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«Ενίσχυση επιχειρήσεων του τοµέα 

αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση 

συστηµάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωµένης πληροφόρησης 

του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» 

 

Στόχος της ∆ράσης 

Η επιχορήγηση των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της Χώρας για τον εκσυγχρονισµό τους 

µε την υιοθέτηση συστηµάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωµένης πληροφόρησης 

του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

 

Απευθύνεται σε 

Αστικά & Υπεραστικά ΚΤΕΛ που έχουν µορφή ΑΕ (Ανώνυµης Εταιρείας) ή Κοινού Ταµείου 

Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ). 

 

Περίοδος υποβολής 

Η περίοδος υποβολής ξεκινάει στις 2 Ιουλίου και λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου 2019 και ώρα 

16:00. Η µεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρµοστεί είναι ΑΜΕΣΗ. 

 

Χρηµατοδοτούνται 

� Συστήµατα Έξυπνου Εισιτηρίου 

� Συστήµατα προγραµµατισµού και βελτιστοποίησης δροµολογίων 

� Συστήµατα Τηλεµατικής & Πληροφόρησης επιβατών 

� Συστήµατα Ψυχαγωγίας & ενηµέρωσης εντός του λεωφορείου 

� Συστήµατα Wi-Fi εντός των οχηµάτων 

� Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών 

Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Προϋπολογισµός 

� Για προτάσεις που αφορούν σε αστικά ΚΤΕΛ που διαθέτουν µέχρι 15 λεωφορεία: έως 

140.000 ευρώ και από 16 λεωφορεία και πάνω: έως 330.000 ευρώ. 

� Για προτάσεις που αφορούν σε υπεραστικά ΚΤΕΛ που διαθέτουν µέχρι 20 λεωφορεία 

έως 165.000 ευρώ και από 21 λεωφορεία και πάνω: έως 330.000 ευρώ. 

 

∆ιάρκεια των έργων 

Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει 

τους δεκαοκτώ (18) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 60% ∆ηµόσια Επιχορήγηση. 
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Όροι και προϋποθέσεις 

Κάθε δικαιούχος, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα:  

1. Να διαθέτει άδεια οδικού µεταφορέα επιβατών σε ισχύ.  

2. Να λειτουργεί αποκλειστικά ως επιχείρηση εταιρικού/εµπορικού χαρακτήρα [Ανώνυµη 

Εταιρία (Α.Ε.), Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή ΚΤΕΛ ΑΕ] και να τηρεί 

τα απαιτούµενα από τον ΚΦΑΣ στοιχεία.  

3. Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια.  

4. Η επένδυση να υλοποιηθεί αποκλειστικά σε µία µόνο Περιφέρεια.  

5. Να διαθέτει ένα τουλάχιστον επιλέξιµο ΚΑ∆ δραστηριότητας.  

6. Tο επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλει να αφορά σε επιλέξιµο ΚΑ∆.  

7. Ο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου να είναι εντός των ορίων που τίθενται παρακάτω.  

8. Να έχει την ιδιότητα της Μικροµεσαίας Επιχείρησης σύµφωνα µε τον Ορισµό των 

ΜΜΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαµβανοµένων υπόψη των όρων για τη 

διατήρηση της ιδιότητας αυτής. ∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης 

χρηµατοδότησης οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οι δηµόσιοι φορείς ή δηµόσιοι 

οργανισµοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα 

δικαιώµατα ψήφου των οποίων συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µε ποσοστό 

µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω 

δηµόσιοι φορείς µεµονωµένα ή από κοινού.  

9. Να µην είναι επιχείρηση που αντιµετωπίζει δυσχέρειες, κατά την έννοια των 

ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 

περίπτωση δ του Κανονισµού 1301/2013, όπως ισχύει.  

10. Να µην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

11. Να µην εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την οποία µια ενίσχυση κηρύσσεται παράνοµη και 

ασυµβίβαστη µε την εσωτερική αγορά. 

12. Να δεσµευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο επενδυτικό 

σχέδιο δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί, δεν έχουν ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς 

έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους.  

13. Να µην συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 

4488/2017 (Α137/13.09.2017). 

14. Να δεσµευτεί µε υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου ότι µέχρι την 

ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα µεριµνήσει για τις κατάλληλες παρεµβάσεις 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία (ΑµΕΑ) στο σύνολο 

των προσφερόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόµενο της 

διαδικτυακής πύλης και των εφαρµογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου µε την 

πλήρη συµµόρφωση µε το Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019) και τη σχετική 

εγκύκλιο.  

15. Να υποβάλλει ένα και µοναδικό επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.  


