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ΠΡΟΣ : Τις Περιφέρειες της Χώρας
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως
31-12-2020, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αργότερο έως και την Τρίτη 01-12-2020, στοιχεία του
εκτιμώμενου κόστους για τη μεταφορά μαθητών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης για την
περίοδο από 1-9-2020 έως και 31-12-2020, καθώς και στοιχεία για τον αριθμό των μεταφερόμενων
μαθητών συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο συνημμένο πίνακα, ως εξής:
1.Στοιχεία μεταφερόμενων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
Θα αναγράψετε στον συνημμένο πίνακα, τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών που δικαιούνται
μεταφοράς με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, δηλαδή με μαθητικά δελτία, με ίδια μέσα των
περιφερειών &των δήμων, με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, καθώς και τους δικαιούχους
επιδομάτων, ανά περιφερειακή ενότητα. Τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αφορούν την υφιστάμενη
κατάσταση, κατά την ημερομηνία υποβολής τους στην υπηρεσία μας.
2.Στοιχεία εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης, από
1-9-2020 έως 31-12-2020:
Θα αναγράψετε στο συνημμένο πίνακα, το εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς με όλους τους
διαθέσιμους τρόπους, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως και 31-12-2020. Τα ποσά θα
περιλαμβάνουν δηλαδή χωριστά το κόστος των ειδικών μαθητικών δελτίων, της χρήσης των ιδίων
μέσων των δήμων & των περιφερειών, το κόστος μεταφοράς με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών,
καθώς και των επιδομάτων προς τους μαθητές για τις περιπτώσεις αδυναμίας πραγματοποίησης της
μεταφοράς με τους προηγούμενους τρόπους.
3. Στοιχεία κόστους μεταφοράς μαθητών σε περίπτωση χρήσης των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.
4713/2020. Επισημαίνουμε πως στην στήλη (3) του πίνακα που αφορά Δημόσιες Συμβάσεις, θα
περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του
ν.4713/2020.
Ειδικότερα η στήλη 5 του πίνακα συμπληρώνεται σύμφωνα με την περίπτωση της παραγράφου (1)
του άρθρου 33 του ν. 4713/2020 «Σε περιπτώσεις εκκρεμών διαγωνισμών έως την έναρξη του
σχολικού έτους 2020-2021 τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών
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πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων.........».
Όπως επίσης και η στήλη(6)του πίνακα συμπληρώνεται σύμφωνα με την περίπτωση της παραγράφου
(2) του άρθρου 33 του ν. 4713/2020 :
«Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες Περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,
β) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά από την προκήρυξη των διαγωνισμών,
γ) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες
προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες,
δ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η
Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως τις 30.6.2021, την εκτέλεση των
συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2020…..». .
Παρακαλούμε, τα ανωτέρω στοιχεία να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά και να αποσταλούν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypes.gr, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Το παρόν έγγραφο όπως επίσης και το συνημμένο πίνακα σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να τα
αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή «Το
Υπουργείο» => «Έγγραφα».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Πίνακας

Η Αν. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 Γραφείο Υπουργού
 Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
 Γραφείο Γενικής Διευθύντριας
Οικον. Υπηρεσιών και Διοικ. Υποστήριξης
 Δ/ντή Διοικ. Υποστήριξης
 Δ/ντή Οικονομικής &Αναπτυξιακής Πολιτικής
 Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
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