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Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργοί, 
 

Με αφορµή την δηµοσίευση του ΦΕΚ Β’ 1970 (21.5.2020) που περιέχει την 
απόφαση σας Α ∆1α/ΓΠ.οικ. 31688, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε και να ζητήσουµε να 
µεριµνήσετε για τα παρακάτω. 

 
Οι επιχειρήσεις µε δραστηριότητα όπως αυτή περιγράφεται στις διατάξεις της 

περίπτωσης 1 (ολική εκµίσθωση ΕΙΧ οχήµατος µε οδηγό), της περίπτωσης 5 (µεταφορά 
πελατών καταλυµάτων) και της περίπτωσης 5Α (µεταφορά πελατών τουριστικών 
γραφείων) της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) 
ως ισχύει, απασχολούνται µε την «µεταφορά επιβατών & των αποσκευών τους», όπως 
άλλωστε επιβεβαιώνεται µε την πρόσφατη ΚΥΑ 32546/1683 (ΦΕΚ Β’ 2200) κατά την οποία 
καθορίστηκε η προσωρινή µείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε 13%.  

 
Η πρόσφατα δηµοσιευθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση Α ∆1α/ΓΠ.οικ. 31688 (ΦΕΚ 

Β’ 1970) αφορά στην επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών µέτρων και ρυθµίσεων στην 
περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.  

 
Προφανώς εκ παραδροµής στο άρθρο 3 της ως άνω απόφασης που αφορά στις 

εξαιρέσεις από την επιβολή των προσωρινών µέτρων, διέλαθε της προσοχής σας η 
συµπερίληψη των προαναφερόµενων ΕΙΧ οχηµάτων κατά την διατύπωση του ως άνω 
άρθρου, των οποίων όπως προαναφέρθηκε το κύριο αντικείµενο τους είναι η µεταφορά 
τουριστών και των αποσκευών τους προς τα καταλύµατα, πολλά εκ των οποίων 
βρίσκονται στην κατά την απόφαση προσδιοριζόµενη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.  

 
Παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε σχετικά, ώστε να καταστεί εφικτή η δυνατότητα 

εξυπηρέτησης τουριστών που διαµένουν προσωρινώς σε καταλύµατα της συγκεκριµένης 
περιοχής, τουλάχιστον για επιβίβαση και αποβίβαση αυτών στα αντίστοιχα καταλύµατα.  

 
 

Με εκτίµηση, 
 

 


