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    ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την ισχύ του ν. 2963/2001 όσον αφορά την 

αποκλειστικότητα παροχής συγκοινωνιακού έργου στα αστικά και υπεραστικά 

ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ.  

   Σχετ.:   Το υπ. αρ. πρωτ. 804/10-12-2021 έγγραφο της ΠΟΑΣ.  

 

 

Αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο, σας ενημερώνουμε τα εξής: 

 

    

  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση  και λειτουργία 

των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και 

ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), «η εκτέλεση και 

εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών 

επιβατικών γραμμών, υφιστάμενων και νέων, ανατίθεται αποκλειστικά στους φορείς 

συγκοινωνιακού έργου που προβλέπει ο νόμος αυτός, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις αυτού, μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019».  

     Ωστόσο, όπως ορίζεται: 

α) στο άρθρο 47 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές 

επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216), «Οι 

διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων υπεραστικών 

οδικών μεταφορών επιβατών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών ανάθεσης του μεταφορικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού και του παρόντος νόμου», και 

β) στο άρθρο 49 του ν. 4568/2018 «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών 

μεταφορών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 178), «Μέχρι την ανάληψη, ανά περιοχή, του 

μεταφορικού έργου κατά τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι 

διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων αστικών οδικών 

μεταφορών επιβατών». 

     Από τα παραπάνω, προκύπτει σαφώς ότι οι διατάξεις του ν.2963/2001 που 

αφορούν στο αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών δημόσιων υπεραστικών και 
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αστικών οδικών μεταφορών επιβατών από τα υπεραστικά και αστικά ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ 

εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης και 

ανάληψης ανά γεωγραφική περιοχή του έργου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού 1370/2007 Ε.Κ. και των σχετικών νόμων.  

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

             ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

 

1. . Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ) 

mail@poays.gr 

2. Πανελλαδική  Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ) 

poas@poas.gr 

3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) (με παράκληση ενημέρωσης των μελών της) 

info@kedke.gr 

4. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) (με παράκληση ενημέρωσης των μελών της) 

info@enpe.gr 
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