ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
21580/ΕΓΔΕΚΟ 2784/ΦΕΚ Β’ 799/29-4-2009
Καθορισμός μειωμένου κομίστρου σε ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ και
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(του άρθρου 10 του ν. 3429/2005)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
* των άρθρων 7, 10 παραγρ. 3α και 11 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και
Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’/314)
* του ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην
περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων (Α' 283), όπως ισχύει
* της ΠΥΣ 99/1990 «Για την κατάργηση των δελτίων ελεύθερης και μειωμένης τιμής
εισιτηρίων στις Αστικές και Υπεραστικές συγκοινωνίες» (Α' 109)
* του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').
2. Τις παρακάτω κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Μεταφορών και Επικοινωνιών:
* Την υπ' αριθμ. Α-46265/3111/25.7.2000 «Καθορισμός του τιμολογίου κομίστρων
για τους συγκοινωνιακούς φορείς της Πρωτεύουσας ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ και ΗΛΠΑΠ»
(Β1 1286)
* Την υπ' αριθμ. 1450/192/30.12/1998 «Μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών
μειωμένης τιμής» (Β1 56)
* Την υπ’ αριθμ. 36776/23/10.1.2000 «Καθορισμός της τιμής των εισιτηρίων των
γραμμών 2 και 3 του «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» καθώς και κυκλοφορία ημερησίου
εισιτηρίου». (Β' 80)
* Την υπ' αριθμ. Α-69569/6357/16.11.2001 «Στρογγυλοποίηση τιμών κομίστρων
ΟΑΣΑ σε Ευρώ» (Β' 1604)
* Την υπ' αριθμ. Α-71472/6182/8.12.2004 «Καθορισμός νέων εισιτηρίων στις
Εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΕΦΣΕ)» (Β1 1834)
* Την υπ' αριθμ. Α - 4214/353/27.1.2006 «Καθορισμός Κομίστρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ.
ΗΛΠΑΠ. ΑΜΕΛ» (Β' 209)
* Την 17582/ΕΓΔΕΚΟ 803 2006 «Καθορισμός Κομίστρων Ε.ΘΕ.Λ, Η.Σ.Α.Π.,
Η.Λ.Π.Α.Π., Α.Μ.Ε.Λ., ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)» (Β' 695) απόφαση
της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη ύψους 11,5 εκατ. € περίπου η οποία θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

4. την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
προς τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των παραπάνω αποφάσεων και την επέκταση από 1.5.2009 του
δικαιώματος μετακίνησης με καταβολή μειωμένου κομίστρου κατά 50% στις εξής
κατηγορίες επιβατών:
- Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών με την επίδειξη της ταυτότητος τους.
Παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών.
Νέοι ηλικίας 13 έως 18 ετών με την επίδειξη της ταυτότητος τους.
- Σπουδαστές Δημόσιων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. τα οποία λειτουργούν με βάση το ν.
2009/1992 (ΦΕΚ Α' 18/1992), μέχρι την ηλικία των 22 ετών με την επίδειξη Αστ.
Ταυτότητας και βεβαίωσης της Σχολής, ενώ από το Σχολικό Έτος 2009-2010 με την
επίδειξη Αστ. Ταυτότητος και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου που θα εκδίδεται από τον
Ο.Α.Σ.Α.
- Σπουδαστές Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ), τα οποία λειτουργούν
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 23 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α 177/2008)
μέχρι την ηλικία των 22 ετών με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και
σχετικής βεβαίωσης της Σχολής, ενώ από το Σχολικό Έτος 2009-2010 με την επίδειξη
Αστ. Ταυτότητος και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου που θα εκδίδεται από τον Ο.Α.Σ.Α
- Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής
μέχρι την ηλικία των 25 ετών με την επίδειξη της Φοιτητικής ταυτότητας τους
«student card - university I.D.» και του διαβατηρίου τους σε όλους τους
συγκοινωνιακούς Φορείς της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων,
αρμοδιότητος Ο.Α.Σ.Α., (Ε.ΘΕ.Λ. – Η.Σ.Α.Π. – Η.Λ.Π.Α.Π. – ΤΡΑΜ – ΑΜΕΛ)
(μέχρι το σταθμό ΚΟΡΩΠΙ) και Προαστιακό (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) για το τμήμα της αστικής
του διαδρομής (Μαγούλα- Πειραιάς-Κορωπί).
Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τα αρμόδια Υπουργεία σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2669/1998.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.5.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Παρατήρηση
Η ανωτέρω Διυπουργική απόφαση δεν έχει εφαρμογή στα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ.

