
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 94217/K5 
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και 

της διαδικασίας για τη μετακίνηση με μειωμέ-

νο κόμιστρο των καταρτιζόμενων των Δημοσί-

ων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. για το έτος 2022 

στις περιοχές αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμί-

σεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59).
2. Τις διατάξεις του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με 
τον έλεγχο αναλογικότητας» (Α΄ 254).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131).

6. Την υπό στοιχεία Α οικ. 70061/3873/2017 τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία Α οικ. 45788/3552/2014 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2283) «Καθορισμός κομί-
στρων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσα-
λονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)». (Β΄ 3958).

7. Την υπό στοιχεία Α-59909/4404 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών - Μεταφορών και Δικτύων «Κα-
θορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου 
μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. 

(Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός 
ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και 
διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση αυτής της πολι-
τικής» (Β΄ 126/2016).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

9. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

15. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

16. Την υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουρ-
γίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που 
υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β΄ 1807), όπως ισχύει.

17. Την υπό στοιχεία 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

18. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/381/71493/B1/16.6.2021 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

19. Το γεγονός ότι η έκδοση της παρούσας συνεπά-
γεται απώλεια εσόδων στους φορείς συγκοινωνιακού 
έργου και δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, η οποία θα προσδιοριστεί στην κοινή υπουργική 
απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 110 
του ν. 4714/2020.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ

Στους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιό-
τητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πα-
ρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μερική απαλ-
λαγή από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ. με τη χρήση προσωπο-
ποιημένης κάρτας μετακίνησης.

Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ

1. Δικαιούχοι προσωποποιημένης κάρτας μειωμένου 
κομίστρου είναι οι καταρτιζόμενοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. 
που ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια:

α) Έχουν ηλικία έως 22 ετών.
β) Δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που πα-

ρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με 
πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη 
κοινή υπουργική απόφαση.

2. Οι ως άνω δικαιούχοι απαλλάσσονται κατά το ήμισυ 
(50%) από την καταβολή της τιμής του καθορισθέντος 
κομίστρου για τη διάρκεια του έτους 2022.

3. Το δικαίωμα μειωμένου κομίστρου μετακίνησης εξα-
σφαλίζεται με τη διάθεση καρτών μετακίνησης / δελτίων 
ειδικού εισιτηρίου από τους Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ. στις ως 
άνω κατηγορίες δικαιούχων.

Άρθρο 3
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Α.Σ.Α. 
(Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΚΑΙ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ΚΑΙ Ο.Α.Σ.Θ.

1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών, που 
αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πλη-
θυσμού, υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή 
του συστήματος που αφορά τη χρήση προσωποποιημέ-
νων καρτών, από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, 
σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε οι κάρτες αυ-
τές να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμο-
ποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2. Για την μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων με μει-
ωμένο κόμιστρο, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημέ-
νων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 
γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα.

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακί-
νησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαι-
ούχους κατόχους τους, με χρήση του εξοπλισμού έκδο-
σης, πώλησης, επαναφόρτισης, επικύρωσης και έλεγχο 
του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, που 
έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του 
δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αρμοδιότητας 
Ο.Α.Σ.Α. και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώ-
σεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

4. Το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο στα 
συγκοινωνιακά μέσα O.A.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ., πιστοποιείται 
με τη φόρτιση των τύπων κομίστρου εντός των προ-
σωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών (Ο.Α.Σ.Α.) ή με 
την ανανέωση των δελτίων ειδικού εισιτηρίου (Ο.Α.Σ.Θ.).

5. Οι δικαιούχοι κάτοχοι των καρτών επιδεικνύουν τα 
παραστατικά που πιστοποιούν το δικαίωμα μετακίνη-
σης με μειωμένο κόμιστρο όποτε τους ζητείται από τους 
Εντεταλμένους Ελεγκτές Κομίστρου.

6. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετα-
κίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί και σε περίπτωση 
λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι κάρτες δύ-
νανται να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους κομίστρου.

Άρθρο 4
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διοικητικές ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή 
της παρούσας εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, με μέριμνα 
της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Άρθρο 5
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσης εκτείνεται στο ημερολογιακό 
έτος 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών  Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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