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Κυρίες και κύριοι, 
 
 Με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222, 12.11.2012) ως ισχύει, επιτράπηκε σε 
τουριστικές επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και ενοικίασης αυτοκινήτων, αλλά και 
σε συνεταιρισμούς ΕΔΧ, η ολική εκμίσθωση ΕΙΧ οχημάτων με οδηγό.  
 Στην αιτιολογική μάλιστα έκθεση του εισαχθέντος νομοσχεδίου προς ψήφιση 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τότε (με ημερομηνία 5/12/2012) που υπογράφεται από 
τους αρμόδιους υπουργούς και στην σελίδα 25, αναφέρεται ρητά πως «Στόχο 
αποτελεί η αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, η κάλυψη νέων 
αναγκών που έχουν δημιουργηθεί στην τουριστική αγορά καθώς και η δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρουμένης της Ελλάδος επιτρέπεται χωρίς χρονικούς ή 
άλλους περιορισμούς η μίσθωση αυτοκινήτων με οδηγό». Παρακάτω δε 
αναφέρεται ότι «Αυτή η υπηρεσία παρέχεται επίσης και σε χώρες μη μέλη της ΕΕ, 
όπως Τουρκία και Σερβία, οι οποίες ανταγωνίζονται τη χώρα μας από πλευράς 
προσέλκυσης τουριστών». Ακόμη πιο κάτω, αναφέρεται ρητά ότι «Οι συγκεκριμένες 
ρυθμίσεις εισάγονται για να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών αυτών 
που αφορούν στον τουρισμό και των υπηρεσιών που παρέχουν τα ταξί.» 
 Μια εξαετία περίπου αργότερα και μάλιστα εν μέσω τουριστικής περιόδου, 
ξεκίνησε καταιγισμός νέων νόμων, υπουργικών αποφάσεων και διατάξεων που 
δημιούργησαν το χαοτικό πλαίσιο που διέπει σήμερα τις μεταφορές επιβατών ως 
αυτές ορίστηκαν το 2012, δυσχεραίνοντας, σχεδόν αποκλείοντας, την δυνατότητα 
λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.  

Πιο συγκεκριμένα στις 18/6/2018 εξεδόθη η με αριθμό 46629/2215 (ΦΕΚ Β’ 
2311) Υπουργική Απόφαση, με την οποία προβλέφθηκε, όπως ρητά αναφέρεται: «για 
τα νησιά της χώρας - πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας - για την περίοδο από την 
1η Μαΐου έως και την 31η Αυγούστου, η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω 
προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας τριάντα (30) λεπτών»  
 Σχεδόν ένα έτος αργότερα, πάλι εν μέσω τουριστικής περιόδου και 
συγκεκριμένα στις 3/5/2019, εξεδόθη η με αριθμό 30116/1324 (ΦΕΚ Β’ 1500) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίστηκε, όπως ρητά αναφέρεται: «Τα Ε.Ι.Χ 
αυτοκίνητα της παραπάνω παραγράφου εκμισθώνονται με ολική μίσθωση μέσω 
προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών 
απαγορευμένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο. Ειδικά για τα νησιά της χώρας, 
πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολικής 
εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίζεται σε μισή ώρα για την περίοδο από 
το μήνα Μάιο έως και το μήνα Αύγουστο, τηρούμενης της υποχρέωσης του άρθρου 20 
του ν. 4530/2018» 
 Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7/5/2019, εξεδόθη 
αιφνιδιαστικά το ΦΕΚ Β’ 1550 με το οποίο γινόταν προσθήκη άρθρου («διόρθωση 
σφάλματος» όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ) στην μόλις δημοσιευθείσα προαναφερόμενη 



 

ΚΥΑ 30116/1324 όπου αναφερόταν ρητά ότι: «Το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για 
τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως με 
αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών ορίζεται στα εκατόν ογδόντα 
ευρώ (180 €). Αντιστοίχως, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης 
διάρκειας τριάντα λεπτών (30'), ορίζεται στα ογδόντα ευρώ (80 €)» 
 Λίγους μήνες μετά και συγκεκριμένα στις 2/9/2019 εξεδόθη η τελευταία (προς 
το παρόν) Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 61583/2723 (ΦΕΚ Β’ 3377), 
προφανώς σε μια προσπάθεια μερικής διόρθωσης των όσων, λίαν αιφνιδιαστικώς και 
ενδεχομένως έωλων νομικά, είχαν μεσολαβήσει το προηγούμενο τετράμηνο, στην 
οποία αναφερόταν ρητά ότι: «Το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα 
που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση 
ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών ορίζεται στα ενενήντα ευρώ (90 €). Αντιστοίχως, 
το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών 
(30’), ορίζεται στα σαράντα ευρώ (40 €)» 
 
 Από τα παραπάνω είναι σαφές πως η νομοπαρασκευαστική επιτροπή (όπως 
αναφέρει άλλωστε στην αιτιολογική έκθεση της), αλλά και η τότε Βουλή των Ελλήνων 
με τον ν. 4093/2012, είχαν σκοπό την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την 
κάλυψη νέων αναγκών, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την 
ανταγωνιστικότητα της χώρας μας από πλευράς προσέλκυσης τουριστών και σε κάθε 
περίπτωση την σαφή διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών τουρισμού και της «αστικής 
μεταφοράς» που παρέχουν οι εκμεταλλευτές των ταξί.  
 Είναι απορίας άξια δε, η σπουδή με την οποία εκδόθηκαν οι αλλεπάλληλες 
υπουργικές αποφάσεις που ακολούθησαν πολλά χρόνια αργότερα και ειδικά εν μέσω 
τουριστικής περιόδου του έτους 2019, οι οποίες βεβαίως έρχονται και σε πλήρη 
αντίθεση με τα όσα η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε το 2012, καθώς τότε νομοθέτησε 
επιτρέποντας την χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς μίσθωση αυτοκινήτων με 
οδηγό (!)  
 
 Προκύπτουν συνεπώς τα παρακάτω αυτονόητα στοιχειώδη ερωτήματα που 
χρήζουν ενδελεχούς απάντησης και διευκρίνισης από τα υπουργεία σας, καθώς αυτά 
είναι που εξέδωσαν τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες μάλιστα έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση με το έρεισμα και στόχο του νόμου 4093/2012 στον οποίο 
αναφέρονται :  
 

1. Πως εξηγείται ότι στο ΦΕΚ Β’ 1550 (7.5.2019) δίδεται ο τίτλος «διορθώσεις 
σφαλμάτων» ενώ ουσιαστικά προστίθεται η παράγραφος 11 που αφορά σε 
ελάχιστο τίμημα; Ποιο σφάλμα διορθώνει μια προστιθέμενη παράγραφος που 
έρχεται αιφνιδιαστικά δίκην «φετφά» και επιβάλλει να εφαρμοστεί κάτι που 
ουδέποτε έως τότε είχε έστω προβλεφθεί; 

 
2. Πώς είναι δυνατό να προστίθεται η παράγραφος 11 (στο ΦΕΚ Β’ 1550) και να 

μην αντικαθίσταται ολόκληρο το άρθρο ως ορίζεται; (βλ. «Εγχειρίδιο 
Εναρμόνισης Ευρωπαϊκού Δικαίου» της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης 
Ε.Τ. 39/2013 κεφ. Ε’, παρ. 15) 

 
3. Κατά τα όσα ορίζονται στον ν. 2362/1995, σε κάθε κανονιστική απόφαση 

πρέπει οπωσδήποτε, επί ποινή ακυρότητας, να αναγράφεται η δαπάνη που 
προκαλείται, ακόμη κι αν δεν υπάρχει δαπάνη. (βλ. αποφάσεις ΣτΕ 
ΠΕ4957/1987, ΠΕ494/1995, ΠΕ3411/1995) Εντοπίζεται οπουδήποτε στο ΦΕΚ 
Β’ 1550 αυτή η αναφορά επί του προστιθέμενου άρθρου 11;  

 
4. Με βάση τα προαναφερόμενα, πώς αιτιολογείται το γεγονός να εκδίδεται Κοινή 

Υπουργική Απόφαση με αριθμό 61583/2723 (ΦΕΚ Β’ 3377), στο άρθρο 1 της 
οποίας (και όχι στο προοίμιο) αναφέρεται το ΦΕΚ Β’ 1550;  

 
5. Στην ΚΥΑ 61583/2723 (ΦΕΚ Β’ 3377) αναφέρεται μόνον η παράγραφος 11 ως 

αντικαθίσταται. Με βάση όμως τα προαναφερόμενα είναι νομικά έωλη η 
προσθήκη της συγκεκριμένης παραγράφου. Σε περίπτωση λοιπόν που η ΚΥΑ 



 

61583/2723 ήλθε για να νομιμοποιήσει το παράτυπο των προηγουμένων, δεν 
θα έπρεπε να αναφερθεί ολόκληρο το άρθρο στο οποίο προστέθηκε η 
παράγραφος 11;  

 
6. Πόθεν εκ του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222, 12.11.2012) απορρέει η όποια 

εξουσιοδότηση ή έστω δυνατότητα στον Υπουργό να προχωρήσει σε 
καθορισμό ελαχίστου μισθώματος, εκτός από τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 
περί όρων και προϋποθέσεων σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων 
αυτών; 

 
7. Πως προέκυψε η χρησιμότητα και ποιος ο λόγος καθορισμού οιουδήποτε 

ελάχιστου μισθώματος, πέραν της αναστάτωσης, έως και ανατροπής των 
επενδυτικών σχεδίων των τουριστικών επιχειρήσεων; 

 
8. Πώς προέκυψε επίσης η διαφοροποίηση του ελαχίστου μισθώματος μεταξύ 

ηπειρωτικής και νησιωτικής (πλην Κρήτης & Ευβοίας) Ελλάδος; 
 

9. Ποιος ο λόγος εξαίρεσης των νήσων Κρήτης και Εύβοιας από την υπόλοιπη 
νησιωτική Ελλάδα; 

 
Για την περίπτωση που υποτιθέστο χρησιμοποιηθεί ως αιτιολόγηση εκείνη της 

μικρής αποστάσεως στα νησιά, σας παραθέτω τα παρακάτω παραδείγματα συνήθους 
μετακίνησης τουριστών στους πλέον πολυσύχναστους προορισμούς της χώρας μας:  
 

 Λιμένας Θάσου  την πολυφωτογραφημένη Γκιόλα Θάσου: 53 χλμ (~1 ώρα) 
 Αερολιμένας Κέρκυρας  Σιδάρι Κέρκυρας: 38 χλμ (~50 λεπτά) 
 Λευκίμη Κέρκυρας  Κασσιόπη Κέρκυρας: 75 χλμ (~2 ώρες) 
 Αρχ. Χώρος Ακρωτηρίου Θήρας  Οία Σαντορίνης: 27 χλμ (~40 λεπτά) 
 Αγία Πελαγία Κυθήρων  Χώρα Κυθήρων: 32 χλμ (~50 λεπτά) 
 Αερολιμένας Κεφαλονιάς  Ληξούρι: 42 χλμ (~50 λεπτά) 
 Αερολιμένας Κεφαλονιάς  Φισκάρδο: 56 χλμ (~1 ώρα & 15 λεπτά) 
 Αερολιμένας Λέσβου  Χώρα Λέσβου: 49 χλμ (~55 λεπτά) 
 Χώρα Ρόδου  Λίνδο: 62 χλμ (~1 ώρα & 15 λεπτά) 
 Χώρα Λευκάδας  Βασιλική Λευκάδας: 40 χλμ (~1 ώρα) 
 

Παράλληλα στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπως και για παράδειγμα στην Κρήτη, 
σας παραθέτω παραδείγματα συνήθους μετακίνησης τουριστών, οι οποίες μάλιστα 
υπολείπονται κατά πολύ σε απόσταση αλλά και χρόνο, των προαναφερομένων:  
 
 Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης  τον αρχ χώρο Κνωσού: 7 χλμ (~11 λεπτά) 
 Διεθνής αερολιμένας Αθηνών  Πλ. Συντάγματος: 32 χλμ (~30 λεπτά) 
 Διεθνής αερολιμένας Θες/νίκης  Πλ. Αριστοτέλους: 18 χλμ (~25 λεπτά) 
 Σιδ. Σταθμός Καλαμπάκας  Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου: 7 χλμ (~15 λεπτά) 
 Σταθμός ΚΤΕΛ Ναυπλίου  Φρούριο Παλαμηδίου: 4 χλμ (~6 λεπτά) 
 
Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργείται σύγχυση, αλλά και ουσιώδη νομικά 
ζητήματα με όσα απορρέουν από τις συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις σε 
σχέση με τα όσα ο νόμος εξαρχής προέβλεπε, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο να 
ενημερώνουμε τους πελάτες μας, όπως και τα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού 
ή του εσωτερικού με τα οποία συνεργαζόμαστε, με σαφήνεια εάν και κατά πόσο 
έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που μας 
ζητούν και δεσμευόμαστε να παράσχουμε 
 
Επειδή σε κάθε περίπτωση θέλουμε να λειτουργούμε σύννομα, να μην 
προσπαθούμε να ανακαλύψουμε εφευρήματα ώστε να παρέχουμε αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες πολλώ δε μάλλον δεν έχουμε την δυνατότητα να αφήσουμε έκθετο το 
τουριστικό μας γραφείο στις συν τοις άλλοις προβλεπόμενες εξοντωτικές 
διοικητικές ποινές σε περίπτωση παραβάσεων λόγω νομοθετικών παρατυπιών, 



 

διατυπωμένων ασαφειών και παρελκόμενων παρερμηνειών από τις ελεγκτικές 
αρχές 
 
Επειδή σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
ανατρέπουν το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων μας, καθώς θέτουν 
παραμέτρους που δεν είχαν αναφερθεί ή έστω υπονοηθεί, με αποτέλεσμα να 
χρειάζεται να επανασχεδιαστεί ολόκληρο το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης 
μας, όπως και οι υπηρεσίες που δυνάμεθα να προσφέρουμε και να αναλάβουμε 
 

Παρακαλούμε 
 

 Να διευκρινιστούν με διευκρινιστική εγκύκλιο τα παραπάνω, ώστε να 
ενημερωθούν εν συνεχεία και οι Αρχές για όσα απαιτείται να ελέγχουν και 
να μην προσπαθούν με την σειρά τους κατά τους εκάστοτε ελέγχους να 
ερμηνεύσουν τι προβλέπεται, με αποτέλεσμα να εμπλέκονται σε 
χρονοβόρες, δαιδαλώδεις και κυρίως υπερβολικά κοστοβόρες για το 
Ελληνικό Δημόσιο διαδικασίες, αλλά και να ταλαιπωρούν άθελα τους 
τουρίστες που επισκέπτονται την χώρα μας.  

 Να αντικατασταθούν ξεκάθαρα με Υπουργική Απόφαση όσα προβλέπονται 
νομικά, ώστε να αποσαφηνιστεί ευκρινώς τι τελικώς προβλέπεται.  

 Να προβλεφθεί νομοθετικά η ενδεχόμενη αποζημίωση των επιχειρήσεων 
της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222, 12.11.2012) ως ισχύει, σε περίπτωση που 
αποφασίσουν να παύσουν την λειτουργία τους καθώς διαφοροποιήθηκαν 
αιφνιδιαστικά τα δεδομένα που επί 7 συναπτά έτη ίσχυαν. 

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


