ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

Αρ. Πρωτ.: Α-18682/1798/6-5-2010

ΘΕΜΑ: Τύπος Δελτίου Φοιτητικού και Μαθητικού εισιτηρίου
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 8, παρ.7 του ν.588/1977, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 3 παρ.1β του ν.2175/1973
β. του β.δ. 306/1973 (Α 90)
γ. του π.δ. 265/1985 (Α 99) **
δ. των υπ’ αριθμ. Γ-156422/1969 (Β'858) και Γ-132309/4842/1970 (Β715)
κανονιστικών αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών.
2. Την υπ' αριθμ. Α - 8263/651/9-3-2005 απόφασή μας, όπως συμπληρώθηκε με την
Α-34729/3170/1-7-2010 όμοια για τον τύπο του δελτίου φοιτητικού και μαθητικού
εισιτηρίου , περιόδου 2005-2010.
3. Το υπ' αριθμ. 4244/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΚ/30-3-2010 έγγραφο του ΟΑΣΑ, με το οποίο
ζητείται να εγκριθεί ο τύπος των φοιτητικών και μαθητικών εισιτηρίων για την περίοδο
2010-2015.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε όπως, ο τύπος των δελτίων φοιτητικού εισιτηρίου, είναι αυτός που
καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 265/1985 **, του δε μαθητικού
εισιτηρίου, αυτός που ισχύει και έχει καθορισθεί με τις διατάξεις της υπ' αριθμ Γ209800/1967 απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. Ορίζουμε, όπως το χρώμα των φοιτητικών και μαθητικών εισιτηρίων εναλλάσσεται
κάθε χρόνο, ακολουθώντας την παρακάτω σειρά χρωμάτων για την επόμενη πενταετία
, ως ακολούθως:
α/α
1
2
3
4
5

ΕΤΗ
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ
ΔΕΛΤΙΑ **
ΡΟΖ
ΑΣΠΡΟ
ΜΠΕΖ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

2014-2015

ΓΚΡΙ

ΜΑΘΗΤΙΚΑ
ΔΕΛΤΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΜΩΒ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΙΕΚ
& ΕΕΣ *
ΜΩΒ
ΓΑΛΑΖΙΟ
ΓΚΡΙ
ΜΠΕΖ
ΑΣΠΡΟ

* Η στήλη «Δελτία ΙΕΚ & ΕΕΣ» ισχύει μόνο για τον ΟΑΣΑ, σύμφωνα με την
διυπουργική απόφαση 21580/ΕΓΔΕΚΟ 2784/ΦΕΚ Β 799/29-4-2009 που παρατίθεται
στις Εγκυκλίους.
** Όπου στην ανωτέρω υπουργική απόφαση αναφέρεται το Π.Δ. 265/1985, νοείται ο
Ν.4009/2011 και η Κ.Υ.Α. Φ.5/114196/Β3/2011, που παρατίθενται στις Εγκυκλίους.
Για τους φοιτητές του ανωτέρω νόμου και απόφασης έχει καθιερωθεί Ηλεκτρονική
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα πολλαπλών χρήσεων, η οποία ισχύει στα συγκοινωνιακά
μέσα, εφόσον φέρει την ένδειξη «ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ» και την «ΙΣΧΥ» αυτής,
κάτω από τη φωτογραφία του δικαιούχου.
*** Σε συνέχεια της Υ.Α. Α-18682/1798/6-5-2010, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Α51887/3898/27-9-2015 Εγκύκλιος περί του τύπου και του χρωματισμού του
φοιτητικού και μαθητικού εισιτηρίου για τη σχολική περίοδο 2015-2016, που έχει ως
εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
Αρ.
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 2015
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

Πρωτ.:

Α-51887/3898/27-8-

ΘΕΜΑ: Τύπος Δελτίου Φοιτητικού και Μαθητικού Εισιτηρίου
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. Α-18682/1798/6-5-2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής και προκειμένου να επιλυθεί το θέμα του χρώματος
των σχετικών δελτίων εισιτηρίων για τη σχολική περίοδο 2015-2016, σας
πληροφορούμε ότι, όσον αφορά το χρώμα των δελτίων και των εισιτηρίων, εφαρμογή
θα έχουν τα χρώματα που ίσχυαν την περίοδο 2010-2011, όπως αυτά περιγράφονται
στην ως άνω απόφαση του Υπουργού.
Το παρόν αποστέλλεται στους συγκοινωνιακούς φορείς για τις δικές τους περαιτέρω
ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Θ. ΠΕΡΚΑ

…. Σε συνέχεια της ανωτέρω Εγκυκλίου (Α – 51887/3898/27-8-2015) εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
Α-31653/2085/8-7-2016 όμοια, περί του τύπου και του χρωματισμού του φοιτητικού και
μαθητικού εισιτηρίου για την περίοδο 2016-2017, που έχει ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

Αρ. Πρωτ.: Α-31653/2085/8-7-2016

ΘΕΜΑ: Τύπος Δελτίου Φοιτητικού και Μαθητικού Εισιτηρίου
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. Α-18682/1798/6-5-2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής και προκειμένου να επιλυθεί το θέμα του χρώματος
των σχετικών δελτίων εισιτηρίων για τη σχολική περίοδο 2016-2017, σας
πληροφορούμε ότι όσον αφορά το χρώμα των δελτίων και των εισιτηρίων εφαρμογή
θα έχουν τα χρώματα που ίσχυαν την περίοδο 2011-2012, όπως αυτά περιγράφονται
στην ως άνω απόφαση του Υπουργού.
Το παρόν αποστέλλεται στους συγκοινωνιακούς φορείς για τις δικές τους περαιτέρω
ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Θ. ΠΕΡΚΑ

…. Σε συνέχεια της ανωτέρω Εγκυκλίου (Α – 31653/2085/8-7-2016) εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
Α-59806/3329/7-9-2017 όμοια, περί του τύπου και του χρωματισμού του φοιτητικού και
μαθητικού εισιτηρίου για την περίοδο 2017-2018, που έχει ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

Αρ. Πρωτ.: Α-59806/3329/7-9-2017

ΘΕΜΑ: Τύπος Δελτίου Φοιτητικού και Μαθητικού Εισιτηρίου
ΣΧΕΤ.: α. Η υπ’ αριθ. Α-18682/1798/6-5-2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών
και Δικτύων.
β. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α-31653/2085/8-7-2016 έγγραφό μας.
γ. Το από 11-5-2017 έγγραφο του ΟΑΣΘ.
δ. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.5/114196/Β3.2001 (Β 2234) κ.υ.α..
Σε συνέχεια έγγραφων και προφορικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία
μας από συγκοινωνιακούς φορείς, αναφορικά με το χρώμα των σχετικών δελτίων
εισιτηρίων στην τρέχουσα σχολική περίοδο 2017-2018 και προκειμένου για την
έγκαιρη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων και την ομοιόμορφη εφαρμογή των
σχετικών ρυθμίσεων, εφαρμογή για το τρέχον σχολικό έτος έχουν τα παρακάτω
χρώματα, κατά περίπτωση:
ΕΤΗ
2017-2018

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΚΙΤΡΙΝΟ

ΔΕΛΤΙΑ ΙΕΚ & ΕΕΣ
ΓΚΡΙ

Το παρόν αποστέλλεται στους συγκοινωνιακούς φορείς για τις δικές τους περαιτέρω
ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μ. ΒΑΝΙΩΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

Αρ. Πρωτ.: Α-67467/3128/6-9-2018

ΘΕΜΑ: «Τύπος Δελτίου Μαθητικού Εισιτηρίου και Ειδικού Εισιτηρίου για
σπουδαστές Ι.Ε.Κ.»
ΣΧΕΤ.: α. Η υπ’ αριθ. Α-18682/1798/6-5-2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών
και Δικτύων.
β. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. Α-59806/3329/7-9-2017 έγγραφό μας.
γ. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4369/3-5-2018 έγγραφο του ΟΑΣΘ.
δ. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.5/114196/Β3.2001 (Β 2234) κ.υ.α..
Σε συνέχεια έγγραφων και προφορικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία
μας από συγκοινωνιακούς φορείς, αναφορικά με το χρώμα των σχετικών δελτίων
εισιτηρίων στην τρέχουσα σχολική περίοδο 2018-2019 και προκειμένου για την
έγκαιρη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων και την ομοιόμορφη εφαρμογή των
σχετικών ρυθμίσεων, εφαρμογή για το τρέχον σχολικό έτος έχουν τα παρακάτω
χρώματα, κατά περίπτωση:
ΕΤΗ
2018-2019

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΜΩΒ

ΔΕΛΤΙΑ ΙΕΚ & ΕΕΣ
ΜΠΕΖ

Το παρόν αποστέλλεται στους συγκοινωνιακούς φορείς για τις δικές τους περαιτέρω
ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. ΠΟΛΑΚΙΣ

