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Απ. 4765, 7.3.2014    

Απιθμόρ 142 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2001 ΜΔΥΡΙ 2011 

  _____ 

Γλσζηνπνίεζε 

Ο Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην εδάθην 2 ηνπ άξζξνπ 19 ησλ 
πεξί ηεο Πξφζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνχ Μεηαθνξέα Νφκσλ ηνπ 2001 κέρξη 2011, ηξνπνπνηεί ηε γλσζηνπνίεζε 
πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 14.6.2013, κε αξ. Κ.Γ.Π. 209/2013, ζην Μέξνο Ι ηνπ Σξίηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Δπίζεκεο 
Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κέρξη θαη ηε Γλσζηνπνίεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 
27.12.2013, κε αξ. Κ.Γ.Π. 479/2013, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εκείσζεο 11 ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ απηήο, κε ηελ 
αθφινπζε λέα εκείσζε 11: 

«11. (α) Σεξνπκέλσλ ησλ παξαγξάθσλ (β) κέρξη (ζη) ηεο παξνχζαο ζεκείσζεο, νη καζεηέο πνπ κεηαβαίλνπλ ζε 
δεκφζηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα κέζεο εθπαίδεπζεο κε καζεηηθά ιεσθνξεία ζε ζπγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα 
(ζρνιηθφ ιεσθνξείν) θαηαβάιινπλ κεληαίν θφκηζηξν δέθα Δπξψ (€10). 

        (β) Μαζεηέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηα εηζηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο 
κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ρσξίο πξφζζεηε ρξέσζε θαη γηα ηα δξνκνιφγηα γηα ηα νπνία θαηαβάιιεηαη ην 
κεληαίν θφκηζηξν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Α ηνπ Πίλαθα ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 

        (γ) Οη καζεηέο ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κέζεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν 
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζα θαηαβάιινπλ ην κεληαίν θφκηζηξν ησλ δέθα Δπξψ (€10) γηα ηαθηηθέο δηαδξνκέο. 

        (δ)  Γηα νηθνγέλεηεο κε πεξηζζφηεξα απφ δχν παηδηά λα θνηηνχλ ηαπηφρξνλα ζηε κέζε δεκφζηα εθπαίδεπζε, 
θαηαβάιιεηαη ην πνζφ ησλ €10, κφλν γηα θάζε έλα απφ ηα δχν παηδηά θαη εμαηξνχληαη ηα ππφινηπα παηδηά απφ 
ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο πιεξσκήο γηα ηα δξνκνιφγηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (γ) ηεο 
παξνχζαο εκείσζεο. 

        (ε)  Γηα αξηζκφ καζεηψλ ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο είλαη ιήπηεο βνεζήκαηνο απφ ην Γξαθείν Δπεκεξίαο θαη πνπ ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζα ελεκεξψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα παξαρσξνχληαη απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, ρσξίο ρξέσζε, εηζηηήξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην κεληαίν θφκηζηξν ησλ €10. 

      (ζη) Οη καζεηέο Πξνδεκνηηθήο θαη Γεκνηηθήο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο πνπ κεηαθέξνληαη ζε δξνκνιφγηα κε ζρνιηθφ 
ιεσθνξείν πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα εκείσζε εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 
θνκίζηξνπ.». 

Η παξνχζα γλσζηνπνίεζε ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2014. 

  _____ 

Έγηλε ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2014. 

ΣΑΟ ΜΗΣΟΠΟΤΛΟ, 

Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


