
Νόμος 4386/2016 
(ΦΕΚ Α 83) 

 
Άρθρο 56  

παρ. 2 
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών 2015-2016 

 
2. Α) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 10.9.2015 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη 
του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), μετά τη φράση «στους 
εκκρεμείς διαγωνισμούς» προστίθεται η φράση «συμπεριλαμβανομένων και όσων εξ 
αυτών έχουν επαναπροκηρυχθεί για οποιοδήποτε λόγο». 
Β) Η παρ. 3 του άρθρου 2 της από 10.9.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 
και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» που κυρώθηκε με το άρθρο 10 
του ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 60 του 
ν. 4369/2016 (Α΄33), αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων που πραγματοποιούνται από την 
έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος και μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών και των για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθέντων και επαναπροκηρυχθέντων 
διαγωνισμών, καθώς και όσων δαπανών έγιναν το χρονικό διάστημα των διαδικασιών 
επαναπροκήρυξης, 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 την απόφαση ανάθεσης της οικείας 
οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας.» 
Γ) Μετά την παρ. 6 του άρθρου 2 της από 10.9.2015 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού 
έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» που κυρώθηκε 
με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 60 του ν. 4369/2016 (Α΄33), προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:  
«Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, εξαιρούνται 
των διατάξεων του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.» 
 


