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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2212.2-1/5608/53109/2022 (1)
   Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκατα-

στήματος της εταιρείας «Marla Trading Inc» που 

εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ιδίως της 

παρ. 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102),
η. του Κεφαλαίου Α΄ του Πρώτου Μέρους του 

ν. 4389/2016 (Α΄ 94), 
θ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) και 
ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)» (Α΄ 149) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),

ιβ. 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),

ιγ. 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),

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

ιε. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15),

ιστ. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11.12.2013 (Β΄ 3263) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/4.5.2020 
(Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, της υπ’ αρ. 2212.2-3/92749/2021/20.12.2021 
(Β΄ 6685) κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουρ-
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της 
υπ’ αρ. 1246.3/6/94/1.12.1994 (Β΄ 919) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Το με κωδικό αριθμό 504912506952 1102 0032 e 
Παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης.

3. Τις από 23 Μαρτίου 2022, 2 Ιουνίου 2022 και 8 Ιου-
λίου 2022 αιτήσεις της εταιρείας «Marla Trading Inc.», 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί-

ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας « Marla Trading 
Inc.» που εδρεύει στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή 
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της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, όπως 
ισχύει, με τον σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το 
καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο 
με ναυλώσεις, μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή 
ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω 
από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα 
επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που 
εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπρο-
σώπευση επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργα-
σιών τις ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω εργασίες:

α. H σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για 
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού 
με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ-
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται 
οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά-
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τή-
ρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες της 
Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα 
εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα 
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «Marla Trading Inc.» που εδρεύει στα ΝΗ-

ΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε τρεις μήνες 
από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυν-
ση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) Τραπεζική εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή 
εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968, σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του 
ν. 27/1975, όπως ισχύει, καθώς και των όρων της από-
φασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυν-
ση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρ-
μογής Άμεσης Φορολογίας).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρό-
νο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του γραφεί-
ου ή υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο 

των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητας 
και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελ-
ληνικού προσωπικού που απασχολείται σ’ αυτό και το 
ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο 
μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το 
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ 
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φο-
ρολογίας) των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγ-
μα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς 
και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν 
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας 
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται 
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά-
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος.

ii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσε-
ως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, 
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου 
των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη-
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της 
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς 
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλά-
δα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) 
και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυν-
ση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε 
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω-
στοποιεί στα κατά τόπον αρμόδια Γραφεία Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Πο-
ντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στα κατά 
τόπον αρμόδια τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη κάθε μεταβολή σχετικά με την 
πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσω-
πικού αυτού εντός 10ημέρου από της συντελέσεώς της.
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ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το 
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς της 
ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που 
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύει να 

ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ εφόσον:
α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο ή 

Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε τρεις 
(3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση αυτή ή δεν 
καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που ανα-
φέρεται στην παρ. (1) του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύ-
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση 
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω 
τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του 
γραφείου ή υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την 
απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω-
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την πα-
ρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του 
τέταρτου, πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 25 του ν. 27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 25 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 1698 (2)
    Απαλλαγές από την καταβολή κομίστρου στα 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για τους σπουδαστές 

των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 

(Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμί-

σεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59), 
όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 225 του ν. 4823/2021 
(Α΄ 136).

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

3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

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

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

6. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α΄ 157).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

8. 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).

9. 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), καθώς και το 
π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους δια-
τάκτες» (Α΄ 194).

10. Την ανάγκη να παρασχεθούν απαλλαγές στους/στις 
σπουδαστές/ριες των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, στο 
πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής και εκπαιδευτικής 
πολιτικής που σχεδιάζουν και υλοποιούν από κοινού τα 
συναρμόδια Υπουργεία.

11. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν επιφέ-
ρει δημοσιονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Τουρισμού, καθ’ ότι η σχετική δαπάνη 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για 
τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικός Φορέας 1039-203-
0000000, Α.Λ.Ε. 2310803021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
570/13.1.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κριτήρια παροχής απαλλαγών
και κατηγορίες δικαιούχων

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεών τους, οι σπου-
δαστές/ριες των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Τουρισμού δικαιούνται μερική 
απαλλαγή καταβολής κομίστρου κατά τις μετακινήσεις 
τους με μέσα μαζικής μεταφοράς. Η απαλλαγή δίδεται 
λαμβάνοντας υπ’ όψη ως κοινωνικό κριτήριο τη σπου-
δαστική ιδιότητα και διαρκεί για όσα ακαδημαϊκά έτη 
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών τους, προσαυξημένα κατά δύο 
(2) ακαδημαϊκά έτη.

Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών

Η ιδιότητα του σπουδαστή/ριας αποδεικνύεται με 
έγγραφη ή ηλεκτρονική βεβαίωση της Γραμματείας της 
οικείας εκπαιδευτικής μονάδας, στην οποία αναφέρο-
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νται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία του σπουδαστή/
ριας:

1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.
2. Αριθμός μητρώου φοίτησης.
3. Έτος πρώτης εγγραφής στην εκπαιδευτική μονάδα .
4. Έτος φοίτησης στην εκπαιδευτική μονάδα.

Άρθρο 3
Είδος / όρια απαλλαγών

1. Στους δικαιούχους του άρθρου 1 ορίζονται τα κάτωθι 
ανώτατα όρια κομίστρου των δικαιούχων δελτίου ειδικού 
εισιτηρίου, υπολογιζόμενα ποσοστιαία επί των εκάστοτε 
ισχυουσών τιμών εισιτηρίου και καρτών απεριόριστων 
διαδρομών των αστικών και υπεραστικών, οδικών και σι-
δηροδρομικών συγκοινωνιών των μετακινούμενων εντός 
της Επικράτειας με μέσα μαζικής μεταφοράς, ως εξής:

α) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανο-
νικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης 
που εδρεύει η εκπαιδευτική μονάδα όπου φοιτά ο δι-
καιούχος.

β) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονι-
κού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης 
χώρας.

γ) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανο-
νικού κομίστρου στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες 
που συνδέουν την έδρα της εκπαιδευτικής μονάδας 
όπου φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοι-
κίας του.

δ) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κα-
νονικού κομίστρου στις υπόλοιπες οδικές υπεραστικές 
συγκοινωνίες της χώρας.

ε) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανο-
νικού κομίστρου στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες που 
συνδέουν την έδρα της εκπαιδευτικής μονάδας όπου 
φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

στ) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κα-
νονικού κομίστρου στις υπόλοιπες σιδηροδρομικές συ-
γκοινωνίες της χώρας.

Άρθρο 4
Διάρκεια - διακοπή ισχύος 
του μειωμένου εισιτηρίου

1. Το δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου ισχύει για όλο 
το εκπαιδευτικό έτος, ήτοι από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 
Αυγούστου και ως το χρονικό σημείο που ο σπουδαστής 
θα καταστεί πτυχιούχος ή θα απωλέσει με οποιονδήποτε 
τρόπο τη σπουδαστική του ιδιότητα για οποιονδήποτε 
λόγο.

2. Το δικαίωμα στο ανώτατο όριο κομίστρου διακό-
πτεται όταν ο δικαιούχος: 

α) Στρατευθεί και για όσο διάστημα διαρκεί η στρά-
τευσή του ή

β) αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του ή
γ) συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της πα-

ροχής μειωμένου κομίστρου σύμφωνα με το άρθρο 1.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

Αν οι σπουδαστές/ριες δικαιούνται ολική απαλλαγή 
καταβολής κομίστρου ή μερική απαλλαγή μεγαλύτε-
ρου ύψους, βάσει άλλων διατάξεων, ενδεικτικά λόγω 
αναπηρίας ή πολυτεκνικής ιδιότητας, κατισχύουν οι εν 
λόγω διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός
Οικονομικών  Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τουρισμού 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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