνεται ότι αναμένεται οι νέες διακηρύξεις του ΔΣΑ, σε συνδυασμό με τις
πληροφορίες που θα μπορούν να αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα «my school» του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να συμβάλλουν αποφασιστικά στην έγκαιρη διενέργεια
των διαγωνισμών, με μεγαλύτερη διαφάνεια και μικρότερο διοικητικό βάρος.
Στο πλαίσιο αυτό, θα προτρέπαμε να εξετάζεται συνεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες
μεταφορών των οικείων Περιφερειών σε συνεργασία με τους φορείς δημόσιας αστικής ή
υπεραστικής καθώς και δημοτικής συγκοινωνίας, η δυνατότητα συμβολής των τελευταίων μέσω της
τροποποίησης υφιστάμενων ή πρόβλεψης νέων δρομολογίων, προκειμένου να καλύπτονται οι
ανάγκες μετακίνησης όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού μαθητών και να εξασφαλίζεται η σωστή
διαχείριση των δημόσιων οικονομικών πόρων.
Τέλος παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα αναλάβει
πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση των αρμόδιων στελεχών των
Περιφερειών για την λειτουργία του ΔΣΑ.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκονται στη διάθεσή σας, για
οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή συνεργασία για την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των
προαναφερόμενων μεταβατικών διατάξεων.
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