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ΦΕΚ Β/2234/2011

Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών
των Α.Ε.Ι..
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/2011) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
2. Τα άρθρα 3, 4 και 6 του Κανονισμού 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες σιδηροδρομικές και
οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ.
1191/1969 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/1970 (L 315/13-12-2007).
3. Το άρθρο 11 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188/τ.Α/2010) «αναδιάρθρωση, εξυγίανση
και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα».
4. Το άρθρο 4 του ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33/τ.Α'/2011) για την «Εξυγίανση,
αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις».
5. Το υπ' αριθ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/τ.Α/2009) Προεδρικό διάταγμα με τίτλο
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το υπ' αριθ. 63/2011 (ΦΕΚ 145/τ.Α/2011) Προεδρικό διάταγμα με τίτλο
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/2005),
καθώς και το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
8. την υπ’ αριθ. Υ350/8-7-2011 (ΦΕΚ 1603/τ.Β/2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού
περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.
9. Το υπ’ αριθ. 29/1998 (ΦΕΚ 34/τ.Α/1998) Προεδρικό διάταγμα για τη «Σύσταση
ΑΕ "ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε."».
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/63515/0020/03-10-2011 απόφαση του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα την «έγκριση ανάληψης υποχρέωσης».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 25.000.000 Ευρώ για το οικονομικό έτος 2012 που
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες (KAE 0873 του Ειδικού Φορέα 12-110,
οικονομικό έτος 2012) πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου
1. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φοιτητών των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) χορηγείται δελτίο ειδικού εισιτηρίου υπό τους
όρους της παρούσας.
2. Με τη δημοσίευση της παρούσας δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι
ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου εισαγωγής τους αποκλειστικά και μόνο:
α) Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη
κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.
β) Οι φοιτητές μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη
κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου
σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
γ) Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε
ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.
δ) Οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού
τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.
ε) Οι φοιτητές – πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών,
οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο
ημεδαπό ΑΕΙ.
Άρθρο 2
Δελτίο ειδικού εισιτηρίου
1. Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου είναι αυστηρά προσωπικό για το δικαιούχο. Ο
δικαιούχος οφείλει να φέρει το δελτίο εντός των μέσων μαζικής μεταφοράς και να το
επιδεικνύει όταν του ζητηθεί.
2. Στο δελτίο ειδικού εισιτηρίου ενσωματώνεται η φωτογραφία του δικαιούχου και
μνημονεύονται το ονοματεπώνυμο του, ο αριθμός μητρώου του, η σχολή που φοιτά, ο
τόπος μόνιμης κατοικίας του και το χρονικό διάστημα ισχύος του εισιτηρίου.
3. Προς διευκόλυνση της απόδειξης της φοιτητικής ιδιότητας και των σχετικών
αναγνωριζόμενων δικαιωμάτων όσων δικαιούχων φοιτητών κινούνται εντός των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών,
αναγράφονται επί του δελτίου τα στοιχεία των φοιτητών, του ιδρύματος όπου φοιτούν
και τα λοιπά αναγνωριστικά στοιχεία και με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 3
Ανώτατα όρια κομίστρου
Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου χορηγεί το δικαίωμα καταβολής κομίστρου
υπολογιζόμενου ποσοστιαία επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών εισιτηρίου και
καρτών απεριόριστων διαδρομών των αστικών και υπεραστικών, οδικών και
σιδηροδρομικών συγκοινωνιών των μετακινούμενων εντός της Επικράτειας με μέσα

μαζικής μεταφοράς. Τα ανώτατα όρια κομίστρου των δικαιούχων του δελτίου
διαμορφώνονται ως εξής:
α) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές
συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει η σχολή που φοιτά ο δικαιούχος.
β) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές
συγκοινωνίες της υπόλοιπης Χώρας.
γ) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις οδικές
υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της σχολής που φοιτά ο δικαιούχος
με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.
δ) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις υπόλοιπες
οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες της Χώρας.
ε) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις
σιδηροδρομικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της σχολής που φοιτά ο
δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.
στ) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις
υπόλοιπες σιδηροδρομικές συγκοινωνίες της Χώρας.
Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια και διακοπή ισχύος του δελτίου
1. Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου ισχύει για όλο το έτος, από 1η Σεπτεμβρίου έως την
31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους.
2. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους χορηγούνται στους δικαιούχους νέα δελτία
ειδικού εισιτηρίου ή ανανεώνεται η ισχύς των παλιών. Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου
ισχύει σε κάθε περίπτωση έως το χρονικό σημείο που ο φοιτητής καθίσταται
πτυχιούχος ή χάσει τη φοιτητική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο.
3. Η παροχή μειωμένης τιμής εισιτηρίου διακόπτεται όταν ο δικαιούχος:
α) Στρατευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του ή
β) αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του ή
γ) συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής σύμφωνα με το άρθρο 1
4. Με τη συνδρομή μίας εκ των περιπτώσεων των παρ. 2 ή 3, ο κάτοχος του δελτίου
υποχρεούται να το καταθέσει αμελλητί στη Γραμματεία της Σχολής του. Η
Γραμματεία ακυρώνει το δελτίο ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους συγκοινωνιακούς
φορείς ότι το δελτίο έχει χάσει την ισχύ του.
5. Ο χρόνος διακοπής της παροχής των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 3 δεν
προσμετράται για τον υπολογισμό του ανώτατου σύμφωνα με το άρθρο 1 ορίου
διάρκειας της παροχής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο φοιτητής δεν παρέδωσε ως
όφειλε το δελτίο ειδικού εισιτηρίου.
Άρθρο 5
Διαδικασία έκδοσης του δελτίου
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 η διαδικασία αίτησης και έκδοσης δελτίου
ειδικού εισιτηρίου γίνεται εφεξής αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, μέσω
υπηρεσίας κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, η οποία παρέχεται από το
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τον Οργανισμό
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), με την τεχνική υποστήριξη της Ανώνυμης

Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) που
συστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 29/1998 (ΦΕΚ 34 Α).
2. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι δικαιούχοι πιστοποιούνται στο κεντρικό
πληροφοριακό σύστημα έκδοσης δελτίου ειδικού εισιτηρίου υποβάλλοντας τα
στοιχεία τους εντός των καθορισμένων προθεσμιών, ακολουθώντας την
προβλεπόμενη στην ηλεκτρονική υπηρεσία διαδικασία.
3. Οι πιστοποιούμενοι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταχωρούν τα αναγκαία για την
έκδοση δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου στοιχεία τους υπό τους όρους και τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα, δηλώνοντας
υπεύθυνα και καταχωρώντας μόνο αληθή, επίκαιρα και ορθά στοιχεία. Αν οι
δικαιούχοι παρατηρήσουν οποιοδήποτε σφάλμα στα καταχωρημένα στοιχεία τους,
οφείλουν να απευθυνθούν άμεσα στη Γραμματεία της Σχολής προκειμένου η
Γραμματεία να προχωρήσει στη σχετική διόρθωση. Περαιτέρω, οι αιτούντες δελτίου
οφείλουν να τηλεφορτώσουν αρχείο με την πρόσφατη προσωπική φωτογραφία τους,
η οποία θα ενσωματωθεί στο δελτίο. Οι προδιαγραφές της φωτογραφίας των
δικαιούχων και ιδίως η ανάλυση, οι διαστάσεις και το περιεχόμενό της ορίζονται στο
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.
4. Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων, οι
Γραμματείς των Σχολών διασταυρώνουν τις αιτήσεις και αποφασίζουν κατόπιν
ελέγχου τους την έγκριση ή την απόρριψή τους σύμφωνα με το άρθρο 7.
5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δελτίου, οι φοιτητές δύνανται να αιτούνται
την επανέκδοσή του δελτίου από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής. Μετά την ως
άνω έγκριση του Γραμματέα της Σχολής η διαδικασία πραγματοποιείται εξ αρχής ως
άνω. Η επανέκδοση νέου δελτίου γίνεται το μέγιστο εντός δέκα ημερών από την
ημερομηνία δήλωσης της απώλειας, καταστροφής ή κλοπής του δελτίου στην οικεία
Γραμματεία.
6. Τα ΑΕΙ και οι υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες
υποστήριξης της διαδικασίας έκδοσης των δελτίων για όσους δικαιούχους φοιτητές
το επιθυμούν.
Άρθρο 6
Εκτύπωση και παραλαβή του δελτίου
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να επιλέξουν ηλεκτρονικά ένα από τα διατιθέμενα στο
πληροφοριακό σύστημα σημεία εντός της Χώρας, από όπου επιθυμούν να
παραλάβουν αυτοπροσώπως το δελτίο ειδικού εισιτηρίου. Σημεία παράδοσης
υπάρχουν σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας στις οποίες υφίσταται σχολή.
2. Με την κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 ηλεκτρονική και σε πραγματικό χρόνο
έγκριση από τις Γραμματείες προχωράει η εκτύπωση των αντίστοιχων δελτίων
ειδικού εισιτηρίου των δικαιούχων.
3. Οι δικαιούχοι ειδοποιούνται είτε ηλεκτρονικά είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο
μέσο για την άφιξη του δελτίου τους στο σημείο παράδοσης. Η διάθεση του δελτίου
στο επιλεγμένο σημείο παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες μέρες
από τη στιγμή της έγκρισης της αίτησης από τις Γραμματείες των σχολών.
4. Κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης ο δικαιούχος μεταβαίνει αυτοπροσώπως στο
σημείο παράδοσης και παραλαμβάνει το δελτίο επιδεικνύοντας την αστυνομική του
ταυτότητα και καταβάλλοντας ταυτόχρονα το απαιτούμενο αντίτιμο. Σε περίπτωση

παραλαβής από τρίτο πρόσωπο θα απαιτείται να επιδεικνύεται νόμιμη εξουσιοδότηση
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
5. Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο μήνες από
την ημέρα της σχετικής ειδοποίηση προς το φοιτητή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος
δεν προσέλθει για την παραλαβή του δελτίου εντός των δύο μηνών, χάνει το
δικαίωμα παραλαβής του συγκεκριμένου δελτίου. Εάν ο φοιτητής επιθυμεί να
παραλάβει το δελτίο μετά το πέρας των δύο μηνών, τότε υποβάλλει νέα αίτηση και
ακολουθείται η διαδικασία από την αρχή.
6. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) διαχειρίζεται το σύνολο της
διαδικασίας εκτύπωσης και διανομής του δελτίου ειδικού, την οποία δύναται να
αναθέτει το έργο σε ανάδοχο κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού.
Άρθρο 7
Καθήκοντα Γραμματέα και Γραμματειών
1. Κάθε Γραμματεία οφείλει να χορηγεί στους φοιτητές του ιδρύματος τα στοιχεία
που απαιτούνται για την πιστοποίησή τους στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα
έκδοσης δελτίου ειδικού εισιτηρίου.
2. Κάθε Γραμματεία οφείλει να υποβάλλει στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα τα
στοιχεία των ενεργών φοιτητών του τμήματός της και να ενημερώνει το
πληροφοριακό σύστημα για ενδεχόμενη συνδρομή των προβλεπόμενων στις παρ. 2
και 3 του άρθρου 4 της παρούσης.
3. Κάθε Γραμματεία συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα μέσω ειδικής
εφαρμογής με την οποία αποκτά πρόσβαση στις αιτήσεις των δικαιούχων. Οι
Γραμματείς ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρίσει οι
φοιτητές και εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσης.
4. Οι αρμόδιες Γραμματείες δέχονται δηλώσεις απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του
δελτίου, κατόπιν των οποίων υποχρεούνται να το ακυρώσουν και αιτούνται εκ μέρους
του φοιτητή την έκδοση νέου δελτίου.
Άρθρο 8
Λοιπές διατάξεις
1. Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις της
παρούσης.
2. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή στους συγκοινωνιακούς φορείς της
διαφοράς από το ισχύον κόμιστρο για τη μετακίνηση των φοιτητών καθώς και το
ύψος της σχετικής δαπάνης, αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων μεταξύ των
Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και των
συγκοινωνιακών φορέων.
3. Οι ηλεκτρονικές υποδομές της κεντρικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης
δελτίου ειδικού εισιτηρίου δύναται να αξιοποιούνται και για τη διευκόλυνση της
παροχής επιπλέον προνομίων ή εκπτώσεων στους κατόχους του δελτίου.
4. Οι διαχειριστές της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης και διάθεσης δελτίων
ειδικού εισιτηρίου και κάθε τρίτος οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία

περί προσωπικών δεδομένων των φοιτητών. Οι φοιτητές από την πλευρά τους
θεωρείται ότι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλουν στο πληροφοριακό σύστημα
έκδοσης δελτίων ειδικού εισιτηρίου προς το σκοπό της έκδοσης και διανομής των
δελτίων.
5. Για το χρονικό διάστημα έως τη μετατροπή των υφιστάμενων τμημάτων σε
πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 76 του 4009/2011 (ΦΕΚ
195/τ.Α/2011) όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης αναφέρεται η σχολή
νοείται το τμήμα. Ομοίως έως την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων
σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών κατά τις διατάξεις του
ν.4009/2011 όπου στις διατάξεις της παρούσας αναφέρονται οι φοιτητές των κύκλων
αυτών, νοούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές, οι μεταπτυχιακοί και οι
υποψήφιοι διδάκτορες αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2011
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