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Θέμα : Μεταφορά μαθητών/τριών προσφύγων/μεταναστών/τριών για το σχολικό έτος 2020-21
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 13483/26-08-2020 εγγράφου μας σχετικά με την μεταφορά μαθητών/τριών για
το επόμενο σχολικό έτος 2020-21, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:
Από το επόμενο σχολικό έτος (2020-21), οι μετακινήσεις των μαθητών/τριών προσφύγων/μεταναστών/τριών
από και προς τις σχολικές μονάδες δεν θα πραγματοποιούνται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης (ΔΟΜ).
Ως εκ τούτου, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και τον έγκαιρο προγραμματισμό της προετοιμασίας των
δρομολογίων μεταφοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής
Μακεδονίας παρακαλούμε να μας αναφέρετε εγγράφως:


Αν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών
προσφύγων/μεταναστών/τριών οι οποίοι διαμένουν στα Κέντρα και Δομές Φιλοξενίας των περιοχών
ευθύνης σας



Τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών/τριών προσφύγων/μεταναστών/τριών σε κάθε σχολική μονάδα
οι οποίοι δικαιούνται δωρεάν μεταφορά από και προς τις σχολικές μονάδες και ποιες είναι αυτές



Αν υπάρχουν μαθητές/τριες πρόσφυγες/μετανάστες/τριες για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία εγγραφής στις Εκπαιδευτικές Δομές και ποιοι από αυτούς θα χρειαστεί να μετακινηθούν από
τον τόπο κατοικίας τους προς τη σχολική μονάδα φοίτησης και αντίστροφα και για τους οποίους, θα πρέπει
να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες τους για τη δωρεάν μεταφορά τους.



Αν έχει σταλεί η λίστα στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, με όλους
μαθητές/τριες πρόσφυγες/μετανάστες/τριες οι οποίοι δικαιούνται δωρεάν μεταφορά για το σχολικό
έτος 2020-2021. οριστικοποίηση της λίστας με τους δικαιούχους δωρεάν μεταφοράς μαθητές/τριες για
το σχολικό έτος 2020-21.



Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως μέχρι την Τετάρτη 02/9/2020 για όλα τα παραπάνω και
ξεχωριστά για το καθένα που αφορούν στη δωρεάν μεταφορά των μαθητών/τριών
προσφύγων/μεταναστών/τριών των περιοχών ευθύνης σας
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας

Αλέξανδρος Κόπτσης

