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Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τη 

οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 50025/26

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ Α  74983/3438/5.10.2018 έγγραφό μας. 

 

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού με το οποίο κοινοποιήθηκε το ΦΕΚ Β’ 4217 όπου 

δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 50025/26.09.2018

σχολείων από τις Περιφέρειες

εν θέματι αντικειμένου, υπενθυμίζονται 

1. Όσον αφορά τη μεταφορά μαθητών με δημόσια

διατάξεις της παρ. 1α  του Κεφαλαίου Γ της όπου

είναι αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους με τη διαδικασία που 

προσδιορίζεται στα προηγούμενα κεφάλαια, η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 4412/

των μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους 

ασφαλούς μεταφοράς. Ειδικώς, για τα ΕΔΧ οχήματα τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί 

της έδρας-διοικητικής μονάδας

2. Η μεταφορά των δικαιούμενων 

Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων 

υπηρεσιών, κατά τα οριζόμενα 

Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα εκτελείται σύ

των εν λόγω οχημάτων και, ειδικότερα,

82 του ν.4070/2012 (Α΄ 82)

άρθρου 83, περί της έδρας-
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σχετικά με τη μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση

οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 50025/26-09-2018  (Β’ 4217) κ.υ.α. 

Α  74983/3438/5.10.2018 έγγραφό μας.  

του ως άνω σχετικού με το οποίο κοινοποιήθηκε το ΦΕΚ Β’ 4217 όπου 

δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 50025/26.09.2018 κ.υ.α με θέμα: «Μεταφορά μαθητών δημόσιων 

σχολείων από τις Περιφέρειες» και προκειμένου να αρθεί οποιαδήποτε τυχόν 

υπενθυμίζονται τα εξής:  

Όσον αφορά τη μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, ισχύ έχουν οι 

ου Κεφαλαίου Γ της όπου ορίζεται ότι: «Εάν η μεταφορά των μαθητών 

είναι αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους με τη διαδικασία που 

προσδιορίζεται στα προηγούμενα κεφάλαια, η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 4412/

των μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους 

Ειδικώς, για τα ΕΔΧ οχήματα τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί 

διοικητικής μονάδας.» 

Η μεταφορά των δικαιούμενων μαθητών Πρωτοβάθμιας (α’ και β’ προσχολικής ηλικίας και 

Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων με δημόσια σύμβαση 

, κατά τα οριζόμενα του Κεφαλαίου Γ’ της υπ’ αριθμ. 50025/26.09.2018 

Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα εκτελείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί της λειτουργίας 

και, ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 

82 του ν.4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, περί της προμίσθωσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, και του 

- διοικητικής μονάδας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ήτοι τη διοικητική ή 

Δεκεμβρίου      2018 

Βαθμός Προτ/τας: 

 

Όπως Πίνακας Αποδεκτών 

με δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τα 

του ως άνω σχετικού με το οποίο κοινοποιήθηκε το ΦΕΚ Β’ 4217 όπου 

«Μεταφορά μαθητών δημόσιων 

τυχόν ασάφεια επί του 

σύμβαση υπηρεσιών, ισχύ έχουν οι 

η μεταφορά των μαθητών 

είναι αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους με τη διαδικασία που 

προσδιορίζεται στα προηγούμενα κεφάλαια, η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τη μεταφορά 

των μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους 

Ειδικώς, για τα ΕΔΧ οχήματα τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί 

μαθητών Πρωτοβάθμιας (α’ και β’ προσχολικής ηλικίας και 

με δημόσια σύμβαση 

50025/26.09.2018 κ.υ.α., από 

περί της λειτουργίας 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 

όπως ισχύει, περί της προμίσθωσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, και του 

των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ήτοι τη διοικητική ή 
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την ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα 

κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. 

 Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, στα οποία έχει ανατεθεί η μεταφορά 

μαθητών από τις οικείες Περιφέρειες κατά τα οριζόμενα του Κεφαλαίου Γ΄ της υπ’ αριθμ. 

50025/26-09-2018 κ.υ.α. με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, εκτελούν διαδρομές με σημείο 

επιβίβασης των μαθητών είτε εντός είτε εκτός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σε 

περίπτωση που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η 

αποβίβαση μπορεί να είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην περίπτωση που η 

επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής.  

3. Τέλος, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφοράς των δικαιούμενων μαθητών από τις 

Περιφέρειες στο πλαίσιο τόσο της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας περί της λειτουργίας των 

Ε.Δ.Χ. οχημάτων, όσο και της υπ’ αριθμ. 50025/26.09.2018 κ.υ.α. επισημαίνεται ότι οι έδρες- 

διοικητικές μονάδες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών (παρ. 3 του άρθρου 83 του ν.4070/2012, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 2 α του άρθρου 14 του ν.4530/2018/ ΦΕΚ Α’ 59) δύνανται να προκύπτουν από 

συνένωση υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.  

      Το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται όπως ενημερώσει 

σχετικά τις αρμόδιες για τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό των δρομολογίων μεταφοράς 

μαθητών Υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας.   

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Α. ΒΟΥΡΔΑΣ 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

 

                                   Αμαλία Παττακού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

 

1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 

2. Γραφεία Γενικών Διευθυντών Μεταφορών & Επικοινωνιών 

3. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα, Γραφεία 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ευαγγελιστρίας 2, ΤΚ 105 63, Αθήνα 

 

2. ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Κεφαλληνίας 45 και Κόμνα Τράκα, ΤΚ 112 57, Αθήνα 

 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Γραφ. Ειδικού Γραμματέα 

Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι Αττικής 

 

4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ 

Πειραιώς 4, ΤΚ 104 31, Αθήνα 

 

Εσωτερική Κοινοποίηση: 

 

1. Γραφείο Υπουργού Υπ.  Και Με.  

2. Γραφείο Υφυπουργού Υπ. και Με.  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ. και Με . 

4. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Μεταφορών Υπ. και Με.  

5. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Υπ. και Με. (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.) 

Καραγεώργη Σερβίας 3 & Νίκης, ΤΚ 105 63, Αθήνα 

 

Εσωτερική Διανομή:  

Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών: -Τμήμα Αστικών Επιβατικών Μεταφορών  
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