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(άρθρα 29 και 43)
Άρθρο 29
Ρύθμιση επειγόντων θεμάτων μεταφοράς μαθητών
1. Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014−2015, οι οποίες εκτελούνται
σύμφωνα με την περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 (Α 147) και
με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (Α
194) και έληγαν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τη
λήξη του σχολικού έτους 2014−2015. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.α. του άρθρου 49 του ν. 4274/2014.
2. Το άρθρο 29 του ν. 4304/2014 (Α 234) αντικαθίσταται, από 23.10.2014,
ημερομηνία έναρξης ισχύος του, ως εξής: «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων
σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους
2014−2015 (11.9.2014) μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης μεταφοράς και
πάντως όχι πέραν της λήξης του σχολικού έτους 2014−2015, καταβάλλονται νόμιμα,
εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της
μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με
τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης μεταφοράς μαθητών του ιδίου
σχολικού έτους.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (Α 194) αντικαθίσταται
αναδρομικά από τότε που ίσχυσε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του
ιδίου ως άνω άρθρου, ως εξής: «Εάν η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων δεν είναι εφικτή για το σχολικό
έτος 2014−2015 με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των Περιφερειών και των
Δήμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και έπειτα
από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της
οικείας περιφερειακής ενότητας, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου
οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη ή του
αρμόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριφερειάρχη, η υπέρβαση των χιλιομετρικών
αποστάσεων που τίθενται στην υπ’ αριθμ. 24001/11.6.2013 κοινή υπουργική
απόφαση, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μεταφοράς
μαθητών σε ολόκληρη αθροιστικά την Περιφέρεια δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της
περσινής σχολικής χρονιάς και στο πλαίσιο των οριζομένων με τις υπ’ αριθμ. 30844/
31.7.2013 (Β΄ 1897) και 29531/2014 (Β 2060) κοινές υπουργικές αποφάσεις.»
4. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο δίμηνο του
οικονομικού έτους 2014, κατά παρέκκλιση των κειμένων περί δεσμεύσεως
πιστώσεων διατάξεων, μπορεί να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν σε βάρος των
πιστώσεων των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους, τηρουμένων των
λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

Άρθρο 43
Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013−2014 που συνάφθηκαν από τις
οικείες Περιφέρειες, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 278 του ν.
3852/2010 θεωρούνται νόμιμες.

