
Νόμος 2963/2001 
ΦΕΚ Α 268 

 
Άρθρο 13 

Ειδικός Λογαριασμός 
 

1. Για την ανανέωση των λεωφορείων και την υλοποίηση έργων υποδομής αστικών και 
υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ., καθώς και την ενίσχυση των ασθενέστερων Κ.Τ.Ε.Λ., 
επιβάλλεται εισφορά πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων 
εισπράξεων των αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ., της Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ. Με 
την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4172/2013, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, η εισφορά του προηγούμενου εδαφίου, ως εισφορά ειδικού 
σκοπού, δεν υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα*. 
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις εκκρεμείς υπό έλεγχο 
υποθέσεις, έως και το οικονομικό έτος 2014**. 
 
*Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 προστέθηκε με την περίπτωση 5 της υποπ. Β.2. 
του άρθρου Τρίτου του Ν.4254/2014 (Α 85). 
** Μετά το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε νέο με παράγραφο 5α άρθρου 41 
Ν.4262/2014 (Α 114). 
 
Ειδικότερα: 
  α. Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό ο οποίος 
συνιστάται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(1). Η λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα 
καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
Οικονομικών (2).  
 
(1). Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της 
παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν.4199/2013 (Α 216) εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. αριθ. Β οικ. 7956/626/14 (Β 499) 
που παρατίθεται στο βιβλίο των Εγκυκλίων. 
Σε εφαρμογή  της ανωτέρω απόφασης, ανοίχθηκε στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ο ειδικός 
λογαριασμός κατάθεσης της εισφοράς 1% του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
με αριθμό «00260645010200123896» (IBAN GR 8702606450000010200123896), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’ αριθ. οικ. Β-25788/2075/30-4-2014 Εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου. 
(2). Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 13 εκδόθηκε 
η Κ.Υ.Α. αριθ. Β/28590/2050/2003 (Β 652) η οποία τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. αριθ. Οικ. Β-
64430/4771/2003 (Β 1615) και την Β οικ.61484/5271/13 (Β 62), που παρατίθεται στο βιβλίο των 
Εγκυκλίων. 
(3). Η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του Ν.4199/2013 (Α 216) παρατίθεται στο βιβλίο της 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΤΕΛ ΑΕ ΚΑΙ ΚΤΕΛ. 
 
Από το ανωτέρω ποσό, το εβδομήντα τοις εκατό τουλάχιστον διατίθεται 
αποκλειστικά για την ενίσχυση των ασθενέστερων Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΕ και ΚΤΕΛ και το 
υπόλοιπο διατίθεται για μελέτες και έργα εκσυγχρονισμού των φορέων αυτών, 
καθώς και του Συνεταιρισμού «ΚΣΑΥΛΕ» για την εκπόνηση μελετών, έργων και 



πρόσληψης τεχνικών συμβούλων προς το σκοπό της υλοποίησης του νέου 
Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων. 
Το τελευταίο εδάφιο της περ. α της παρούσας παραγράφου τίθεται όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.4313/2014 (Α 261). 
 
β. Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό εκάστου Κ.Τ.Ε.Λ., 
και διατίθεται αποκλειστικά για την ανανέωση του στόλου, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
ρυθμίσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του παρόντος. 
γ. Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) τηρείται σε ειδικό λογαριασμό εκάστου Κ.Τ.Ε.Λ., με 
αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού του 
Κ.Τ.Ε.Λ., ιδίως σταθμών ή πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων, 
σταθμών στέγασης και συντήρησης, μηχανοργάνωσης, κατασκευή εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης και πληροφόρησης κοινού. 
δ. Τα ποσά των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρούσας παραγράφου δύνανται να 
μεταφέρονται από τον ένα λογαριασμό στον άλλον, με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του Κ.Τ.Ε.Λ., ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό κάθε 
Κ.Τ.Ε.Λ.. 
ε. Τα ποσά των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου αυτής δύνανται να 
χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, οι οποίοι ανάγονται στην εύρυθμη 
λειτουργία του ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, λόγω αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών 
και ταμειακών αναγκών. Η χρήση των ποσών αυτών είναι δυνατή εφόσον δεν έχει 
ληφθεί απόφαση που ορίζει η περίπτωση δ’ του παρόντος άρθρου. 
 
Η περίπτωση ε προστέθηκε στο τέλος της παρούσας παραγράφου με την παρ. 4 του άρθρου 52 του 
Ν.4199/2013 (Α 216). 
 
2. Η εισφορά της παραγράφου 1 καταβάλλεται ανά τρίμηνο και το αργότερο εντός των 
επόμενων τριών μηνών από τη λήξη του, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 
2002. Για την είσπραξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του 
παρόντος ενισχύσεων, οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι κατέβαλαν 
εμπροθέσμως την ως άνω εισφορά. 
Αν η εισφορά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 δεν έχει εμπρόθεσμα 
καταβληθεί, το ποσό αυτής καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου ΚΤΕΛ, 
βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, 
τηρουμένης της κάτωθι διαδικασίας: 
α) μετά τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης 
Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκδίδεται 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καταλογισμού των 
οφειλομένων ποσών κάθε υπόχρεου ΚΤΕΛ. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται, με 
απόδειξη, στη ΔΟΥ στην οποία ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ και στον 
οφειλέτη συγκοινωνιακό φορέα, 
β) τυχόν εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων τριμήνων καταλογίζονται με την ίδια 
απόφαση. Σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπόμενων στοιχείων από τους 
υπόχρεους, ο υπολογισμός της οφειλής πραγματοποιείται με βάση τα υψηλότερα 



έσοδα ανά τρίμηνο από την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης 
καθορισμού κομίστρου, εκ των τεσσάρων πιο πρόσφατων τριμήνων 
για τα οποία έχουν υποβληθεί στοιχεία. 
Εφόσον σε μεταγενέστερο χρόνο και με βάση τα πραγματικά έσοδα, προκύπτει 
εισφορά μεγαλύτερη από την υπολογιζόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 
το υπόχρεο ΚΤΕΛ οφείλει να καταβάλει τη διαφορά, 
γ) η αρμόδια ΔΟΥ βεβαιώνει ταμειακά και εισπράττει από το υπόχρεο ΚΤΕΛ το 
καταλογισθέν ποσό, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει στον ειδικό λογαριασμό 
εισφοράς 1% που υφίσταται στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με τίτλο 
«Ειδικός Λογαριασμός Εισφοράς 1% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 για 
οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ» 
δ) σε ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ που έχουν καταλογιστεί οφειλές παρελθόντων τριμήνων 
παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης αυτών σε δόσεις, ύστερα από αίτηση προς την 
οικεία ΔΟΥ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία αποδίδει τα 
αναλογούντα ποσά στο λογαριασμό της περίπτωσης γ΄. 
Αν η εισφορά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 δεν έχει εμπρόθεσμα 
καταβληθεί στους ειδικούς ατομικούς λογαριασμούς των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ 
αντίστοιχα: 
αα) η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας 
που εποπτεύει το φορέα (ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ), αποστέλλει σε αυτόν ειδοποίηση, 
στην οποία τίθεται προθεσμία ενός (1) μηνός για την κατάθεση των οφειλόμενων 
ποσών και την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων που προβλέπονται στα 
άρθρα 2 και 4 της Β-1188/36/2003 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (Β΄ 24), 
ββ) αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία επιβάλλει 
πρόστιμο στο υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, το οποίο ισούται με το 10% του 
οφειλόμενου ποσού ή ποσών των ανωτέρω εισφορών και εισπράττεται κατά τις 
διατάξεις του ΚΕΔΕ,  
γγ) το ποσό του προστίμου καταλογίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της 
οικείας Περιφέρειας στην οποία ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ, ύστερα από εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της ίδιας Περιφέρειας. Η 
απόφαση αυτή αποστέλλεται, με απόδειξη, στη ΔΟΥ όπου ανήκει το υπόχρεο 
ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ και στον οφειλέτη συγκοινωνιακό φορέα, 
δδ) πρόστιμα για εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων τριμήνων καταλογίζονται με 
την ίδια απόφαση του Περιφερειάρχη, 
εε) η αρμόδια ΔΟΥ βεβαιώνει ταμειακά και εισπράττει από το υπόχρεο ΚΤΕΛ το 
καταλογισθέν πρόστιμο, το οποίο αποδίδει στον ειδικό λογαριασμό του Νέου 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 
2963/2001. 
 
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 τίθεται όπως αυτό αντικαταστάθηκε με άλλα (εδάφια) με 
το άρθρο 42 του Ν.4530/2018 (Α 59). 
 



3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, τίθενται τα κριτήρια 
καθορισμού των ασθενέστερων Κ.Τ.Ε.Λ., η διαδικασία επιβολής, είσπραξης και 
διάθεσης της εισφοράς, ο τρόπος κατάθεσης και αξιοποίησης αυτής,   η διαδικασία  
ελέγχου   κατάθεσης   και αξιοποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια. 
 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 13 εκδόθηκε η Υ.Α. αριθ. οικ. Β-
1188/36/2003 (Β 24) η οποία τροποποιήθηκε με την Υ.Α. αριθ. Οικ. Β-36313/2854/2004 (Β 963)  και 
παρατίθεται στο βιβλίο των Εγκυκλίων. 
 
4. Η εισφορά της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α) 
καταργείται. Τυχόν εισφορές που κατεβλήθησαν ήδη κατ’ εφαρμογή της διάταξης 
αυτής συμψηφίζονται με την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εισφορά, 
συνυπολογιζομένων και των νόμιμων προσαυξήσεων. Ομοίως ποσά που, από την 
εφαρμογή της καταργούμενης διάταξης, κατανεμήθηκαν σε ασθενέστερα Κ.Τ.Ε.Λ., 
συμψηφίζονται με ποσά που θα τους κατανεμηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται 
κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 
 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 13 εκδόθηκε η Υ.Α. αριθ. οικ. Β-
1187/35/2003 (Β 24) η οποία τροποποιήθηκε με τις οικ. Β-13140/888/2003 (Β 306) και οικ. Β-
63775/4711/2003 (Β 1624) όμοιες και παρατίθεται στο βιβλίο των Εγκυκλίων. 
 


