ΓΕΝΙΚΑ
ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ
ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
ΜΕΑ

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 634/70 θαη Ν.Γ. 1245/72, όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε
εληαίν θείκελν κε ην Β.Γ. 306/73, ηνπο Ν. 722/77, Ν. 771/78 θαη Ν. 1485/84
θαζνξίζηεθαλ ξεηά νη θαηεγνξίεο ησλ πξνζώπσλ πνπ είραλ δηθαίσκα λα
δηαθηλνύληαη ειεύζεξα ή κε κεησκέλν εηζηηήξην ζηηο αζηηθέο ή ππεξαζηηθέο
κεηαθηλήζεηο ηνπο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα θαζνξίζηεθε λα ηζρύεη γηα ηα ιεσθνξεία
ησλ ζπγθνηλσληαθώλ θνξέσλ ΚΣΔΛ, ΔΚΣΔΛ, ΚΣΔΤΛ θαη ΔΚ (ζήκεξα ΚΣΔΛ,
ΟΑΑ θαη ΟΔ) θαζώο θαη γηα ηα ιεσθνξεία ηνπ ΟΑΘ (Ν.Γ. 3721/57).
2. Με ηηο ππ’ αξηζ. 99/1990 θαη 112/1990 πξάμεηο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ πνπ
εθδόζεθαλ, εθάπαμ, θαη' εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 1892/90,
θαηαξγήζεθαλ ηα πάζεο θύζεσο ειεπζέξαο θαη κεησκέλεο ηηκήο εηζηηήξηα, πιελ
εθείλσλ ησλ θαηεγνξηώλ πξνζώπσλ πνπ ξεηά δηαηεξήζεθαλ κε ηηο ΠΤ απηέο
(αλάπεξνη πνιέκνπ θαη ζπλνδνί απηώλ, πνιύηεθλνη, ΑκεΑ, καζεηέο, θνηηεηέο,
ζπνπδαζηέο, εξγαδόκελνη ζπγθνηλωληαθώλ θνξέωλ).
εκεηώλεηαη όηη:
α) ηα ΑκεΑ δηαθηλνύληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαηόπηλ
ζύλαςεο ζπκθσληώλ κε ηηο Οκνζπνλδίεο ΠΟΑ θαη ΠΟΑΤ.
β) Με ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3454/2006 απνλέκεηαη ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα θαη
ζεσξνύληαη αλά ηξηεηία, (από 1-1-2007) νη πνιπηεθληθέο ηαπηόηεηεο από ηελ
Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο.
ύκθσλα κε ηηο νξηδόκελεο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ, δηθαίσκα δηαθίλεζεο κε
κεησκέλν θαηά 50 % εηζηηήξην ζα έρνπλ νη παξαθάησ:
i. Οη πνιύηεθλνη γνλείο ηζνβίσο
ii. Σα άγακα ηέθλα (αγόξηα θαη θνξίηζηα) πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 23 ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο
iii. Σα άγακα ηέθλα πνπ ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο
Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 25ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο
iv. Σα άγακα ηέθλα πνπ εθπιεξώλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη δελ
έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη
v. Σα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηό 67 % θαη άλσ, ηζνβίσο θαη

γ) Με ηηο αλωηέξω ΠΤ δελ ζίγεηαη ην δηθαίωκα ειεύζεξεο δηαθίλεζεο ηωλ
Δπξωβνπιεπηώλ θαη Βνπιεπηώλ ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ (άξζξν 63
πληάγκαηνο).
3. Με ην Ν. 2018/1992 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα ξπζκίζηεθε ην ζέκα ηεο
ειεύζεξεο δηαθίλεζεο ηνπ Αζηπλνκηθνύ θαη Ππξνζβεζηηθνύ Πξνζσπηθνύ, ησλ
Αξρηθπιάθσλ, Αγξνθπιάθσλ, ησλ πλνξηαθώλ Φπιάθσλ θαη ησλ Δηδηθώλ Φξνπξώλ
θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, κε δαπάλε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκ.
Σάμεο.
4. Με ην Ν. 2329/1995 ξπζκίζηεθε επίζεο ην ζέκα ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ηνπ
Πξνζσπηθνύ ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα εθηέιεζε
ππεξεζίαο κε δαπάλε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.
5. Με ην Ν.3585/2007 ξπζκίζηεθε εθ λένπ ην ζέκα ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ηνπ
Πξνζσπηθνύ ηεο Αγξνθπιαθήο θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο
κε δαπάλε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκόζηαο Σάμεο.
6. Με ην Ν.3670/2008 ηα δηθαηώκαηα ειεύζεξεο ή κε κεησκέλν εηζηηήξην ησλ
αλαπήξσλ πνιέκνπ επεθηάζεθαλ θαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πξνζώπσλ:
α) ηνπο ζηξαηησηηθνύο αλαπήξνπο εηξεληθήο πεξηόδνπ ηνπ Ν.1370/1944.
β) ηνπο αλαπήξνπο αγσληζηέο Αληηδηθηαηνξηθνύ Αγώλα ηνπ Ν.1543/1985.
γ) ηνπο αλαπήξνπο αγσληζηέο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ ηνπ Ν.1863/1989.
δ) ηνπο αλαπήξνπο πνιέκνπ ακάρνπ πιεζπζκνύ ηνπ Ν.812/1943 (πεξηόδνπ 19401949).
ε) ηνπο αλαπήξνπο ακάρνπ πιεζπζκνύ ηνπ Ν.1863/1989, θαζώο θαη ζηνπο έιθνληεο
δηθαίσκα από ηνπο παξαπάλσ αλαπήξνπο.
εκείωζε
Πξνθεηκέλνπ νη θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο (6) λα δηαθηλνύληαη δωξεάλ ζηηο
αζηηθέο ζπγθνηλωλίεο θαη κε κηζό εηζηηήξην ζηηο ππεξαζηηθέο, ε Οκνζπνλδία καο δήηεζε
από ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 10 ηνπ
άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3534/2007 γηα απνδεκίωζε ηωλ κεηαθηλήζεωλ. Μέρξηο εθδόζεωο ηεο
πξνβιεπόκελεο ΚΤΑ ην δηθαίωκα ηωλ αλωηέξω παξνρώλ ζα ρνξεγείηαη κόλν ζηνπο
αλάπεξνπο πνιέκνπ θαη ζηνπο ζπλνδνύο απηώλ, ζύκθωλα κε ηελ ΠΤ 99/1990.

7. ΦΟΙΣΗΣΙΚΑ - ΜΑΘΗΣΙΚΑ
Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ θνηηεηώλ – ζπνπδαζηώλ
θαη ησλ καζεηώλ πνπ δηθαηνύληαη λα δηαθηλνύληαη ζηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο
ζπγθνηλσλίεο κε έθπησζε 25 % ή 50 % θαηά πεξίπησζε, είλαη ε ΠΤ 99/1990 ζε
ζπλδπαζκό κε ην Β.Γ. 306/73, ην Ν.4009/2011 θαη ηελ ΚΤΑ Φ.5/114196/Β3/2011,
θαζώο θαη ηελ αξηζ. 156422/69 θαλ. Τπνπξγηθή απόθαζε, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξώζεθε κεηαγελέζηεξα.
Αλαιπηηθόηεξα νη θαηεγνξίεο ησλ δηθαηνύρσλ είλαη νη εμήο:

α) Φνηηεηέο (έθπηωζε 25% ή 50% ζε νξηζκέλεο γξακκέο)
Οη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο
(Ν.4009/2011 θαη ΚΤΑ Φ.5/114196/Β3/2011).
Δηδηθά νη θνηηεηέο ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία απνηειείηαη από ηνλ
Παλεπηζηεκηαθό ηνκέα θαη ηνλ Σερλνινγηθό ηνκέα (Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ) θαηά ην
άξζξν 1 παξ.2 ηνπ Ν.4009/2011, θαηαβάιινπλ κεησκέλν θόκηζηξν ζηηο νξηδόκελεο
αζηηθέο ή ππεξαζηηθέο γξακκέο, ην νπνίν δηακνξθώλεηαη ζπγθεθξηκέλα σο εμήο:
(ΑΣΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ)
α) ην 50% θαη’ αλώηαην όξην επί ηεο ηηκήο ηνπ θαλνληθνύ θνκίζηξνπ ζηηο αζηηθέο
ζπγθνηλσλίεο ηεο πόιεο πνπ εδξεύεη ε ζρνιή πνπ θνηηά ν δηθαηνύρνο.
β) ην 75% θαη’ αλώηαην όξην επί ηεο ηηκήο ηνπ θαλνληθνύ θνκίζηξνπ ζηηο αζηηθέο
ζπγθνηλσλίεο ηεο ππόινηπεο ρώξαο.
(ΤΠΔΡΑΣΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ)
γ) ην 50% θαη’ αλώηαην όξην επί ηεο ηηκήο ηνπ θαλνληθνύ θνκίζηξνπ ζηηο νδηθέο
ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο πνπ ζπλδένπλ ηελ έδξα ηεο ζρνιήο πνπ θνηηά ν δηθαηνύρνο
κε ηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ.
δ) ην 75% θαη’ αλώηαην όξην επί ηεο ηηκήο ηνπ θαλνληθνύ θνκίζηξνπ ζηηο
ππόινηπεο νδηθέο ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο ρώξαο.

ΗΜΔΙΩΗ
Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο πνπ επηβαξύλεη ηνπο ζπγθνηλωληαθνύο
θνξείο, ζρεηηθή είλαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο πξναλαθεξόκελεο ΚΤΑ,
πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 47.
Μέρξη ηελ ππνγξαθή ηωλ πξνβιεπόκελωλ ζπκβάζεωλ νη αλωηέξω θνηηεηέο ζα
δηαθηλνύληαη κε έθπηωζε 25%.

ΓΔΛΣΙΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΔΙΙΣΗΡΙΟΤ (ΓΔΔ) – ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΟ
Οη αλσηέξσ θνηηεηέο ζα δηαθηλνύληαη κε ηελ επίδεημε ηνπ λένπ ηύπνπ Γ.Δ.Δ.
(ειεθηξνληθό πάζν), πνπ εθδίδεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο πνπ έρεη νξίζεη
ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.

β) πνπδαζηέο (έθπηωζε 25%)
αα) Οη ζπνπδαζηέο ησλ Γεκνζίσλ ζρνιώλ Αλσηέξαο εθπαίδεπζεο,
ββ) Οη ζπνπδαζηέο ησλ Ηδησηηθώλ ρνιώλ Αλσηέξαο Δθπαίδεπζεο πνπ είλαη
αλαγλσξηζκέλεο από ην θξάηνο σο ηζόηηκεο πξνο ηηο αληίζηνηρεο δεκόζηεο.

γγ) Οη ζπνπδαζηέο ησλ αλσηέξσλ ζρνιώλ θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο (Ν.1158/1981).
Η παξαπάλω έθπηωζε ηζρύεη γηα όιεο ηηο γξακκέο ηωλ ΚΣΔΛ ηεο ρώξαο, κε ηελ
επίδεημε ηνπ Φνηηεηηθνύ Γειηίνπ (ΠΑΟ) πνπ εμαθνινπζνύλ λα εθνδηάδνληαη
από ηνλ ΟΑΑ, ν ηύπνο θαη ν ρξωκαηηζκόο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά
από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ κε απόθαζή ηνπ, πνπ
παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 54.

β) Μαζεηέο (έθπηωζε 50%).
αα) Οη καζεηέο ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
ββ) Οη καζεηέο ησλ Γεκνζίσλ θαη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ από ην Κξάηνο Ηδησηηθώλ
ρνιώλ Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (κέζεο θαη θαηώηεξεο).
γγ) Οη καζεηέο ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο εθόζνλ ζηελ πόιε δελ ιεηηνπξγνύλ αληίζηνηρα δεκόζηα.
δδ)
Οη
ηεξνζπνπδαζηέο ησλ
ηεξνδηδαζθαιείσλ

εμαηαμίσλ

εθθιεζηαζηηθώλ ζρνιώλ θαη

εε) Οη καζεηέο ησλ ζρνιώλ καζεηείαο ΟΑΔΓ θαη ησλ Κ.Δ.Κ. (Κέληξσλ Δξγαδνκέλνπ
Κνξηηζηνύ) ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο.
ζη) Οη καζεηέο ησλ ζρνιώλ εηδηθήο αγσγήο.
Όινη νη καζεηέο ησλ ζρνιώλ ή ζρνιείσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο παξαπάλσ βαζκίδεο
εθπαίδεπζεο αλεμάξηεηα από ην Τπνπξγείν ζην νπνίν αλήθνπλ, δηθαηνύληαη ηεο
πξναλαθεξόκελεο έθπησζεο, όπσο εηδηθόηεξα θαζνξίδνπλ νη πξναλαθεξόκελεο
δηαηάμεηο, κε ηελ επίδεημε ηνπ δειηίνπ καζεηηθνύ εηζηηεξίνπ, ν ηύπνο θαη ν
ρξσκαηηζκόο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη
Δπηθνηλσληώλ, πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 54.
Ζ έθδνζε ησλ καζεηηθώλ δειηίσλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο Γηεπζπληέο ησλ
νηθείσλ ζρνιείσλ ή ζρνιώλ. Σα δειηία απηά ηζρύνπλ ρσξίο ζεώξεζε ζύκθσλα κε ηελ
ππνπξγηθή απόθαζε 31114/535/1983 παξ. 3 (Β΄ 664/83).

ΙΥΤ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ:
Σα καζεηηθά εηζηηήξηα ηζρύνπλ γηα όζεο αζηηθέο γξακκέο ζπλδένπλ ηνλ ηόπν ηεο
δηακνλήο ηνπ καζεηή κε ην ζρνιείν, ζην νπνίν θνηηά θαη γηα κία ππεξαζηηθή, πνπ
ζπλδέεη ηνλ ηόπν ηεο θαηνηθίαο ηνπ κε ηελ πόιε όπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ ζρνιείνπ
πνπ θνηηά, ρσξίο θαλέλα άιιν πεξηνξηζκό σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ
πξαγκαηνπνηνύκελσλ θάζε κέξα κεηαθηλήζεσλ.
Σα καζεηηθά εηζηηήξηα ηζρύνπλ κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ, όπσο
απηή θαζνξίδεηαη από ηα αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Τπνπξγεία, πιελ Κπξηαθώλ θαη
επίζεκσλ ενξηώλ. Σα εθδηδόκελα εηζηηήξηα γηα ηηο ππεξαζηηθέο γξακκέο ηζρύνπλ θαη
θαηά ηηο αλσηέξσ αξγίεο.

Καη’ εμαίξεζε:
α) Οη καζεηέο ησλ ηερληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ρνιώλ θαη Λπθείσλ δηαθηλνύληαη
ζε όιεο ηηο αζηηθέο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο ηεο πεξηνρήο, όπνπ ε έδξα ηεο ρνιήο πνπ
θνηηνύλ, όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη ηηο αξγίεο. Δπί ησλ δειηίσλ ησλ καζεηώλ
απηώλ ηίζεηαη ζθξαγίδα κε ηελ αλσηέξσ έλδεημε.
β) Οη καζήηξηεο ηνπ 2νπ θύθινπ ζπνπδώλ (Μαΐνπ – Οθησβξίνπ) ηεο Σαρύξπζκεο
Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηκνξθώζεσο Δκπνξνϋπαιιήισλ δηαθηλνύληαη θαη θαηά
ηε ζεξηλή πεξίνδν.
γ) Οη καζεηέο ηεο ρνιήο Δξγνδεγώλ – Μεραλνιόγσλ – Ζιεθηξνιόγσλ ΔΛΔΣΔ
θαη ηνπο κήλεο Ηνύιην θαη Αύγνπζην.
δ) Οη καζήηξηεο ησλ Κέληξσλ Δξγαδνκέλνπ Κνξηηζηνύ όιν ην έηνο.
ε) Οη καζεηέο ησλ Γεκνζίσλ ζρνιείσλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ κέρξη ηηο 15 Απγνύζηνπ,
Σηο Κπξηαθέο θαη ινηπέο αξγίεο.
ζη) Οη καζήηξηεο ζρνιώλ βνεζώλ λνζνθόκσλ θαη νη καζεηέο ησλ Γεκνζίσλ
Σερληθώλ ζρνιώλ βνεζώλ Δξγνδεγώλ όιν ην έηνο θαη Κπξηαθέο θαη ινηπέο αξγίεο.
δ) Οη καζεηέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ζε όιεο ηηο αζηηθέο
ιεσθνξεηαθέο γξακκέο ηεο πεξηνρήο όπνπ ε έδξα ηεο ζρνιήο πνπ θνηηνύλ γηα όιν ην
έηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κπξηαθώλ θαη αξγηώλ.
ε) Οη καζεηέο ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ λπθηεξηλώλ ζρνιείσλ ζε όιεο ηηο αζηηθέο
γξακκέο ηεο πεξηνρήο όπνπ ε έδξα ηνπ ζρνιείνπ πνπ θνηηνύλ.
(Απνθάζεηο Τπνπξγνύ πγθνηλσληώλ Γ.156422/1969 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξώζεθε
κε
ηηο
ππ’
αξηζ.
Γ.3897/1972,
Γ.30433/1884/1974,
Γ.37393/2371/1974, Γ.2500/201/1975, Γ.4852/350/1975 θαη 36898/1395/1982
όκνηεο).

γ) Γελ δηθαηνύληαη κεηωκέλνπ θνηηεηηθνύ ή καζεηηθνύ εηζηηεξίνπ ζηα ΚΣΔΛ νη
θαηαξηηδόκελνη ησλ I.E.Κ., νη ζπνπδαζηέο ησλ Δξγαζηεξίσλ Διεπζέξσλ πνπδώλ
θαη νη ζπνπδαζηέο ρνιώλ Μνπζηθήο θαη Ωδείσλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνύ, νη ζπνπδαζηέο ησλ Αλνηθηώλ Παλεπηζηεκίσλ θαη νη ζπνπδαζηέο πνπ
θνηηνύλ ζην εμσηεξηθό. Σα πάζν πνπ εθδίδνληαη γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ Η.Δ.Κ. θαη
ησλ Δ.Δ.. ηζρύνπλ κόλν γηα ηνλ ΟΑΑ ζύκθσλα κε ηελ δηππνπξγηθή απόθαζε
21580/ΔΓΓΔΚΟ2784/ΦΔΚ Β799/29-4-2009, πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 56.

δ) Υξωκαηηζκόο θνηηεηηθώλ θαη καζεηηθώλ δειηίωλ
Με ηελ ππ' αξηζ. Α-18682/1798/6-5-2010 ππνπξγηθή απόθαζε θαζνξίζζεθε όπσο ην
ρξώκα ησλ θνηηεηηθώλ θαη καζεηηθώλ εηζηηεξίσλ ελαιιάζζεηαη θάζε ρξόλν,
αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ ζεηξά ρξσκάησλ γηα ηελ επόκελε πεληαεηία:

ΔΣΗ

ΦΟΙΣΗΣΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ

ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ

2010 – 2011

ΡΟΕ

ΠΡΑΗΝΟ ΚΟΤΡΟ

2011 – 2012

ΑΠΡΟ

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ

2012 – 2013

ΜΠΔΕ

ΚΗΣΡΗΝΟ

2013 – 2014

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ

ΜΟΒ

2014 – 2015

ΓΚΡΗ

ΠΡΑΗΝΟ ΑΝΟΗΥΣΟ

Η αλωηέξω ππνπξγηθή απόθαζε παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 54.

ΗΜΔΙΩΗ:
ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΩΝ ΓΔΛΣΙΩΝ – ΠΑΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
Γ.Δ.Δ. (ΠΑΟ)
α) ύκθωλα κε ηελ ππ’αξηζ.21822/3076/25-7-1991 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ
Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ ηα θνηηεηηθά Γειηία ηζρύνπλ γηα νιόθιεξν ην
αθαδεκαϊθό έηνο ήηνη από 1ε επηεκβξίνπ κέρξη 31 Απγνύζηνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο.
Δπεηδή ν Δθνδηαζκόο ηωλ ζρνιώλ κε ηα λέα δειηία είλαη πξαθηηθά αδύλαηνο, γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα από 1εο κέρξη 30 επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζα γίλνληαη δεθηά
θαη ηα δειηία ηνπ πξνεγνύκελνπ αθαδεκαϊθνύ έηνπο (Γηα όζα ΠΑΟ εμαθνινπζνύλ
λα ρνξεγνύληαη ζε δηάθνξεο αλώηεξεο ζρνιέο από ηνλ ΟΑΑ).
β) Η ηζρύο ηωλ ειεθηξνληθώλ θνηηεηηθώλ Γ.Δ.Δ. (ΠΑΟ) ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο
θαη ηωλ βεβαηώζεωλ εγγξαθήο ηωλ πξωηνεηώλ θνηηεηώλ θαζνξίδεηαη κέζω ηεο
ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο απόθηεζεο Γ.Δ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ θαη αλαδεηείηαη θάζε ρξόλν ζηελ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε https://submit-paso.minedu.gov.gr.

