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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.  1/13-1-2023 Πρακτικό Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και  16-2-2021  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- συνεδρίαση (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει  και 
του άρθρου 78 του Ν 4954/2022 (ΦΕΚ 136 τ.Α,),  στις  δέκα τρεις  (13) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 15.30, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 5690/129/13-1-2023  Πρόσκλησης της Προέδρου του  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2.Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
Δ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Κατέρης Ιωάννης 3.Σίμου -Τάσιου Αναστασία  4.Βαρέλης Δημήτριος 
5.Φώτης Φώτιος 6.Λάμπρου Αλκιβιάδης 7.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 8.Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα 9.Νάκου – Δασούλα Αγνή 10. Πότσης 
Οδυσσεύς 11.Τσιάρα Σταυρούλα 12.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα).13.Γοργόλης Βασίλειος 14.Γκαρτζονίκας Ηλίας 15.Γαϊτανίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) 16.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 17.Παπαχρήστου Βασίλειος  18.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 19.Παργανάς 
Σταύρος 20.Καλούδης Βασίλειος 21.Γούσης Χρήστος 22.Σπυρέλης Μιχαήλ 23.Ματσίρας Χρήστος 24. Γκούμας Αχιλλέας  
β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 25.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 26.Σακαρέλης Δημήτριος 27.Ζάψας Γεώργιος 28.Σπέγγος Αριστείδης 
Δημήτριος (Άρης) 29.Λέκκα Χριστίνα 30.Κορωναίος Θεόδωρος 
 β. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:31 Νάνος Ευστάθιος 32.Ριζόπουλος Σπυρίδων 33.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 
δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 34.Δημητρίου Δημήτριος 35.Κιτσανού Μαργαρίτα 36.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 37.Φραγκούλης Παύλος 
 ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  38..Πρέντζας Γεώργιος 39.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 40.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
στ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» 41.Γαλατάς Ζώης  
ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 42.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος   
η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:43.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 
 θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :44.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
 
Ε. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και 
Αργυρώ Παππά 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, 
θέμα μόνον: 
  

         Θέμα μόνον  
                                                                                             ============ 

 
Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 
 

Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Η98πείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄) και 

64818/17-6-2022 (ΦΕΚ  3223/23-06-2022 τ.Β’) αποφάσεις του  Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)    

4. Την  με αριθμ. πρωτ. οικ. 197/13-1-2023 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήμα Διά Βίου Μάθησης Παιδείας & 

Απασχόλησης Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.5877/132/13-1-2023) (συνημμένα με α/α: 1 στο 

φάκελο 1/2023 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), και παρατίθεται αυτούσια, ήτοι: 

 

« ΘΕΜΑ: «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 
 

ΣΧΕΤ.: Με αρ. 680 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/19.09.2018 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, ’Ερευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 7/23)».  
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Στην ανωτέρω σχετική απόφαση, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 50025/19.09.2018 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄4217), προβλέπονται τα εξής: 
««1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 προστίθεται περ. γ. ως εξής: 
«γ. μεταφέρονται, με ιδιώτες μεταφορείς, στο πλαίσιο παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα μέσα των οποίων πληρούν 
τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λ.π.), λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας 
χρήσης σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές. Η οικεία Περιφέρεια μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου αποζημιώνει τους ιδιώτες μεταφορείς με ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 80% του 
αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της παρούσας. Η οικεία Περιφέρεια 
δύναται να τηρεί μητρώο ενδιαφερομένων ιδιωτών μεταφορέων. Η μεταφορά με ιδιώτες μεταφορείς και η 
χορήγηση της αποζημίωσης σε αυτούς παύει στην περίπτωση που καταστεί δυνατή η μεταφορά των υπόψη 
μαθητών με τους τρόπους του άρθρου 2 της παρούσας ή χορηγηθούν επιδόματα σύμφωνα με τις περ. α ή β της 
παρούσας παραγράφου. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά δυνάμει της παρούσας περίπτωσης με τους έχοντες τη γονική 
μέριμνα και δη την επιμέλεια ή στους κατά νόμο επιτρόπους, αναδόχους ή δικαστικούς συμπαραστάτες των 
μαθητών που μεταφέρονται, ή στους ίδιους τους μαθητές εάν αυτοί έχουν ενηλικιωθεί. Οι οδηγοί των 
μεταφορικών μέσων πρέπει να είναι υγιείς (ικανοί για οδήγηση) με βάση τις ιατρικές εξετάσεις κατά την κείμενη 
σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, ισχύουν αναλογικά και για τους ιδιώτες μεταφορείς οι διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 10. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βεβαιώνει την πραγματοποίηση της καθημερινής μεταφοράς 
μαθητών.»». 

Κατόπιν τούτου και με δεδομένο το γεγονός ότι σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας 
Ηπείρου υπάρχουν ή θα προκύψουν δρομολόγια, τα οποία δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τη δημόσια 
συγκοινωνία, ή να ενταχθούν στα μισθωμένα δρομολόγια που έχει συνάψει η Περιφέρεια Ηπείρου, ή δεν θα 
υπάρχει ενδιαφέρον από τους κατόχους Δ.Χ.Ε.Α., παρακαλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει τη 
μεταφορά μαθητών με Ι.Χ.Ε.Α., για τις περιπτώσεις που από τις διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται 
μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) ή από κάθε άλλη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016,  προκύπτουν άγονα δρομολόγια, για τα οποία είναι αδύνατη η εξεύρεση Δ.Χ.Ε.Α., 
υπό την προϋπόθεση ότι οι γονείς των μαθητών θα δηλώσουν υπεύθυνα ότι αδυνατούν να μεταφέρουν οι ίδιοι 
τους μαθητές, έναντι του επιδόματος του αρ. 3, παρ. 1γ της με αρ. 50025/2018 ΚΥΑ.  

Η μεταφορά με ιδιώτες μεταφορείς θα αφορά σε δρομολόγια σε ορεινές, δύσβατες περιοχές. Τα μεταφορικά 
μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές και για την απόδειξη 
αυτού θα πρέπει να προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν. Συγκεκριμένα θα προσκομιστούν:  

α) άδεια οδήγησης,  
β) άδεια κυκλοφορίας οχήματος,  
γ) ασφαλιστήριο συμβόλαιο,  
δ) δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ,  
τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους.  
ε) Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, προσκομίζεται ιατρικό πιστοποιητικό υγείας, σε ισχύ κατά 

τον χρόνο υποβολής του, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 4959/24-01-2019 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).  

Σε περίπτωση που ο κάτοχος αυτοκινήτου έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, σε ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής του και επειδή για την έκδοση ή ανανέωση του, απαιτείται από τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις 
(Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Α 79574/5488/16 – ΦΕΚ τ.Β 4587/27-12-2017 και Απόφαση 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Α3/οικ.50984/7947 – ΦΕΚ τ. Β 3056/2-12-2013) η 
προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού υγείας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, τεκμαίρεται πως ο οδηγός είναι 
υγιής κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις και την εγκύκλιο 4959/24-1-2019 του Υπουργείου 
Εσωτερικών και συνεπώς η ύπαρξη επαγγελματικού διπλώματος, καλύπτει την προϋπόθεση ικανότητας για 
οδήγηση, η οποία αποδεικνύεται από το Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας που αναφέρεται στην ΚΥΑ 50025/19-9-
2018 και στην εγκύκλιο 2 με Α.Π. 4959/24-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3). 

Στ) Επιπλέον οι ιδιώτες μεταφορείς πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου, στο οποίο θα 
βεβαιώνεται ότι: 
α) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, 
β) δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων 
(ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης 
παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), 
προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 
350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385), 
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γ) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
ενός (1) έτους, 
δ) δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

ζ) Το σύνολο της της ημερήσιας αποζημίωσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 80%του αντίστοιχου μεταφορικού 
μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της παρούσας. 

η) Η έγκριση εκτέλεσης από τους ιδιώτες μεταφορείς θα γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από εισήγηση του εκάστοτε Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και 
Απασχόλησης των Δ/νσεων Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, τα οποία θα έχει 
και την ευθύνη του ελέγχου των δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων. 

θ) Τα Τμήματα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης των Δ/νσεων Ανάπτυξης κάθε 
Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Ηπείρου τηρούν μητρώο ενδιαφερομένων ιδιωτών μεταφορέων. 

Συνημμένα:  

Η με αρ. 680/2023 απόφαση (Β’ 7/2023)                                                               »  

5. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη,  των επικεφαλής των παρατάξεων  και μελών του Π.Σ. 

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 01/01/13-01-2023) 

Εγκρίνει τη μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Π.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, με Ι.Χ.Ε.Α., 

για τις περιπτώσεις, που από τις διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) ή 

από κάθε άλλη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκύπτουν άγονα δρομολόγια, για τα 

οποία είναι αδύνατη η εξεύρεση Δ.Χ.Ε.Α, σύμφωνα με την εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 680/2023 - ΦΕΚ 7/Β/5-1-2023 ΚΥΑ και τα 

διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναγραφόμενη εισήγηση της Υπηρεσίας (υπό στοιχ. 4). 

 

 

Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 
 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
         Τρομπούκης Δημήτριος 
    Ακριβές Απόσπασμα 
   Η Γραμματέας του Π.Σ. 

      Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος 
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