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ƐƵƳƩƾƤƧƲƪơƩưƥƱƩƥƪƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜƳƴơƨƝƬơƴơƴƯƵƋƫƜƤƯƵ
ƴǖǎƾǎǕǆǖǏǈǕǐǖƲǒǐƾǅǒǐǖǕǈǓƲƱƣƶƴ
ǋǂǊǕǐǖƬƴƣƶƭƧǋƴǐǗǐǋǌƿƷƽǕǔǊǐǖ

Ƀ Ʌʌʊɸɷʌʉʎ ʏɻʎ Ƀʅʉʍʋʉʆɷʀɲʎ ɉʋɸʌɲʍʏɿʃʙʆ ȿɸʘʔʉʌɸɿʉʑʖʘʆ
ʃɲɿʏʉʐȾɸʆʏʌɿʃʉʑɇʏɲɽʅʉʑȰɽɻʆʙʆʃ͘ɇʉʔʉʃʄɼʎɌɳʏʍɿʉʎɹɷʘʍɸ ʅɿɲ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʐʍɲ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ʍʏʉ ʋɸʌɿʉɷɿʃʊ ͨȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊɄʖɻʅɲͩ͘Ȱʋɳʆʏɻʍɸʍɸʋɹʆʏɸɸʌʘʏɼʍɸɿʎʋʉʐʏʉʐʏɹɽɻʃɲʆʅɸ
ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊ ʃɲɿ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃʊ ʏʌʊʋʉ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ ʅɸ ʄʀɶɲ ʄʊɶɿɲ
ʍɸ ɹʆɲ ɸʐʌʑ ʔɳʍʅɲ ɽɸʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʆ ʊʖɿ ʅʊʆʉ ʏʉʐʎ
ʐʋɸʌɲʍʏɿʃʉʑʎʄɸʘʔʉʌɸɿʉʑʖʉʐʎɲʄʄɳʃɲɿʏʉɸʋɿɴɲʏɿʃʊʃʉɿʆʊʍʐʆʉʄɿʃʊʏɸʌɲ͘ȿʊɶʘʏʉʐɿɷɿɲʀʏɸʌʉʐɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎʏɻʎʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻʎɲʐʏɼʎ͕ʏɻʆɲʆɲɷɻʅʉʍɿɸʑʉʐʅɸʍʏɻʍʐʆɹʖɸɿɲ͗
ȵɆɏɈȸɇȸ
ϭ Ͳ Ɉɲ ȾɈȵȿ ʊʄɻʎ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ
ɷʀʆʉʐʆ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍʏʉ ɸʋɿɴɲʏɿʃʊ ʃʉɿʆʊ ʆɲ ʔʏɳʆʉʐʆ ʍʏʉʆ
ʋʌʉʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ʃɲɿ
ʅɸ ɲʍʔɳʄɸɿɲ͘ Ȼɷɿɲʀʏɸʌɲ͕ ɻ ɸʃʋʏʘʏɿʃɼ ʋʉʄɿʏɿʃɼ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿ ʍɸ ʉʅɳɷɸʎ ʏʉʐ ʋʄɻɽʐʍʅʉʑ͕ ʊʋʘʎ ʉɿ ʏʌʀʏɸʃʆʉɿ͕ ʉɿ ʋʉʄʑʏɸʃʆʉɿ͕ʏɲȰɀȵȰʃʏʄ͕͘ʋɲʌɳɶɸɿ
ɹʌɶʉ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʀʆɲɿ ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳ
ʍɻʅɲʆʏɿʃʊɶɿɲʏɻʆʃʉɿʆʘʆʀɲʉʄʊʃʄɻʌɻ͘ Ʌʊʍʉ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ɸʀʆɲɿ
ɲʐʏɼ ɻ ʋʉʄɿʏɿʃɼ ʆɲ ʍʐʆɸʖɿʍʏɸʀ
ʃɲɿ ʋʉɿʉ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ʏʉ
ʅɹʄʄʉʆ ʏʘʆ ȾɈȵȿ ʊʄɻʎ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ͖
ȰɅȰɁɈȸɇȸ
Ʌʌɿʆɲʋɲʆʏɼʍʘʋɿʉɸɿɷɿʃɳʍʏɻʆ
ʋʌʙʏɻ ɸʌʙʏɻʍɼ ʍɲʎ͕ ɽɸʘʌʙ
ʖʌɹʉʎ ʅʉʐ ʆɲ ɲʆɲʔɸʌɽʙ ʍʏɻʆ
ʋʉʌɸʀɲ ʏʘʆ ȾɈȵȿ ʊʄɲ ɲʐʏɳ ʏɲ
ʖʌʊʆɿɲ͕ʋʉʐʐʋʊɲʆʏʀʇʉɸʎʍʐʆɽɼʃɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲʏɳʔɸʌɲʆ ʆɲ
ʍʏɲɽʉʑʆ ʊʌɽɿɲ͕ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʆʏɲʎ
ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ ʏɻʆ ɳʌʏɿɲ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʃɲɿ ʃʐʌʀʘʎ
ʏʘʆ ʃɲʏʉʀʃʘʆ ʏʘʆ ʉʌɸɿʆʙʆ ʃɲɿ
ɷʑʍɴɲʏʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ͕ ʍʐʅɴɳʄʄʉʆʏɲʎʅɸʏʉʆʏʌʊʋʉɲʐʏʊʍʏɻʆɸʋɿ-

ɴʀʘʍɼʏʉʐʎ͘
ȴɸʆ ɸʀʆɲɿ ʏʐʖɲʀʉ ʋʉʐ ʏɲ ȾɈȵȿ
ɹʖʉʐʆʏɻʆɲʋʉɷʉʖɼʏɻʎɸʄʄɻʆɿʃɼʎ
ʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͕ ʘʎ ʋʄɹʉʆ ɲʇɿʊʋɿʍʏʉɿ

ʏʘʆ ȾɈȵȿ ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ
ʏʉʆɸʃɳʍʏʉʏɸɉʋʉʐʌɶʊɉʋʉɷʉʅʙʆ
ʃɲɿɀɸʏɲʔʉʌʙʆ͕ɷɿɲʏɻʌɸʀʏɲɿʍʏɲ
ɸʋʀʋɸɷɲ ʏʉʐ ϮϬϭϬ ;ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ
ʏɻʆ ɲʑʇɻʍɻ ʏʉʐ ɌɅȰ ʋʉʐ ʏɻʆ
ɹʖɸɿ ɸʋɿɴɳʄʄɸɿ ʏʉ ȾʌɳʏʉʎͿ͘ Ʌɲʌʊʏɿʋʌʉɴʄɹʋɸɿʉʆʊʅʉʎʏɻʆɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʏʉʐʃʉʅʀʍʏʌʉʐʃɳɽɸ
ʖʌʊʆʉ͕ ɸʅɸʀʎ ɲʋʉɷɸʀʇɲʅɸ ɹʅʋʌɲʃʏɲ ʏʉʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃʊ ʅɲʎ ʌʊʄʉ͕ ʍʐʆɲɿʍɽɲʆʊʅɸʆʉɿ ʏɿʎ ɷʐʍʃʉʄʀɸʎ ʏɻʎ
ɸʄʄɻʆɿʃɼʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ ʏɲ ʖʌʊʆɿɲ
ʏɻʎʃʌʀʍɻʎʅɹʖʌɿʃɲɿʍɼʅɸʌɲ͘
ɇʏɻʆʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲɸʅɸʀʎɸʋɿ-

ʏʉʐ ɸɿʍɿʏɻʌʀʉʐ ;ɲʆ ʃɲɿ ʐʋɳʌʖɸɿ
ɷɿɳʏɲʇɻ ɶɿɲ ʋʄɼʌɻ ɲʋʉɺɻʅʀʘʍɻ
ʏɻʎ ɷɿɲʔʉʌɳʎ ʏɻʎ ɲʋʙʄɸɿɲʎ ɲʋʊ
ʏɲʃɲʆʉʆɿʃɳɸɿʍɿʏɼʌɿɲͿ͕ʋʉʐɻʅɻ
ʃɲʏɲɴʉʄɼʏɻʎɸʋɿɴɲʌʑʆɸɿʏɿʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʅɲʎʃɲɿʏʉʐʎʅɸʏʊʖʉʐʎ͘
Ⱥɲ ʋʌɹʋɸɿ ɷɸ ʆɲ ʏʉʆʀʍʘ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ͕ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʏʉ ɷɿɲɴɳʍʉʐʆ ʊʍʉɿ ɷɸʆ ɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʃɲɿ
ʏʉʅʊʆʉʋʉʐʃɳʆʉʐʆɸʀʆɲɿʆɲʃɲʏɻɶʉʌʉʑʆ ʏɲ ȾɈȵȿ͕ ʊʏɿ ʉɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɲʎ ȴȵɁ ȵɅȻȴɃɈɃɉɁɈȰȻ
ɲʋʊ ʏʉ Ⱦʌɳʏʉʎ ʉʑʏɸ ʃɲʆ ɶɿɲ ʏɲ
ɺɻʅɿʉɶʊʆɲ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʋʉʐ ʅɲʎ
ɸʋɿɴɳʄʄɸɿ ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʅɸ͕
ʊʋʘʎ ɳʄʄʘʍʏɸ ɸʋɿʏɳʍʍɸɿ ʃɲɿ ʏʉ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊȴʀʃɲɿʉ͘
ȵɆɏɈȸɇȸ
Ϯ Ͳ Ʌʊʍɲ ɸʀʆɲɿ ʏɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ
ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆ
ʏɲȾɈȵȿʊʄɻʎʏɻʎʖʙʌɲʎʃɲɿʋʊʍʉɿ ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʅɸʏɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɳʅɸɲʐʏɳ͖
ȰɅȰɁɈȸɇȸ
ɈɲȾɈȵȿɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʍɸɸʏɼʍɿɲ
ɴɳʍɻ ʋɳʆʘ ɲʋʊ Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ͕ʅɸʏɲʉʋʉʀɲʅɸʏɲʃɿʆʉʑʆʏɲɿ ϭϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ɸʋɿɴɳʏɸʎ͕ ʋʉʐ
ʍɸ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ɴɳʍɻ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍɸϰϭϮ͘ϬϬϬɸʋɿɴɳʏɸʎ͘

ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʀ ʔʉʌɸʀʎ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ͕ɶɿɲϲϳɹʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͘
Ʌɿʉʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ͕ɸʋʀʏɻʎɸʌʘʏɼʍɸʙʎ ʍɲʎ͕ ɶɿɲ ʏʉ ɽɹʅɲ ʏɻʎ ɸʃʋʏʘʏɿʃɼʎ ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ͕ ʍɲʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʙʃɲʏ͛ɲʌʖɳʎʊʏɿʏʉʃʊʅɿʍʏʌʉ

ɷʉʏʉʑʅɸ ʏɻʆ ɸʃʋʏʘʏɿʃɼ ʋʉʄɿʏɿʃɼ ʏʉʐ Ⱦʌɳʏʉʐʎ ʍʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ͕
ʔʉɿʏɻʏɹʎ͕ ʋʉʄʑʏɸʃʆʉʐʎ͕ ȰʅɸȰ͕
ʃ͘ʄʋ͕͘ ɲʔʉʑ ʉɿ ɲʆʏɿʍʏɲɽʅɿʍʏɿʃɹʎ
ʃɲʏɲɴʉʄɹʎɷɸʆʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʃɲʆ
ʅɹʖʌɿʏʉϱϬйʏɻʎʃɲʆʉʆɿʃɼʎʏɿʅɼʎ

ȵɆɏɈȸɇȸ
ϯ Ͳ Ʌʉɿɲ ɸʀʆɲɿ ʏɲ ɷɿʃɳ ʍɲʎ
ɲɿʏɼʅɲʏɲ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʋʉʄɿʏɸʀɲ͕
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʏɲȾɈȵȿʊʄɻʎʏɻʎ
ʖʙʌɲʎ ʆɲ ʍʐʆɸʖʀɺʉʐʆ ʍʐʆɸʖʙʎʆɲɲʆɲɴɲɽʅʀɺʉʆʏɲɿʃɲɿʆɲ
ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ʋʌʉʎ ʊʔɸʄʉʎ
Συνέχεια στη σελίδα 2

ȜȫȦȪȯȭȮȠȯȭȢȟȤȜȟȤȥȜȭȤȳȨȞȤȜȠȨȤȭȱȯȭȢȜȭȣȠȨȠȭȮȠȬȳȨȥȮȠȦ
Για να απλουστευθεί η διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στα ασθενέστερα ΚΤΕΛ, η Π.Ο.Α.Υ.Σ. έστειλε προς
το Γενικό Διευθυντή Μεταφορών κ. Ανδρέα Πολάκι και το Διευθυντή Επιβατικών
Μεταφορών κ. Γεώργιο Πατσιαβό το ακόλουθο 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 οικονομική ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ ΑΕ
και ΚΤΕΛ, ζητούνται τα τελευταία χρόνια από
τα δικαιούχα ΚΤΕΛ σωρεία εγγράφων χωρίς
αυτά να ορίζονται στις επικαλούμενες Υπουργικές Αποφάσεις.
Ειδικότερα στα δύο τελευταία εδάφια 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 φορέας καθορίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων περιγράφεται από την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιπτώσεως α της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2963/2001
(Α268)».
Η ανωτέρω ΚΥΑ είναι η υπ’ αριθ.
Β/28590/2050/2003 (Β652), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Β-64430/4771/2003
(Β1615) και Β-61484/5271/2013 (Β62/16-12014 ) όμοιες, η οποία στο άρθρο 2 προβλέ-
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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 οικονομική 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 διαδικασία 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 Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πραγματοποιείται από
κάθε δικαιούχο μετά από προσκόμιση του
σχετικού εγκριτικού εγγράφου του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως
προβλέπεται από την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001
(Α268).
2. Σε κάθε περίπτωση όλο το ποσό που
εκταμιεύεται από τον τηρούμενο λογαριασμό 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 διενεργείται με την έκδοση επιταγής στο όνομά
τους. Για τον σκοπό αυτό το Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο Ελλάδος, Ανώνυμη Τραπεζική
Εταιρεία, εφοδιάζει τη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, δείγμα υπογραφής του οποίου
κατατίθεται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ελλάδος, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία».
Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προβλέπεται π.χ. η προσκόμιση ασφαλιστικής και
φορολογικής ενημερότητας, ούτε υπεύθυνης
δήλωσης περί μη λύσεως της εταιρείας ή πτώχευσης αυτής κ.λπ., ούτε το καταστατικό της
εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις αυτού.
Προφανώς θα αρκούσε η απόδειξη της ιδιότητας του Προέδρου από το τελευταίο πρακτικό 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 δικαιολογητικών θεωρείται αδικαιολόγητη.
Προς απόδειξη των λεγομένων μας επισυνάπτουμε δύο παλαιότερες αποφάσεις της
Υπηρεσίας σας (2009 και 2013) χωρίς να ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία
δημιουργούν γραφειοκρατικά ζητήματα και
μόνο.
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ǼıȦĲİȡȚțȠȪ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ ʌĮȡȠȤȒȢ
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ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢȩʌȦȢĮȣĲȒțĮĲȐĲ¶ȐȞȦʌĮȡĮĲȐșȘțİ ʌĮȡȩĲȚȩʌȦȢʌȡȠĮȞĮĳȑȡșȘțİțĮȚʌȡȠțȪʌĲİȚțĮȚĮʌȩĲȠȞȓįȚȠĲȠıțȠʌȩĲȠȣȞȠȝȠșȑĲȘȠȚ
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