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          ΠΡΟΣ :  Περιφέρειες της Χώρας
           (Έδρες τους)

ΘΕΜΑ:  Διατάξεις αναφορικά με τη μετακίνηση μαθητών που εμπεριέχονται στην, από 01.05.2020 
(ΦΕΚ Α’90), Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την  αντιμετώπιση της 
πανδημίας του ιού COVID-19, έχει  δημοσιευθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»                  
(ΦΕΚ Α’90/01-05-2020), όπου στο ΜΕΡΟΣ Ε αυτής περιλαμβάνονται επιμέρους διατάξεις για τη 
μετακίνηση των μαθητών. 

Ειδικότερα στο άρθρο εικοστό έκτο της ανωτέρω Π.Ν.Π. αναφέρονται τα εξής:
«Κατά τη μετακίνηση μαθητών, όπου αυτή απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις, από και προς τη 
σχολική μονάδα φοίτησης, λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για τη προστασία της υγείας τους 
από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και των κατά περίπτωση 
συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να εξειδικεύονται τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους αποφυγής συνωστισμού, είναι δυνατή η μεταφορά των 
μαθητών αυτών με επιπλέον ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα των οικείων ΟΤΑ ή, σε περίπτωση 
έλλειψης τέτοιων μέσων, με κατάλληλα μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους της κείμενης 
νομοθεσίας με ανάθεση δημόσιας σύμβασης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (A’ 147) ή, 
εφόσον η αξία της σύμβασης υπερβαίνει το όριο του ανωτέρω άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)».

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν στις υπηρεσίες και υπαλλήλους των 
Περιφερειακών Ενοτήτων σας, που ασχολούνται με ζητήματα τόσο σχεδιασμού όσο και 
υλοποίησης διαγωνιστικών διαδικασιών της υπηρεσίας της μεταφοράς μαθητών, για ενημέρωση 
και πιστή εφαρμογή.

Το παρόν έγγραφο μπορείτε να αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.: 
www.ypes.gr.

   Η αν. Γεν. Δ/ντρια                          
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   Κ. Κουτσούμπα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1. Γραφείο Προέδρου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
2. Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

 Δ/νση Μελετών & Γνωμοδοτήσεων
eaadhsy@eaadhsy.gr

3. ΚΕΔΕ
4. ΕΝΠΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης 
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Αναπτ. Πολιτικής
6. Αν. Γεν. Δ/ντρια Οικ.Υπηρεσιών & Διοικ.Υποστήριξης
7. Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης/Τμήμα Τ.Υ.
8. Δ/νση Οικονομικής & Αναπτ. Πολιτικής
9. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
    (με την παράκληση να αναρτήσει το παρόν στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.)
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