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ΠΡΟΣ : Τις Περιφέρειες της Χώρας 

Έδρες τους 
              

 

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων πραγµατικού κόστους & αριθµού µεταφερόµενων µαθητών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό 
διάστηµα από 1-4-2015 έως 30-6-2015  & απολογιστικών στοιχείων συγκεντρωτικά για 
το σχολικό έτος 2014-2015 

 
 
 Παρακαλούµε να µας αποστείλετε το αργότερο έως και την ∆ευτέρα 6-7-2015, στοιχεία του 

πραγµατικού κόστους & του αριθµού µεταφερόµενων µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης για την περίοδο από 1-4-2015 έως και 30-6-2015, καθώς και απολογιστικά στοιχεία για 

το σχολικό έτος 2014-2015, συµπληρώνοντας τους αντίστοιχους συνηµµένους πίνακες, ως εξής: 

Ι. Στοιχεία πραγµατικού κόστους & αριθµού µεταφερόµενων µαθητών για το 

 χρονικό διάστηµα από 1-4-2015 έως 30-6-2015: 

         Προκειµένου να  επικαιροποιήσουµε τα στοιχεία που µας έχετε ήδη αποστείλει για το 

ανωτέρω χρονικό διάστηµα θα αναγράψετε στο συνηµµένο πίνακα Ι, 

         1. Στοιχεία  µεταφερόµενων µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας   εκπαίδευσης: 
         τον αριθµό των µεταφερόµενων µαθητών που δικαιούνται µεταφοράς µε όλους τους 
διαθέσιµους τρόπους, οι οποίοι προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. αρ.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ1449/Β΄), 
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 πραγµατικού κόστους µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας   
εκπαίδευσης,  από 1-4-2015 έως 30-6-2015: 
         το πραγµατικό κόστος µεταφοράς µε όλους τους διαθέσιµους τρόπους, για το χρονικό 
διάστηµα από 1-4-2015 έως και 30-6-2015. 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.
  



 
 

 

 

 

          ΙΙ. Απολογιστικά στοιχεία κόστους  µεταφοράς, για όλο το σχολικό έτος 2014-
2015: 
           Προκειµένου να  επικαιροποιήσουµε τα στοιχεία που µας έχετε ήδη αποστείλει για το 
ανωτέρω χρονικό διάστηµα,  θα αναγράψετε στο συνηµµένο πίνακα ΙΙ,  κατ΄αναλογία µε τις  
οδηγίες της παραγρ.Ι, την  πραγµατοποιηθείσα δαπάνη µεταφοράς, καθώς και τον ακριβή αριθµό 
µεταφερθέντων µαθητών, για όλη τη σχολική χρονιά 2014-2015. 
          Παρακαλούµε, τα ανωτέρω στοιχεία να συµπληρωθούν και ηλεκτρονικά και να αποσταλούν 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.dimitriadou@ypes.gr,  εντός της ανωτέρω προθεσµίας.       
          Το παρόν έγγραφο όπως επίσης και τους συνηµµένους πίνακες σε ηλεκτρονική µορφή 
µπορείτε να τα αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου µας: www.ypes.gr, στη 
διαδροµή «Το Υπουργείο»  =>  «Έγγραφα».    
 

 

                                                                                                           
     ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ                                                                    
      Πίνακες Ι&ΙΙ                                                              Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
   
           
    Γ. Περδικάκης                                                        
                                                      
     ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ    
 
                                                                                                  

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

     3.   Γραφείο Γεν. ∆/ντριας Αποκ/σης & Τοπ. Αυτ/σης                                         
     4.  ∆.Ο.Λ.Τ.Α/Τ.Τ.Υ. 
     5 . ∆/νση   Οκονοµικής &  Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α.                                                                                          
     6.  ∆/νση  Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.       
         (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
          του Υπουργείου)   
 
 
 


