Τροπολογία του ΥΠΕΣ για τη μεταφορά μαθητών
Αρ. Τροπολογίας: 1802/149 5.9.2014
Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ.1.α. του άρθρου 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α')
προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως:

«Εάν και μετά τους πρόχειρους διαγωνισμούς παραμένουν αδιάθετα δρομολόγια η Περιφέρεια
δύναται, κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να προσφύγει σε διαδικασία με
διαπραγμάτευση με τους ίδιους ή με τροποποιημένους όρους είτε για ομάδες δρομολογίων
είτε για μεμονωμένα δρομολόγια. Από την εγκατάσταση των νέων Περιφερειακών Αρχών και
μέχρι τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής ο Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας λαμβάνουν κάθε αναγκαία απόφαση.»

2. Στο τέλος του άρθρου 49 του ν.4274/2014 προστίθεται παρ.4, η οποία έχει ως εξής:

«Τα νέα δρομολόγια τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και δεν
μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις τυχόν προβλεπόμενες προαιρέσεις των διακηρύξεων
δύνανται να ανατεθούν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, τηρουμένων των
προϋποθέσεων διαφάνειας και ανταγωνισμού.»

3. Η αληθής έννοια της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της παρ.1.α. του άρθρου 49 του
ν.4274/2014 σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση
των δρομολογίων «κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 83 του
ν.2362/1995 (Α' 247), όπως ισχύει», δεν αφορά στα ανώτατα όρια διενέργειας πρόχειρων
διαγωνισμών του άρθρου 83 του ν.2362/1995.

4. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ.24001.11-6-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
Β'1449) εάν η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
δημόσιων σχολείων δεν είναι εφικτή για το σχολικό έτος 2014-2015 και για τους νομούς
Αττικής και Θεσσαλονίκης 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 παρέκκλιση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στην υπ'
αριθμ.24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α., όπως ισχύει, υπό υην προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της
μεταφοράς μαθητών της οικείας περιφερειακής ενότητας δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο κόστος
της περσινής σχολικής χρονιάς.
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