
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των ανέργων ως δικαιούχων δωρεάν 
μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις 
περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΣΕΘ ΑΕ 
(ΟΑΣΘ), των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 
χορήγησης της απαλλαγής από την καταβολή κο-
μίστρου, για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022.

2 Καθορισμός των κατηγοριών δικαιούχων, των 
όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για 
τη δωρεάν μετακίνηση αυτών, για το έτος 2022 
με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α. και του 
Ο.Α.Σ.Θ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. 13048 (1)
Καθορισμός των ανέργων ως δικαιούχων δωρεάν 

μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις 

περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΣΕΘ ΑΕ 

(ΟΑΣΘ), των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 

χορήγησης της απαλλαγής από την καταβολή κο-

μίστρου, για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

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

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

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

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

4. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/ΓΚΠΔ).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

7. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

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

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

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

15. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
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16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

17. Την υπ’ αρ. 317/22-9-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» 
(Β’ 4383).

18. Την υπ’ αρ. 101606/9-12-2021 εισηγητική έκθεση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

19. Το γεγονός ότι η εξασφάλιση μετακίνησης των 
ανέργων με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομί-
στρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, προσδιορίζεται 
ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, που 
εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της με-
τακίνησης των ανέργων.

20. Το γεγονός ότι η έκδοση της παρούσας συνεπά-
γεται απώλεια εσόδων στους φορείς παροχής συγκοι-
νωνιακού έργου και αντίστοιχη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα προσδιοριστεί 
στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 
86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των ανέργων ως δικαιούχων δωρε-
άν μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις 
περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΣΕΘ ΑΕ (ΟΑΣΘ), 
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της 
απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου, για το πρώτο 
εξάμηνο του έτους 2022, ως εξής:

Άρθρο 1
Δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από την καταβολή 
κομίστρου μετακίνησης ανέργων στις περιοχές 
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΣΕΘ ΑΕ

Οι άνεργοι, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 
2 της παρούσας, έχουν το δικαίωμα μετακίνησης με 
πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου με 
τα αστικά συγκοινωνιακά μέσα της περιοχής αρμο-
διότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 
Αθήνας - ΟΑΣΑ ΑΕ [ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (ΟΣΥ 
ΑΕ) και ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)], κα-
θώς και τα αστικά συγκοινωνιακά μέσα της περιοχής 
αρμοδιότητας του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έρ-
γου Θεσσαλονίκης -ΟΣΕΘ ΑΕ [(Οργανισμός Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)], για το πρώτο 
εξάμηνο του έτους 2022.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι άνεργοι- κριτήρια και διαδικασία 
παροχής δωρεάν μετακίνησης

1. Καθορίζονται ως δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής 
από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά 
μέσα στις περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΣΕΘ ΑΕ, 
οι κάτωθι κατηγορίες ανέργων:

α. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β. Άνεργοι κάτοχοι βεβαιώσεων ανεργίας οι οποίες 
εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ηλεκτρο-
νικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ανωτέρω άνεργοι έχουν το δικαίωμα του άρθρου 1 
εφόσον διαμένουν μόνιμα:

α) Εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της 
Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ 
AE [Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ],

β) εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, με τα αστι-
κά μέσα συγκοινωνίας του ΟΣΕΘ ΑΕ (ΟΑΣΘ).

2. Η δωρεάν μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων 
είναι δυνατή μόνο:

α. Στις περιοχές αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ ΑΕ, με την 
έκδοση και διάθεση στους δικαιούχους ανέργους από 
τον ΟΑΣΑ ΑΕ προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών 
μετακίνησης, και

β. στις περιοχές αρμοδιότητας του ΟΣΕΘ ΑΕ, με την 
επίδειξη πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας, του ισχύοντος 
αποδεικτικού ανανέωσης της κάρτας ανεργίας από τον 
ΟΑΕΔ ή τον e-EΦΚΑ, κατά περίπτωση, και της αστυνομι-
κής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Άρθρο 3
Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης 
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ

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 στη χρήση προσωποποι-
ημένων μηνιαίων ηλεκτρονικών καρτών απεριορίστων 
διαδρομών από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, 
σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε αυτές οι κάρ-
τες να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμο-
ποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2. Για τη μετακίνηση των ανέργων, με πλήρη απαλλαγή 
από την καταβολή κομίστρου μετακίνησης, απαιτείται η 
έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών με-
τακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανό-
νες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην 
υπ’ αρ. 04/2017 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η έκδοση της 
μηνιαίας προσωποποιημένης κάρτας απεριορίστων 
διαδρομών για τους δικαιούχους δωρεάν μετακίνησης 
γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η έκδοση όλων των 
προσωποποιημένων καρτών.

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακί-
νησης μηνιαίας ισχύος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
από τους δικαιούχους κατόχους τους με χρήση του εξο-
πλισμού Έκδοσης, Πώλησης, Επαναφόρτισης, Επικύρω-
σης και Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής 
Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς 
και στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ και δύνανται να αντικατασταθούν 
σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας. 
Οι δικαιούχοι κάτοχοι των καρτών επιδεικνύουν τα πα-
ραστατικά που πιστοποιούν το δικαίωμα της ελεύθερης 
μετακίνησης, όποτε τους ζητείται από τους Εντεταλμέ-
νους Ελεγκτές κομίστρου.
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης εκτείνεται στο πρώτο 
εξάμηνο του έτους 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Εργασίας και 
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υποδομών Υφυπουργός Υποδομών
και Μεταφορών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 7017/7/200 (2)
Καθορισμός των κατηγοριών δικαιούχων, των 

όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 

για τη δωρεάν μετακίνηση αυτών, για το έτος 

2022 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α. και 

του Ο.Α.Σ.Θ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθ-

μίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 59),
β. του ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις 

αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της 
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

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

δ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών»(Α’ 151),

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

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

ζ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),

ι. του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ-
γού» (Α’ 162),

ια. της υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058),

ιβ. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ιγ. της υπ’ αρ. 1/13-9-2021 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας» (Β’ 4215) και

ιδ. της υπ’ αρ. 317/22-09-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

2. Την υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/111-ε’/19-11-2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την 
οποία από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπό στοιχεία 6343/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ από 23-11-2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης 
και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία από 
την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Το γεγονός ότι η χορήγηση του δικαιώματος μετακί-
νησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου 
στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότη-
τας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. 
(Ο.Α.Σ.Θ.), αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμ-
φέροντος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετακίνηση με πλήρη απαλλαγή από την 
καταβολή κόμιστρου

1. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης του ένστο-
λου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος των Υπουργείων Προστασίας του 
Πολίτη και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 
αντίστοιχα, με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομί-
στρου, στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμο-
διότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας-
Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και στα αστικά 
συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανι-
σμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης - Ο.Σ.Ε.Θ. 
(Ο.Α.Σ.Θ.), ως αντάλλαγμα για τη διάθεση προσωπικού 
για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων πραγματο-
ποίησης συγκοινωνιακού έργου, πυρασφάλειας, καθώς 
και την υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών 
δράσεων και εκπαιδεύσεων πυρασφάλειας, αναγκαίων 
για το έργο του Ο.Α.Σ.Α., για τις οποίες έχει αρμοδιότητα 
η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα.
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2. Η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ελληνι-
κή Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ίση προς 
την αξία του αντιτίμου του συνόλου των μετακινήσεων 
των ανωτέρω δικαιούχων.

3. Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομί-
ας και του Πυροσβεστικού Σώματος, για την εκτέλεση 
της υπηρεσίας τους και για όσο χρόνο πληρούται το 
κριτήριο της υπηρεσιακής τους ιδιότητας, δικαιούνται 
ηλεκτρονικές κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ), αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., 
ή κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής με-
ταφοράς (ΜΜΜ), αρμοδιότητας του Ο.Σ.Ε.Θ. (Ο.Α.Σ.Θ.), 
τις οποίες χρησιμοποιούν σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην παρούσα.

Άρθρο 2
Προσωποποιημένες Κάρτες Μετακίνησης για 
την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή στα 
συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. 
Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

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 ηλεκτρονικών καρτών, από τις ειδικές ομάδες των 
μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, 
ώστε οι κάρτες αυτές να φέρουν τα στοιχεία των κατό-
χων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2. Για την ελεύθερη μετακίνηση των ανωτέρω δικαι-
ούχων, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλε-
κτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται 
σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος 
Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδό-
τηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
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 ελέγχου 

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. Οι δικαιούχοι 
κάτοχοι των καρτών επιδεικνύουν τα παραστατικά που 
πιστοποιούν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης 
όποτε τους ζητείται από τους Εντεταλμένους Ελεγκτές 
Κομίστρου.

4. Το δικαίωμα μετακίνησης με απαλλαγή από την κα-
ταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., 
πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων κομίστρου εντός 
των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον 
εξοπλισμό πώλησης του Αυτόματου Συστήματος Συλ-
λογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.).

5. 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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Προστασίας 
Υπουργός Οικονομικών του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Υποδομών και 
Προστασίας του Πολίτη Μεταφορών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 Υφυπουργός
Υφυπουργός Υποδομών Κλιματικής Κρίσης και
και Μεταφορών Πολιτικής Προστασίας
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