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ΠΡΟΣ : Τις Περιφέρειες της Χώρας
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Παροχή απολογιστικών στοιχείων συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2020-2021
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αργότερο έως και την Δευτέρα 30-7-2021, τα απολογιστικά στοιχεία
για το σχολικό έτος 2020-2021, συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα, ως εξής:
Απολογιστικά στοιχεία κόστους μεταφοράς, για όλο το σχολικό έτος 2020-2021:
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. 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ Β’4217), δηλαδή με μαθητικά δελτία, με ίδια μέσα των περιφερειών & των
δήμων, με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, καθώς και τους δικαιούχους επιδομάτων, ανά περιφερειακή ενότητα.
2. Στοιχεία πραγματικού κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από 1-92020 έως 30-6-2021:
Την πραγματοποιηθείσα δαπάνη μεταφοράς, καθώς και τον ακριβή αριθμό μεταφερθέντων μαθητών, για όλη τη
σχολική χρονιά 2020-2021.
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.
Παρακαλούμε, τα ανωτέρω στοιχεία να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά και να αποσταλούν στην διεύθυνση
info@ypes.gr, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Το παρόν έγγραφο όπως επίσης και τον 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
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ
• Γραφείο Υπουργού
• Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
• Γραφείο Yπηρεσιακής Γραμματέως
• Γραφείο Γεν. Δ/ντή Οικ/μικών Υπηρεσιών &Δ/κητικής Υποστήριξης
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Γ. ΔΕΔΕΣ

• Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
• Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
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