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Αρ. Πρωτ. Υπουργείου Μεταφορών: 19178 (18.3.20) 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
 Με βάση το άρθρο 18 του ν. 4530/18 (ΦΕΚ Α’ 59, 30.3.2018) ως ισχύει, 
ορίστηκε η λειτουργία ψηφιακού μητρώου.  
 Με βάση επίσης την Υπουργική Απόφαση 43618/1925 (ΦΕΚ Β’ 2251, 
10.06.2019) καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, 
λειτουργία και συντήρηση του ανωτέρω ψηφιακού Μητρώου, ως ο ν. 4530/18 όριζε, 
αλλά μόνον για τα ΕΙΧ οχήματα με οδηγό και όχι για τα ΕΔΧ οχήματα ως ο νόμος 
ορίζει.  
 
 Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΥΑ 43618/1925, περιγράφεται μεταξύ άλλων 
ότι : «…Ορισμένα πεδία των οποίων των στοιχεία αντλούνται από την ΑΑΔΕ είναι 
προσυμπληρωμένα και δεν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας τους…» 

Στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της ΥΑ 43618/1925, περιγράφεται μεταξύ άλλων 
ότι : «…καταχωρίζεται στην εφαρμογή του Μητρώου η με οποιονδήποτε τρόπο 
λύση…» 

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 εδάφιο «α» της ΥΑ 43618/1925, περιγράφεται 
μεταξύ άλλων ότι : «…Το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
μισθωτή (ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, σημείο 
επιβίβασης)…» 

Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 50427/2440 (ΦΕΚ Β’ 4535, 17.10.2018) ως ισχύει, 
περιγράφεται ρητά ότι: «εντός του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και για την 
εκτέλεση του μεταφορικού έργου της ανωτέρω παραγράφου, ο οδηγός πρέπει να 
φέρει αντίγραφο της έγγραφης σύμβασης που η επιχείρηση συνάπτει με τον μισθωτή 
και στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς: 
i. Τα στοιχεία του εκμισθωτή. 
ii. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μισθωτή. 
iii Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου καθώς και ο αριθμός άδειας 
οδήγησης του οδηγού. 
iv. To τίμημα της μίσθωσης 
ν. Ο αριθμός κυκλοφορίας και η μάρκα-τύπος του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου. 
vi. Η ημερομηνία και η ώρα κατάρτισής της. 
νii. Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης, η ώρα λήξης και η διάρκεια της μίσθωσης. 
viii. To σημείο έναρξης της μίσθωσης του οχήματος. 
ix. To σημείο επιβίβασης του μισθωτή.» 

 
 Προκύπτουν συνεπώς τα παρακάτω αυτονόητα ερωτήματα που χρήζουν 
απάντησης και διευκρίνισης από το υπουργείο σας :  
 

1. Είναι προφανές πως ορισμένα στοιχεία αντλούνται από την ΑΑΔΕ και 
ευλόγως αφορούν οικονομικά στοιχεία, αφού άλλωστε αντικείμενο της ΑΑΔΕ 
είναι τα Δημόσια Έσοδα. Μήπως θα ήταν σκόπιμο σε κάποιο πεδίο να 
καταχωρείται ο αριθμός και το είδος του εκδιδόμενου παραστατικού, ώστε να 
διευκολυνόμαστε σε ενδεχόμενο έλεγχο; 

 



 

2. Είναι αυτονόητη η υποχρέωση ενημέρωσης της με οποιονδήποτε τρόπο 
λύσης της σύμβασης. Ως έχει σήμερα η εφαρμογή του ψηφιακού μητρώου, 
γίνεται αποδεκτή ακόμη και η ακύρωση της καταχωρημένης σύμβασης 
ενοικίασης, μετά μάλιστα και την καταχωρημένη έναρξη της. Ποιος είναι 
συνεπώς ο λόγος λύσης της σύμβασης, αφού υπάρχει η δυνατότητα ολικής 
ακύρωσης και καταχώρησης νέας;   

 
3. Επιπλέον, σήμερα ως έχει η εφαρμογή του ψηφιακού μητρώου, δίνει την 

δυνατότητα καταχώρισης σύμβασης με ημερομηνία λήξης ακόμη και μετά από 
πολλές ημέρες. Δίδεται μάλιστα η δυνατότητα, λίγο πριν την προκαθορισμένη 
λήξη της, να επέμβει ο χρήστης και να διορθώσει την ημερομηνία και την 
ώρα, επαναφέροντας τα σε προγενέστερο χρόνο, ακόμη και πολλών 
ημερών, με μοναδική προϋπόθεση να μην μειώσει τον χρόνο σε μικρότερο 
των τριών (3) ωρών. Σε τι εξυπηρετεί αυτή η δυνατότητα της εφαρμογής;  

 
4. Στην εφαρμογή του ψηφιακού μητρώου, εμφανίζεται πεδίο που αναφέρεται 

στο «ονοματεπώνυμο πατέρα» (όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο). Από 
πού προκύπτει αυτή η υποχρέωση, καθώς δεν έχει αναφερθεί σε κανένα 
σημείο της ΥΑ 43618/1925, αλλά ούτε και της ΚΥΑ 50427/2440; 

 
5. Στην εφαρμογή του ψηφιακού μητρώου, δίδεται η δυνατότητα επιλογής 

φυσικού ή νομικού προσώπου. Επειδή δεν προκύπτει πως παρέχεται αυτή η 
δυνατότητα από την ΥΑ 43618/1925, αλλά ούτε και από την ΚΥΑ 
50427/2440, ενώ αντίθετα ορίζεται ρητά στις υπουργικές αποφάσεις πως 
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, μήπως θα ήταν φρόνιμο να υπάρχει 
υποσημείωση πως η δυνατότητα «νομικού προσώπου» παρέχεται μόνον για 
τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ν. 4582/18 (ΦΕΚ Α’ 208, 11.12.2018) ως 
ισχύει; 

 
6. Στην εφαρμογή του ψηφιακού μητρώου, κατά την καταχώριση στοιχείων 

εκμισθωτή, δεν υπάρχει πεδίο καταχώρησης του ΜΗ.Τ.Ε. της επιχείρησης, 
με αποτέλεσμα να δίδεται η δυνατότητα ακόμη και σε οντότητες που δεν 
έχουν την δυνατότητα ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό ως ο ν. 4093/2012 
ως ισχύει ορίζει, να καταχωρούνται ως εκμισθωτές. Θεωρείτε πως είναι ορθή 
η λειτουργία της εφαρμογής του ψηφιακού μητρώου χωρίς καμία δικλείδα 
ασφαλείας και χωρίς έλεγχο βασικών προϋποθέσεων;  

 
7. Στην εφαρμογή του ψηφιακού μητρώου, κατά την καταχώριση στοιχείων 

οχήματος, ζητείται το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, όπως επίσης και ο αριθμός 
κυκλοφορίας του οχήματος, ώστε να ανευρεθεί κατόπιν από το αρχείο του 
Υπ. Μεταφορών. Ως είναι ευνόητο, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της 
ημερομηνίας έκδοσης της πρώτης αδείας κυκλοφορίας του οχήματος 
(στοιχείο “B” επί της αδείας κυκλοφορίας). Θεωρείτε πως είναι ορθή η 
λειτουργία της εφαρμογής του ψηφιακού μητρώου, όπου δεν γίνεται 
απολύτως κανένας τέτοιος έλεγχος και δίδεται η δυνατότητα στον χρήστη να 
καταχωρίσει ακόμη και όχημα αντίκα; 

 
Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργείται σύγχυση με όσα 
προαναφέρθηκαν, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ευκρινώς τι 
προβλέπεται και τι δεν προβλέπεται 
 
Επειδή κατά τους ελέγχους δημιουργούνται αρκετές παρερμηνείες με 
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται κατά πολύ το έργο τους, να ταλαιπωρούνται οι 
επιβάτες, να ταλαιπωρούνται οι οδηγοί και εν τέλει να κατασπαταλάται δημόσιο 
χρήμα ασκόπως 
 
Επειδή σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να λειτουργούμε σύννομα, ώστε 
να μην εμπλακούμε στις προβλεπόμενες εξοντωτικές διοικητικές ποινές σε 



 

περίπτωση παραβάσεως λόγω ενδεχόμενων παρερμηνειών από τις αρμόδιες 
αρχές ως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 παρ. 6 της ΥΑ 43618/1925 
 

Παρακαλούμε 
 

 Να διευκρινιστούν με διευκρινιστική εγκύκλιο τα παραπάνω, ώστε να 
ενημερωθούν με την σειρά τους και οι Αρχές για όσα απαιτείται να 
ελέγχουν και να μην προσπαθούν και εκείνοι κατά τους εκάστοτε 
ελέγχους να ερμηνεύσουν τι προβλέπεται, με αποτέλεσμα να εμπλέκονται 
σε χρονοβόρες, χαοτικές και κυρίως υπερβολικά κοστοβόρες για το 
Ελληνικό Δημόσιο διαδικασίες.  

 
 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή σας και αναμένουμε τις απαντήσεις 
σας, παραμένοντας στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 
Με εκτίμηση, 
 


