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Θέμα: Διευκρινίσεις επί του ν. 4690/20 & επί της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 

Με αφορμή την δημοσίευση του ν. 4690/20 (ΦΕΚ Α’ 104) αλλά και την εκπνοή 
της προθεσμίας της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009 (ΦΕΚ Β’ 1988) θα θέλαμε να μας 
διευκρινίσετε τα παρακάτω ζητήματα:  

 
1. στο άρθρο 11 του πρόσφατου ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104, σελ. 1892) 

αναφέρεται πως προστίθεται στον ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) και 
συγκεκριμένα στο παράρτημα III και στο Κεφάλαιο Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, η 
παράγραφος «1α. Η μεταφορά προσώπων και αποσκευών τους». Θα 
θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν και εφόσον η δραστηριότητα όπως αυτή 
περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 1 της υποπαραγράφου Η.2 του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) με τον ΚΑΔ 49321200 
υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, καθώς σε κάθε 
περίπτωση αφορά μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους.  

2. στο άρθρο 31 του πρόσφατου ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104) αναφέρεται ο 
μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Θα θέλαμε 
να μας διευκρινίσετε εάν θα συμπεριληφθούν οι επιχειρήσεις 
Τουριστικών Γραφείων (ΚΑΔ 79110000), όπως και οι επιχειρήσεις 
Εκμίσθωσης ΕΙΧ οχημάτων (ΚΑΔ 77111001) στις παραπάνω διατάξεις.  

3. αντίστοιχα θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε επί του άρθρου 37 του 
πρόσφατου ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104) σχετικά με την παράταση 
αναστολής συμβάσεων εργασίας, εάν και εφόσον εντάσσονται οι ΚΑΔ 
των επιχειρήσεων Τουριστικών Γραφείων (ΚΑΔ 79110000), όπως και 
των επιχειρήσεων Εκμίσθωσης ΕΙΧ οχημάτων (ΚΑΔ 77111001) 

4. με βάση το άρθρο 20 της πρόσφατης ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009 (ΦΕΚ Β’ 
1988), η ισχύς της έχει εκπνεύσει στις 31/5/2020. Εξεδόθη αντίστοιχα η 
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 33465 (ΦΕΚ Β’ 2087) της οποίας η εκπνοή με βάση το 
άρθρο 22 έχει καθοριστεί για τις 7/6/2020. Με δεδομένο πως τα μέλη 
μας δέχονται αιτήματα και προκρατήσεις που αφορούν τους μήνες 
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και αναγνωρίζοντας πως και οι δικές 
σας επιτροπές αποφασίζουν προϊόντος του χρόνου, θα παρακαλούσαμε 
να μας ενημερώνετε ει δυνατόν το συντομότερο σχετικά με τις 
πληρότητες των οχημάτων, ώστε να έχουν με την σειρά τους την 
δυνατότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού. Υπενθυμίζουμε πως με το 
με αριθμό πρωτ. 7129 πρόσφατα κατατεθημένο υπόμνημα μας στο 
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Υπουργείο Μεταφορών, έχουμε ζητήσει την άρση του περιορισμού στις 
πληρότητες των οχημάτων, ως ακριβώς ισχύει για τα αεροσκάφη.   

 
Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση και 

αναμένουμε τις απαντήσεις σας ώστε να ενημερώσουμε τα μέλη μας.  
 
 
Με εκτίμηση, 
 

   


