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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αθήνα,
27 Ιανουαρίου 2011
Αριθµ. Πρωτ.:
Βαθµός Προτ/τας:
Α οικ.3275 / 332

Προς :
Ταχ. ∆/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
e-mail

Όπως πίνακας αποδεκτών

: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
: 10191 Παπάγου, Αθήνα
: Α.Κουτσονίκας
: 210 6508446, 2131308446
: 210 6508451, 2131308451
: a.koutsonikas@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Καθορισµός κοµίστρου Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων –
Ταξί για συγκεκριµένες διαδροµές στο νοµό Αττικής
Σας αποστέλλουµε σε φωτοαντίγραφο απόσπασµα του υπ’αριθ 5 τεύχος Β’ /10-12011 ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η υπ’αριθ. Αοικ.61510/5758/30-12-2010
απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα
«Καθορισµός κοµίστρου για επιβατικά δηµόσιας χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκίνητα» που
αφορά στον καθορισµό κοµίστρου Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων –
Ταξί για συγκεκριµένες διαδροµές στο νοµό Αττικής, από την 1-2-2011 και σας
πληροφορούµε τα εξής περί της εφαρµογής αυτής:

Εάν η έναρξη ή το τέλος τις διαδροµής του Ε∆Χ αυτοκινήτου – ταξί είναι εντός του
δακτυλίου που σχηµατίζουν οι λεωφόροι και οδοί (συµπεριλαµβανοµένων και των
αναφεροµένων λεωφόρων-οδών) Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Μεσογείων Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπύρου Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υµηττού - Ηλ.
Ηλιού - Α. Φραντζή - Λ. Συγγρού - Χαµοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - πλατεία Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης
Οκτωβρίου (Πατησίων) – Αλεξάνδρας και το τέλος ή η έναρξη της διαδροµής,
αντίστοιχα, στο διεθνή αερολιµένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος» το κόµιστρο καθορίζεται
αποκλειστικά στο ποσό των 35 ευρώ για τις ώρες 05.00 – 24.00 (µονή ταρίφα) και
στο ποσό των 50 ευρώ για τις ώρες 00.00 – 05.00 (διπλή ταρίφα).

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, το δικαίωµα εκκίνησης (πτώση
σηµαίας), τα πρόσθετα του Αεροδροµίου και των αποσκευών και τα διόδια της Αττικής
Οδού. Το πρόσθετο δικαίωµα ραδιοταξί ήτοι, (α) Απλή κλήση 1,70 € (χωρίς ΦΠΑ) και
(β) Προκαθορισµένος χρόνος (ραντεβού) 3€ έως 5€ (χωρίς ΦΠΑ),
δεν συµπεριλαµβάνεται στις τιµές των 35 και 50 ευρώ και εισπράττεται πλέον των
ποσών αυτών.
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Επισηµαίνουµε ότι, σε περίπτωση που η ώρα της έναρξης της διαδροµής και του
τερµατισµού αυτής, δεν βρίσκονται εντός της ίδιας χρονικής ζώνης, ήτοι, 05.00-24.00
(µονή ταρίφα) ή 00.00-05.00 (διπλή ταρίφα), για τον υπολογισµό του κόστους θα
λαµβάνεται υπόψη η ώρα άφιξης στο τέρµα της διαδροµής.

Έπειτα από την επιβίβαση του επιβάτη στο όχηµα, ο οδηγός του Ε∆Χ αυτοκινήτου
οφείλει να τον ερωτά για τον προορισµό του. Επίσης, οφείλει να τον πληροφορεί
κατά την έναρξη της µίσθωσης για το κόστος της, εφόσον διαπιστώσει ότι η διαδροµή
που θα εκτελεσθεί εµπίπτει στις διαδροµές της εν λόγω απόφασης.
Το ταξίµετρο θα τίθεται κανονικά σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια µίσθωσης και θα
αποτυπώνει στο τέλος της διαδροµής το κόστος αυτής, ήτοι 35 ή 50 ευρώ. Εάν η
ένδειξη του ταξιµέτρου κατά την άφιξη στο τέλος διαδροµής υπολείπεται των
προαναφεροµένων ποσών, τότε ο οδηγός µε κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ.
χειροκίνητα) θα αποτυπώνει τις τιµές των 35 ή 50 ευρώ στο ταξίµετρο. Εάν η ένδειξη
του ταξιµέτρου αγγίξει τις τιµές αυτές πριν το πέρας της διαδροµής τότε ο οδηγός θα
σταµατάει το ταξίµετρο και θα εκτελεί την υπόλοιπη διαδροµή µε αποτυπωµένη τιµή
στο ταξίµετρο αυτή των 35 ή 50 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση θα εκδίδεται απόδειξη από την ταµειακή µηχανή του Ε∆Χ
οχήµατος και θα παραδίδεται στον επιβάτη, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
Σας υπενθυµίζουµε ότι, όπως προβλέπεται και στην υπ’αριθ. Α-οικ.48192/3258/1310-2000 (Β’1349) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών «Έκδοση
Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή των οδηγών Ε∆Χ αυτοκινήτων» για την
καλύτερη ενηµέρωση και εξυπηρέτηση των επιβατών κάθε Ε∆Χ αυτοκίνητο,
υποχρεούται να έχει αναρτηµένη, σε εµφανές σηµείο απ’ όλους τους επιβάτες,
πινακίδα σε ελληνική και αγγλική γλώσσα µε τα ισχύοντα τιµολόγια. Όσα Ε∆Χ
αυτοκίνητα έχουν έδρα στην ενιαία διοικητική µονάδα της περιοχής ΑθηνώνΠειραιώς-Περιχώρων της παρ.2α του άρθρου 2 του ν.3109/2003 (Α’38)
υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένο σε εµφανές σηµείο απ’ όλους τους επιβάτες
(τουλάχιστον στο οπίσθιο µέρος του καθίσµατος του οδηγού ή του συνοδηγού)
επιπροσθέτως και τον χάρτη µε τα πληροφοριακά στοιχεία στην ελληνική και την
αγγλική γλώσσα, σχετικά µε τις χρεώσεις των 35 και 50 ευρώ, όπως φαίνεται στο
συνηµµένο υπόδειγµα (Παράρτηµα 1).
Επισηµαίνουµε ότι, για κάθε µίσθωση που δεν περιλαµβάνεται στις
προαναφερόµενες διαδροµές εφαρµογή για τον καθορισµό του κοµίστρου κάθε
διαδροµής, έχει η παράγραφος 2 της υπ. αριθµ. A5790/575/24-4-2009 (B’756)
απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισµός κοµίστρου για
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επιβατικά δηµόσιας χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκίνητα», όπως ισχύει και εφαρµόζεται έως
σήµερα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Συνηµµένα : Παράρτηµα I (δύο σελίδες)
Πίνακας ∆ιανοµής:
1. Περιφέρεια Αττικής
∆/νσεις και Τµήµατα Μεταφορών & Επικοινωνιών
2. Υπ. ΥΠ.ΜΕ.&∆. – Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών
Ανθ.Γαζή 4 & Χρ.Λαδά, 10191 Αθήνα
3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
1ο Τµήµα Επιχειρήσεων & Μέτρων Τροχαίας
Π.Κανελλοπούλου 4, 10177, Αθήνα
4. ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών ΑΕ
19019 Σπάτα, Κτήριο ∆ιοίκησης (17)
5. ΙΚΑ – ∆ιοίκηση
Γεν. ∆/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών-∆/νση Ασφάλισης Εσόδων
Αγ.Κων/νου 8, 10431, Αθήνα
6. ΠΟΕΙΑΤΑ
Πειραιώς 4, 10431, Αθήνα
7.ΣΑΤΑ
Μάρνης 17, 10433 Αθήνα
Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆ΕΜ-Τµήµα Αστικών Συγκοινωνιών

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ1-9Σ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ ΤΑΞΙ
ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
(Σύµφωνα µε την υπ’αριθ. Αοικ.61510/5758/ 30-12-2010 (ΦΕΚ τ.Β’ 5/10-1-11) απόφαση του Υφυπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα «Καθορισµός κοµίστρου για επιβατικά δηµόσιας χρήσης (Ε.∆.Χ.)
αυτοκίνητα»)

€ 35 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
(05:00 – 24:00)

€ 50 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
(00:00 – 05:00)

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ
∆ΑΚΤΥΛΙΟ
NEW FARES APPLYING TO THE TAXI JOURNEYS
FROM / TO ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT ‘ELEFTHERIOS
VENIZELOS’
(According to the Decree of the Vice-Minister of Infrastructure, Transport & Communications: ‘Definition of fares for
taxis, nr.A oik. 61510/5758/30.12.2010)

€ 35 DAY TIME FARE
(05:00 – 24:00)

€ 50 NIGHT TIME FARE
(00:00 – 05:00)

For the above-mentioned fares to apply, passengers have to:
1) begin their journey within the limits of the city-centre inner ring or the
streets surrounding it (please turn over to see attached map for
details) or
2) end their journey in this zone or the streets surrounding it.
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ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ή
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, Η ΤΙΜΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
Ισχύει από 1/2/11. Ανεξαρτήτως αριθµού ατόµων ανά µίσθωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.,
το δικαίωµα εκκίνησης (πτώση σηµαίας), τα πρόσθετα του αεροδροµίου και των αποσκευών και τα
διόδια της Αττικής Οδού. Η έκδοση απόδειξης είναι υποχρεωτική.

IN CASE THE JOURNEY ENDS BETWEEN 00:00 AND 05:00, THE FARE IS 50€
st

This ministerial decision applies from February 1 , 2011.There are no additional charges for extra
passengers. Included: VAT, Additional airport charges, tolls of Attiki Odos (a private-owned toll
motorway), items of luggage, flat rate meter start. A receipt is required for all journeys.
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