ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 236 - 16341 Ηλιούπολη
ΤΗΛ.: 2105233950

FAX: 2105233968
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΩΦΑ-ΒΑΡΗΚΟΑ ΑΤΟΜΑ

ΘΕΜΑ

ΝΟΜΟΣ

Άδεια οδήγησης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ /
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση Αριθ. 47919/5195

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
(Φ.Ε.Κ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1205/26-8-2003

Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 2000/56/ΕΚ της
Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2000 για την τροποποίηση της
οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την άδεια οδήγησης

Αναγνώριση
ΕΣΑΕΑ

Ν.2430

156 / 10-7-1996

Απασχόληση ΑΜΕΑ

Ν. 2643

220 / 28-9-1998

Απασχόληση ΑΜΕΑ

Ν. 2956

258/6-11-2001

Απασχόληση ΑΜΕΑ

Ν.3227

31/9-2-2004

ΑΣΕΠ-τρόπος
εξέτασης Κωφών

Απόφαση Αριθ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.1/οικ.10344

594/21-5-2001

ΑΣΕΠ-τρόπος
εξέτασης Κωφών

Απόφαση Αριθ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.1/οικ.11112

619/24-5-2001

Εκπαίδευση

Ν.2817

Εκπαίδευση

78 / 14-3-2000

Απόφαση

Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Α.Μ.Ε.Α..
Θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες
διατάξεις. (Αναγνώριση ΕΣΑΕΑ)
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών
και άλλες διατάξεις
Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις (Άρθρο 31:
Τροποποίηση - Συμπλήρωση διατάξεων του Ν.
2643/1998 (ΦΕΚ220Α'))
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις
(Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων του Ν.2643/1998
(ΦΕΚ220Α'))
Καθορισμός τρόπου εξάτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών
σωματικών δεξιοτήτων
Συμπλήρωση της αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.1/οικ.10344/10.5.2001
(ΦΕΚ 594/τευχ.Β'/21-5-2001) απόφασης περί Καθορισμού
τρόπου εξάτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών
δεξιοτήτων
Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και άλλες διατάξεις.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΝΟΜΟΥ

α) προσλήψεις, β) επαύξηση κανονικής άδειας 6 ημέρες

(ΑΣΕΠ-τρόπος εξέτασης Κωφών)

(ΑΣΕΠ-τρόπος εξέτασης Κωφών)

259/1-3-2006

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές
Εισαγωγή άνευ εξετάσεων σε ΑΕΙ – ΤΕΙ 3% επί του συνολικού
κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
αριθμού εισακτέων
ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2909/200

Εκπαίδευση

Ν.2640

206/3-9-1998

Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις

Εκπαίδευση

Ν.3282

208/1-11-2004

μετεγγραφές φοιτητών (1% αριθμού εισακτέων στο Τμήμα
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και
υποδοχής των οποίων ένας ή και οι δύο γονείς είναι ΑμεΑ, με
άλλες διατάξεις
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)
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Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Απόφαση

Ν.3699

1545/20-10-2006

199/2-10-2008

Εκπαίδευση

Αριθ.Φ 152/Β6/198

Ιντερνετ - κινητή
τηλεφωνία

Απόφαση Αριθμ. Οικ.
44867/1637

472/6-4-2000

1667 / 18-08-2008

Συμπλήρωση της υπ'αριθμ.95914/Γ6/21-9-2005 (ΦΕΚ
1397/τα.Β'/10-10-2005) κοινής υπουργικής απόφασης "Ίδρυση,
Προαγωγή και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
(ΣΜΕΑ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" περί καθορισμού
οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού ε
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με
ειδικές εκπαίδευτικές ανάγκες
Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου
στην τριτοβάθμια εκπαίοδευση, ορισμός ειδικών
κατηγοριών και του τρόπου πρόσβασης τους στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με
Αναπηρίες

Καθορισμός του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας
(έκπτωση 16€ επί της συνολικής μηνιαίας
874 Β' /12-7-2002
χρωνοχρέωσης για χρήση υπηρεσιών μετάδοσης
δεδομένων - internet)

Έκπτωση σε
ιντερνετ

Έκπτωση σε
κινητά

Ν.2963

Ιδιωτική
Τηλεόραση

Ν. 2328

Ιδιωτική
Τηλεόραση

Ν. 3021

Ιδιωτική
Τηλεόραση

Ν. 3592

Κανονισμός
εκτίμησης βαθμού
αναπηρίας

268 / 23-1-2001

Υπουργική Απόφαση Φ21/2361

Νομικό καθεστώς της Ιδιωτικής Τηλεόρασης & της τοπικής
ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς
και άλλες διατάξεις
Ρυθμίσεις για θέματα του ευρύτερου τομέα των μέσων
ενημέρωσης

161 / 19-07-2007

Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων
Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις

819 / 7-10-1993

Κανονισμός εκτίμησης βαθμού αναπηρίας.

Ν.2527

206/8-10-1997

Μείωση ωραρίου
εργασίας / άδειες

Ν.2683

19/9-2-1999

Μείωση ωραρίου
εργασίας / άδειες

Ν.3731

263/23-12-2008

Παροχή
Ιατροφαρμακευτικ
ής περίθαλψης σε
ανέργους

Ν.2639

205 / 2-9-1998

έκπτωση 18€ τον μήνα για χρηση INTERNET σε Κωφά άτομα &
έκπτωση 50% στην αποστολή και λήψη SMS από Κωφά άτομα
με αναπηρία 50% και άνω (ενηλικοι & ανήλικοι)
έκπτωση 16€ τον μήνα για χρηση INTERNET σε Κωφά άτομα
και σε ανήλικα στο όνομα ενός εκ των γονιών

Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών
με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηματων και ασφάλεια
έκπτωση 50% στην αποστολή και λήψη SMS από Κωφά άτομα
χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις ('Αρθρο 47: χρήση με αναπηρία 50% και άνω
τηλεφωνίας από άτομα με ειδικές ανάγκες)

159 / 3-8-1995
(άρθρο 3, παρ. 2021)
143 / 19-6-2002
(άρθρο 7, παρ. 3)

Μείωση ωραρίου
εργασίας / άδειες

καθορισμος οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού
εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητιού προσωπικού στις
ιδρυθείσες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής στις εγκαταστασεις
του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.

7λεπτο στην TV
7λεπτο στην TV & 4 ώρες την εβδομάδα μεταδοση
ενημερωτικών εκπομπών υποχρεωτικά με ταυτόχρονη
αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/1994 και (μείωση του ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα την ημέρα σε γονεις
άλλες διατάξεις
παιδιών με αναπηρία)
Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες
(χορήγηση κανονικής άδειας - δικαίωμα ειδικής άδειας)
διατάξεις
Άρθρο 30, παρ. 8: "Επέκταση μείωσης ωραρίου εργασίας κατά
μια ώρα την ημέρα σε όλους τους τακτικούς και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που έχουν αναπηρία 67% και
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
άνω, στους νεφροπαθείς τελικού σταδίου και στους γονείς που
έχουν παιδιά με αναπηρία 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία
100% τον οποίο συντηρεί, χωρίς ανάλογη περικοπή των
αποδοχών τους"
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης
(Παροχή Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους)
Εργασίας και άλλες διατάξεις.
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Προγράμματα
διερμηνείας στην
ΕΝΓ

Ν. 3106
Υπουργικές Αποφάσεις
Δ3β/423/73, 56/80,
Γ4β/1904/84

Προνοιακα
Επιδόματα
Προνοιακα
Επιδόματα
Προνοιακα
Επιδόματα

Απόφαση

Συνδικαλιστικές
άδειες

ΟΓΑ -συντάξεις

Συνταξιοδοτικά

134 Β' / 29-01-2004
931 / 21-5-2008

Π.Δ. 19

11 / 27-1-2004

15/14-2-1997
Π.Δ. 334/88, άρθρο 4

Ν.3232

48/12-2-2004

Ν. 3518

Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις (Άρθρο 15: Προγράμματα
διερμηνείας στην ΕΝΓ)

Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με
Αναπηρίες για τα έτη 2004,2005,2006 και 2007
Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με
Αναπηρίες για τα έτη 2008,2009,2010 και 2011
Ορισμός διευκολύνσεων που παρέχονται από τους κάθε είδους
εργασίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στα αιρετά μέλη των
Διοικήσεων των πιο πάνω αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων
συνδικαλιστικές άδειες
Ατόμων με Αναπηρίες για την αποτελεσματική άσκηση των
καθηκόντων τους
Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες
διατάξεις (Άρθρο 6: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας)
Προσαύξηση σύνταξης λόγω απολύτου Αναπηρίας σε
ασφαλισμένους στον ΟΓΑ
θέματα κοινωνικής ασφάλισης (μητέρες αναπήρων τέκνων με
Θεματα Κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις (άρθρο 5:
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύζυγοι αναπήρων με 80%
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων ατόμων με
και άνω (δέκα έτη έγγαμο βίο) ασφαλισμένοι σε φορείς
αναπηρίες)
ασφάλισης Υπ. Εργ. & Κοιν. Ασφ. 7500 ημέρες ή 25 έτη
ασφάλισης ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής

272/21-12-2006

Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας

Άρθρο 61 : Μητέρες ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηράς
67% και άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80%
και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον 10ετή έγγαμο βίο,
ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης ,
αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας
Αρθρο 140 : Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με 25 χρόνια
ασφάλισης ή 7500 ένσημα μπορεί να ασκηθεί από τον
ασφαλισμένο πατέρα αν η ασφαλισμένη μητερα δεν το ασκήσει
ή έχει αποβιώσει

Συνταξιοδοτικά

Ν. 3655

58/03-04-2008

Διοικητική και οραγνωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλσιτκές διατάξεις

Υπαίθριο Εμπόριο

Ν.3190

249/30-10-2003

Τροποποίηση του Ν.2323/1995 "Υπάιθριο Εμπόριο και άλλες
διατάξεις" και άλλες διατάξεις

Υπαίθριο Εμπόριο

Ο.Π.Α.Δ.

Ο.Π.Α.Δ.

Π.Δ. 12

Αριθ. Οικ.2/7029/0094

προγράμματα διερμηνείας ΕΝΓ

Χορήγηση Προνοιακού Επιδόματος σε Κωφούς

Απόφαση
Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.63731

Ν.2458

ΟΓΑ - συντάξεις

Συνταξιοδοτικά

30 / 10-02-2003

10/18-1-2005

Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)

213/17-2-2005

Νέος κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης
Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ)

578/3-4-2008

Τροποποίηση και συμπλήρωση της
υπ'αριθμ.οικ2/7029/0094/8.2.2005 κοινής υπουργικής
απόφασης "Νέος Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού
Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου "(ΟΠΑΔ) ΦΕΚ 213
τα.Β'
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α) δικαίωμα τέκνων με αναπηρία 67% κα άνω άμεσα
ασφαλισμένων να διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών
από ΟΠΑΔ, β) επιχορήγηση για αγορά ακουστικών, γ)
χορήγηση επιδόματος για λογοθεραπεία, δ) δωρεάν χορήγηση
ανολογικού ρολογιού

Φορολογικά

N.3522

Αθλητισμός

276/22-12-2006

Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον
Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων και άλλες διατάξεις

179/30-01-2004

Παροχή οικονομικής επιβράβευης σε διακρινόμενους κωφούς
αθλητές και προπονητές

Άρθρο 2: αυξηση του αφορολόγητου στα 2400€
Άρθρο 4: Αφαίρεση ποσού 1500€ από καθαρά κέρδη
επιχειρήσεων για κάθε ΑμεΑ που απασχολούν
Άρθρο 16: Άυξηση αφορολόγητου για αγορά α' κατοικίας σε
90τ.μ.
α) Οικονομική επιβράβευση, β) διορισμός στο δημόσιο κωφών
αθλητών που διακρίνονται σε σε Ευρωπαϊκά ή Παγκόσμια
πρωταθλήματα Κωφών)

Για περιπτώσεις έκτατκης ανάγκης (Άμεση Δράση - ΕΚΑΒ Πυροσβεστική) οι Κωφοί μπορεί να απευθύνονται με sms στο
100
Για οδική βοήθεια μπορούν να απευθύνονται με sms: α) ΕΛΠΑ
στο 6973030200
Διακρίσεις

Ν.3304

16/27-01-2005

Οργανισμός
Εργατικής
Κατοικίας (ΟΕΚ)
Κάρτες
μετακινήσεων
ΑμεΑ
Μείωση δημοτικών
φόρων ή τελών

Ν.3463

114/08-06-2006

Ενίσχυση της
οικογένειας και
λοιπές διατάξεις

Ν.3454

75/7-4-2006

Προσληψεις

Ν.3599

Πρόγραμμα
διερμηνείας ΕΝΓ
Πρόγραμμα
διερμηνείας ΕΝΓ

176/01-08-2007

Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./οικ.134606

1708/22-11-2006

Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./οικ.143575

1808/12-12-2006

Εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής
ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με τις κατ'έτος υπουργικές
αποφάσεις

Άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια

Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με τις κατ'έτος υπουργικές
αποφάσεις

Δωρεάν μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του τόπου
διαμονής και 50% έκπτωση στα υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΟΣΕ

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 202, παρ. 3: Μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μεχρι
το 50% ή η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους, τα ΑμεΑ
και πολύτεκνους.

Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις

Σύσταση Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες
διατάξεις

Ανάθεση εκπόνησης προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική
γλώσσα
Διαδικασία εφαρμογής προγραμμάτων διερμηνείας στη
νοηματική γλώσσα

Δικαίωμα ειδικής
άδειας Δημοσίων
Διοικητικών
Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Ν.3528

26/09-02-2007

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Χορήγηση αδειών
εκμετάλλευσης
περιπτέρου από
ΑμεΑ

Ν.3648

38/29-02-2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολεμου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
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Άρθρο 29: Προσληψη ιατρών ειδικευμένων, οδοντιάτρων και
αποφοίτων όλων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή
ΤΕΕ των ειδικοτήτων νοσηλευτών, τεχνολόγων ιατρικών
εργαστηρίων, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών,
φαρμακοποιών, ψυχολόγων και βιολόγω

Έκτακτο Επίδομα
Κοινωνικής
Συνοχής

Μετακινήσεις
μαθητών ΑμεΑ

Ν.3746

Ν.3748

27/16-02-2009

29/19-02-2009

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ),
ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική
ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις
αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις
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Άρθρο 90: Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Συνοχής:
Χορηγείται έκτακτη αφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους κατά
την 22α Ιανουαρίου 2009 πάσης φύσεως συνταξιούχους στους
οποίους καταβάλλεται ΕΚΑΣ, στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, στα
άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που
λαμβάνουν το διατροφικό επίδομα, καθώς και στα άτομα με
αναπηρία έμμεσα ασφαλισμένα ή ανασφάλιστα, εφόσον
λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα της υπ' αριθμ. 637318/215-2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 931 Β') των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, καθώς και στους εγγεγραμμένους στα μητρώα
του ΟΑΕΔ ανέργους.

Άρθρο 26: Μετακινήσεις μαθητών ΑμεΑ: 1.Το πρώτο και
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του
Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α') αντικαθίστανται ως ακολούθως: "6.
Η μεταφορά μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές
αναγκες, κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου,
διενεργείται είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών
λεωφορείων που ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή είτε με
μισθωμένα μεταφορικά μέσα που πληρούν τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση της μίσθωσης
επιτρέπεται στις οικείες Σχολικές Επιτροπές να αναθέτουν
απευθείας τη μεταφορά των μαθητών αυτών σε ιδιώτες ή
εταιρείες παροχής μεταφορικών ή άλλων υπηρεσιών, σε
περίπτωση που δεν διαθέτουν ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα."
2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.
3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α') προστίθεται νέο εδάφιο, ως
ακολούθως: "Μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων οδηγών
και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑΕ επιτρέπεται η, κατα παρέκκλιση
των σχετικών διατάξεων, σύναψη απο τις οικείες Σχολικές
Επιτροπές σχετικών συμβάσεων για την μεταφορά και συνοδεία
των προαναφερόμενων μαθητών."

