
1 

 

 
 

Αθήνα,       15/12/2017 

Αρ. σύμβασης  65 /2017 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  
 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Α.Σ.Α.» 
 

Στην Αθήνα σήμερα 15/12/2017 μεταξύ  των κάτωθι συμβαλλομένων: 

 
1)  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που 

εκπροσωπείται εν προκειμένω νόμιμα από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Θεανώ Φωτίου, που εδρεύει 
στην Αθήνα, Σταδίου 29, Τ.Κ. 105 59, (με ΑΦΜ 099012257-Δ.Ο.Υ ΙΣΤ’ Αθηνών), και 

  
2) της Α.Ε. με την επωνυμία «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.)» που 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μετσόβου 15, Τ.Κ. 106 82, (με ΑΦΜ 094419265-Δ.Ο.Υ. 

ΦΑΕ Αθηνών) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη 
Σκουμπούρη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ τ. Α 314/27.12.2005) 
και Ν.3965/2011 (ΦΕΚ τ. Α 113/18.5.2011) όπως ισχύουν, την υπ’ αριθ. 
ΔΝΣα/οικ.81628/Φ.50ε/29.12.2015 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 952/30.12.2015) και την Απόφαση 
3838/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. . 

 
και αφού ελήφθησαν υπόψη: 

 
1. Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 25 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125, τ.Α’), 
2. Το άρθρο 4 παρ. 13 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) περί “Επειγουσών 

ρυθμίσεων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2014”,  

3. Το άρθρο 6. παρ. 4. του Ν.3920/2011 (ΦΕΚ Α' 33/03.03.2011) περί "Εξυγίανσης, 

αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής", 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 
129, τΑ’) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 
4. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄),  

5. Η αριθμ. Υ28/8-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/9-10-2015, 
τ.Β) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου»,  

6. Η υπ. αριθμ. 17582/ΕΓΔΕΚΟ 803/16.04.2008, Απόφαση Διυπουργικής 
Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών με θέμα "καθορισμός κομίστρων 
ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)" (ΦΕΚ 

Β΄/695/2008), 
7. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 21580/ΕΓΔΕΚΟ 2784/29.4.2009 απόφαση Διυπουργικής 

Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα: «Καθορισμός 

μειωμένου κομίστρου σε ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ 

(ΤΡΑΙΝΟΣΕ)» (ΦΕΚ Β'/799/2009), 
8. Η υπ. αριθμ. 1680/19.12.2013 Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημόσιων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί τροποποίησης και 

συμπλήρωσης της απόφασης ΔΕΔΕΚΟ 5005/ΔΕΚΟ (ΦΕΚ Β΄3203/30.11.2012) 
κοινής Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
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Υποδομών, Μεταφορών &  Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας περί "καθορισμού κομίστρων Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ.", 

9. Η αριθμ. Α-59909/4404/18-1-2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός 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 
πολιτικής» (Β΄ 126/2016). 

10. Η αριθ. Δ24β/Φ.11/ΓΠοικ. 38784/921 (ΦΕΚ. 2964,  τΒ  ,29-8-2017)  Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για 
το έτος 2017» 

11. Ο Κανονισμός 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τις δημόσιες επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές 

12. Η υπ. αριθμ. 4/2017  Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα  
13. η. Οι  διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4482/2017 (Α102) με το οποίο 

αντικαθίσταται η περίπτωση ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 

14. Η υπ. αριθ. 3838/2017 Απόφαση του Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Α. 
15. Η υπ. αριθ. οικ. 31185/27/4-7-2017 Γνωμοδότηση της Α.Μ.Κ.Ε. 

 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 
 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της σύμβασης 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, είναι η εξασφάλιση  του δικαιώματος 
μετακίνησης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, των Ατόμων με Αναπηρία, με πλήρη 

απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, από τους δικαιούμενους τη μεταφορά στα 
συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α (Ο.ΣΥ. Α.Ε. & ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), για το έτος 
2017.  

 
Άρθρο 2 

Υποχρεώσεις συμβαλλομένων 

1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
εξασφαλίζει το εν λόγω δικαίωμα  με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

- να εγγράψει την κατά τον Νόμο σχετική πίστωση, στις κατηγορίες δαπανών του 
προϋπολογισμού του (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 25 του Ν. 
2072/1992, την παρ. 4 του άρθρου 6, Ν. 3920/2011 και τις διατάξεις των 

άρθρων 5 & 6 της υπ. αριθμ. οικ. Α-47061/3652/27.08.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄ 
2324/29.8.2014) Κ.Υ.Α όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα)  

- να  συνάψει την παρούσα  σύμβαση και  

- να  καταβάλει  στον Ο.Α.Σ.Α., το αντίτιμο της δαπάνης συμπεριλαμβανομένου 
και του αναλογούντος ΦΠΑ μείον τις νόμιμες κρατήσεις, 

- να  ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και 

τους περιορισμούς του δικαιώματος μετακίνησης που τους παρέχεται, και 
- να  γνωστοποιεί στον Ο.Α.Σ.Α. τον αρχικό αριθμό των δικαιούχων που θα τους 

παρέχεται δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης, σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό 

πλαίσιο.  
 

2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών 

(Ο.Α.Σ.Α.) αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την ελεύθερη μετακίνηση των ΑμεΑ που 
ήταν δικαιούχοι ελεύθερης μετακίνησης για το 2016. 
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Άρθρο 3 

Υπολογισμός Αξίας Δικαιώματος Μετακίνησης 

 
 

1. Η αξία του Δικαιώματος ελεύθερης Μετακίνησης, υπολογίζεται με βάση τις ισχύουσες 

τιμές  και τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. 
 

2. Ο Φορέας Παροχής αναλαμβάνει την κάλυψη της δαπάνης για τη μετακίνηση των 

δικαιούχων  στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας καταβάλλοντας στον ΟΑΣΑ το 
αντίτιμο που αναλογεί στην καταβολή κομίστρου συμπεριλαμβανομένου και του 
αναλογούντος ΦΠΑ, ενώ  η σχετική δαπάνη  θα καλυφθεί με εκταμίευση πιστώσεων του 

Τακτικού Προϋπολογισμού  ((ΕΦ 33,  220 ΚΑΕ 2733)  
 

3. Ο αριθμός των ατόμων που θα κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης 

συμφωνείται σε 31.030 και το ποσό της πίστωσης που έχει εγγράψει το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον προϋπολογισμό του 
κατά ρητή δήλωσή του, ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια, εξακόσιες εβδομήντα εννέα 

χιλιάδες, εννιακόσια είκοσι πέντε (7.679.925,00).ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του 
αναλογούντος ΦΠΑ.  

 

Άρθρο 4 
Διάρκεια-Προθεσμίες 

 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31-12-2017.   
 

Άρθρο 5 

Υπολογισμός της συνολικής δαπάνης 
 
Το αντίτιμο της δαπάνης ελεύθερης μετακίνησης, υπολογίζεται με βάση: 

 
 Τον αριθμό των δικαιούχων ελεύθερης μετακίνησης ο οποίος συνομολογείται 

καταρχήν σε 31.030. 

 Το χρονικό διάστημα ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης, που συμφωνείται σε ένα 
έτος από 1-1-2017 έως 31-12-2017. 

 Το αντίτιμο μετακίνησης αντιστοιχεί  στην τιμή πώλησης των ετήσιων καρτών για 

όλα τα μέσα, με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική (330,00 €), όπως 
διαμορφώνεται με βάση το χρονικό διάστημα ισχύος της μετακίνησης. 

 Το χορηγούμενο από τον Ο.Α.Σ.Α ποσοστό έκπτωσης 25%, 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το οφειλόμενο ποσό προς τον Ο.Α.Σ.Α., που απορρέει 
από την παρούσα σύμβαση, είναι το εξής: Αξία ετήσιας κάρτας, όπως διαμορφώνεται 

για το χρονικό διάστημα ισχύος της μετακίνησης μείον το χορηγούμενο από τον 
Ο.Α.Σ.Α. ποσοστό έκπτωσης 25% επί τον συνολικό αριθμό καρτών, ήτοι :330€ -
25%=247.5 € Χ 31.030 τμχ =7.679.925 €. 

 
Άρθρο 6 

Τρόπος πληρωμής 

 
1. Η πληρωμή της δαπάνης στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (Ο.Α.Σ.Α) 

που καλύπτει την δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) για το έτος 

2017, θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του Οργανισμού 

(ΑΦΜ: 094419265 – ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) βάσει τιμολογίου/τιμολογίων για το ανωτέρω 

ποσό, που θα εκδώσει ο Ο.Α.Σ.Α και το οποίο θα υποβληθεί στη Δ/νση Προστασίας 

ΑμεΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
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2. To συνολικό ποσό του εκδοθέντος τιμολογίου/τιμολογίων, δεν δύναται να υπερβαίνει 

το τίμημα της παρούσας απόφασης, ποσό στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται η 

υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, για όλες τις μετακινήσεις των δικαιούχων για το έτος 2017.  

3. Η καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού θα γίνει ανάλογα με τη δυνατότητα 

εκταμίευσης των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΕΦ 33,  220 ΚΑΕ 2733) 

στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (Ο.Α.Σ.Α) μετά την έκδοση του 

σχετικού τιμολογίου. 

4. Κατά την πληρωμή ο Ο.Α.Σ.Α οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

       α. Τιμολόγιο και β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 

 
Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων 
 

1. Γίνεται ρητή μνεία της παρ.4 του άρθρου 6 του ν.3920/2011 όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 18 του ν.4337/2015 σύμφωνα με το οποίο: «Με συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΣΑ 
και του Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον αρμόδιο κάθε φορά Υπουργό, 

καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του αντιτίμου ή της διαφοράς από το κόμιστρο που 

ισχύει για τα άτομα που βάσει της κείμενης νομοθεσίας δικαιούνται να διακινούνται με 
τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο (μαθητές, πολύτεκνοι 

κ.λπ.). Οι εν λόγω συμβάσεις μπορούν να συναφθούν μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη 
πίστωση στον προϋπολογισμό του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου αρμόδιου Υπουργείου.  

2. Η παρούσα σύμβαση είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο  στηρίζεται 

και με το οποίο σχετίζεται εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται 
αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους και μπορεί να τροποποιηθεί ή να λυθεί 
ΜΟΝΟ εγγράφως και μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων. 

 
Άρθρο 8 

Γενικοί όροι 

 
1. Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί ή να λυθεί μόνο εγγράφως, μετά από συμφωνία 

των συμβαλλόμενων, 
2. Τυχόν αναπροσαρμογή (αυξήσεις – μειώσεις) στις τιμές των κομίστρων, κατά τη 

διάρκεια ισχύος της παρούσας, δεν επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη σύμβαση 
αυτή, 

3. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ήθελε προκύψει από την 
παρούσα σύμβαση ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών, 

4. Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε (5)  πρωτότυπα 
αντίγραφα τα οποία μετά την ανάγνωσή τους υπογράφονται από τους 
συμβαλλόμενους. Τα τρία (3) αντίγραφα λαμβάνει το Υπουργείο και τα δύο (2) 
αντίγραφα ο Ο.Α.Σ.Α. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α. 
 
 

 

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ 
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