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Για να απλουστευθεί η διαδικασία χορή-

γησης οικονομικής ενίσχυσης στα ασθε-

νέστερα ΚΤΕΛ, η Π.Ο.Α.Υ.Σ. έστειλε προς 

το Γενικό Διευθυντή Μεταφορών κ. Αν-

δρέα Πολάκι και το  Διευθυντή Επιβατικών 

Μεταφορών κ. Γεώργιο Πατσιαβό το ακό-

λουθο έγγραφο με τις προτάσεις της:

Με αφορμή την έκδοση της υπ’ αριθ. 

Β34386/1761/15-6-2020 απόφασης του 

Γενικού Δ/ντη Μεταφορών, αλλά και άλλες 

προγενέστερες που αφορούν στην οικονο-

μική ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ ΑΕ 

και ΚΤΕΛ, ζητούνται τα τελευταία χρόνια από 

τα δικαιούχα ΚΤΕΛ σωρεία εγγράφων χωρίς 

αυτά να ορίζονται στις επικαλούμενες Υπουρ-

γικές Αποφάσεις.

Ειδικότερα στα δύο τελευταία εδά-

φια της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΥΑ οικ.

Β1188/36/2003 (Β 24) ρητά ορίζεται ότι:

«Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης 

που θα λάβει ο κάθε συγκοινωνιακός φο-

ρέας καθορίζεται από τον Υπουργό Μετα-

φορών και Επικοινωνιών.

Η διαδικασία καταβολής των ενισχύσε-

ων περιγράφεται από την κοινή υπουργι-

κή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

και Οικονομικών και Μεταφορών και Επι-

κοινωνιών της περιπτώσεως α της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2963/2001 

(Α268)».

Η ανωτέρω ΚΥΑ είναι η υπ’ αριθ. 

Β/28590/2050/2003 (Β652), όπως τροποποι-

ήθηκε με τις υπ’ αριθ. Β-64430/4771/2003 

(Β1615) και Β-61484/5271/2013 (Β62/16-1-

2014 ) όμοιες, η οποία στο άρθρο 2 προβλέ-

πει τη διαδικασία διάθεσης και αξιοποίησης 

(παρ. 1) ως εξής:

«1. Ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις 

εκατό (80%)** του συγκεντρωθέντος κάθε 

φορά ποσού, διατίθεται για την οικονομι-

κή ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, το 

οποίο κατανέμεται σε κάθε ένα από αυτά. 

Η απόφαση αυτή εκδίδεται χωριστά για 

τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ και χωριστά για τους 

άλλους συγκοινωνιακούς φορείς (Αστικά 

ΚΤΕΛ, την ΔΕΑΣ Κω και τον ΡΟΔΑ) και 

διαθέτει τα συγκεντρωθέντα αντιστοίχως 

ποσά αναλυτικά για κάθε ασθενές ΚΤΕΛ».

(** Το 80% έγινε 70% με παρ. 2 άρθρου 34 

Ν.4313/2014).

Επίσης στο άρθρο 4 προβλέπεται η διαδι-

κασία εκταμίευσης των χρηματικών ποσών 

που εγκρίθηκαν για τα ασθενή ΚΤΕΛ και έχει 

ως εξής:

«Διαδικασία εκταμίευσης χρηματικών 

ποσών

1. Η εκταμίευση των χρηματικών ποσών 

από τον λογαριασμό 400 του Ταχυδρομι-

κού Ταμιευτηρίου Ελλάδος, Ανώνυμη Τρα-

πεζική Εταιρεία, πραγματοποιείται από 

κάθε δικαιούχο μετά από προσκόμιση του 

σχετικού εγκριτικού εγγράφου του Υπουρ-

γού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως 

προβλέπεται από την απόφαση της παρα-

γράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001 

(Α268).

2. Σε κάθε περίπτωση όλο το ποσό που 

εκταμιεύεται από τον τηρούμενο λογα-

ριασμό 400, των Υπεραστικών και των 

Αστικών ΚΤΕΛ , της ΔΕΑΣ Κω και της ΡΟΔΑ 

Ρόδου, διατίθεται για την ενίσχυση των 

ασθενέστερων συγκοινωνιακών φορέων 

ή για έργα και μελέτες εκσυγχρονισμού 

τους.

3. Η πληρωμή των δικαιούχων διενερ-

γείται με την έκδοση επιταγής στο όνομά 

τους. Για τον σκοπό αυτό το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο Ελλάδος, Ανώνυμη Τραπεζική 

Εταιρεία, εφοδιάζει τη Διεύθυνση Επιβα-

τικών Μεταφορών ή το νόμιμο αναπλη-

ρωτή του, δείγμα υπογραφής του οποίου 

κατατίθεται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

Ελλάδος, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία».

Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προβλέ-

πεται π.χ. η προσκόμιση ασφαλιστικής και 

φορολογικής ενημερότητας, ούτε υπεύθυνης 

δήλωσης περί μη λύσεως της εταιρείας ή πτώ-

χευσης αυτής κ.λπ., ούτε το καταστατικό της 

εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις αυτού.

Προφανώς θα αρκούσε η απόδειξη της ιδι-

ότητας του Προέδρου από το τελευταίο πρα-

κτικό εκλογής του και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού 

λογαριασμού του ΚΤΕΛ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα χρήματα που 

κατανέμονται στα ΚΤΕΛ προέρχονται από τα 

ίδια και όχι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η υποχρέωση 

προσκόμισης των προαναφερόμενων δικαιο-

λογητικών θεωρείται αδικαιολόγητη. 

Προς απόδειξη των λεγομένων μας επισυ-

νάπτουμε δύο παλαιότερες αποφάσεις της 

Υπηρεσίας σας (2009 και 2013) χωρίς να ζη-

τούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία 

δημιουργούν γραφειοκρατικά ζητήματα και 

μόνο.
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