
Κ.Υ.Α. αριθ. Β-οικ. 7956/626/14 (Β 499) 
(Κατ’ εξουσιοδότηση της  παραγράφου 3  

του άρθρου 52 του Ν.4199/2013 (Α 216)). 

 

«Καθορισμός διαδικασιών μετάπτωσης του λογαριασμού του 

ποσοστού 1% της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 

του Ν. 2963/2001 (Α 268) στο προγενέστερο του Ν.3697/2008 (Α 194) 

καθεστώς». 
 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη  

1. τις διατάξεις: 

α) της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2963/2001 (Α 268) 

«Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, 

τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», 

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του Ν.4199/2013 (Α 216) «Δημόσιες υπεραστικές 

οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες 

διατάξεις», 

γ) του άρθρου 3 του Ν. 3697/2008 (Α 194) «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημόσιων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης 

και άλλες διατάξεις», όπως εξειδικεύθηκε με την υπ' αριθ. 2/83149/Α0024/13.11.2008 

εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. και τις υπ' αριθ. 2/77681/0020/30.10.2008 και 2/82565/12.11.2008 

αποφάσεις της Διεύθυνσης 20ης Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ., 

δ) την υπ' αριθ. Β-1188/36/2003 (Β 24) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 

Επικοινωνιών «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 

του Ν.2963/2001», 

ε) την υπ' αριθ. Β-28590/2050/08.05.2003 (Β 652) κοινή απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Λειτουργία του ειδι-

κού λογαριασμού 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του Ν.2963/2001», όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Β-64430/4771/2003 (Β 1615) όμοια, 

2. Την υπ' αριθ. Υ48/09.07.2012 (Β 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός 

αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 

3. Το π.δ. 118/2013 (Α 152) με το οποίο τροποποιείται το π.δ. 85/2012 (Α 141) και 

ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

4. Την υπ' αριθ. 329/2013 (ΦΕΚ Β 1655) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 

Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», όπως έχει 

τροποποιηθεί. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο μόνο: 

 

1) Συστήνεται στο «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» ειδικός λογαριασμός με τίτλο 

«Ειδικός Λογαριασμός Εισφοράς 1% του άρθρου 13 του Ν.2963/2001 για οικονομική 

ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ». 



2) Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών ενημερώνεται σχετικά 

το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη μετάπτωση στο 

προγενέστερο του Ν.3697/2008 (Α 194) καθεστώς, καθώς και για την ημερομηνία 

έναρξης των καταθέσεων της εν λόγω εισφοράς στον νέο λογαριασμό από τους 

συγκοινωνιακούς φορείς του Ν. 2963/2001. 

3) Για την κίνηση, λειτουργία και διάθεση των συγκεντρωθέντων κάθε φορά ποσών 

του νέου λογαριασμού εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις των ισχυουσών αποφάσεων 

Β-1188/36/2003 (Β 24) «απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 

«Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του 

Ν2963/2001» και Β-28590/2050/2003 (Β 652) «κοινή απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών "Λειτουργία του 

ειδικού λογαριασμού 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του Ν.2963/2001"», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
Η παρούσα παράγραφος στο ΦΕΚ αναγράφεται ως παρ. 4. 

 

4) Εκκρεμείς οφειλές της παραγράφου 1α του ανωτέρω άρθρου από ΚΤΕΛ Α.Ε. και 

ΚΤΕΛ, που αφορούν τρίμηνα παρελθόντων οικονομικών ετών και δεν έχουν, έως την 

ενεργοποίηση του νέου λογαριασμού, κατατεθεί στον «ΚΑΕ 3443», θα κατατίθενται 

στον νέο λογαριασμό. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2014 
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ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

 ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

 
Παρατήρηση: 

Σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης ανοίχτηκε 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 ιδίου Υπουργείου. 

   

 


