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Θέμα: Πληρωμή εισφοράς 1% άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α 268). 
 
Σχετ.: Η με αριθ. οικ. Β-25788/2075/14/30-4-2014 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης 
Επιβατικών Μεταφορών. 
 
 
 
Σε συνέχεια υπ’ αριθ. Οικ. Β-25788/2075/14/30-04-2014 εγκυκλίου της Διεύθυνσης 
Επιβατικών Μεταφορών αναφορικά με τις πληρωμές των εισφορών 1% από τις ΚΤΕΛ 
και ΚΤΕΛ Α.Ε. στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, υπενθυμίζεται ότι, όλοι οι αστικοί 
και υπεραστικοί φορείς συγκοινωνιακού έργου υποχρεούνται, πέραν του ονόματος του 
καταθέτη, την ιδιότητά του και τα στοιχεία επαφής όπως ζητούνται από το Ν. 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, να αναγράφουν στα αποδεικτικά κατάθεσης την επωνυμία 
της ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε. καθώς και το τρίμηνο και το έτος για το οποίο καταβλήθηκε 
η εισφορά, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα: 
Το Αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλήνης για την κατάθεση της εν θέματι εισφοράς του 1% του 
αρθ.13 για το Α’ Τρίμηνο του 2014, αναγράφει: ΑΣΤ. ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α’ 2014 
(στο πεδίο δύναται να καταχωρούνται έως 30 χαρακτήρες μαζί με τα διάκενα). 
Ομοίως, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χίου, αναγράφει: ΥΠΕΡ. ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α’ 2014, και 
ούτω καθεξής 
(στο πεδίο δύναται να καταχωρούνται έως 30 χαρακτήρες μαζί με τα διάκενα). 
Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει το υπ’αριθ.πρωτ.Β-56771/4226/03/27-01-2004 
έγγραφο της 
ΔΕΜ, σύμφωνα με το οποίο, η εισφορά του 5% του άρθρου 13 του ν.2963/2001 (κατά 
συνέπεια συμπεριλαμβανομένου και του 1%) επιβάλλεται σε έσοδα που προέρχονται 
από εφαρμογή της ισχύουσας απόφασης κομίστρου, ήτοι σήμερα της με αριθμ. Β-
58841/5546/24-12-10 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 
«Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ 
Α.Ε. της χώρας» (ΦΕΚ 2165 Β’/31-12-2010). 
Κατόπιν τούτων, παρακαλούνται εκ νέου όλα τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ & 
ΚΤΕΛ Α.Ε. για  την έγκαιρη εξόφληση της εν λόγω εισφοράς, καθώς και τυχόν 
οφειλόμενων ποσών τριμήνων περασμένων ετών που δεν είχαν κατατεθεί στον «ΚΑΕ 
3443», τα οποία να τα καταθέσουν άμεσα στον εν θέματι ειδικό λογαριασμό του Νέου 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με αριθμό «00260645010200123896» (ΙΒΑΝ GR 
8702606450000010200123896) και την άμεση αποστολή, μέσω συστημένης 
επιστολής, στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπ.Με.Δι., ευανάγνωστων 
φωτοαντιγράφων των ακόλουθων εντύπων: (α) Αποδεικτικού Είσπραξης (δεδομένου 



ότι όλες οι καταθέσεις γίνονται πλέον ηλεκτρονικά) και (β) Εντύπου - Yποδείγματος 
με κάθε τριμηνιαία κατάθεση εισφοράς (όπου αναγράφονται και τα ακαθάριστα έσοδα 
που αντιστοιχούν σε κάθε τρίμηνο). 
Παρακαλούνται οι ομοσπονδίες Π.Ο.Α.Υ.Σ. & Π.Ο.Α.Σ. να ενημερώσουν τα μέλη 
τους. 
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