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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 35415
Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι−

ας εκπαίδευσης από τους Δήμους. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
α) της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 

Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

β) της παρ. 24 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 
136 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΤΕΙ κ.λπ.»

γ) της παρ. 4 παρ. 18 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

δ) του εδαφίου η΄ της παρ. 10 του άρθρου 18 του 
Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυα−
σμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις πε−
ριφερειακές και δημοτικές εκλογές» 

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α΄), καθώς και του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄)

στ) του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) «Οργάνωση μετα−
φορών με λεωφορεία, κ.λπ.» 

ζ) του άρθρου 1 του Ν. 2446/96 (ΦΕΚ 276 Α΄) «Τρο−
ποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) «Περί Ειδικών 
Τουριστικών Λεωφορείων και άλλες διατάξεις»

η) του άρθρου 2, παρ. 24, του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 
Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες δι−
ατάξεις»

θ) της υπ’ αριθμ. 31973/7−7−2011 (ΦΕΚ 1602 Β΄) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών 
Παρασκευά Κουκουλόπουλο». 

ι) της υπ’ αριθμ. Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄) απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και 
Π. Οικονόμου».

ια) της υπ’ αριθμ. 1120/Η/8−1−2010 (ΦΕΚ 1 Β΄) απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων “Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλο−
πούλου και Ιωάννη Πανάρετου”, όπως τροποποιήθηκε 
με την με την αριθ. Υ274/1−10−2010 (ΦΕΚ 1595 Β΄) και την 
αριθ. 144346/Η/18−11−2010 (ΦΕΚ 1813 Β΄)

ιβ) την αριθμ. 34930/27.07.2011 βεβαίωση της οικο−
νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών περί 
δέσμευσης της σχετικής πίστωσης 

2. Το γεγονός ότι προκαλείται ετήσια δαπάνη από την 
εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, ύψους 
140.000.000 ΕΥΡΩ περίπου. Για το τρέχον έτος η δαπάνη 
ύψους 84.000.000 ΕΥΡΩ περίπου θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις στους Π/Υ των Περιφερειών και η δαπάνη 
ύψους 56.000.000 ΕΥΡΩ περίπου θα καλυφθεί από τους 
Π/Υ των Δήμων. Για τα επόμενα έτη, η εν λόγω δαπάνη 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται 
στους ΚΑΠ των ΟΤΑ α΄ βαθμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−

δευσης δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς 
1. Οι δήμοι υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους 

μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από την 
έδρα του σχολείου τους σε απόσταση μεγαλύτερη από 
την οριζόμενη ως εξής:

α) 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευ−
σης 

β) 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ) 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και 

ΕΠΑΣ
με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές φοιτούν στο πλησι−

έστερο σχολείο της αντίστοιχης κατηγορίας (δημοτικό, 
γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κ.τ.λ.)

2. Η μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαί−
δευσης γίνεται και παρουσία συνοδού υπαλλήλου του 
μεταφορέα ή του οικείου δήμου όποτε αυτό κρίνεται 
απαραίτητο από τον οικείο δήμο. 
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3. Η μεταφορά μαθητών, με την επιφύλαξη της επομέ−
νης παραγράφου, πραγματοποιείται με δημοτική ή δη−
μόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, 
εφόσον η συνολική απόσταση που περιλαμβάνει την 
απόσταση των κατοικιών των μαθητών από τη στάση 
επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης 
από τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια που 
θέτει η παράγραφος (1) του παρόντος άρθρου. 

4. Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑ από τον τόπο 
διαμονής τους (κατοικία−οικοτροφείο), ή από συγκε−
κριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που 
φοιτούν και αντίστροφα πραγματοποιείται χωρίς τους 
περιορισμούς της παρ. 1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. Γ του άρθρου 2 ή στην παρ. Β του ιδίου άρθρου 
εφόσον ο δήμος στον οποίο έχει έδρα το σχολείο δι−
αθέτει κατάλληλα μεταφορικά μέσα. 

Άρθρο 2
Διαδικασία μεταφοράς μαθητών

1. Οι δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς μαθητές μετα−
φέρονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 1, με τους παρακάτω οριζόμενους τρόπους και με 
τη σειρά (Α, Β, Γ) που αυτοί αναφέρονται. Σε περίπτωση 
όπου η μεταφορά δεν είναι εφικτή με κάθε έναν από 
αυτούς τότε για το τμήμα εκείνο του μεταφορικού έρ−
γου που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ακολουθείται 
ο επόμενος. Για τους μαθητές οι οποίοι δε δύνανται να 
μεταφερθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, 
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3.

2. Αρμόδιος δήμος για τη μεταφορά μαθητών ανεξαρ−
τήτως του τόπου κατοικίας και του τρόπου μεταφοράς 
τους (Α, Β, Γ) θεωρείται ο δήμος εντός των ορίων του 
οποίου βρίσκεται το σχολείο στο οποίο οι μαθητές 
μεταφέρονται. Οι δήμοι μπορούν μέσω διαδημοτικής 
συνεργασίας να κάνουν χρήση κοινών λεωφορείων.

Α. Με δημόσια συγκοινωνία
1. Οι δήμοι μεταφέρουν τους μαθητές, οι οποίοι πλη−

ρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου με 
δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία ή με δη−
μοτική συγκοινωνία. Ως δημόσια συγκοινωνία νοούνται 
τα αστικά και υπεραστικά μέσα όπως τα Κ.Τ.Ε.Λ., τα 
τρένα και λεωφορεία του Ο.Σ.Ε. καθώς και τα θαλάσσια 
συγκοινωνιακά μέσα. Ως δημοτική συγκοινωνία νοείται 
η συγκοινωνία του άρθρου 83 του Ν. 3463/2006, ή του 
δημοτικού κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης οι 
δήμοι μπορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 
του Ν. 2963/2001 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2007, να συνάπτουν συμβάσεις εκτέ−
λεσης ενδοδημοτικής ή διαδημοτικής, τακτικής αστικής 
ή υπεραστικής συγκοινωνίας. 

2. Οι δήμοι τροποποιούν τα υφιστάμενα δρομολόγια 
αστικών γραμμών ή ζητούν από την οικεία Περιφέρεια 
την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων υπε−
ραστικών γραμμών της δημόσιας συγκοινωνίας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2963/2001, 
ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι μεταφορές μαθητών 
σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στη παράγραφο 3 
του άρθρου 1. 

3. Σε γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας ή σε γραμ−
μές που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
Ν. 2963/2001 και οι οποίες εξυπηρετούν τη μεταφορά 
μαθητών τα δρομολόγια που εξυπηρετούν τη μεταφορά 
μαθητών επιδοτούνται με το 80% της αποζημίωσης 
όπως προκύπτει βάσει της παρ. Γ.3 του παρόντος άρ−
θρου. 

4. Οι μαθητές που μεταφέρονται δωρεάν με τη δημό−
σια αστική και υπεραστική συγκοινωνία εφοδιάζονται 
με Ειδικό Μαθητικό Δελτίο (ΕΜΔ) του οποίου ο τύπος 
έχει ως εξής:

«

.

201.      201.  

                                   ........................... 

                    . .                                        ....................... 

                                                                 :

                                                                 :

                                                                 :

                                                                 :

                                                                 ................ . . . ........................... 

                                                                  ............................................... 

             »
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5. Η αξία του ΕΜΔ υπολογίζεται στο ύψος του 50% 
της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής που 
διακινείται ο μαθητής από τον τόπο κατοικίας του στην 
έδρα του σχολείου και αντίστροφα. Σε περίπτωση όπου 
ο συγκοινωνιακός φορέας δεν είναι το ΚΤΕΛ αλλά εκμε−
ταλλευτής μικροσυγκοινωνίας η αξία του ΕΜΔ σε Ευρώ 
υπολογίζεται στο ολόκληρο της τιμής του εισιτηρίου. 
Η εκτύπωση των ΕΜΔ γίνεται με φροντίδα και δαπάνη 
του αρμόδιου δήμου.

6. Η συμπλήρωση, θεώρηση και χορήγηση των ΕΜΔ 
στους δικαιούχους μαθητές γίνεται από το διευθυντή 
του σχολείου στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. Τα ΕΜΔ, 
πριν από τη χορήγηση τους, θεωρούνται με φροντίδα 
του διευθυντή του σχολείου και από τον αρμόδιο του 
ΚΤΕΛ ή του εκμεταλλευτή μικροσυγκοινωνίας, ή του 
πλησιέστερου σταθμού του ΟΣΕ, ή της πλησιέστερης 
λιμενικής αρχής κατά περίπτωση.

7. Το ΕΜΔ ισχύει μόνο κατά τις μέρες λειτουργίας 
του σχολείου και καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κά−
τοχό του.

8. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καταστροφής ή 
απώλειας του ΕΜΔ, κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους, εκδίδεται νέο ΕΜΔ. Απαγορεύεται στους μαθητές 
να δίνουν το ΕΜΔ για χρήση από τρίτο πρόσωπο.

9. Μετά τη λήξη των μαθημάτων, ή των εξετάσεων 
κάθε διδακτικού έτους, ή μετά τη λήξη των εισαγωγικών 
εξετάσεων για πρόσβαση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, για τους μαθητές που μετέχουν στις εξε−
τάσεις αυτές τα ΕΜΔ κατατίθενται υποχρεωτικά από 
τους κατόχους τους στο διευθυντή του σχολείου τους 
ο οποίος μεριμνά για την καταστροφή τους. Σε κάθε 
περίπτωση οι διευθυντές των σχολικών μονάδων ενη−
μερώνουν τους συγκοινωνιακούς φορείς για το πέρας 
του σχολικού έτους. 

10. Μαθητές που είναι κάτοχοι ΕΜΔ και διακινούνται 
τις ημέρες ή ώρες μη λειτουργίας των σχολείων υπο−
χρεούνται να καταβάλουν το 50% της κανονικής τιμής 
του εισιτηρίου της διαδρομής που κάνουν, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Β.Δ/τος 306/1973 
(ΦΕΚ 90 Α΄).

Β. Με ίδια μέσα των δήμων
1. Οι μαθητές, οι οποίοι δε μεταφέρονται με τον ανω−

τέρω (Α) τρόπο, μεταφέρονται από τους δήμους με τη 
χρήση των ιδιόκτητων μεταφορικών τους μέσων εφόσον 
τα οχήματα τα οποία διαθέτουν μπορούν να χρησι−
μοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Δεν είναι επιτρεπτή 
η μεταφορά όρθιων μαθητών, άλλως επιβάλλονται οι 
σχετικές κυρώσεις του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει). Εφόσον τα ίδια μέσα των δήμων 
είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό μεταφέρονται κατά 
προτεραιότητα οι μαθητές των ΣΜΕΑ, κατόπιν οι μα−
θητές πρωτοβάθμιας και έπειτα οι μαθητές δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης. 

2. Στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου για 
τα δρομολόγια αποκλειστικής εξυπηρέτησης μαθητών 
οι δήμοι αποζημιώνονται σύμφωνα με την αποζημίωση 
που προκύπτει από το μαθηματικό τύπο του παραρτή−
ματος αφαιρουμένου του ποσοστού του ευλόγου κέρ−
δους όπως προκύπτει βάσει της παραγράφου Γ3 του 
παρόντος άρθρου. 

3. Όταν η μεταφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παρούσας παραγράφου τα διανυόμενα 

χιλιόμετρα και η κατανάλωση καυσίμου που αντιστοι−
χούν είναι πέραν των μεγίστων ορίων των υπηρεσι−
ακών αυτοκινήτων όπως ορίζονται στην Υ.Α.1450/550/
3−3−1982.

Γ. Με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών
1. Προϋποθέσεις
α. Εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη με τη 

διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, τότε ο 
Δήμαρχος αναθέτει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά−
ξεις και ιδίως σύμφωνα με εκείνες του Π.Δ/τος 60/2007 
την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών με κάθε κατάλληλο 
μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους 
όρους ασφαλούς μεταφοράς.

β. Οι όροι της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού 
πρέπει αφενός να αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή συ−
μπίεση του κόστους μεταφοράς των μαθητών και αφε−
τέρου στη βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς τους.

2. Κανόνες προκήρυξης διαγωνισμού 
α. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέχρι και έξι μήνες 

πριν την έναρξη των δρομολογίων με βάση τα δρο−
μολόγια του τρέχοντος έτος. Ο διαγωνισμός μπορεί 
να προκηρύσσεται για χρονική διάρκεια έως και τριών 
ετών.

β. Στο διαγωνισμό προβλέπονται δικαιώματα προαί−
ρεσης έως και το 20% του αρχικού προϋπολογισμού 
για την ενσωμάτωση τυχόν νέων δρομολογίων, καθώς 
επίσης και η δυνατότητα αναπροσαρμογής των αρχικών 
δρομολογίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 
Ο δήμος μπορεί επίσης να προβλέπει ως δικαίωμα 
προαίρεσης τη δυνατότητα χρονικής παράτασης του 
αντικειμένου της σύμβασης με αντίστοιχη αύξηση του 
συμβατικού αντικειμένου μέχρι την ολοκλήρωση του 
επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και όχι πε−
ρισσότερο των τριών μηνών. 

γ. Το μεταφορικό έργο διακρίνεται μεταξύ αυτού που 
πραγματοποιείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και 
αναφέρεται σε μεγάλο αριθμό μαθητών (λεωφορείο, 
μικρό λεωφορείο, ακτοπλοϊκά μέσα, κ.λπ.) και εκείνου 
που πραγματοποιείται με ταξί και αφορά περιορισμέ−
νο αριθμό μαθητών. Ο αριθμός των μεταφερόμενων 
μαθητών ανά δρομολόγιο καθορίζει και το είδος του 
μεταφορικού μέσου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί (λε−
ωφορείο, μικρό λεωφορείο, ταξί, κ.λπ.) αποφεύγοντας, 
εάν είναι δυνατόν, τη χρήση περισσότερων του ενός 
μεταφορικών μέσων στο ίδιο δρομολόγιο.

δ. Το μεταφορικό έργο που διενεργείται με τα μέσα 
του προηγούμενου εδαφίου προκηρύσσεται ανά δρο−
μολόγιο. 

ε. Ο σχεδιασμός των δρομολογίων πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη:

i. την εξυπηρέτηση περισσότερων της μίας σχολικής 
μονάδας από κάθε δρομολόγιο

ii. την εξυπηρέτηση ταυτόχρονα των σχολικών μονά−
δων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

iii. την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση 
κοινών μεταφορικών μέσων, δεδομένης της χωρητικό−
τητας του μεταφορικού μέσου, ούτως ώστε να αποφεύ−
γεται η διέλευση περισσότερων του ενός μεταφορικών 
μέσων από τον ίδιο οδικό άξονα για μεγάλη απόσταση 
όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν είναι επιτρεπτή η μεταφο−
ρά όρθιων μαθητών καθώς και η μεταφορά και άλλων 
επιβατών, άλλως συντρέχει περίπτωση αθέτησης συμ−
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βατικών υποχρεώσεων, ενώ επιβάλλονται και οι σχετικές 
κυρώσεις του Κ.Ο.Κ.

iv. την ομαδοποίηση των μαθητών, οι οποίοι κατοικούν 
εντός του ίδιου οικισμού, σε συγκεκριμένα σημεία επιβί−
βασης και αποβίβασης εντός του οικισμού ούτως ώστε 
να προκύπτουν λιγότερες στάσεις, κατά προτίμηση επί 
του οδικού άξονα πραγματοποίησης του δρομολογίου 

3. Υπολογισμός αποζημίωσης μεταφορικών μέσων
α. Ο υπολογισμός της μέγιστης αποζημίωσης των με−

ταφορικών μέσων σε περίπτωση μίσθωσης αυτών κα−
τόπιν δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού γίνεται με βάση 
τον αριθμό των μονών δρομολογίων (μετάβασης ή επι−
στροφής) που απαιτούνται σύμφωνα με το μαθηματικό 
τύπο του παραρτήματος της παρούσας. 

β. Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της 
διακήρυξης γίνεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο του 
παραρτήματος της παρούσας λαμβάνοντας υπόψη και 
την τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου 
του δρομολογίου.

γ. Τα νέα δρομολόγια τα οποία προκύπτουν μετά τη 
δημοσίευση της διακήρυξης κοστολογούνται σύμφωνα 
με το μαθηματικό τύπο του παρατήματος της παρούσας. 
Για την ανάθεσή τους η Οικονομική Επιτροπή καλεί 
τους ανάδοχους να υποβάλλουν προσφορές οι οποίες 
οφείλουν να είναι ίσες ή κατώτερες του ποσού που 
προκύπτει από την τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς 
εκάστου αναδόχου. Σε περίπτωση μη υποβολής προ−
σφορών για κάθε νέο δρομολόγιο διενεργείται κλήρωση 
μεταξύ των αναδόχων και εκείνος ο οποίος κληρώνεται 
εκτελεί το δρομολόγιο με τα προβλεπόμενα στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

δ. Σε περίπτωση όπου διαγωνισμός δεν έχει ολοκλη−
ρωθεί έως την προβλεπόμενη από τη διακήρυξη έναρξη 
των δρομολογίων για λόγους οι οποίοι δεν ανάγονται 
σε ευθύνη του δήμου παρότι έχει προκηρυχθεί εντός 
της προβλεπόμενης από την προθεσμία της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου και δεν έχει προβλεφθεί δυνατότη−
τα προαίρεσης για την παράταση της προηγούμενης 
σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.β., 
τότε η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το εάν θα 
κάνει χρήση των διατάξεων περί ανάθεσης με διαπραγ−
μάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με 
το άρθρο 25 του Π.Δ/τος 60/2007 μέχρι τη σύναψη της 
σύμβασης του διαγωνισμού ή εάν θα διαθέσει στους 
μαθητές το μηνιαίο επίδομα του άρθρου 3. Σε περί−
πτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του διαγωνισμού η 
οποία οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου, τότε στους 
μαθητές δίδεται το μηνιαίο επίδομα του άρθρου 3 και 
αναζητούνται τυχόν πειθαρχικές ευθύνες στα αρμόδια 
όργανα ή υπαλλήλους του δήμου. 

ε. Σε περίπτωση όπου η διαδικασία του διαγωνισμού 
και μετά τη διαπραγμάτευση αποβεί άγονη ή οι υποβλη−
θείσες προσφορές υπερβαίνουν το όριο του προϋπο−
λογισμού της διακήρυξης η διαδικασία διακόπτεται και 
στους δικαιούμενους μεταφοράς μαθητές καταβάλλεται 
το μηνιαίο επίδομα του άρθρου 3.

στ. Ο δήμος πέραν από το ποσό της σύμβασης σε 
καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση δεν υποβάλλεται.

ζ. Η μεταφορά των μαθητών των δημοσίων σχολεί−
ων Ειδικής Αγωγής από τον τόπο διαμονής τους στο 
σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, καθώς και η με−

ταφορά των μαθητών των μουσικών και καλλιτεχνικών 
σχολείων και σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
μπορεί να αντικαθίσταται με χορήγηση μηνιαίου επιδό−
ματος, μετά την εξάντληση κάθε άλλης δυνατότητας. 
Σε περίπτωση που η μεταφορά των μαθητών δεν είναι 
εφικτή λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του διαγωνι−
σμού και των συναφών διαδικασιών, το επίδομα μπορεί 
να χορηγείται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο 
ο διαγωνισμός όσο και οι άλλες διαδικασίες ανάθεσης 
της μεταφοράς των μαθητών αυτών.

Άρθρο 3
Επιδότηση μαθητών

1. Αν η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 2 είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη 
και οι μαθητές:

α) έχουν εγκατασταθεί στην έδρα του σχολείου 
τους.

β) μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη 
γονική μέριμνα των μαθητών ή των νομίμων επιτρόπων 
τους,

χορηγείται στους μαθητές μηνιαίο επίδομα ως ακο−
λούθως:

i. στους μαθητές της πρώτης (α) περίπτωσης μηνιαίο 
επίδομα 85 €

ii. στους μαθητές της δεύτερης (β) περίπτωσης μηνιαίο 
επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής από−
στασης της κατοικίας από το σχολείο με χιλιομετρικό 
κόστος ίσο με 0.35 €/χιλιόμετρο και για τις μέρες λει−
τουργίας του σχολείου ανά μήνα όπως θα πιστοποιείται 
από το διευθυντή του σχολείου και μέχρι 1500 € ανά 
μαθητή, εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑ, για κάθε 
σχολικό έτος. 

Το ποσό της πρώτης (α) περίπτωσης δύναται να ανα−
προσαρμόζεται στους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους 
ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και πάντα μέσα στο πλαίσιο των πιστώσεων 
που κατανέμονται και διατίθενται στον προϋπολογισμό 
του δήμου για τη μεταφορά των μαθητών.

2. Τα μηνιαία επιδόματα χορηγούνται από Σεπτέμβριο 
έως και Ιούνιο και καταβάλλονται από τον οικείο δήμο 
σε τρεις (3) δόσεις στις 31 Δεκεμβρίου, 31 Μαρτίου και 
30 Ιουνίου του τρέχοντος σχολικού έτους σ’ εκείνους 
που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή στους κατά 
νόμο επιτρόπους αυτών ή στους ίδιους τους μαθητές 
αν αυτοί έχουν ενηλικιωθεί και εφόσον οι επιδοτούμενοι 
φοιτούν στο σχολείο που είναι υποχρεωμένοι όπως 
βεβαιώνεται από το διευθυντή.

3. α. Σε περίπτωση όπου μαθητές μέλη της ίδιας οι−
κογένειας εγκαθίστανται στην έδρα του σχολείου τους, 
το μηνιαίο επίδομα της ανωτέρω (1.α) περίπτωσης κα−
ταβάλλεται για κάθε μαθητή χωριστά.

β. Σε περίπτωση όπου μαθητές, μέλη της ίδιας οικογέ−
νειας, που φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα ή σε σχο−
λικές μονάδες με κοινή έδρα, μεταφέρονται με ευθύνη 
των γονέων ή των νομίμων επιτρόπων τους, το μηνιαίο 
επίδομα των ανωτέρω (1.β) περιπτώσεων καταβάλλεται 
μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφερο−
μένων μαθητών μελών της ιδίας οικογένειας.

4. Στο καταβαλλόμενο μηνιαίο επίδομα της περίπτω−
σης 1.α του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται και το κόστος 
τυχόν μετακίνησής τους στον τόπο διαμονής τους.
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Άρθρο 4
Αρμόδια όργανα

Ως αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση των προ−
βλεπόμενων ενεργειών της παρούσας είναι τα εξής:

1. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας:
α. βεβαιώνει τον υπολογισμό της απόστασης της παρ.1 

του άρθρου 1. Κατά τον υπολογισμό της λαμβάνει υπό−
ψη τη συντομότερη ενδεδειγμένη οδική απόσταση του 
τόπου κατοικίας των μαθητών από την είσοδο της σχο−
λικής μονάδας στην οποία μεταφέρονται.

β. διαβιβάζει σε τυποποιημένο έντυπο στο δήμο έως 
και την 30η Ιουνίου κατάσταση των μεταφερόμενων μα−
θητών στην οποία περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο 
του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίας του και η απόσταση 
από τη σχολική μονάδα σε χιλιόμετρα με προσέγγι−
ση, τουλάχιστον, πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Για τον 
υπολογισμό της απόστασης ο διευθυντής της σχολι−
κής μονάδας μπορεί να ζητά τη βοήθεια της τεχνικής 
υπηρεσίας του οικείου δήμου η οποία, εφόσον ζητηθεί, 
είναι υποχρεωμένη να την παράσχει. Η πιστοποίηση του 
τόπου κατοικίας του μαθητή, για τον υπολογισμό της 
απόστασης, γίνεται με προσκόμιση λογαριασμού κοινής 
ωφέλειας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή ή του 
ιδίου όταν είναι ενήλικος.

γ. βεβαιώνει τον αριθμό των διατεθέντων ειδικών μα−
θητικών δελτίων (ΕΜΔ)

δ. βεβαιώνει την πραγματοποίηση της καθημερινής 
μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την παρ. Γ του άρθρου 
2 της παρούσας

2. Η τεχνική υπηρεσία του δήμου είναι αρμόδια: 
α. για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των ίδι−

ων μεταφορικών μέσων σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ασφαλείας, όπως κάθε φορά ισχύουν, της παρ. Β του 
άρθρου 2 της παρούσας 

β. για την τελική κατάρτιση των απαιτούμενων δρομο−
λογίων για τη μεταφορά μαθητών με ανάλυση των στοι−
χείων που θα συγκεντρώσει από τις σχολικές μονάδες 
και ιδιαίτερα για την κοστολόγησή τους σύμφωνα με 
την παρ. Γ2 του άρθρου 2 της παρούσας και την ακρί−
βεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν. 

3. Ο Δήμαρχος με απόφασή του βεβαιώνει:
α. τις γραμμές της δημοτικής ή δημόσιας συγκοινω−

νίας και τα δρομολόγια αυτών οι οποίες εξυπηρετούν 
τους μαθητές και τις στάσεις επιβίβασης και αποβίβα−
σης εκάστου. 

β. τη δυνατότητα χρήσης των ίδιων μεταφορικών μέ−
σων των δήμων σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 2 
της παρούσας. 

γ. τους μαθητές οι οποίοι μεταφέρονται με καθένα 
από τους οριζόμενους στις παρ. Α, Β, Γ, του άρθρου 2 
της παρούσας τρόπους 

δ. τους μαθητές οι οποίοι δικαιούνται το επίδομα του 
άρθρου 3

ε. την πραγματοποίηση των δρομολογίων στην περί−
πτωση της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συγκοινωνίας 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 2963/2001. 

Άρθρο 5
Καταβολή αποζημίωσης μεταφορικού έργου

1. Η καταβολή της δαπάνης μεταφοράς των μαθητών 
στους δικαιούχους διενεργείται από τους δήμους όταν 
και όπως ορίζεται στις επί μέρους συμβάσεις, με βάση 
τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή 
της αποζημίωσης:

α. για τις μεταφορές που διενεργούνται με δημόσια συ−
γκοινωνία απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, 
η βεβαίωση της παρ. 1.γ. του άρθρου 4 της παρούσας. 

β. για τις μεταφορές που διενεργούνται με δημόσια 
σύμβαση απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, 
η βεβαίωση της παρ. 1.δ. του άρθρου 4.

γ. για τις μεταφορές που διενεργούνται με τη συγκοι−
νωνία του άρθρου 19 του Ν. 2963/2001 η βεβαίωση της 
παρ. 3.β. του άρθρου 4.

Άρθρο 6
Απολογισμός μεταφορικού έργου

1. Οι δήμοι υποχρεούνται μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε 
έτους να αποστέλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τα 
παρακάτω στοιχεία του τρέχοντος σχολικού έτους:

α. χάρτες των πραγματοποιούμενων δρομολογίων οι 
οποίοι περιλαμβάνουν τις στάσεις επιβίβασης – απο−
βίβασης 

β. πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικών φύλλων 
οι οποίοι περιέχουν τα στοιχεία των παραπάνω δρο−
μολογίων (χιλιομετρική απόσταση μονού δρομολογίου, 
κόστος, μεταφορικό μέσο, σχολική μονάδα, αριθμό ετή−
σιων δρομολογίων, τύπος μεταφοράς των παρ. Α,Β,Γ 
του άρθρου 2 της παρούσας) καθώς και στοιχεία προ−
έλευσης−προορισμού ανά κατηγορία. 

γ. πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικών φύλλων 
των δικαιούμενων των μηνιαίων επιδομάτων του άρθρου 
3 της παρούσας. 

2. Η παράδοση των ανωτέρω γίνεται σε τυποποιημένα 
έντυπα που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών στους δή−
μους και η υποβολή τους γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδι−
κής εφαρμογής που δημιουργείται για το σκοπό αυτό.

3. Με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών ο Ελεγκτής 
Νομιμότητας προβαίνει σε έλεγχο των δήμων χωρικής 
του αρμοδιότητας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα τυ−
χόν προκύπτει σύμφωνα με τα ληφθέντα στοιχεία της 
μεταφοράς μαθητών βάσει των σχετικών διατάξεων 
του Ν. 3852/2010. 

Άρθρο 7
Χρηματοδότηση μεταφοράς μαθητών

1. Οι δαπάνες μεταφοράς και επιδότησης των μαθη−
τών βαρύνουν τις σχετικές πιστώσεις των Κ.Α.Π. που 
δεσμεύονται ειδικά για το σκοπό αυτό για κάθε δήμο 
στα όρια του οποίου βρίσκονται οι σχολικές μονάδες 
στις οποίες μεταφέρονται οι μαθητές.

2. Το συνολικό ποσό με το οποίο οι δήμοι επιχορηγού−
νται σε ετήσια βάση από τους Κ.Α.Π. προκύπτει από το 
άθροισμα των επιμέρους ποσών για τη μεταφορά που 
πραγματοποιείται με: 

α. τα ίδια μέσα των δήμων σύμφωνα με το άρθρο 2 
παρ. Β,

β. τα ειδικά μαθητικά δελτία ή τη δημοτική συγκοινω−
νία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α, 

γ. δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παρ. Γ, 

δ. την επιδότηση των μαθητών όπως προκύπτει από 
τη σχετική απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. 3.δ. 

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της.

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η υπ’ 
αριθμ. ΙΒ/6071/98 (ΦΕΚ 932 Β΄) και κάθε άλλη σχετική κοι−
νή υπουργική απόφαση, προγενέστερη της παρούσας. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΦIΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
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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.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 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.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02017010108110012*
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