
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Με-
ταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολεί-
ων από τις Περιφέρειες» (Β’ 4217).

2 Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το Β’ εξάμηνο του 
έτους 2022 στο Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτι-
ώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Μεραμβελλου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 53173 (1)
   Τροποποίηση της υπ’  αρ. 50025/2018 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδεί-

ας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών 

και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων 

σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β’ 4217). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 «Δομή 

και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

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

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ) του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (Α’ 114), και ιδίως του άρθρου 83 αυτού,

ε) του ν. 4412/2016 «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

στ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87), ιδίως του άρθρου 186 αυτού,

ζ) του άρθρου 45 του ν. 4937/2022 «Ψηφιοποίηση των 
διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση 
της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων 
εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 106),

η) του άρθρου εβδόμου και του άρθρου ενάτου του 
ν. 4089/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου “Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 
2012-2013 (Α’ 171)” και άλλες διατάξεις» (Α’ 206),

θ) του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 82),

ι) του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 59),

ια) του ν. 4286/2014 «Γενικές διατάξεις για τη δημιουρ-
γία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και 
καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία “Εταιρεία 
συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία” - 
Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ 
της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροπο-
ποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 194),

ιβ) του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 159),

ιγ) του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των 
δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνι-
κός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφο-
ρών και άλλες διατάξεις» (Α’ 268),

ιδ) του άρθρου 1 του ν. 2446/1996 «Τροποποίηση του 
ν. 711/1977 (Α’ 284) “Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφο-
ρείων” και άλλες διατάξεις» (Α’ 276),
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