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 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

  Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
 1. Το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
2. Το άρθρο 8 παράγραφος 8 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85).
3. Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
4. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 

αριθµ. 35415/28−7−2011 (Β΄ 1701) των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Οικονοµικών, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

5. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
επίλυσης του κοινωνικώς ευαίσθητου ζητήµατος της 
µεταφοράς των µαθητών κατά την έναρξη του σχολι−
κού έτους, η οποία προέκυψε από τη µη ολοκλήρωση 
ή την άγονη κατάληξη πολλών σχετικών διαγωνισµών 
από τους περισσότερους ∆ήµους της χώρας εντός της 
νόµιµης προθεσµίας.

6. Την πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφα−
σίζουµε:

Άρθρο 1

1. Οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών από τον τόπο 
διαµονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαµβανοµένης της 
µεταφοράς των µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών 
σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνά−
πτονται, για το σχολικό έτος 2012−2013, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της ΚΥΑαρ.35415/28−7−2011 (Β΄ 1701). Στις 
περιπτώσεις που οι συµβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν 
µέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυ−
νατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από 
τους ∆ήµους, η µεταφορά των µαθητών γίνεται από 
τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερεια−
κού Συµβουλίου µε παράταση, αναδροµικώς και µέχρι 
30−6−2013, των οικείων συµβάσεων ., που έχουν καταρτι−
σθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 
8 του άρθρου 8 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), εφαρµοζοµένων 
αναλόγως. Σε περίπτωση κατάρτισης συµβάσεων µε−

ταφοράς µαθητών από τους ∆ήµους, οι συµβάσεις που 
συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως 
και αζηµίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των 
αντίστοιχων συµβάσεων των ∆ήµων.

2. Οι συµβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλε−
πόµενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται µέχρι τη λύση 
τους µε κόστος το οποίο διαµορφώνεται κατόπιν δια−
πραγµάτευσης, αποµειωµένο σε ποσοστό τουλάχιστον 
17% σε σχέση µε το αντίστοιχο που είχε διαµορφωθεί 
κατά τον Ιούνιο του 2012.

3. Για όσα δροµολόγια εκ των συµβάσεων των προη−
γουµένων παραγράφων προκύψει αδυναµία των µετα−
φορέων να τα πραγµατοποιήσουν, καθώς και για τυχόν 
νέα δροµολόγια, οι Περιφέρειες αναθέτουν καθένα από 
αυτά µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περι−
φέρειας, κατόπιν διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης, µε κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 
προβλέψεις της παραγράφου 2 του παρόντος.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά 
κατά τα άρθρα 44 παράγραφος 1 και 72 παράγραφος 1 
του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 4  Σεπτεµβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 

από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


