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ΘΕΜΑ: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος
           2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α΄).

Σας ενημερώνουμε ότι  δημοσιεύτηκε ο ν.4089/2012 (ΦΕΚ206 Α΄) «Κύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α΄) και 
άλλες διατάξεις».

Με το άρθρο πρώτο, του ανωτέρω νόμου, κυρώνεται η ισχύς της από 4-9-2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 171 Φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (τεύχος Α').

 Με την πρώτη παράγραφο του δεύτερου άρθρου καθίσταται σαφές το πεδίο εφαρμογής 
των  παρατάσεων  των  συμβάσεων  και  προστίθενται  στις  συμβάσεις  που  παρατείνονται  και 
συμβάσεις  που ίσχυαν  κατά το  σχολικό  έτος  2010-2011 και  οι  οποίες  δεν  είχαν παραταθεί  το 
σχολικό  έτος  2011-2012,  λόγω  του  ότι  δεν  παρέστη  ανάγκη  εξαιτίας  της  ανάληψης  του 
μεταφορικού  έργου  από  τους  δήμους  του  νομού.  Στην  περίπτωση  των  συμβάσεων  που  δεν 
παρατάθηκαν το σχολικό έτος 2011-2012 το κόστος αναφοράς, για την εφαρμογή της παραγράφου 
2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, είναι αυτό που είχε διαμορφωθεί κατά την λήξη των εν 
λόγω συμβάσεων κατά τον Ιούνιο του 2011. 

 Με  τη  δεύτερη  παράγραφο,  του  ίδιου  άρθρου,  ορίζεται  ότι  τα  νέα  δρομολόγια 
κοστολογούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα στις συμβάσεις στις οποίες κατέληξαν οι διακηρύξεις των 
Ν.Α. μετά την επιβολή απομείωσης κατά 17%. Συνεπώς ο τρόπος υπολογισμού του κόστους των 
νέων δρομολογίων των περιφερειών είναι  ο  μαθηματικός  τύπος,  με  την επιβολή υποχρεωτικής 
απομείωσης ύψους 17%, της Κ.Υ.Α. ΙΒ/6071/1998 και σύμφωνα με το κόμιστρο βάσει της οποίας 
συνήφθησαν οι συμβάσεις οι οποίες παρατείνονται.  

Με το άρθρο τρίτο προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, με ισχύ από τη δημοσίευσή της,  με το οποίο επανακαθορίζονται οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής της απομείωσης του κόστους των συμβάσεων που παρατείνονται, όταν 
αυτές αφορούν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρχικές συμβάσεις είχαν συναφθεί εντός των ορίων 
του  προϋπολογισμού  των  διακηρύξεων  των  σχετικών  διαγωνισμών.  Για  να  γίνει  περισσότερο 
κατανοητό αναφέρουμε το παράδειγμα μίας σύμβασης η οποία πριν την εφαρμογή της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου είχε απομειωθεί σε ποσοστό 12% και στην οποία πλέον στο αρχικό 
αυτό ποσοστό πρέπει να προστεθεί επιπλέον 5%, ώστε να συμπληρωθεί το απαραίτητο ύψος της 
οριζόμενης,  σύμφωνα με  τα  ανωτέρω,  απομείωσης  (17%).  Αν  ωστόσο  μία  σύμβαση  είχε  ήδη 
μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 17%, τότε το ύψος αυτό παραμένει αμετάβλητο και στη νέα 
παράταση. 
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Σημειώνεται  ότι  τα  ανωτέρω  ποσοστά  αποτελούν  τα  κατώτερα  όρια  απομείωσης  του 
κόστους των συμβάσεων και συνεπώς μπορούν, κατά περίπτωση, να συμφωνηθούν μεγαλύτερες 
απομειώσεις.

Με το άρθρο τέταρτο ρυθμίζονται ζητήματα καταβολής δαπανών για τη μεταφορά μαθητών 
η οποία  πραγματοποιήθηκε αφενός από 3-2-2012 έως 30-6-2012 και  αφετέρου από 11-9-2012 
μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων της παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Με το άρθρο πέμπτο επανακαθορίζεται για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού το 
αρμόδιο όργανο για την παροχή έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.2362/1995 (Α΄247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του 
ν.3871/2010 (Α΄141) και τροποποιήθηκε με την παρ.12 του άρθρου 4 του ν.4038/2012 (Α΄14), το 
οποίο ορίζεται πλέον ως ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σύμφωνα με 
τη  δεύτερη  παράγραφο  του  ιδίου  άρθρου  θεωρούνται  νόμιμες  οι  άνευ  της  απαιτούμενης 
προέγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών αναληφθείσες,  μέχρι  και 26-10-2012, υποχρεώσεις των 
Ο.Τ.Α. 

Με το άρθρο έκτο ρυθμίζονται ζητήματα δαπανών, μεταξύ άλλων και μεταφοράς μαθητών, 
τρέχοντος  οικονομικού  έτους  οι  οποίες  πραγματοποιήθηκαν  κατά  το  οικονομικό  έτος  2011 
καθ΄υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, στις οποίες υφίσταται αδυναµία εκκαθάρισης και 
πληρωµής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2010.  

Με τα άρθρα έβδομο και όγδοο απονέμεται από την 1η Ιουλίου 2013 η αρμοδιότητα της 
μεταφοράς μαθητών στις περιφέρειες, συνεπώς έως την ημερομηνία αυτή οι δήμοι παραμένουν 
αρμόδιοι  σύμφωνα  και  με  τα  ειδικότερα  ισχύοντα.  Ωστόσο,  με  το  άρθρο  ένατο,  δίνεται  η 
δυνατότητα στις περιφέρειες «να εγγράφουν πίστωση, να δημοπρατούν  και να προβαίνουν σε 
κάθε άλλη ενέργεια για την προετοιμασία της μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2013-2104 
και πριν από την 1-7-2013».  

Παρακαλούμε  οι  Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις  να  διαβιβάσουν  το  παρόν  στους  δήμους 
χωρικής αρμοδιότητάς τους, για ενημέρωση και τυχόν περαιτέρω ενέργειες.   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                  Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
1. Ένωση Περιφερειών
    Μεσογείων 15 
    115 26 ΑΘΗΝΑ                                                            
2. Κ.Ε.Δ.Ε.                                                                             Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
    Γενναδίου 8 κ’ Ακαδημίας 65
    106 73 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
5. Δ.Τ.Υ./Α΄,Β΄,Γ΄,Δ, Ε΄,ΣΤ΄      
6. Δ/νση Οικονομικών Ο.Τ.Α. 
7. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
8. Δ/νση  Μηχ/σης και Η.Ε.Σ. 
(προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
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