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Κυρίες και κύριοι, 
 
 Με βάση το άρθρο 21 του ν. 4530/18 (ΦΕΚ Α’ 59, 30.03.2018) ως ισχύει, 
περιγράφεται ρητά ότι :  
«Ως σημείο έναρξης της μίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό ορίζεται η έδρα ή το 
υποκατάστημα ή νομίμως δηλωμένος χώρος στάθμευσης της επιχείρησης που 
εκμισθώνει το όχημα. …» 
 Επιπροσθέτως με την Α 27634/1371 (12.4.2018) διευκρινιστική εγκύκλιο του 
Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών, αλλά και με την Α 34568/1712 (6.6.2018) 
διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών προς το Υπ. Τουρισμού, 
έχει διευκρινιστεί επαρκώς πως θεσπίστηκε υποχρέωση όπως το σημείο έναρξης 
ορίζεται η έδρα ή το υποκατάστημα ή νομίμως δηλωμένος χώρος στάθμευσης της 
επιχείρησης που εκμισθώνει το όχημα.  
 
 Εκείνα που δεν έχουν προβλεφθεί και προκύπτουν ως ερωτήματα που 
χρήζουν απάντησης και διευκρίνισης από το υπουργείο σας είναι τα παρακάτω :  
 

1. Ποιο το σημείο λύσης της σύμβασης; Το σημείο που ο μισθωτής 
«απαλλάσσει» το ΕΙΧ όχημα με τον οδηγό και λύεται αυτοδικαίως η σύμβαση 
ως ορίζεται ενδεχομένως στους όρους της συμβάσεως ή κατά τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 361 του Αστικού Κώδικα περί ρητής ή σιωπηρής 
συμφωνίας των μερών ή ακόμη και κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του 
ν. 4530/18 περί οποιουδήποτε τρόπου;  

 
2. Δεδομένο επίσης είναι πως το όχημα θα επιστρέψει στην έδρα ή το 

υποκατάστημα ή τον νομίμως δηλωμένο χώρο στάθμευσης, αφού μόνον από 
εκεί υπάρχει η δυνατότητα κατά νόμον της επόμενης έναρξης μίσθωσης. 
Υπάρχει η ελάχιστη πιθανότητα να αποτελέσει αυτό το σημείο, σημείο λύσης 
της σύμβασης;  

 
3. Ποιες οι προϋποθέσεις του δηλωμένου χώρου στάθμευσης; Υπάρχει η 

δυνατότητα να δηλωθεί ως χώρος στάθμευσης, ο χώρος στάθμευσης 
τουριστικών λεωφορείων (για παράδειγμα) του διεθνή αερολιμένα Αθηνών;    

 
4. Σε περίπτωση που η εταιρεία διαθέτει πολλαπλά υποκαταστήματα ή/και 

πολλαπλούς δηλωμένους χώρους στάθμευσης, υπάρχει η δυνατότητα το 
σημείο εκκίνησης (έναρξης) να είναι άλλο από το σημείο κατάληξης (άφιξης) 
του ΕΙΧ οχήματος με οδηγό; 

 
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 ενδεχομένως 
οφείλονται σε ασάφεια 
 



 

Επειδή είναι προτιμότερο να αποσαφηνιστούν τα παραπάνω ερωτήματα, ώστε 
να ακολουθείται ενιαία τακτική από τους εμπλεκόμενους (επιχειρήσεις και 
όργανα ελέγχου) 
 

Παρακαλούμε 
 

 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, 
 


