
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση προθεσμίας για την αδειοδότηση 
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερ-
δοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και ΜΦΗ ΟΤΑ α΄ 
βαθμού ή νομικών τους προσώπων, που προ-
βλέπεται στο άρθρο 14 της υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 
81551/25.6.2007 (Β΄ 1136) υπουργικής απόφασης.

2 Παροχή δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη 
απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα 
αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιό-
τητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ) στο 
στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής για το έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 127698 (1)
   Χορήγηση προθεσμίας για την αδειοδότηση 

Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερ-

δοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και ΜΦΗ ΟΤΑ α΄ 

βαθμού ή νομικών τους προσώπων, που προ-

βλέπεται στο άρθρο 14 της υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 

81551/25.6.2007 (Β΄ 1136) υπουργικής απόφασης.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 

«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φο-
ρείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 213), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του ν. 4554/2018 
(Α΄ 130), το άρθρο 3 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) και δια-
μορφώθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75),

β) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87),

γ) της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168),

ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α΄ 119),

στ) της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄ 123) και 

ζ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

3. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό  Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

4. Την υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση των 
υπ’ αρ. Π4Β/οικ. 3176/6.6.1996 (Β΄  455) και Π4Β/οικ. 
4690/30.8.1996 (Β΄ 833) υπουργικών αποφάσεων “Προ-
ϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντί-
δας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) από ιδιώτες κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, και ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα”, 
αντίστοιχα» (Β΄ 1136).

5. Την ανάγκη χορήγησης νέας προθεσμίας για την 
αδειοδότηση των ΜΦΗ, που προβλέπεται στο άρθρο 14 
της υπό στοιχεία Π1γ/81551/25.6.2007 (Β΄ 1136) υπουρ-
γικής απόφασης, σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(ΜΦΗ) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και ΜΦΗ ΟΤΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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α΄ βαθμού ή νομικών τους προσώπων, οι οποίες δεν 
κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες 
διαδικασίες αδειοδότησής τους εξαιτίας των έκτακτων 
συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία. Η διακοπή λει-
τουργίας των εν λόγω δομών, λόγω έλλειψης της προβλε-
πόμενης εκ του νόμου άδειας λειτουργίας, θα θέσει σε 
σοβαρό κίνδυνο την υγεία των ωφελούμενων των ΜΦΗ, 
ως των κατ’ εξοχήν ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 
δημιουργώντας παράλληλα σοβαρό κοινωνικό πρόβλη-
μα, λόγω έλλειψης επαρκών κρατικών δομών ή ιδρυ-
μάτων για τη μεταφορά και περίθαλψή τους, ιδιαίτερα, 
των απόρων ηλικιωμένων και εκείνων που στερούνται 
οικογενειακού περιβάλλοντος.

6. Το γεγονός ότι η παρ.  1 του άρθρου  1 του 
ν. 2345/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του 
ν. 4554/2018 και το άρθρο 3 του ν. 4756/2020, προβλέ-
ποντας την αδειοδότηση των νομικών προσώπων δη-
μοσίου δικαίου, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με την 
αιτιολογική έκθεση του άρθρου 59 του ν. 4554/2018, οι 
ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, κατήρ-
γησε σιωπηρά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 226 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) και 
το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 239 του ίδιου νόμου, 
τα οποία προστέθηκαν με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 41 
του ν. 3801/2009 (Α΄ 163), αντίστοιχα, κατά το μέρος 
που τα εδάφια αυτά αναφέρονται στην αδειοδότηση 
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ α΄ 
βαθμού που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ως ΜΦΗ 
και ως εκ τούτου η εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995, υπό στοιχεία Π1γ/
οικ. 81551/25.6.2007 υπουργική απόφαση εφαρμόζεται, 
μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 59 του ν. 4554/2018, 
και επί ΜΦΗ των ΟΤΑ α΄ βαθμού ή των νομικών τους 
προσώπων.

7. Την υπ’ αρ. 127604/30.12.2022 εισηγητική έκθεση 
δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, καθώς οι διατάξεις της ρυθμίζουν θέματα 
διοικητικής διαδικασίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 η προ-

θεσμία για την αδειοδότηση των Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα 
και ΜΦΗ ΟΤΑ α΄ βαθμού ή νομικών τους προσώπων, οι 
οποίες δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσουν τη δια-
δικασία αδειοδότησής τους κατά τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 14 της υπό στοιχεία Π1γ/81551/25.6.2007 (Β΄ 1136) 
υπουργικής απόφασης και συνεχίζουν να λειτουργούν 
μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 81551/ 
25.6.2007 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, η οποία, όπως και η προθεσμία της παρ. 1, 
εφαρμόζεται και στις ΜΦΗ που έχουν συσταθεί και λει-
τουργούν από ΟΤΑ α΄ βαθμού ή νομικά τους πρόσωπα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός  Ο Υφυπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Περιβάλλοντος
Υποθέσεων και Ενέργειας
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 2870.0/92925 (2)
    Παροχή δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη 

απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα 

αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιό-

τητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ) στο 

στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτι-

λίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το έτος 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και 

ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33),

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

(γ) του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμά-
των μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59),

(δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
A’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

(ε) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

στ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

(ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

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

(θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
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(ι) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

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

(ιβ) της υπ’ αρ. 317/22-9-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδο-
μών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 4383),

(ιγ) της υπ’ αρ. 1329.2/16/11.10.2011 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη 
«Έγκριση Κανονισμού Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής, που αφορά την αναπροσαρμογή 
κοστολόγησης διάθεσης μέσων και παροχής Υπηρεσιών 
από το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. σε τρίτους» (Β΄ 2470),

(ιδ) της υπό στοιχεία Α-59909/4404/18.1.2016 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και 
τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότη-
τας 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 πολιτικής» (Β΄ 126),

(ιε) της υπό στοιχεία Α-31226/1613/31.5.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός του ύψους των 
τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών 
παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδι-
ότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), κατά 
το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020, με 
βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%» 
(Β΄ 2090), και

(ιστ) της υπ’ αρ. 4/2017 γνωμοδότησης της Αρχής Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Το υπ’ αρ. 2811.8/76461/26.10.2022 εισηγητικό Ση-
μείωμα της ΓΔΟΥ στο ΥΝΑΝΠ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

4. 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. 
(ΟΑΣΘ) αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέ-
ροντος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετακίνηση με πλήρη απαλλαγή 
από την καταβολή κομίστρου

1. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών 
(Ο.Α.Σ.Α.) αναλαμβάνει να διαθέτει στο ένστολο προ-
σωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) αρμοδιότητάς του, τις οποίες οι δι-
καιούχοι τους θα χρησιμοποιούν σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στην παρούσα. Οι κάτοχοι των παραπάνω καρτών 
απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου 
στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας 
Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

2. Οι κάρτες μετακίνησης θα χρησιμοποιούνται από 
τους δικαιούχους στα σημεία λειτουργίας του εξοπλι-
σμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης, επικύρωσης 
και ελέγχου του αυτόματου συστήματος συλλογής κο-
μίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς 
και στάσεις των Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητάς Ο.Α.Σ.Α. Οι κάρτες 
μετακίνησης είναι επαναχρησιμοποιήσιμες με την επα-
ναφόρτισή τους, δύνανται δε να επαναφορτιστούν και 
μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου.

3. Η επικύρωση των καρτών είναι υποχρεωτική σε κάθε 
επιβίβαση και πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προ-
βλέπουν οι σχετικές διατάξεις, κανονισμοί και οδηγίες 
του Ο.Α.Σ.Α.

4. Εντός των καρτών αποθηκεύεται ο χρόνος ισχύος 
του δικαιώματος. Οι κάρτες αποτελούν το αποδεικτικό 
πιστοποίησης του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από τους κα-
τόχους τους και αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλει-
ας, κλοπής και δυσλειτουργίας τους.

5. Στις περιπτώσεις ελέγχου η πιστοποίηση της ιδιότη-
τας πραγματοποιείται με την επίδειξη της στρατιωτικής 
ταυτότητας.

6. Ο Ο.Α.Σ.Α. διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και την 
κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία προκειμένου να 
εκδοθούν οι κάρτες, οι οποίες προσωποποιούνται με 
βάση τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος συλλο-
γής κομίστρου, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις 
σχετικές γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7. Η διαδικασία παροχής των καρτών ελεύθερης μετα-
κίνησης των ανωτέρω δικαιούχων, είναι η εξής:

α. Έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, 
κανονικού προφίλ μετακίνησης με φωτογραφία πολιτι-
κής περιβολής των δικαιούχων. Η έκδοση των καρτών 
μπορεί να πραγματοποιηθεί:

αα) στα εκδοτήρια των Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ. που διαθέτουν 
Τερματική Συσκευή Έκδοσης Καρτών (πληροφορίες των 
σημείων πώλησης διατίθενται στην ιστοσελίδα www.
oasa.gr),

αβ) στα γραφεία του ΟΑΣΑ,
αγ) μέσω της ιστοσελίδας oasa.gr
β. Επιβεβαίωση των δικαιούχων ελεύθερης μετακίνησης 

και διατήρηση των σχετικών αρχείων από τη Διεύθυνση 
Προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, η οποία είναι η μόνη αρ-
μόδια να ελέγχει και να πιστοποιεί τους δικαιούχους και 
να αποστέλλει στον Ο.Α.Σ.Α. για την φόρτιση των καρτών 
κατάλογο με το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης.

γ. Αποστολή από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Λιμε-
νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ) 
στον Ο.Α.Σ.Α. του αρχείου με τους αριθμούς των προσω-
ποποιημένων καρτών των πιστοποιημένων δικαιούχων. 
Το αρχείο θα μπορεί να αποστέλλεται τμηματικά με βάση 
τον αριθμό των καρτών που θα έχουν συγκεντρωθεί από 
το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

δ. Καταχώριση μέσω της ειδικής εφαρμογής του Αυ-
τόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) των 
αρχείων με τους αριθμούς των προσωποποιημένων 
καρτών.
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ε. Απόδοση στους δικαιούχους δικαιώματος ελεύθε-
ρης μετακίνησης χρονικής διάρκειας έως το τέλος του 
έτους 2023, μέσω της δημιουργίας του προϊόντος κομί-
στρου «χρονικής διάρκειας αστικής ζώνης».

στ. Η ανανέωση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνη-
σης μπορεί να πραγματοποιείται οποτεδήποτε και πριν 
τη λήξη ισχύος του, με την ίδια διαδικασία (αποστολή 
επιβεβαιωμένων καταλόγων με αριθμούς καρτών από 
το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., απόδοση νέου προϊόντος, φόρτωση 
προϊόντος στις ήδη υπάρχουσες ή σε νέες κάρτες).

ζ. Η αρμόδια υπηρεσία του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οφείλει να 
ενημερώνει τον Ο.Α.Σ.Α. για τις περιπτώσεις καρτών για 
τις οποίες ο δικαιούχος παύει να έχει το σχετικό δικαίωμα 
μετακίνησης καθώς και για τις περιπτώσεις απώλειας ή 
δυσλειτουργίας καρτών ή προσθήκης νέων δικαιούχων 
στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. στο τέλος κάθε μήνα προκειμέ-
νου να πραγματοποιούνται από τον Ο.Α.Σ.Α., οι δέουσες 
ενέργειες στο ΑΣΣΚ.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για την πλήρη 
απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου

Σε αντάλλαγμα για την παραπάνω παραχώρηση χρή-
σης των καρτών:

1. Το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. αναλαμβάνει να διαθέτει το απα-
ραίτητο προσωπικό για την παροχή μέτρων τάξεως 
και ασφάλειας των χώρων πραγματοποίησης συγκοι-
νωνιακού έργου της Ο.ΣΥ. Α.Ε, καθώς και κάθε άλλου 
χώρου αρμοδιότητας και ευθύνης του Ο.Α.Σ.Α., όπως 
και την υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών 
δράσεων αναγκαίων για το έργο του, σε περιοχές 
αρμοδιότητας του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Στα ανωτέρω περι-
λαμβάνεται, ιδίως, η φύλαξη τερματικών στάσεων 
της Ο.ΣΥ Α.Ε., η ασφάλεια ιδιαίτερων σημείων του 
συγκοινωνιακού δικτύου, σημείων αυτόματης πώλη-
σης εισιτηρίων Ο.Α.Σ.Α. εντός λιμένων, η διευκόλυνση 
κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Ο.Α.Σ.Α. στη χερ-
σαία ζώνη λιμένος και η τοποθέτηση πληροφοριακού 
υλικού Ο.Α.Σ.Α. (stands) και φύλαξη αυτού, σε λιμενικά 
καταστήματα νησιών που θα καθοριστούν μετά από 
συνεργασία του Ο.Α.Σ.Α. με το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και έχουν 
ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας, 
Λαυρίου, Περάματος.

2. Η εκτέλεση των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων του 
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. γίνεται στα πλαίσια των Κανονισμών που 
διέπουν τη λειτουργία του.

Άρθρο 3
Αξία παρεχόμενων υπηρεσιών 
από το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το άρθρο 2, είναι κατ’ έτος ίση προς 
την αξία του αντιτίμου του συνόλου των μετακινήσεων 
του προσωπικού του άρθρου 1, μέσω της κάρτας του 
Ο.Α.Σ.Α. Προς τούτο, και μόνο για το συγκεκριμένο είδος 
αντιπαροχής υπηρεσιών, μετά την έκδοση και υποβολή 
των αντίστοιχων τιμολογίων έκαστου μέρους, στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται ο ίδιος Φ.Π.Α. που αφορά μετακι-
νήσεις σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, 
μαζί με όλα τα απαιτούμενα κατά την κείμενη νομοθεσία 
σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά, πραγματοποι-
ούνται συμψηφιστικές εγγραφές στις αρμόδιες οικονο-
μικές υπηρεσίες των φορέων.

2. Ο αριθμός των «καρτών μετακίνησης» που θα διατε-
θούν για το έτος 2023 συμφωνείται κατ’ αρχάς σε 3.570 
τεμάχια. Σε περίπτωση αύξησης του παραπάνω αριθμού 
και απαίτησης περισσότερων ετήσιων καρτών, δύναται 
να διατεθούν με τους ίδιους όρους και με αντίστοιχη 
επέκταση των υπηρεσιών αντιστάθμισης.

Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022
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