
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του ελάχιστου τιμήματος μίσθωσης 
για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδη-
γό, ολικώς μέσω προκρατήσεως, κατά το χρονικό 
διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 συνε-
πεία της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% 
σε 13% για συγκεκριμένες υπηρεσίες.

2 Καθορισμός συγκεκριμένου κομίστρου ορισμέ-
νων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης 
(Ε.Δ.Χ) - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τη Δη-
μοτική Ενότητα Καβάλας κατά το χρονικό διάστη-
μα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 με βάση τη 
μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. οικ. Α 32546/1683 (1)
Καθορισμός του ελάχιστου τιμήματος μίσθωσης 

για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδη-

γό, ολικώς μέσω προκρατήσεως, κατά το χρονικό 

διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 συνε-

πεία της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% 

σε 13% για συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της 

από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) 
και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104).

β) Του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 

της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) 
και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 76).

γ) Του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 
ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(A΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98) και την περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Με-
ταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικρά-
τειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β΄ 1647).

4. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο-
νικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

5. Τις διατάξεις της περ. 4 της υποπαρ. Η.2 του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016  - 
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 106 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).

6. Το άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 5), όπως ισχύει.

7. Τον ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59).
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8. Τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/ 1993 
«Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
118), όπως ισχύει.

9. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187), 
όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 (Β΄ 2156) κοινή από-
φαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων και Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 25760/11.12.2015 (Β΄ 2737) όμοιά της.

11. Την υπ’ αρ. 15732/13.11.2012 (Β΄ 3053) κοινή από-
φαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρι-
σμού «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά 
γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες 
και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυ-
τοκινήτων» , όπως ισχύει.

12. Την υπ’ αρ. οικ Α 50427/2440/14.09.2018 (Β΄ 4535) 
κοινή υπουργική απόφαση «Διακριτικά γνωρίσματα των 
εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυ-
τοκινήτων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγρά-
φου Η.2. του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), 
όπως ισχύει.».

13. Την υπ’ αρ. οικ Α 46629/2215/18.06.2018 (Β΄ 2311) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός κανόνων λειτουρ-
γίας για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρ-
θρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως ισχύει.».

14. Την υπ’ αρ. 12971/7.07.2016 (Β΄ 2267) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθω-
ση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επι-
χειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων».

15. Την υπ’ αρ. οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017 
(Β΄ 4587) υπουργική απόφαση«Ιατρικό πιστοποιητικό 
της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 
82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγη-
σης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου 
και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδι-
ωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 
(Α΄ 222)».

16. Την υπ’ αρ. οικ Α 53409/2551/22.08.2018 (Β΄ 4065) 
υπουργική απόφαση «Διακριτικά γνωρίσματα των Επι-
βατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και εκμισθωμένων 
Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με οδηγό, αυτοκί-
νητων οχημάτων με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες με-
ταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής 
διαμεσολάβησης αδειοδοτημένου κατά τον ν.4530/2018 
(Α΄ 59) φορέα.».

17. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

18. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

19. Την υπ’ αρ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη 
Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

20. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 131).

21. Τις διατάξεις των άρθρων 2,3,4 του ν. 3861/2010 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

22. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανά-
γκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη 
λήψης μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας και τη δια-
σφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και να αντι-
μετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που 
ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των 
συνεπειών της ανωτέρω πανδημίας και απαιτούν άμεση 
αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη συνταγματική 
υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για την προστασία 
των πολιτών.

23. Την ανάγκη αναπροσαρμογής, συνεπεία των φο-
ρολογικών ρυθμίσεων του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 
σύμφωνα με τις οποίες μειώνεται ο συντελεστής Φ.Π.Α. 
από 24% σε 13% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.

23. Την με αρ. πρωτ. οικ. 458 Εισηγητική Έκθεση Δημο-
σιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. σύμφωνα 
με την οποία, από την εφαρμογή της παρούσας απόφα-
σης στην οποία εκτιμάται ότι:

α) το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της παρούσας από-
φασης για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών είναι ουδέτερο και

β) ο ακριβής προσδιορισμός της απώλειας των δημο-
σίων εσόδων από τη μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. είναι 
στην παρούσα φάση αδύνατος, καθόσον εξαρτάται από 
τον μελλοντικό αριθμό μισθώσεων Ε.Ι.Χ. με οδηγό με τις 
ανωτέρω διαδικασίες, αποφασίζουμε:

Κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 
31.10.2020 καθορίζεται, συνεπεία της μείωσης του συ-
ντελεστή Φ.Π.Α. σε 13% για συγκεκριμένες υπηρεσίες, 
το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Επιβατηγά Ιδι-
ωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα που εκμισθώνονται, 
με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη 
σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών στα ογδό-
ντα δύο ευρώ (82 €). Αντιστοίχως, το ελάχιστο τίμημα 
της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριάντα 
λεπτών (30’), ορίζεται στα τριάντα έξι ευρώ (36 €)».

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Τουρισμού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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 Αριθμ. οικ. Α 32481/1681 (2)
Καθορισμός συγκεκριμένου κομίστρου ορισμέ-

νων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης 

(Ε.Δ.Χ) - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τη Δη-

μοτική Ενότητα Καβάλας κατά το χρονικό διά-

στημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 με βάση 

τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της 

από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπει-
ών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 
Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συ-
νεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονο-
μική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104).

β) Του άρθρου 105 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82), όπως ισχύει.

γ) Του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) 
και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 76).

δ) Του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 
Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(A΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98) και την περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίη-
σης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και 
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1647).

4. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο-
νικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

5. Την υπ’ αρ. οικ. 61510/5758/11 απόφαση του Υφυ-
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορι-
σμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) 
αυτοκίνητα» (Β΄ 5), όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. Α 35070/3360/13 απόφαση του Υφυ-
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθο-
ρισμός κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά 
δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα στη Δημοτική Ενό-
τητα Καβάλας» (Β΄ 2738), όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. Α 44656/2521/17 απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός κομίστρου 
ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης 
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσα-
λονίκης» (Β΄ 2641).

8. Την υπ’ αρ. Α 54501/5518/2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθο-
ρισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης 
αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ)» (Β΄ 227).

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

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

11. Την υπ’ αρ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη 
Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 131).

13. Τις διατάξεις των άρθρων 2,3,4 του ν. 3861/2010 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

14. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανά-
γκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη 
λήψης μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας και τη δια-
σφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και να αντι-
μετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που 
ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των 
συνεπειών της ανωτέρω πανδημίας και απαιτούν άμεση 
αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη συνταγματική 
υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για την προστασία 
των πολιτών.

15. Την ανάγκη αναπροσαρμογής, συνεπεία των φο-
ρολογικών ρυθμίσεων του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 
σύμφωνα με τις οποίες μειώνεται ο συντελεστής Φ.Π.Α. 
από 24% σε 13% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσί-
ες, του κομίστρου που εισπράττεται για την εκτέλεση 
συγκεκριμένων διαδρομών με Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα 
εντός του νομού Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης και της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας.

16. Την με αρ. πρωτ. οικ. 453/03.06.2020 Εισηγητική 
Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμέ-
νου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΥΠ.Υ.ΜΕ. σύμφωνα με την οποία:

Α: Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της παρούσας 
απόφασης για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ. είναι ουδέτερο.

Β: Ο ακριβής προσδιορισμός της απώλειας δημοσί-
ων εσόδων είναι στην παρούσα φάση αδύνατος, καθώς 
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εξαρτάται από τον αριθμό μισθώσεων Ε.Δ.Χ. για τις συ-
γκεκριμένες διαδρομές, αποφασίζουμε:

Κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 
31.10.2020 και με βάση το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 
13% καθορίζεται συγκεκριμένο κόμιστρο για τις ορισμέ-
νες με τις υπ’ αρ. 5, 6 και 7 Υ.Α. διαδρομές με Επιβατηγά 
Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό 
Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και 
τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας, ως εξής:

1. Στον νομό Αττικής για τις διαδρομές που εκτελού-
νται με σημείο έναρξης τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών 
«Ελ. Βενιζέλος» και τέλος σε σημείο εντός του δακτυλίου, 
που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί Αλεξάνδρας - Ζα-
χάρωφ - Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου -
Σπύρου Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού - Ηλ. Ηλιού -
Α. Φραντζή - Λ. Συγγρού - Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά 
Οδός - Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - πλατεία Καραϊ-
σκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) -
Αλεξάνδρας (συμπεριλαμβανομένων και των αναφερο-
μένων λεωφόρων - οδών), και αντίστροφα, το τιμολόγιο 
κομίστρου καθορίζεται στο ποσό των 35 € (τιμολόγιο 1) 
για τις ώρες 05:00’ - 00:00’ και 49 € (τιμολόγιο 2) για τις 
ώρες 00:00’ έως 05:00:

2. Στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για τις διαδρομές που 
εκτελούνται με σημείο έναρξης τον Διεθνή Κρατικό 
Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και σημείο 
λήξης οποιοδήποτε σημείο στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης που 
περικλείεται εντός της περιοχής που οριοθετείται από 

τις οδούς Αγίας Σοφίας - Ολυμπιάδος - Ηφαιστείωνος -
Αγίου Δημητρίου - Δραγουμάνου - Μαργαροπούλου - 
Αγίων Πάντων - Γιαννιτσών - Στ. Βουτυρά - Στ. Καρατά-
σου - Ναυάρχου Κουντουριώτου - Λεωφόρο Νίκης, και 
αντίστροφα, το τιμολόγιο κομίστρου καθορίζεται στο 
ποσό των 18 € (τιμολόγιο 1) για τις ώρες 05:00’ - 00:00’ 
και 26 € (τιμολόγιο 2) για τις ώρες 00:00’ έως 05:00.

3. Στην Δ.Ε. Καβάλας, για τις διαδρομές που εκτελού-
νται με σημείο έναρξης τον Κρατικό Αερολιμένα Καβάλας 
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και τέλος οποιοδήποτε σημείο 
της Δ.Ε. Καβάλας που περικλείεται εντός της περιοχής 
που οριοθετείται από το τέρμα της οδού Νυρεμβέργης 
(Δημοτικά Κοιμητήρια), το τέρμα της οδού Τενέδου, την 
Περιμετρική οδό, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και την 
Ιερά Μονή του «ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ», και αντίστροφα, το τιμολό-
γιο κομίστρου για όλο το 24ωρο καθορίζεται στο ποσό 
των 35 €.

4. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζό-
μενα στις υπ’ αρ. οικ. 61510/5758/2011 (Β΄ 5), Α 35070/ 
3360/2013 (Β΄ 2738), Α 44656/2521/2017 (Β΄ 2641) και
Α 54501/5518/2014 (Β΄ 227) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02022000606200004*
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