
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΠΔΑ/128820/Κ.Π.-ΟΑΣΑ 
Καθορισμός ύψους και διαδικασίας χορήγησης 

αποζημίωσης για την παροχή δικαιώματος με-

τακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την 

καταβολή κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες 

αρμοδιότητας του «ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.», κατά το 

α’ εξάμηνο του έτους 2022.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις απαλ-

λαγών και αποζημιώσεων σχετικά με την καταβολή 
κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς» (Α’ 59), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 110 του ν. 4714/2020 
(Α’ 148), διαμορφώθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4796/2021 
(Α’ 63) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 225 του 
ν. 4823/2021 (Α’ 136).

2. Την παρ. 4 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129) και την περ. 
ιζ’ της παρ. 1 του άρθρου 5, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 44 του ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότη-
τα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), του 
ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη 
των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 33).

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

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και 
την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου(ΕΟΚ) 
αριθμ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθμ. 1107/70 (L315).

5. Το άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 
- 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013 - 2016» (Α’ 222), όπως έχει επικαιροποι-

ηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του ν. 4127/2013 
(Α’ 50), του άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 «Μεσοπρόθε-
σμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 - 2018» 
(Α’ 117), του μέρους Ζ΄ του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στό-
χων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2018 - 2021 και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 74), του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για 
την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στό-
χων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθε-
σμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), καθώς και του άρθρου 1 του 
ν. 4813/2021 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2022 - 2025» (Α’ 111).

6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Το άρθρο 30 του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

8. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29).

9. Τον ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις 
αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της 
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

11. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

12. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

16. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

17. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβερνήσεως, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας εξουσίας» 
(Α’ 133).

18. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 68/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 155)

19. Τα άρθρα 75, 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφια-
κή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

20. Τον ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α’ 249).

21. Την υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - 
Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολού-
θηση εκτέλεσης» (Β’ 23).

22. Την υπό στοιχεία Υ/70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

23. Την υπ΄ αρ. 317/22.9.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδο-
μών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

24. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία:
α. Δ12α/Γ.Π.οικ.99899/6.12.2021 κοινή απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και 
της διαδικασίας για τη δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο 
μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), και β) 
των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για 
το έτος 2022 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του 
Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι 
μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.» (Β’ 5805),

β. 13048/11.2.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών 
και Μεταφορών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Καθορισμός των ανέργων ως δικαιούχων δωρεάν με-
τακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις περιοχές 
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΣΕΘ ΑΕ (ΟΑΣΘ), των προϋ-
ποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της απαλλα-
γής από την καταβολή κομίστρου, για το πρώτο εξάμηνο 
του έτους 2022» (Β’ 676),

γ. 7017/7/200/9.2.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών, 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υφυ-
πουργών Προστασίας του Πολίτη, Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας και Υποδομών και Μεταφορών 
«Καθορισμός των κατηγοριών δικαιούχων, των όρων, 
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη δωρεάν 
μετακίνηση αυτών, για το έτος 2022 με τα μέσα συγκοι-
νωνίας του Ο.Α.Σ.Α. και του Ο.Α.Σ.Θ.» (Β’ 676),

δ. 2870.0/11128/16.2.2022 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών 
και Μεταφορών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Παροχή δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή 
από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά 
μέσα περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΣΥ ΑΕ 
και ΣΤΑΣΥ ΑΕ) στο στρατιωτικό προσωπικό του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το έτος 
2022» (Β’ 970),

ε. 94217/K5/29.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μετα-
φορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας για τη μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο 
των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας 
Υ.ΠΑΙ.Θ. για το έτος 2022 στις περιοχές αρμοδιότητας 
Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ.» (Β’ 3487),

στ. Z1/127000/7.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και 
Μεταφορών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Υποδομών και Μεταφορών «Διευκολύνσεις στις μετα-
κινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των καταρ-
τιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).» (Β’ 4715) και

ζ. Φ. 800/25/120584/Σ.20358/29.10.2021 κοινή από-
φαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υποδομών και 
Μεταφορών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Μετακίνηση, 
με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομί-
στρου, με τους παρόχους αστικών συγκοινωνιών της 
Περιφέρειας Αττικής [Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. 
Α.Ε.) και Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)] και 
τον συγκοινωνιακό φορέα της Περιφερειακής Ενότη-
τας Θεσσαλονίκης [Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών 
Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε.] δικαιούχων του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)» (Β’ 5242),

που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 
86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις απαλλαγών και αποζη-
μιώσεων σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς» (Α’ 59), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 110 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), διαμορφώθηκε 
με το άρθρο 86 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) και συμπληρώ-
θηκε με το άρθρο 225 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ/ΟΑΣΑ/104136/6.4.2022 Έκ-
θεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων, της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών.

26. Το από 15.3.2022 Πρακτικό Διαβούλευσης, με 
το οποίο συμφωνήθηκε η καταβολή ποσού, ύψους 
94.500.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογού-
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ντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), στους φορείς 
του «ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.»: «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
και «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», 
ως αποζημίωση του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έρ-
γου για τις μετακινήσεις με πλήρη ή μερική απαλλαγή 
κομίστρου, για το έτος 2022.

27. Την υπ’ αρ. 99096/1.4.2022 (ΑΔΑ: ΨΔΗΘ465ΧΘΞ-695) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, του Υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών, για ποσό ύψους 94.500.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξί-
ας (Φ.Π.Α.), στον Α.Λ.Ε. 2310803021 του ειδικού φορέα 
1039-203 «Γενική Γραμματεία Μεταφορών», στις εταιρεί-
ες του ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α., λόγω απώλειας εσόδων από την 
πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου 
σε κοινωνικές ομάδες, για το οικονομικό έτος 2022.

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους σαράντα εκατομ-
μυρίων τετρακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων 
δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (40.419.802,65 €), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προ-
στιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού [Α.Λ.Ε. 2310803021, Ε.Φ. 1039-203, «Γενική 
Γραμματεία Μεταφορών», υπ’ αρ. 99096/1.4.2022 (ΑΔΑ: 
ΨΔΗΘ465ΧΘΞ-695) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης], 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσδιορισμός αποζημίωσης για την παροχή 
δικαιωμάτων μετακίνησης στα αστικά 
συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας 
«ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.» (ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
και ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε.)

1. Η αποζημίωση των παροχών δικαιωμάτων μετακί-
νησης των δικαιούχων πλήρους ή μερικής απαλλαγής 
από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 86 του 
ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις απαλλαγών και αποζημιώσεων 
σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς» (Α’ 59), όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 110 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), διαμορφώθηκε με το 
άρθρο 86 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) και συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 225 του ν.4823/2021 (Α’ 136), καλύπτεται από 
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και υπολογί-
ζεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία χρήσης και με-
τακίνησης των συγκεκριμένων κατηγοριών δικαιούχων 
με τις αστικές συγκοινωνίες αρμοδιότητας του «ΟΜΙΛΟΥ 
Ο.Α.Σ.Α.», κατά το έτος 2020.

2. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης για τις μετα-
κινήσεις των πολιτών - δικαιούχων πλήρους ή μερικής 
απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα αστικά 
συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του «ΟΜΙ-
ΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.», ανέρχεται, για το έτος 2022, σύμφωνα 
με το πρακτικό Διαβούλευσης κατά την 15.3.2022, σε 
ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χι-
λιάδες τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λε-
πτά (83.628.318,58 €), πλέον του αναλογούντος Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και αντίστοιχα για το Α’ 
εξάμηνο του ίδιου έτους, σύμφωνα με τις εκδοθείσες 
κοινές υπουργικές αποφάσεις που μνημονεύονται στο 

προοίμιο της παρούσας, σε τριάντα πέντε εκατομμύρια 
επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα 
έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (35.769.736,86 €), πλέον 
του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 
Ποσά που τυχόν έχουν ήδη καταβληθεί για τον ίδιο σκο-
πό στο έτος 2022, μειώνουν αντίστοιχα το συνολικό ποσό 
της ανωτέρω αποζημίωσης.

3. Στο ποσό της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, για το 
Α’ εξάμηνο του έτους 2022, δεν περιλαμβάνεται αποζη-
μίωση για τις κατηγορίες που αναφέρονται στις υπ΄ αρ. 
7017/7/200/9.2.2022 (Β’ 676) και 2870.0/11128/16.2.2022 
(Β’ 970) κοινές υπουργικές αποφάσεις, δεδομένου ότι, η 
παροχή υπηρεσιών εκατέρωθεν έχει χαρακτήρα αντα-
ποδοτικό.

Άρθρο 2
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης 
στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)»

1. Η τιμολόγηση της αποζημίωσης για τις προβλεπό-
μενες μετακινήσεις των δικαιούχων πλήρους ή μερικής 
απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου, θα πραγμα-
τοποιηθεί από τον «Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.».

2. Η πληρωμή της δαπάνης στον «Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.», θα 
πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
στο όνομά του (Α.Φ.Μ.: 094419265 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθη-
νών), βάσει τιμολογίου/τιμολογίων για το ποσό της παρ. 
2 του άρθρου 1 της παρούσας, κατά το Α’ εξάμηνο έτους 
2022, που θα εκδώσει η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχεί-
ρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3. Κατά την πληρωμή, ο «Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.» οφείλει να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις δικαιολογητικά (τιμολόγια, φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.) και υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εισπράξει άλλα ποσά για τις μετακινήσεις 
των πολιτών - δικαιούχων πλήρους ή μερικής απαλλαγής 
από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά 
μέσα περιοχής ευθύνης του, που εντάσσονται στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 όπως ισχύ-
ει. Μεταξύ των δικαιολογητικών που προσκομίζονται 
για την καταβολή της αποζημίωσης, περιλαμβάνονται 
απαραιτήτως και τα εξής : (i) αντίγραφο της απόφασης 
του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέω-
σης οργάνου, (ii) κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπο-
γεγραμμένης από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα 
αναφέρονται τουλάχιστον ο λογαριασμός οικονομικής 
ταξινόμησης, ο φορέας του οποίου ο προϋπολογισμός, 
το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό τον οποίο επι-
βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου {ονομα-
τεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, 
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN}, το 
δικαιούμενο ποσό, τις τυχόν κρατήσεις και τον φόρο, το 
συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και την αρμόδια ΔΟΥ 
του δικαιούχου). Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιού-
νται με ευθύνη των αρμοδίων οικονομικών υπηρεσιών 
μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών 
[άρθρο 91 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)].

4. Το συνολικό ποσό των εκδοθέντων τιμολογίων, 
δεν δύναται να υπερβαίνει το τίμημα της παρούσας 
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απόφασης, ποσό στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται 
η υποχρέωση του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών για όλες τις μετακινήσεις των δικαιούχων στο 
Α’ εξάμηνο του έτους 2022, σύμφωνα με τις εκδοθείσες 
κοινές υπουργικές αποφάσεις που μνημονεύονται στο 
προοίμιο της παρούσας, εξαιρουμένων των κατηγο-
ριών δικαιούχων που αναφέρονται στις υπό στοιχεία 
7017/7/200/9.2.2022 (Β’ 676) και 2870.0/11128/16.2.2022 
(Β’ 970) κοινές υπουργικές αποφάσεις και τυχόν άλλων 
απαιτήσεων από τις εταιρείες του «ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.», 
δυνάμει του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), όπως 
ισχύει, που δεν καταβάλλονται.

Άρθρο 3 
Ισχύς

Η παρούσα επέχει θέση συμβάσεως κατά την έννοια 
του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις απαλλαγών 
και αποζημιώσεων σχετικά με την καταβολή κομίστρου 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς» (Α’ 59), όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 110 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), 

διαμορφώθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 225 του ν. 4823/2021 
(Α’ 136) και κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 6 
του ν. 3920/2011 (Α’ 33), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4337/2015, και η ισχύς της 
εκτείνεται στο Α’ εξάμηνο του έτους 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 28 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και
Οικονομικών Μεταφορών
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