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Κυρίες και κύριοι, 
 
 Με βάση την ΚΥΑ 50427/2440 (ΦΕΚ Β’ 4535, 17.10.2018) και συγκεκριμένα 
με βάση το άρθρο 1, εδάφιο “α” ως ισχύει, περιγράφεται ρητά οτι :  
«…τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό … πρέπει να φέρουν: επικολλημένη οριζόντια … 
αυτοκόλλητη λωρίδα μπλε χρώματος …» 
 Με βάση την ΥΑ 53409/2551 (ΦΕΚ Β’ 4065, 17.09.2018) και συγκεκριμένα 
με βάση το άρθρο 2 ως ισχύει, περιγράφεται ρητά οτι :  
«…Τα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό. … 
με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή 
τηλεφωνικής διαμεσολάβησης … φέρουν: επικολλημένο στην άνω δεξιά γωνία του 
οπίσθιου ανεμοθώρακα, κατά τρόπο που να μην περιορίζεται η ορατότητα του 
οδηγού, και στις δύο οπίσθιες θύρες του οχήματος διακριτικό σήμα διαστάσεων 12 
cm X 20 cm όπου θα αναγράφεται η επωνυμία ή και ο διακριτικός τίτλος (αν 
υπάρχει) του φορέα διαμεσολάβησης με ορθής γραφής κεφαλαία γράμματα 
χρώματος μπλε …» 
 Με βάση την ΥΑ 48936/4664 (ΦΕΚ Β’ 3049, 16.10.2012) και συγκεκριμένα 
με βάση το άρθρο 1 ως ισχύει, περιγράφεται ρητά οτι :  
«… τα οχήματα αυτά να φέρουν εξωτερικές ενδείξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 
απαραίτητα αναγραφή της επωνυμίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης που κατέχει το 
όχημα ή του διακριτικού της τίτλου στις δύο μπροστινές ή πλαϊνές θύρες, ανάλογα 
με τον τύπο του οχήματος, με διακριτικό εμβαδού επιφανείας μεγαλύτερου των 
625 τετραγωνικών εκατοστών…» 
 
 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα πως απαιτούνται διακριτικά 
επί των οχημάτων.  
  
 Και εδώ προκύπτουν τα παρακάτω αυτονόητα ερωτήματα που χρήζουν 
απάντησης και διευκρίνισης από το υπουργείο σας :  
 

1. Ποιο το ακριβές χρώμα της μπλε χρώματος λωρίδας, όπως περιγράφεται στην 
ΚΥΑ 50427/2240, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο σε τροχονομικούς ή 
άλλους ελέγχους να μην συμφωνεί ο ελεγκτής με το χρώμα; 

 
2. Ποιο το ακριβές χρώμα των μπλε γραμμάτων και ποιο το ακριβές χρώμα του 

περιγράμματος, όπως περιγράφεται στην ΥΑ 53409/2551;   
 

3. Ποιο το ακριβές μέγεθος της εξωτερικής ένδειξης, όπως περιγράφεται στην 
ΥΑ 48936/4664; Είναι μια ένδειξη επί παραδείγματι 19 x 33 εκατοστά ή κάτι 
άλλο;   

 
4. Σε περίπτωση που το όχημα είναι ιδιοκτησίας τουριστικού γραφείου με 

αποτέλεσμα να εκτελεί μέρος πακέτου (κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 
του ν. 4582/18) ενώ εν συνεχεία εκμισθώνεται με οδηγό (κατά τα όσα 
ορίζονται στην υποπαράγραφο Η2 του ν. 4093/12) που ενδεχομένως μάλιστα 



 

η εκμίσθωση έχει γίνει μέσω διαμεσολαβητή (κατά τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 13 του ν. 4530/18 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 του ν. 
4663/20) ποια είναι τα διακριτικά που οφείλει να φέρει; Αυτά τα διακριτικά 
θα βρίσκονται μόνιμα στο όχημα ή θα τοποθετούνται ανάλογα με την 
περίσταση; Και τι γίνεται σε περίπτωση που το τουριστικό γραφείο 
συνεργάζεται με πολλούς διαμεσολαβητές, θα έχει επικολλημένα τα 
διακριτικά όλων; 

 
5. Όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 13 παρ. 8 του ν. 4530/18, αλλά και όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ. 13 εδάφ. 7 του ν. 4663/20 τα 
οχήματα με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες κατόπιν διαμεσολάβησης, φέρουν 
διακριτικά γνωρίσματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του οχήματος. Με 
την ΥΑ 53409/2551 έχουν προσδιορισθεί μόνον τα εξωτερικά διακριτικά, ενώ 
δεν γίνεται μνεία για τα εσωτερικά. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση; 
Χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση κατά το δοκούν αυτό που θεωρεί ορθό κι αν 
ναι, πώς θα αποφευχθούν παρερμηνείες κατά τον ενδεχόμενο έλεγχο; 

 
6. Σε περίπτωση που έχει μισθωθεί με βραχυχρόνια μίσθωση ΕΙΧ όχημα με 

οδηγό από τουριστικό γραφείο προκειμένου να εκτελέσει μέρος πακέτου 
(κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ν. 4582/18), το όχημα αυτό 
υποχρεούται να φέρει επικολλημένα τα όσα ορίζονται στο εδάφιο «β» του 
άρθρου 28 του ν. 4582/18, περί σήματος διαστάσεων 105 x 148,6 
χιλιοστομέτρων με τα στοιχεία του τουριστικού γραφείου; 

 
Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε είναι απαραίτητο να λειτουργούμε σύννομα και 
να αποφεύγουμε την έκθεση στις προβλεπόμενες εξοντωτικές διοικητικές ποινές 
σε περίπτωση παραβάσεων λόγω εκάστοτε παρερμηνειών οι οποίες οφείλονται 
αποκλειστικά σε ασάφεια 
 
Επειδή είναι προτιμότερο να αποσαφηνιστούν τα παραπάνω ερωτήματα, ώστε 
να ακολουθείται ενιαία τακτική από τους εμπλεκόμενους (επιχειρήσεις και 
όργανα ελέγχου) 
 

Παρακαλώ 
 

 Να διευκρινιστούν με διευκρινιστική εγκύκλιο τα παραπάνω, ώστε να 
ενημερωθούν 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, 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, 
 


