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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 147
14 Ιουλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4274
Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και
άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,
ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 1
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 9 του N. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται επίσης οι μεταγωγές που γίνονται προς
τα καταστήματα Γ΄ τύπου ή στα αυτοτελή τμήματα Γ΄
τύπου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2.»
2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του
N. 2776/1999 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταγωγής
κρατουμένου για ουσιαστικούς λόγους για δεύτερη
συνεχόμενη φορά, μπορεί αυτός να προσφύγει κατά
της απόφασης της Κ.Ε.Μ. στο Δικαστήριο Εκτέλεσης
Ποινών, το οποίο συνεδριάζει ως Συμβούλιο, εντός δέκα
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απορριπτι−
κής απόφασης.»
3. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 11 του N. 2776/1999
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Ενήλικοι κρατούμενοι: α) που έχουν καταδικαστεί
για τα εγκλήματα των άρθρων 134, 135, 135Α, 138, 187Α
Ποινικού Κώδικα σε συνολική ποινή κάθειρξης άνω των
δώδεκα ετών ή β) που έχουν καταδικαστεί για τα εγκλή−
ματα των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 πα−
ράγραφος 1 περίπτωση α΄ Ποινικού Κώδικα σε συνολική
ποινή κάθειρξης άνω των δεκαπέντε ετών, εφόσον αυτά
τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα
ή γ) που κατηγορούνται για τα εγκλήματα των άρθρων
της περίπτωσης α΄ και κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι
κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω, κρατούνται σε κατα−
στήματα κράτησης Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελή τμήματα
Γ΄ τύπου. Ενήλικοι κρατούμενοι, για οποιοδήποτε άλλο
κακούργημα, που κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι, υπό

τις προϋποθέσεις του άρθρου 19, για την ασφάλεια της
χώρας και τη δημόσια τάξη, καθώς και για την τάξη
και την ασφάλεια στα καταστήματα κράτησης Α΄ ή Β΄
τύπου, και α) έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα για τα
οποία επιβλήθηκε ποινή ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρ−
ξης τουλάχιστον δώδεκα ετών ή κατηγορούνται για
εγκλήματα που επισύρουν ποινή ισόβιας ή πρόσκαιρης
κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών ή β) έχουν καταδικα−
στεί ή κατηγορούνται για το έγκλημα του άρθρου 174
Ποινικού Κώδικα ή γ) έχουν τελέσει τα εξής περιοριστι−
κά αναφερόμενα πειθαρχικά παραπτώματα: γα) βίαιη
απόδραση περισσότερων κρατουμένων με ενωμένες
δυνάμεις, γβ) άσκηση βίας κατά μελών του προσωπικού
του καταστήματος, γγ) εν γνώσει κατασκευή ή κατοχή
αιχμηρών ή εν γένει επικίνδυνων αντικειμένων, τα οποία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα και γδ) απόδρα−
ση κρατουμένου, κρατούνται ομοίως σε καταστήματα
κράτησης Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελή τμήματα Γ΄ τύπου. Τα
αυξημένα μέτρα ασφαλείας των καταστημάτων κράτη−
σης αυτής της κατηγορίας τελούν υπό τον έλεγχο του
αρμόδιου δικαστικού λειτουργού και δεν αποκλείεται να
επηρεάζουν επί το αυστηρότερο τον τρόπο διαβίωσης
μέσα σε αυτά.»
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 15 του N. 2776/1999
προστίθεται η φράση:
«, με εξαίρεση τους υποδίκους που κρατούνται σε
κατάστημα κράτησης Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελές τμήμα
Γ΄ τύπου.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του N. 2776/1999 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«2. Τα γενικά καταστήματα κράτησης διακρίνονται σε
Α΄, Β΄ και Γ΄ τύπου. Στα καταστήματα Α’ τύπου κρατού−
νται οι υπόδικοι, οι κρατούμενοι για χρέη, οι κρατούμενοι
για εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων,
πλην του εγκλήματος της εκβίασης, οι κρατούμενοι για
το έγκλημα της υπεξαίρεσης, καθώς και οι κατάδικοι
σε ποινή φυλάκισης. Στα Β΄ τύπου κρατούνται, με την
επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οι υπόλοιποι κρατού−
μενοι. Στα Γ΄ τύπου, τα οποία ορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων, κρατούνται αποκλειστικά κατάδικοι
ή υπόδικοι, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του
άρθρου 11. Η κράτηση καταδίκων των περιπτώσεων α΄
και β΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του
άρθρου 11 σε καταστήματα κράτησης Γ΄ τύπου ή σε
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Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε.. Για την
επιστημονική υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα
Οικονομικού Εγκλήματος και των Εισαγγελέων που τον
επικουρούν συστήνεται στο γραφείο με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Εισαγ−
γελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ιδιαίτερο τμήμα. Με
την ίδια απόφαση δημιουργούνται οι αναγκαίες θέσεις
προσωπικού του τμήματος, οι οποίες καλύπτονται με
μετακίνηση προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών
ή με απόσπαση από άλλες υπηρεσίες, μετά από πρότα−
ση του ίδιου Εισαγγελέα. Η απόσπαση διενεργείται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού για διάρκεια
δύο (2) ετών, χωρίς να απαιτείται γνώμη των υπηρεσι−
ακών συμβουλίων, και μπορεί να ανανεώνεται με όμοια
απόφαση για ίσο χρονικό διάστημα. Το επιστημονικό
προσωπικό κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του
έχει δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου.
Η θητεία του προσωπικού του τμήματος, λογίζεται ως
χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στη θέση
από την οποία προέρχονται. Καθήκοντα προϊσταμέ−
νου του τμήματος, ασκεί υπάλληλος ΠΕ με βαθμό Α΄
που ορίζεται με απόφαση του Εισαγγελέα Οικονομικού
Εγκλήματος. Η θέση του προϊσταμένου του τμήματος,
αντιστοιχεί σε θέση προϊσταμένου τμήματος για όλες
τις συνέπειες και η θητεία του σε αυτή λαμβάνεται
υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική
του εξέλιξη. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων
του τμήματος βαρύνει την υπηρεσία από την οποία
προέρχονται, σε κάθε δε περίπτωση, οι αποδοχές τους
δεν υπολείπονται του συνόλου των τακτικών αποδοχών
που τους καταβάλλονταν από την οργανική τους θέση,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.
2. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 17Α του N. 2523/1997
(Α΄179) προστίθεται νέα παράγραφος 9α ως εξής:
«9α. Για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη
του έργου του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος
και των Εισαγγελέων που τον επικουρούν, συστήνεται
στο Γραφείο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
μετά από εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλή−
ματος, αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας. Η Γραμματεία
στελεχώνεται από δέκα (10) δικαστικούς υπαλλήλους
όλων των κατηγοριών, η απόσπαση των οποίων διενερ−
γείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών και μπορεί να ανανεώνεται για
ίσο χρονικό διάστημα. Οι εν λόγω υπάλληλοι υπάγο−
νται για τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης
στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Καθήκοντα
προϊσταμένου του Τμήματος ασκεί δικαστικός υπάλ−
ληλος κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος ορίζεται με πράξη του
Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Η θητεία του προ−
ϊσταμένου του Τμήματος λαμβάνεται υπόψη για την
περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Η
θητεία των αποσπασμένων δικαστικών υπαλλήλων στο
Τμήμα λογίζεται ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής
υπηρεσίας στη θέση από την οποία προέρχονται. Η
δαπάνη για τη μισθοδοσία και τις κάθε φύσης αποδοχές
των δικαστικών υπαλλήλων βαρύνει την υπηρεσία από
την οποία προέρχονται, εφόσον πληρούνται οι προϋ−
ποθέσεις καταβολής τους.»

Άρθρο 44
Στους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης,
που είναι θύματα εγκλημάτων βίας από πρόθεση, όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 4 του N. 3811/2009
(Α΄ 931), τα οποία τους προκάλεσαν αναπηρία ή βαριά
παραμόρφωση και έχουν τελεστεί στην ημεδαπή, μετά
την 1.1.2010 χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδο−
χές, χωρίς διακοπή, μέχρις ότου η οικεία υγειονομική
επιτροπή γνωματεύσει ότι είναι ικανοί προς εργασία.
Άρθρο 45
1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 45 του N. 4139/2013
(Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με βάση τα έσοδα αυτά, ύστερα από πρόταση της
Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την
Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, εγγράφονται σχετικές
πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων Οι−
κονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι−
καιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου και διατίθενται για
την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 46 του N. 4139/2013 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«2. Τα ποσά που αποδίδονται στα Υπουργεία Οικονο−
μικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατ’ εφαρμογή του προηγούμε−
νου άρθρου, διατίθενται αποκλειστικά στις αρμόδιες
Υπηρεσίες για τη δίωξη των εγκλημάτων της νομο−
θεσίας περί ναρκωτικών, για την προμήθεια τεχνικών
μέσων, την εκπαίδευση του προσωπικού τους και τη
χρηματοδότηση της επιχειρησιακής τους δράσης.»
Άρθρο 46
Η παρ. 21 του άρθρου 11 του N. 2273/1994 (Α΄ 223)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διαχειριστική χρήση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την
31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. Ειδικά, η διαχειριστική
χρήση που άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2012 λήγει την
31η Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή έχει υπερδωδεκάμηνη δι−
άρκεια. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από
31.8.2013.
H υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
και της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., καθώς και η
κατάρτιση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης
1.9.2012 −31.12.2013 μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα
σε 20 μέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.»
Άρθρο 47
1. Επιπλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 53 του
N. 4264/2014, όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις
εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους
2013− 2014 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε σχο−
λή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρεται
ότι έχουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής
τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα, εφόσον, κατά το
έτος 2013, το ετήσιο εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου
και των μελών της οικογένειάς του δεν ξεπερνά το ποσό
των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλή.
2. Η μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με από−
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και
επιτρέπεται μόνο σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα από
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Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ. Ο
αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται
να ξεπερνά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού
των εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα.
3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν
σχετική αίτηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργεί−
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ένα (1) αντίστοιχο
τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.
4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά
σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα πα−
ρακάτω:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των
μελών της οικογένειάς του κατά το έτος 2013 κατά
αύξουσα κατανομή και
β) σε περίπτωση ίδιου ποσού εισοδήματος, τα μόρια
εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων κατά φθίνουσα
σειρά κατάταξης.
5. Αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον
περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου πο−
σόστωσης επιτρέπεται σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα
από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ.
Η αμοιβαία μεταφορά θέσης δεν επιτρέπεται από και
προς σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και
Θεσσαλονίκης.
6. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μετα−
φορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτη−
ρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων.
7. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των
ΑΕΙ καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους
των αντιστοίχων σχολών, τμημάτων και των εισαγω−
γικών κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα
επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η
απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της ΑΔΙΠ, η οποία
περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημε−
ρών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του
Υπουργού.
8. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του N. 4264/2014 τίθεται
φράση ως εξής:
«και αποδεικνύονται με πιστοποιητικά αναπηρίας του
οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ),».
Άρθρο 48
Πρόγραμμα Εθελοντικής
Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του N. 4223/2013 (Α΄ 287),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Αποκεντρωμένων Διοι−
κήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ),
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), των Περι−
φερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και του Ινστιτούτου
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε κενές ή συνιστώμενες
με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή
ειδικότητας άλλων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Αποκε−
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ντρωμένων Διοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και των
Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων με την επιφύλαξη του
άρθρου 16 του N. 3448/2006 (Α΄ 57), του άρθρου 5 του
N. 3613/2007 (Α΄ 263), του άρθρου 53 του N. 3979/2011 (Α΄
38) και του άρθρου 21 του N. 4210/2013 (Α΄ 254).»
2. Η υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 2 του άρθρου 30 του N. 4223/2013, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να λάβει χώρα, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος έως τις 29.8.2014.
3. Προς υποβοήθηση της ανωτέρω υποβολής αιτήσε−
ων, το Υπουργείο Εσωτερικών, αμελλητί μετά την έναρ−
ξη ισχύος του παρόντος, ανακοινώνει τα αιτήματα των
φορέων υποδοχής, που είχαν υποβληθεί σύμφωνα με
το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του N. 4223/2013
(Α΄ 287) και δεν έχουν ικανοποιηθεί. Η ανακοίνωση του
προηγουμένου εδαφίου έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και
δεν περιορίζει την υποβολή αιτήσεων προς κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών φορέων υποδοχής μη συμπερι−
λαμβανομένων στην ανακοίνωση.
4. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του
N. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του
άρθρου 51 του N. 4250/2014 και ισχύει, απαλείφονται οι
λέξεις «ή του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου».
Άρθρο 49
Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων
1.α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί
για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2014−2015
έχουν δημοσιευθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως
την έναρξη του σχολικού έτους, η Οικονομική Επιτρο−
πή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων,
να αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών
δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες έως την
ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των
οικείων συμβάσεων και όχι πέραν της 28.2.2015. Εάν στις
ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί
μειοδότες, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει
για το ίδιο χρονικό διάστημα την εκτέλεση των δρο−
μολογίων κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, κατά την
έννοια του άρθρου 83 του N. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως
ισχύει, τηρουμένων των προϋποθέσεων διαφάνειας και
ανταγωνισμού. Με την ολοκλήρωση των αρχικών δια−
γωνισμών οι συμβάσεις των προηγούμενων εδαφίων
λύονται αυτοδικαίως και αζημίως.
β. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος
εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέ−
γιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή
της υπ’ αριθμ. 24001/11.6.2013 κ.υ.α. (Β΄ 1149).
2. Ο προβλεπόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 278 του
N. 3852/2010 (Α΄ 87), έλεγχος για τις συμβάσεις της προ−
ηγούμενης παραγράφου, ποσού ύψους άνω των 200.000
ευρώ και χωρίς ανώτατο όριο, διενεργείται από τον
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος
για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών του μεγαλύ−
τερου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία
αφορά η σύμβαση μεταφοράς μαθητών.
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν εφαρμόζεται
η παρ. 6 του άρθρου 10 του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150) στις
αντίστοιχες διαδικασίες για τη μεταφορά μαθητών δη−
μόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

