
 

ΔΔιιεευυκκρριιννιισσττιικκάά  ΕΕρρωωττήήμμαατταα  
 

Προς: Υπουργείο Τουρισμού  
 
Κοιν: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
 
Ημ/νία: 13 Μαρτίου 2020 
 
Θέμα: Διευκρινίσεις αναφορικά με την ΚΥΑ 30116/1324 (ΦΕΚ Β’ 1500/19).  
 
Αρ. Πρωτ. Υπουργείου Μεταφορών: 19183 (18.3.20) 
Αρ. Πρωτ. Υπουργείου Τουρισμού: 5166 (24.3.20) 
 
 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
 Με βάση την παράγραφο 4 εδάφ. δ & ε της ΚΥΑ 30116/1324 ως ισχύει, 
περιγράφεται ρητά ότι :  
«… δ. Να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής. 
ε. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης 
εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής. 
στ. Να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι...» 
 
 Προκύπτουν συνεπώς τα παρακάτω αυτονόητα ερωτήματα που χρήζουν 
απάντησης και διευκρίνισης από το υπουργείο σας :  
 

1. Πώς προσδιορίζεται και πώς ελέγχεται από τα ελεγκτικά όργανα η «καλή 
γνώση» μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής;  

 
2. Σε περίπτωση που ο οδηγός είναι αλλοδαπός (πχ Πακιστάν, Αφγανιστάν, 

Αλβανία κλπ) εξαλείφεται αυτή η προϋπόθεση, αφού η μητρική γλώσσα του 
αλλοδαπού είναι ούτως ή άλλως άλλη «πέραν της ελληνικής» (όπως ρητά 
περιγράφεται στην ΚΥΑ 30116/1324);  

 
3. Οι απόφοιτοι Γυμνασίου (παρότι υποχρεωτική εκπαίδευση παραμένει το 

Γυμνάσιο) δεν έχουν την δυνατότητα να εργαστούν ως οδηγοί;  
 

4. Πώς ακριβώς προσδιορίζεται η έννοια του «ασφαλιστικά ενήμεροι»; Νοούνται 
οι ιδιοκτήτες/μέτοχοι – οδηγοί, οπότε απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα 
ΕΦΚΑ/ΤΕΒΕ μόνον γι αυτούς; Ή μήπως νοούνται και οι έμμισθοι οδηγοί, 
οπότε απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ/ΙΚΑ; 

 
Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργείται σύγχυση με όσα προαναφέρθηκαν 
και είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ευκρινώς τι προβλέπεται να διαθέτουν τα 
Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό 
 
Επειδή είναι απαράδεκτο η τουριστική επιχείρηση να βεβαιώσει «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» 
οδηγού, καθώς δεν έχουν προσδιορισθεί με ακρίβεια οι προϋποθέσεις 
 
Επειδή είναι απαραίτητο να προσδιορισθούν ξεκάθαρα όσα προβλέπονται 
καθώς σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να λειτουργούμε νόμιμα, ώστε να 
μην εμπλακούμε στις προβλεπόμενες εξοντωτικές διοικητικές ποινές σε 
περίπτωση παραβάσεως λόγω παρερμηνειών 
 
 
 



 

Παρακαλούμε 
 

 Να διευκρινιστούν με διευκρινιστική εγκύκλιο τα παραπάνω, ώστε να 
ενημερωθούν με την σειρά τους και οι Αρχές για όσα απαιτείται να 
ελέγχουν και να μην προσπαθούν και εκείνοι κατά τους εκάστοτε 
ελέγχους να ερμηνεύσουν τι προβλέπεται, με αποτέλεσμα να εμπλέκονται 
σε χρονοβόρες, χαοτικές και κυρίως υπερβολικά κοστοβόρες για το 
Ελληνικό Δημόσιο διαδικασίες.  

 Να προσδιορισθούν ξεκάθαρα με Υπουργική Απόφαση όσα προβλέπονται, 
ώστε να αποσαφηνιστεί το συγκεκριμένο εδάφιο 

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


