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Κυρίες και κύριοι, 
 
 Με βάση τον ν. 4582/18 (ΦΕΚ Α’ 208, 11.12.2018) και συγκεκριμένα με 
βάση το άρθρο 28 ως ισχύει, περιγράφεται ρητά ότι :  
«Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με 
επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, που είτε ανήκουν στα τουριστικά 
γραφεία είτε χρησιμοποιούνται από αυτά δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης ή συμβάσεων βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης. Η μεταφορά του 
προηγούμενου εδαφίου διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 7/2018 (Α’ 12) και 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το τυπικά προκαθορισμένο, οργανωμένο και 
προπληρωμένο πρόγραμμα του ταξιδιού των πελατών τουριστικών γραφείων, 
διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, όπως αυτό αποτυπώνεται στις 
διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) που εκδίδονται από το τουριστικό 
γραφείο. Για τη μεταφορά της παρούσας διάταξης απαιτείται: 
α) το Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υπηρεσία 
μεταφοράς, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών, που αποτελεί μέρος του 
συγκεκριμένου οργανωμένου προπληρωμένου προγράμματος διακοπών, διάρκειας 
τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, και να καταχωρείται στο μητρώο του 
άρθρου 18 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) σε αυτοτελή λίστα που καταχωρούνται 
οχήματα που εκτελούν υπηρεσίες μεταφορών με βάση διατακτική 
ταξιδιού/μεταφοράς (voucher), 
β) το Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό να φέρει επικολλημένο στην πάνω δεξιά πλευρά του 
οπίσθιου ανεμοθώρακα διακριτικό σήμα διαστάσεων 105X148,5 mm 
(χιλιοστόμετρων), στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. του 
τουριστικού γραφείου, 
γ) εντός του οχήματος να βρίσκονται διαθέσιμα προς έλεγχο: 
αα) η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) λειτουργίας του 
τουριστικού γραφείου, 
ββ) η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και επιπλέον, σε περίπτωση που το όχημα 
δεν ανήκει στην κυριότητα του τουριστικού γραφείου, αντίγραφο της σύμβασης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της σύμβασης βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης, 
συνοδευόμενο από εξουσιοδότηση του τουριστικού γραφείου προς τον οδηγό του 
αυτοκινήτου ότι είναι ο νόμιμος χρήστης του, 
γγ) η άδεια οδήγησης του οδηγού που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις των οδηγών Ε.Ι.Χ., 
δδ) η σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών του οδηγού με την επιχείρηση, αν 
ο οδηγός του οχήματος είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του 
τουριστικού γραφείου και 
εε) η διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher), η οποία περιλαμβάνει και 
αποτυπώνει το προπληρωμένο και οργανωμένο πακέτο διακοπών και αναφέρει 
υποχρεωτικά τα σημεία αναχώρησης, περιηγήσεων, εκδρομών, στάσεων και άφιξης 
και τις ημερομηνίες κάθε υπηρεσίας μεταφοράς που περιλαμβάνεται στο πακέτο 
διακοπών, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας, τον κατασκευαστικό οίκο και τον 
τύπο του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος.  



 

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.» 
 
 Από τα παραπάνω είναι σαφές πως ο νομοθέτης καταρχήν ήθελε να καλύψει 
νομοθετικά τις μεταφορές επιβατών – πελατών τουριστικών γραφείων, 
διαχωρίζοντας πως οιαδήποτε παρόμοια μεταφορά επιβατών ουδεμία σχέση έχει με 
«αστική μεταφορά», η οποία ως γνωστών έχει ανατεθεί στους εκμεταλλευτές ταξί.  
 Επιπροσθέτως είναι πρόδηλο πως οι μεταφορές επιβατών αυτού του τύπου 
μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με ιδιόκτητα οχήματα των τουριστικών 
γραφείων είτε με μισθωμένα από τα τουριστικά γραφεία ΕΙΧ οχήματα με οδηγό.  
 
 Προκύπτουν όμως τα παρακάτω αυτονόητα ερωτήματα που χρήζουν 
ενδελεχούς απάντησης και διευκρίνισης από το υπουργείο σας :  
 

1. Στο άρθρο 28 του ν. 4582/18, αναφέρεται πως δίδεται η δυνατότητα 
μεταφοράς χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων. Τι ακριβώς 
νοείται με αυτή την διατύπωση; Πελάτες του τουριστικού γραφείου νοούνται 
μόνον όσοι έχουν υπογράψει με το συγκεκριμένο γραφείο την σύμβαση του 
τουριστικού πακέτου; Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα τουριστικό γραφείο του 
εξωτερικού να αναθέσει μεταφορά ή/και περιήγηση σε γραφείο στην Ελλάδα 
και το ελληνικό γραφείο να εκτελέσει την μεταφορά ή/και την περιήγηση 
αυτή κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ν. 4582/18 ή αυτή την 
δυνατότητα την έχει μόνον το υποκατάστημα ή το γραφείο που εκπροσωπεί 
το γραφείο του εξωτερικού στην Ελλάδα; 

 
2. Υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης μέρους του τουριστικού πακέτου από άλλο 

τουριστικό γραφείο; Σε περίπτωση δηλαδή που τουριστικό γραφείο του 
εξωτερικού ανέθεσε σε τουριστικό γραφείο στην Ελλάδα μόνον τις 
μεταφορές ή/και τις περιηγήσεις, καθώς άλλες τουριστικές υπηρεσίες 
(κατάλυμα κλπ) προγραμματίστηκαν ενδεχομένως απευθείας, υπάρχει η 
δυνατότητα να εκτελεσθούν κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ν. 
4582/18 ή η μοναδική δυνατότητα που έχει το τουριστικό γραφείο στην 
Ελλάδα προκειμένου να πραγματοποιήσει τις μεταφορές αυτές, είναι η ολική 
εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό; 

 
3. Στο Π.Δ. 7/2018 (ΦΕΚ Α’ 12, 29.1.2018) που εναρμόνισε την οδηγία της Εε 

με αριθμό 2015/2302, και στο οποίο βασίστηκε το άρθρο 28 του ν. 4582/18, 
δεν εμφανίζεται κάποια αναφορά περί «προπληρωμένου» προγράμματος 
ταξιδίου. Τουναντίον στο άρθρο 4 παρ. 1 εδάφ. γ του Π.Δ. 7/18, γίνεται 
εκτενής αναφορά στους τρόπους πληρωμής του ταξιδιωτικού πακέτου. Είναι 
συνεπώς πασιφανές πως ο όρος «προπληρωμένο» εσφαλμένα έχει 
χρησιμοποιηθεί στην διατύπωση του άρθρου 28 του ν. 4582/18 και 
χρειάζεται να απαλειφθεί, καθώς μόνον παρερμηνείες μπορεί να 
δημιουργήσει. Σε κάθε περίπτωση και για όσο χρονικό διάστημα παραμείνει 
σε ισχύ ο όρος, πώς ακριβώς επιβεβαιώνεται η «προπληρωμή» ενός 
τουριστικού πακέτου και ποια τα στοιχεία που χρειάζεται να διατηρεί το 
τουριστικό γραφείο προς απόδειξη της «προπληρωμής»; 

 
4. Υπάρχει η δυνατότητα μετακύλισης μέρους του πακέτου σε άλλο 

τουριστικό γραφείο; Έχει δυνατότητα τουριστικό γραφείο με έδρα την 
Ελλάδα που ανέλαβε μεταφορές από το γραφείο του εξωτερικού να τις 
αναθέσει σε άλλο γραφείο στην Ελλάδα; Το ερώτημα τίθεται καθώς, ως 
γνωστόν, υφίσταται τοπική εξειδίκευση που στόχο έχει την αναβάθμιση της 
παρεχόμενης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα γραφείο της Αθήνας να εξυπηρετεί 
τις μεταφορές ή/και τις περιηγήσεις πέριξ των Αθηνών, γραφείο της 



 

Καλαμπάκας να εξυπηρετεί τις περιηγήσεις ή/και τις μεταφορές στα Μετέωρα, 
γραφείο της Κρήτης να εξυπηρετεί τις περιηγήσεις ή/και τις μεταφορές στην 
Κρήτη κ.ο.κ. Υπάρχει συνεπώς αυτή η δυνατότητα κατά τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 28 του ν. 4582/18 ή προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μεταφορές 
ή/και περιηγήσεις αυτές η μοναδική δυνατότητα του τουριστικού γραφείου 
είναι η ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό;  

 
5. Στο άρθρο 28 εδάφιο α του ν. 4582/18, αναφέρεται ρητά πως το όχημα θα 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υπηρεσία μεταφοράς διάρκειας 
τουλάχιστον 3 ωρών. Τι ακριβώς νοείται με αυτό το άρθρο; Ως είναι 
διατυπωμένο, σε περίπτωση που η υπηρεσία μεταφοράς (η οποία μάλιστα 
αποτελεί μέρος του προπληρωμένου προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 24 
ωρών) είναι μικρότερη των 3 ωρών ή/και αν στο ίδιο χρονικό διάστημα 
υπάρχει και άλλη υπηρεσία μεταφοράς, αυτές ΔΕΝ προβλέπονται. Επομένως, 
αν η υπηρεσία μεταφοράς είναι μικρότερη των 3 ωρών, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί; Τι νόημα έχει ο συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός, πέραν 
του να δημιουργήσει σύγχυση και παρερμηνεία; 

 
6. Περαιτέρω δε, με βάση τα παραπάνω και ενόσω χρησιμοποιείται ενικός στην 

μεταφορά με αποτέλεσμα να νοείται μία (1) και μοναδική υπηρεσία 
μεταφοράς, δεν έχει την δυνατότητα το τουριστικό γραφείο να 
χρησιμοποιήσει το όχημα για 2 ή περισσότερες υπηρεσίες μεταφοράς 
χωρίς κόμιστρο πελατών του τουριστικού γραφείου εντός του 3ώρου που 
προαναφέρθηκε;  

 
7. Σε περίπτωση που κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ν. 4582/18 περί 

βραχυχρόνιας μίσθωσης, μισθωθεί ΕΙΧ όχημα με οδηγό ιδιοκτησίας 
γραφείου ενοικίασης αυτοκινήτων από τουριστικό γραφείο, προκειμένου 
να πραγματοποιηθούν μεταφορές χωρίς κόμιστρο πελατών του, απαιτούνται 
όσα αναφέρονται ρητά στο άρθρο 28 από το εδάφιο α έως το εδάφιο εε; 
Απαιτείται δηλαδή η διατακτική/voucher, επικολλημένο το σήμα του 
τουριστικού γραφείου επί του οπίσθιου ανεμοθώρακα, η ΒΣΝΠ του 
τουριστικού γραφείου κλπ; 

 
8. Σε περίπτωση που κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ν. 4582/18 περί 

βραχυχρόνιας μίσθωσης, μισθωθεί ΕΙΧ όχημα με οδηγό ιδιοκτησίας 
τουριστικού γραφείου «Β» από το τουριστικό γραφείο «Α», προκειμένου 
να πραγματοποιηθούν μεταφορές χωρίς κόμιστρο πελατών του «Α», 
απαιτούνται όσα αναφέρονται ρητά στο άρθρο 28 από το εδάφιο α έως το 
εδάφιο εε; Απαιτείται δηλαδή η διατακτική/voucher, επικολλημένο το σήμα 
του τουριστικού γραφείου επί του οπίσθιου ανεμοθώρακα, η ΒΣΝΠ του 
τουριστικού γραφείου κλπ; 

 
9. Στο άρθρο 28 εδάφιο γ, υποεδάφιο ββ, γγ και δδ του ν. 4582/18, αναφέρεται 

ρητά πως απαιτείται εντός του οχήματος να βρίσκονται η άδεια κυκλοφορίας 
του, η άδεια ικανότητος οδήγησης του οδηγού, όπως επίσης και η σύμβαση 
εργασίας του οδηγού. Παρακάτω δε, προβλέπονται κυρώσεις για μεν τα όσα 
αναφέρονται στο υποεδάφιο ββ και γγ, διοικητική ποινή 2.000 €, για δε τα 
όσα αναφέρονται στο υποεδάφιο δδ, προβλέπεται διοικητική ποινή 5.000 €, 
προσαυξανόμενες μάλιστα σε κάθε υποτροπή (!) Δεν είναι απορίας άξιο να 
επιβάλλονται ποινές πέραν των προβλεπομένων στην εργατική νομοθεσία 
ή στον Κ.Ο.Κ.; Δεν αντίκειται κάτι τέτοιο στο άρθρο 4 του Συντάγματος της 
Ελλάδος, περί ισονομίας;  

 
10. Στο άρθρο 28 εδάφιο γ, υποεδάφιο εε του ν. 4582/18, αναφέρεται το 

τουριστικό πακέτο κατά τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 7/2018, ως «πακέτο 
διακοπών». Προφανώς εσφαλμένα έχει διατυπωθεί και εδώ ο όρος, καθώς 
πέραν του γεγονότος πως δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος αυτός στο Π.Δ. 
7/2018, η χρήση του περιορίζει σημαντικά σε πακέτο αναψυχής, κάτι που εξ’ 



 

ορισμού αντίκειται στον σκοπό του ίδιου του ν. 4582/18 «περί 
εκσυγχρονισμού και στήριξης της τουριστικής επιχειρηματικότητας». Υπάρχει 
ενδεχομένως άλλος λόγος που έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η εσφαλμένη 
διατύπωση; 

 
11. Στο άρθρο 28 εδάφιο γ, υποεδάφιο εε του ν. 4582/18, αναφέρεται ρητά πως 

εντός του οχήματος απαιτείται να βρίσκεται η διατακτική/voucher. Υπάρχει η 
δυνατότητα αυτή η διατακτική/voucher να είναι σε ψηφιακή μορφή; 
Μπορεί να βρίσκεται σε ηλεκτρονικό μήνυμα επι παραδείγματι; Απαιτείται 
πρωτότυπο έντυπο που να φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου 
του τουριστικού γραφείου ή μπορεί να υπάρχει και σε απλό αντίγραφο εντός 
του οχήματος; 

 
12. Στο άρθρο 28 του ν. 4582/18, αναφέρεται ρητά πως η διατακτική/voucher 

αποτυπώνει «το τυπικά προκαθορισμένο, οργανωμένο και προπληρωμένο 
πρόγραμμα του ταξιδιού των πελατών τουριστικών γραφείων, διάρκειας 
τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών». Παρακάτω δε, εξηγεί πως 
«περιλαμβάνει και αποτυπώνει το προπληρωμένο και οργανωμένο πακέτο 
διακοπών και αναφέρει υποχρεωτικά τα σημεία αναχώρησης, περιηγήσεων, 
εκδρομών, στάσεων και άφιξης και τις ημερομηνίες κάθε υπηρεσίας 
μεταφοράς που περιλαμβάνεται στο πακέτο διακοπών» Ως γνωστόν η 
διατακτική/voucher αφορά σε πιστωτικό σημείωμα με το οποίο εν 
προκειμένω ο ταξιδιώτης δικαιούται μια υπηρεσία. Πώς ακριβώς αυτή η 
διατακτική θα περιέχει όλα αυτά που αναφέρονται πως απαιτείται κατά νόμο 
να περιέχονται; Μπορεί επεξηγηθεί ρητά και με παραδείγματα το τι ακριβώς 
προβλέπεται; 

 
13. Στο άρθρο 28 εδάφιο γ, υποεδάφιο ββ του ν. 4582/18 αναφέρεται ρητά ότι 

σε περίπτωση που το όχημα δεν είναι ιδιοκτησίας του τουριστικού γραφείου, 
απαιτείται εξουσιοδότηση του τουριστικού γραφείου προς τον οδηγό του 
αυτοκινήτου ότι είναι ο νόμιμος χρήστης του. Δεν εξυπακούεται η 
εξουσιοδότηση αυτή είτε από την σύμβαση μίσθωσης είτε από την σύμβαση 
εργασίας; 

 
 
Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργείται σύγχυση με όσα απορρέουν από 
το συγκεκριμένο άρθρο 28 του ν. 4582/18, 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 υπηρεσίες όπως τα ερωτήματα 
που διατυπώθηκαν 
 
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 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 και να ταλαιπωρούν άθελα τους τουρίστες.  

 Να αντικατασταθούν ξεκάθαρα με Υπουργική Απόφαση όσα προβλέπονται, 
ώστε να αποσαφηνιστούν ξεκάθαρα τα συγκεκριμένα εδάφια.  

 



 

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


