
 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 24001/11−6−2013 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1449Β΄/14−6−2013) 
 

 

 

Αριθμ. 32807 (1) 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

 

α) της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

 

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

 

γ) του άρθρου 83 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», 

 

δ) του Π.Δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

 



 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005», 

 

ε) του Π.Δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ,)», 

 

στ) του Π.Δ/τος 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.», 

 

ζ) του άρθρου εβδόμου και του άρθρου ενάτου του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013 
(ΦΕΚ 171 Α΄)» και άλλες διατάξεις», 

 

η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε 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΄), 

 

θ) του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) «Οργάνωση μεταφορών με λεωφορεία, κ.λπ.», 

 

ι) του άρθρου 1 του Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α΄) Τροποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) 
«Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων και άλλες διατάξεις», 

 

ια) του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, κ.λπ.», 

 

ιβ) της αριθμ. Υ48/9−7−12 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105), 

 

ιγ) του άρθρου 101 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 

 



 

σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», 

 

ιε) της 240001/11−6−2013 (Β΄ 1449) απόφασης μας, 

 

ιστ) της αριθμ. 329/3−7−2013 (Β΄ 1655) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου». 

 

2. Το αριθμ. 30019/31−7−2014 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών. 

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του κεφ. Α του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 
24001/11−6−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1449 Β΄/14−6−2013) τροποποιείται ως 
εξής: «Σε περίπτωση όπου ο συγκοινωνιακός φορέας δεν είναι το ΚΤΕΛ αλλά εκμεταλλευτής 
μικροσυγκοινωνίας, ή θαλάσσιο μεταφορικό μέσο, η αξία του ΕΜΔ υπολογίζεται στο ολόκληρο 
της τιμής του εισιτηρίου.» 

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του κεφ. Α του άρθρου 2 προστίθενται τα εξής εδάφια: «Η αξία 
των ΕΜΔ μπορεί να υπολογίζεται και σε ύψος κατώτερο του 50% της κανονικής τιμής του 
εισιτηρίου εφόσον ο συγκοινωνιακός φορέας συναινεί προς τούτο. Στους δικαιούχους δωρεάν 
μεταφοράς μαθητές αντί των ΕΜΔ μπορούν να χορηγούνται κάρτες απεριόριστων διαδρομών 
για τη διάρκεια του σχολικού έτους με την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του 
συγκοινωνιακού φορέα και της Περιφέρειας και με κόστος ίσο ή κατώτερο της μεταφοράς τους 
από και προς τη σχολική μονάδα σύμφωνα με τη διαδικασία των ΕΜΔ.» 

 

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση «γ.» ως εξής: 

 

«μεταφέρονται με ιδιώτες μεταφορείς, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες 
προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λπ.), λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας 

 



 

χρήσης σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές. Η Περιφέρεια μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με κόστος 
υπολογιζόμενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου 
του παραρτήματος της παρούσας.» 

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
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