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Κυρία Νικολάου, 
 
 Με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης 5Α της υποπαραγράφου Η.2 του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) όπως αυτές προστέθηκαν με το 
άρθρο 28 του ν. 4582/18 (ΦΕΚ Α’ 208) και συγκεκριμένα στο εδάφιο μετά το (εε) 
που περιγράφει την διατακτική ταξιδιού, αναφέρεται ρητά ότι:  
«Τα έγγραφα της υποπερίπτωσης εε΄ καταχωρούνται, μέσω ηλεκτρονικής 
εφαρμογής, με ευθύνη των τουριστικών γραφείων στο ψηφιακό μητρώο του 
άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 4530/2018, πριν από την έναρξη εκτέλεσης μεταφοράς 
με voucher. Η υποχρέωση καταχώρησης αρχίζει μετά τη θέση σε λειτουργία του 
ηλεκτρονικού συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υπηρεσίες των 
Υπουργείων Μεταφορών και Υποδομών και Τουρισμού και οι αρμόδιες υπηρεσίες 
ελέγχου.» 
 

Επειδή προέκυψε ήδη πρόβλημα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο Κρήτης, αλλά 
και στην Ρόδο, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργείται σύγχυση αφού με 
βάση τα όσα απορρέουν από το συγκεκριμένο εδάφιο τα ελεγκτικά όργανα 
θεωρούν πως τα τουριστικά γραφεία υποχρεωτικά καταχωρούν τα έγγραφα 
της υποπερίπτωσης εε’ στο ψηφιακό μητρώο, παρότι δεν έχει τεθεί σε 
λειτουργία, κάτι που όμως είναι εν αγνοία τους. 
 
Επειδή σε κάθε περίπτωση θέλουμε να λειτουργούμε σύννομα πολλώ δε 
μάλλον δεν έχουμε την δυνατότητα να αφήσουμε έκθετο το τουριστικό μας 
γραφείο στις προβλεπόμενες εξοντωτικές διοικητικές ποινές σε περίπτωση 
παραβάσεων λόγω ασάφειας και παρελκόμενων παρερμηνειών από τις 
ελεγκτικές αρχές 
 

Παρακαλούμε 
 

 Να διευκρινιστούν με διευκρινιστική εγκύκλιο τα παραπάνω, ώστε να 
ενημερωθούν εν συνεχεία και οι Αρχές πως η λειτουργία του Ψηφιακού 
Μητρώου δεν έχει ακόμη ξεκινήσει για την συγκεκριμένη διαδικασία. 

 Να ενημερωθούν οι ελεγκτικές 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, αλλά κυρίως να 
ταλαιπωρούν άθελα τους τουρίστες.  

 Να αντικατασταθούν ξεκάθαρα με Υπουργική Απόφαση όσα 
προβλέπονται και απαιτούνται, ώστε να αποσαφηνιστούν, καθώς σε 



 

αντίθετη περίπτωση το οιοδήποτε νομοθέτημα καθίσταται 
ανεφάρμοστο.  

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


