
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

                 Γνωμοδότηση 199/2009 

  

Ερώτημα: Αρ. Πρωτ. Α-63384/5602/9-12-2008 της Δ/νσης Επιβατικών 

Μεταφορών του ΥπΜΕ 

 

Περίληψη ερωτήματος: 

Εάν η διάταξη της § 9 του άρθρου 25 του ν. 2963/2001 έχει εφαρμογή για τα ΚΤΕΛ, 

τα οποία έχουν μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ως άνω 

νόμου. 

------------------------------ 

Επί του ανωτέρω θέματος το Α' Τμήμα του ΝΣΚ γνωμοδότησε ως ακολούθως: 

Ι. Στη διάταξη της § 1 του άρθρου 3 του ν. 2963/23-11-2001 («Οργάνωση και 

λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος 

οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» - Α' 268), όπως 

ισχύει, ορίζονται τα εξής: «Κάθε υφιστάμενο κατά την έναρξη της ισχύος του 

παρόντος νόμου Κ.Τ.Ε.Λ. δύναται να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, με την 

επιφύλαξη της § 4 του άρθρου 5.  

Για την ως άνω μετατροπή απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων 

του, η οποία πρέπει να ληφθεί το αργότερο μέχρι τις 30.9.2002,….». 

Περαιτέρω, στο άρθρο 23 του ως άνω νόμου ορίζονται τα εξής: «Θέματα διοίκησης 

Κ.Τ.Ε.Λ. 

1. Μέχρι τη μετατροπή των Κ.Τ.Ε.Λ. σε ανώνυμες εταιρείες και την οργάνωση και 

λειτουργία αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και τις ειδικές 

ρυθμίσεις του νομού αυτού, τα θέματα σχετικά με τη σύσταση, οργάνωση και 

λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων των 

Κ.Τ.Ε.Λ. διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 

του νόμου αυτού.  

2. Οι διατάξεις των άρθρων 24 έως και 32 του νόμου αυτού εφαρμόζονται στα 

Κ.Τ.Ε.Λ. που δεν υποχρεούνται να μετατραπούν σε Α.Ε. 

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν αρμόδια είναι η Γενική 

Συνέλευση του Κ.Τ.Ε.Λ. ή της Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.» 

Ακολούθως, στη διάταξη της § 9 του άρθρου 25 του ως άνω νόμου, ορίζεται ότι: 

«Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. ή να προσληφθεί Διευθυντής άτομο που 

καταδικάσθηκε τελεσίδικα ή παραπέμφθηκε τελεσίδικα σε βαθμό κακουργήματος ή 

πλημμελήματος, για αδικήματα του άρθρου 135 § 3 του Ποινικού Κώδικα, κλοπής, 

υπεξαίρεσης, δωροδοκίας, λιποταξίας, παραχάραξης πλαστογραφίας, απιστίας 

απάτης, εκβίασης, συκοφαντικής δυσφήμισης, εμπορίας, διακίνησης και χρήσης 

ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, μεταφοράς λαθρομεταναστών, σύστασης συμμορίας και 

απαγωγής. 

Η τελεσίδικη παραπομπή σε δίκη για τα ως άνω αδικήματα αποτελεί λόγο έκπτωσης 

ή απόλυσης αντίστοιχα».  

Ακολούθως στη μεταβατική διάταξη της § 2 του άρθρου 32 του νόμου αυτού ορίζεται 

ότι: «Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 22 του παρόντος νόμου που αναφέρονται 



στους συγκοινωνιακούς φορείς Κ.Τ.Ε.Λ., μετά τη μετατροπή των Κ.Τ.Ε.Λ. σε 

ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3, εξακολουθούν να 

ισχύουν και να εφαρμόζονται και στις ανώνυμες εταιρείες.» 

II. Κατά το ιστορικό του ερωτήματος ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου της α.ε. «ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Σερρών», έχουν 

παραπεμφθεί με το υπ' αριθμ ΕΓ4-2008/336 κλητήριο θέσπισμα, κατά του οποίου δεν 

ασκήθηκε προσφυγή, όπως βεβαιώνεται από το υπ' αριθμ. πρωτ. 1947/4.11.2008 

έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών, στο ακροατήριο του Τριμ. 

Πλημ/κείου Σερρών στις 11/12/2008 για παράβαση του άρθρου 390 εδ. α' του Π.Κ., 

ήτοι, για απιστία, αδίκημα που εμπίπτει στη διάταξη της § 9 του άρθρου 25 του ν. 

2963/01. 

Από τη γραμματική διατύπωση και ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων σε 

συνδυασμό με το ιστορικό του ερωτήματος, προκύπτει ότι μετά τη μετατροπή των 

ΚΤΕΛ σε ανώνυμες εταιρείες η λειτουργία τους διέπεται αποκλειστικά από τις 

διατάξεις του ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», από τα προεδρικά 

διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του 

ν.δ. 107/1973, το οποίο διείπε τα ΚΤΕΛ μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου 

2963/2001, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού και από τις διατάξεις των 

άρθρων 1 έως 22 του ίδιου νόμου, καθώς και ότι οι διατάξεις των άρθρων 24 έως και 

32 του ως άνω νόμου, μεταξύ των οποίων και η διάταξη της § 9 του άρθρου 25 

αυτού, έχουν εφαρμογή μόνο μέχρι τη μετατροπή των ΚΤΕΛ σε ανώνυμες εταιρείες. 

Ο σκοπός αυτός του νομοθέτη ενισχύεται και από τα διαλαμβανόμενα στην § 3 του 

άρθρου 32 της εισηγητικής εκθέσεως του πιο πάνω νόμου, όπου ρητώς περιορίζεται η 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23 έως 32 του ν. 2963/01 στα ΚΤΕΛ που δεν 

μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες, είτε διότι εξαιρούνται από την υποχρέωση 

αυτή, είτε δεν εξαιρούνται και λειτουργούν ως ΚΤΕΛ μέχρι την ανάθεση του έργου 

σε νέο φορέα (βλ. και Μ.Πρ. Άρτας 140/2005).  

III. Έπειτα από τα προεκτεθέντα, η απάντηση επί του υπό κρίση ερωτήματος είναι ότι 

η διάταξη της § 9 του άρθρου 25 του ν. 2963/2001 δεν έχει εφαρμογή σε ΚΤΕΛ που 

έχει μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία. 

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

Α. ΚΟΥΤΟΥΚΗ 


