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Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
 

Επανερχόμαστε να σας υπενθυμίσουμε τα φλέγοντα ζητήματα που χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης και επίλυσης, γνωρίζοντας πως έχετε ήδη ενσκήψει και αναγνωρίζοντας 
επίσης την θετική διάθεση σας απέναντι στον επιχειρηματικό μας χώρο.  

Ζητούμε την κατανόηση σας για την επιμονή μας, η οποία όμως πηγάζει από το 
γεγονός πως με τον τρόπο που είναι νομοθετημένη η δραστηριότητα της ολικής 
εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό [κατά τα όσα ορίζονται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου 
Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) ως ισχύει] 
είναι σχεδόν αδύνατο να επιβιώσουμε ως επιχειρήσεις.  
 

Όπως είναι γνωστό, η νομοθεσία που διέπει την προαναφερόμενη υπηρεσία, η οποία 
σημειωτέον υφίσταται πολλά χρόνια ήδη σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες, αλλά και στις 
περισσότερες χώρες του πλανήτη, ρυθμίζεται στην Χώρα μας σε περισσότερους από… 12 
νόμους (4093/12, 4199/13, 4254/14, 4276/14, 4313/14, 4446/16, 4512/18, 4530/18, 
4549/18, 4582/18, 4607/19, 4663/20 κλπ.) Τους νόμους αυτούς, τους ακολουθούν 
δεκάδες εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις και πολύ περισσότερες εγκύκλιοι (…)  

Αυτό και μόνο αρκεί για να κατανοήσει κανείς πως το νομοθετικό αυτό πλαίσιο 
αποτελεί συρραφή νομοθετημάτων και διατάξεων που έχουν προστεθεί κατά το δοκούν 
και φυσικά λειτουργεί ως τροχοπέδη σε οιαδήποτε μορφή ανάπτυξης και λειτουργίας της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας στην Χώρα μας.  

 
Αντιλαμβανόμενοι την πολυπλοκότητα και την πληθώρα των ζητημάτων και 

προκειμένου να βοηθήσουμε στην κατανόηση τους, προσπαθήσαμε να τα χωρίσουμε σε 
ενότητες: 
 
Α. Χρόνος κυκλοφορίας των οχημάτων τα 12 έτη 
 
 Όπως είναι γνωστό στις 16 Δεκεμβρίου 2015 εκδόθηκε η ΚΥΑ 25760 (ΦΕΚ Β’ 
2737) με την οποία ορίστηκε η ηλικία των ΕΙΧ εκμισθούμενων οχημάτων από τα επτά (7) 
έτη που ίσχυε έως τότε, στα δώδεκα (12) έτη.  

Περιέργως πως και προφανώς εκ παραδρομής, δεν συμπεριελήφθησαν στην 
προαναφερόμενη απόφαση τα ΕΙΧ οχημάτων με οδηγό. Με δεδομένο μάλιστα πως τα 
συγκεκριμένα οχήματα (ΕΙΧ με οδηγό) οδηγούνται ως επί το πλείστον από συγκεκριμένο 
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οδηγό, είναι εύλογο το συμπέρασμα πως συντηρούνται αρτιότερα, καταπονούνται 
λιγότερο και κατά συνέπεια υπόκεινται σε λιγότερες φθορές. Περαιτέρω, ειδικά επειδή τα 
οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται ελάχιστα καλύπτοντας κυρίως τουριστικές υπηρεσίες, 
είναι δεδομένο πως η ηλικία των επτά (7) ετών με την παρελκόμενη απομείωση της αξίας 
τους, επιβαρύνουν υπέρμετρα την δραστηριότητα της ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό. 
 
Β. Διακριτικά 
 
 Κατά την τελευταία συνάντηση μας στο Υπουργείο σας, είχε συζητηθεί εκτενώς το 
ζήτημα των διακριτικών και είχαμε καταλήξει στην τοποθέτηση ειδικών πινακίδων 
αναγνώρισης, ώστε να αποφευχθεί η χρήση των ακαλαίσθητων μπλε διακριτικών ταινιών 
κατά μήκους του εμπρόσθιου και του οπίσθιου ανεμοθώρακα πλάτους 8 cm.  
 Είχε συζητηθεί επίσης πως σε περίπτωση που το ΕΙΧ όχημα εκτελεί παράλληλα 
μεταφορές πελατών τουριστικού γραφείου [κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 
5Α εδ. (β) της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) ως ισχύει] το όχημα απαιτείται να φέρει επιπλέον διακριτικά 10,5 
x 14,8 cm πέραν της προαναφερόμενης ταινίας, ενώ σε περίπτωση που εκμισθώνεται 
μέσω φορέα διαμεσολάβησης χρειάζεται να φέρει επιπλέον διακριτικά 12 x 20 cm [κατά τα 
όσα ορίζονται σο άρθρο 2 εδ. (α) της ΥΑ 53409/2551 (ΦΕΚ Β’ 4065, 17.9.2018]  και είχε 
γίνει κατανοητό πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε εύλογη σύγχυση στους τουρίστες / 
επισκέπτες στην Χώρα μας οι οποίοι θα διαπίστωναν πολλαπλά διακριτικά επί του 
οχήματος.  
 Επομένως, πράγματι η χορήγηση ειδικών πινακίδων κυκλοφορίας για τα οχήματα 
μας, είναι η προτιμότερη λύση η οποία μάλιστα θα διασφαλίσει και την επιδιωκόμενη 
εγκυρότητα των στοιχείων του κυκλοφορούντος οχήματος, καθώς οι πινακίδες εκδίδονται 
από το ΥΜΕ, ενώ οι διακριτικές ταινίες από οποιοδήποτε τυπογραφείο με ότι αυτό 
συνεπάγεται.  
 Θα χρειαστεί φυσικά να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα, όπως :  

 τι θα συμβαίνει σε περίπτωση αντικατάστασης σκάφους και εάν θα αντικαθίστανται 
παράλληλα οι πινακίδες ή θα ακολουθούν το αντικατασταθέν όχημα 

 εάν και κατά πόσο το συγκεκριμένο όχημα θα συνεχίσει να υπάρχει η δυνατότητα 
να χρησιμοποιείται πέραν της δραστηριότητας της «ολικής εκμίσθωσης με οδηγό» 
κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 της 
παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), είτε για την 
μεταφορά πελατών τουριστικών γραφείων κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της 
περίπτωσης 5Α του ως άνω νόμου είτε για ολική εκμίσθωση χωρίς οδηγό κατά τα 
όσα ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 
Α’ 155) αλλά και της εφαρμοστικής ΚΥΑ 16597 (ΦΕΚ Β’ 2156, 31.12.2010) όπως 
ισχύουν 

 εάν θα χαρακτηριστεί επαγγελματικό όχημα (ΕΕΧ) με αποτέλεσμα να περιοριστεί η 
χρήση του αποκλειστικά σε επαγγελματική, αποκλειομένης της ιδιωτικής του 
χρήσης είτε από το προσωπικό της επιχείρησης στην κατοχή της οποίας βρίσκεται 
είτε από την διοίκηση της επιχείρησης  

 τι θα συμβαίνει σε περίπτωση που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή της επιχείρησης 
μέσω μακροχρόνιας ή βραχυχρόνιας χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 
 Εκείνο που προτείνουμε και προκειμένου η έκδοση της αντίστοιχης Υπουργικής 
Απόφασης να μην προβλέπει και εμπεριέχει δαπάνη για το Δημόσιο σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, κάτι που θα καθυστερήσει περαιτέρω την έκδοσή και εφαρμογή της, 
είναι η δαπάνη αυτή να καλύπτεται από τις επιχειρήσεις με την πληρωμή του αντίστοιχου 
παραβόλου.  
 
Γ. Ψηφιακό Μητρώο 
 

i. Με βάση το άρθρο 1 εδάφιο 2 της Απόφασης με αριθμό 43618/1925 (ΦΕΚ Β’ 
2251, 10.6.2019) του Υπουργού Μεταφορών, ορίζεται ότι στο ψηφιακό 
μητρώο που τηρείται στο ΥΜΕ, καταχωρούνται υποχρεωτικώς όλα τα στοιχεία 
της σύμβασης μίσθωσης 
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ii. Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ με αριθμό 50427/2440 (ΦΕΚ Β’ 4535, 17.10.2018) 
περιγράφονται ρητά όσα υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται στην σύμβαση 
μίσθωσης 

iii. Με βάση το άρθρο 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) ως ισχύει, έχει ορισθεί όπως έχει 
προαναφερθεί η δραστηριότητα της ολικής εκμίσθωσης με οδηγό. Εκεί 
προβλέπεται ρητά η υποχρέωση προκράτησης και όχι οιαδήποτε άλλη μορφή 
προγενέστερης μίσθωσης ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος. 

Κι εδώ προκύπτουν τα παρακάτω πρακτικά αδιέξοδα, που επιβεβαιώνουν την 
προχειρότητα του εγχειρήματος, τα οποία μάλιστα μας φέρνουν αντιμέτωπους με 
εξοντωτικές ποινές, εφόσον εκ των ενόντων (de facto) καταλήγουμε παραβάτες, χωρίς 
μάλιστα την παραμικρή δική μας υπαιτιότητα, καθώς εκ του νόμου (de jure) 
δημιουργούνται κενά :  

1. Υπάρχει κελί στο Ψηφιακό Μητρώο που προβλέπει την καταχώρηση 
ονοματεπώνυμου πατέρα. Πέραν του γεγονότος ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται 
σε κανένα εδάφιο της προαναφερόμενης ΚΥΑ (50427/2440), επιπροσθέτως δεν 
υπάρχει διαβατήριο παγκοσμίως που να αναφέρει αυτή την πληροφορία. Κατά 
συνέπεια είναι πασιφανές πως η συγκεκριμένη υποχρέωση έχει τεθεί για να 
δημιουργήσει συνθήκες τεχνητής «παραβατικότητας». 

2. Είναι γνωστό πως ο μισθωτής μέσω προκρατήσεως (ως άλλωστε ορίζεται ρητά 
όπως προαναφέρθηκε) έχει ζητήσει την μίσθωση ΕΙΧ οχήματος με οδηγό. Η 
αντίστοιχη σύμβαση μίσθωσης, προφανώς θα γίνει αποδεκτή και θα υπογραφεί 
μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων κατά την άφιξη του τουρίστα (επισκέπτη) στην 
Χώρα μας ή σε κάθε περίπτωση την στιγμή κατά την οποία ο οδηγός θα φτάσει 
στο σημείο επιβίβασης και θα τον συναντήσει. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει η 
παραμικρή πιθανότητα να έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία της σύμβασης στο 
Ψηφιακό Μητρώο (ως ορίζεται), αφού τα στοιχεία αυτά, ακόμη και αν έχουν 
κοινοποιηθεί γραπτώς στον εκμισθωτή, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
ταυτοποίησης τους. Επομένως:  

a. Δεν υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης του ΑΔΤ ή του Διαβατηρίου 
του μισθωτή, καθόσον αυτό θα ταυτοποιηθεί όπως προαναφέρθηκε στο 
σημείο επιβίβασης. 

b. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρείται ημερομηνία και ώρα 
κατάρτισης (όπως προβλέπεται) καθόσον η κατάρτιση, η αποδοχή και η 
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης θα ολοκληρωθεί στο σημείο 
επιβίβασης. 

c. Η ώρα κατάρτισης θα είναι οπωσδήποτε μεταγενέστερη της ώρας 
εκκίνησης καθόσον το ΕΙΧ με οδηγό θα έχει ξεκινήσει από το σημείο 
εκκίνησης οπωσδήποτε προγενέστερα της κατάρτισης της σύμβασης. 

3. Το τίμημα της μίσθωσης επίσης είναι πιθανό να διαφοροποιηθεί, καθόσον ο 
μισθωτής ενδεχομένως ζητήσει την επέκταση της μίσθωσης για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Σε αυτό το επίπεδο, αντιμετωπίζουμε σαφώς μεγαλύτερο 
κίνδυνο παράβασης, ακόμη και φορολογικό, καθόσον δεν συμπίπτει το ποσό 
που αναγράφεται επί του συμφωνητικού μίσθωσης με το αναφερόμενο στην 
σύμβαση μίσθωσης ποσό.  

4. Αντίστοιχα με το παραπάνω, σε περίπτωση επέκτασης της μίσθωσης, δεν θα 
συμπίπτει ο χρόνος λήξης της μίσθωσης με την αναγραφόμενη επί της 
μισθωτικής σύμβασης λήξη της μίσθωσης, γεγονός που αποτελεί έναν ακόμη 
κίνδυνο σε ενδεχόμενο έλεγχο. 

5. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης οδηγού ή οχήματος μετά την 
έναρξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή ατυχήματος ή ξαφνικής 
αδιαθεσίας του οδηγού ή κατά το σύνηθες, αντικατάστασης οδηγού λόγω 
ωραρίου εργασίας, το όχημα αντικατάστασης που θα προστρέξει και θα 
αντικαταστήσει το υπάρχον… δεν προβλέπεται να αντικατασταθεί στο ψηφιακό 
μητρώο. Αξίζει να σημειωθεί πως επιβάλλεται νομοθετικά η αντικατάσταση 
οδηγού λόγω παρέλευσης ωραρίου εργασίας, όπως επίσης επιβάλλεται 
νομοθετικά η ύπαρξη οχήματος αντικατάστασης, προκειμένου να χορηγηθεί 
Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Τουρισμού.  
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6. Δεν υπάρχει η πρόβλεψη αναγραφής ωραρίου οδηγού σε περιπτώσεις 
πολυήμερων συμβάσεων, κάτι που ενδεχομένως (για να μην πούμε 
οπωσδήποτε) μας φέρει αντιμέτωπους με την εργατική νομοθεσία. Ως έχει αυτή 
τη στιγμή το ψηφιακό μητρώο, ο οδηγός φαίνεται απασχολούμενος 24 ώρες το 
24ωρο για οποιαδήποτε πολυήμερη μίσθωση.  

7. Δεν υπάρχει η πρόβλεψη αναγραφής του αριθμού του μητρώου τουριστικών 
επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) σε κελί της εφαρμογής. Με την υπάρχουσα διάταξη της 
εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα σε οποιαδήποτε οντότητα (φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) να καταχωρήσει τα στοιχεία της σύμβασης μίσθωσης, ανεξαρτήτως 
εάν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της υποπαραγράφου Η.2 της 
παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) ως ισχύει 

 
Δ. Συμβάσεις μίσθωσης χωρίς τίμημα 
 
 Δεν έχει γίνει πρόβλεψη δωρεάν συμβάσεων μίσθωσης (complimentary) ή 
περιπτώσεις που το όχημα λειτουργεί ως βοηθητικό όχημα ή ακόμη σε περιπτώσεις που το 
όχημα κινείται για ιδία χρήση χρησιμοποιούμενο από προσωπικό ή από μέτοχο της 
επιχείρησης στην οποία ανήκει. Σε ενδεχόμενο έλεγχο, το όχημα που λειτουργεί ως 
βοηθητικό (μεταφορά υλικού υποδοχής σε συνέδριο επί παραδείγματι) κινδυνεύουμε να 
βεβαιωθεί παράβαση όταν κυκλοφορεί ευλόγως χωρίς σύμβαση. Να σημειωθεί πως το 
όχημα που έχει δηλωθεί στο Ψηφιακό Μητρώο ως εκμισθούμενο ΕΙΧ με οδηγό, έχει 
συγκεκριμένη σήμανση την οποία αναγνωρίζουν τα όργανα ελέγχου, οπότε σε αντίστοιχες 
με τα προαναφερόμενα περιπτώσεις, είναι εύκολα αντιληπτή η σύγχυση που μπορεί να 
δημιουργηθεί και να οδηγήσει αδίκως σε άστοχες παρερμηνείες.  
 
 Χρειάζεται επίσης να γίνει κατανοητό πως σε περίπτωση που τελικώς το όχημα 
επιβάλλεται να χρησιμοποιείται μόνον σε εκμισθώσεις, θα χρειαστεί να προβλεφθεί ο 
χαρακτηρισμός του ως επαγγελματικού, με ότι αυτό συνεπάγεται στο επίπεδο των 
δασμών, φόρων και τελών κυκλοφορίας.  
 
Ε. Διατύπωση της πρόσφατης Εγκυκλίου 43545/2224 (16.7.2020)  
 
 Με την πρόσφατη Εγκύκλιο με αριθμό Α 43545/2224 (16.7.2020) διευκρινίστηκε 
ορθώς το ζήτημα της ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό σε νομικό πρόσωπο.  

Προτείνουμε η ενδεχόμενη Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί να καταστήσει 
σαφές πως η συγκεκριμένη δυνατότητα θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον σε 
οντότητες (νομικά πρόσωπα) που εξυπηρετούν μεταφορές επιβατών για τις ανάγκες της 
οντότητας (νομικού προσώπου) και που ευλόγως δεν είναι πωληθέντα δρομολόγια, 
περιηγήσεις, μισθώσεις κλπ.  

Με αυτό τον τρόπο θα προστατευθεί ο ίδιος ο σκοπός της Εγκυκλίου και 
παρελκόμενα η δραστηριότητα μας, από επιβουλευόμενους «εμπόρους επιβατικών 
μεταφορών» που έχουν σκοπό την καταστρατήγηση των ισχυουσών διατάξεων.  

Επιπλέον, η πρόβλεψη επίδειξης κατά τον έλεγχο, συμβάσεως με το νομικό 
πρόσωπο από την οποία θα προκύπτει η υποχρέωση εκτέλεσης του έργου της μεταφοράς 
είναι θεωρητικά άκρως δεσμευτική, καθώς είναι αδύνατο να περιγράφεται το μεταφορικό 
έργο σε τέτοιου είδους σύμβαση, όπως άλλωστε δεν υφίσταται υποχρέωση περιγραφής 
του έργου μεταφοράς στην σύμβαση μίσθωσης κατά τα όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 
50427/2440. Θεωρητικά, το άρθρο 2 της ΚΥΑ 50427/2440 και όσα υποχρεωτικώς 
απαιτείται να περιγράφονται επί της συμβάσεως μίσθωσης, καλύπτει απόλυτα την 
οποιαδήποτε εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό.  
 
ΣΤ. Ελάχιστο τίμημα μίσθωσης 

 
 Όπως προαναφέρθηκε, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της 
υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 
222, 12.11.2012) ως ισχύει, επιτράπηκε σε τουριστικές επιχειρήσεις τουριστικών 
γραφείων και ενοικίασης αυτοκινήτων, αλλά και σε συνεταιρισμούς ΕΔΧ, η ολική 
εκμίσθωση ΕΙΧ οχημάτων με οδηγό.  

Στην αιτιολογική μάλιστα έκθεση του εισαχθέντος νομοσχεδίου προς ψήφιση στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο τότε (με ημερομηνία 5/12/2012) που υπογράφεται από τους 



 
Πανελλήνιο Σωματείο επαγγελματιών Εκμισθώσεως ΕΙΧ οχημάτων Με Οδηγό | Ι. Οδός 294 -  122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ 

συναρμόδιους υπουργούς (κ.κ. Κ. Χατζηδάκη και Ι. Στουρνάρα) και στην σελίδα 25, 
αναφέρεται ρητά πως «Στόχο αποτελεί η αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, 
η κάλυψη νέων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί στην τουριστική αγορά καθώς και η δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εξαιρουμένης της Ελλάδος επιτρέπεται χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς η μίσθωση 
αυτοκινήτων με οδηγό». Παρακάτω δε αναφέρεται ότι «Αυτή η υπηρεσία παρέχεται επίσης και 
σε χώρες μη μέλη της ΕΕ, όπως Τουρκία και Σερβία, οι οποίες ανταγωνίζονται τη χώρα μας από 
πλευράς προσέλκυσης τουριστών». Ακόμη πιο κάτω, αναφέρεται ρητά ότι «Οι συγκεκριμένες 
ρυθμίσεις εισάγονται για να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών αυτών που αφορούν 
στον τουρισμό και των υπηρεσιών που παρέχουν τα ταξί.» 

 Περιέργως πώς και μετά τις Επιτροπές της Βουλής, το άρθρο περιλαμβάνει τελικώς 
περιορισμό στην ελάχιστη μίσθωση (…)  

 Πολύ αργότερα και συγκεκριμένα με το άρθρο 106 του ν. 4530/18 (ΦΕΚ Α’ 59) 
προστίθεται στην παράγραφο 4 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 που αφορά στις εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό, η 
εξουσιοδότηση να προσδιορίζει πέραν των υπολοίπων περιορισμών και το ελάχιστο τίμημα 
(…)  

 Έτσι, εντελώς αιφνιδιαστικά και πάντως πολύ πρόσφατα (7.5.2019) και 
οπωσδήποτε λίγο πριν την εκπνοή της θητείας της προηγούμενης Κυβέρνησης, εκδίδεται 
μια … διόρθωση (με το ΦΕΚ Β’ 1550) επί της ΥΑ Α 30116/1324 (ΦΕΚ Β’ 1500, 3.5.2019) 
που υπέγραφε ο Υπουργός κ. Χ. Σπίρτζης και επιβάλλει ελάχιστη μίσθωση, ποσού 
μάλιστα 180 € (…)  

 Αυτή η κατάφορη αδικία, αυτή η αιφνιδιαστική απόφαση που ανέτρεψε τα 
επιχειρηματικά σχέδια όλων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, αλλά και υφιστάμενες 
συμβάσεις ετών με συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία, διορθώθηκε μερικώς με την 
61583/2723 (ΦΕΚ Β’ 3377, 2.9.2019) ΚΥΑ που συνυπογράφει ο Υφυπουργός Μεταφορών 
& Υποδομών κ. Ι. Κεφαλογιάννης και ο Υπουργός Τουρισμού κ. Θ. Θεοχάρης.  

  
 Είναι δεδομένο πως ο συγκεκριμένος περιορισμός που επεβλήθη εντελώς 

αιφνιδιαστικά και χωρίς προγενέστερη προειδοποίηση, που αντίκειται στην εισηγητική 
έκθεση της ίδιας της βούλησης του Νομοθέτη που καθόρισε την δραστηριότητα μας και 
θυμίζει αγορανομικές διατάξεις δεκαετίας του ’60 ή ακόμη και διατάξεις που εφήρμοζε το 
Σοβιετικό καθεστώς, δημιουργεί ξεκάθαρα και ευνοεί συνθήκες καρτέλ, είναι ενάντια σε 
οποιαδήποτε αρχή οικονομίας και ανταγωνισμού, ενώ επιπροσθέτως επιβαρύνει ραγδαία 
και αναίτια το κόστος του τουριστικού πακέτου.  

 Να σημειωθεί πως δεν υπάρχει άλλος επαγγελματικός ή επιχειρηματικός κλάδος, 
ακόμη και υγείας (ιατροί, οδοντίατροι κλπ - όπου θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως 
διακυβεύεται η δημόσια υγεία και κατά συνέπεια επιβάλλεται η ύπαρξη ελάχιστη χρέωσης 
παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας), στον οποίο να ισχύει και μάλιστα υποχρεωτικώς ελάχιστη επιβαλλόμενη 
αμοιβή (!) 

 Τουναντίον, ειδικά μετά το 2012, καταργήθηκαν δια νόμου πολλές «ελάχιστες 
αμοιβές» που είχαν θεσπίσει οι εκάστοτε επαγγελματικοί σύλλογοι προς διαφύλαξη των 
συμφερόντων των μελών τους.  

 Στην δική μας περίπτωση, συνέβη το ακριβώς αντίθετο, χωρίς μάλιστα αυτή η 
αιφνιδιαστική επιβολή ελάχιστης χρέωσης (δίκην φετφά) να εξυπηρετεί οιαδήποτε ανάγκη 
της αγοράς ή έστω να αιτιολογηθεί κατ’ ελάχιστον.  
 
Ζ. Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 
 
 Κατά τα προαναφερόμενα είναι δεδομένο πως ακόμη και ο χρονικός περιορισμός 
είναι αντίθετος με την βούληση του Νομοθέτη.  
 
 Προτείνουμε έστω, να καθοριστεί η ελάχιστη μίσθωση που ισχύει σήμερα για τη 
νησιωτική Ελλάδα (των 30 λεπτών) σε ολόκληρη την Χώρα και φυσικά να ισχύει για 
ολόκληρο το έτος και όχι μόνο για την τουριστική περίοδο.  

Να σημειωθεί πως η τουριστική περίοδος ως αναφέρεται στις διατάξεις που 
αφορούν την δραστηριότητα μας δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην 
πραγματικότητα, αφού σήμερα ορίζεται από την 1/5 έως τις 31/8 κάθε έτους (…) ενώ είναι 
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δεδομένο και παγκοίνως γνωστό πως η τουριστική περίοδος ξεκινά το αργότερο την 1/4 
και λήγει το νωρίτερο στις 31/10 κάθε έτους.  
 Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της παραδοξότητας και της προχειρότητας που 
επικρατεί στις διατάξεις που αφορούν την δραστηριότητα μας, αρκεί να ανατρέξει στην ΥΑ 
30116/1324 (ΦΕΚ Β’ 1500, 3.5.2019) η οποία έχει φτάσει στο σημείο να εξαιρέσει από 
την νησιωτική Ελλάδα την Κρήτη και την Εύβοια (…) 

 
Η. Φορείς διαμεσολάβησης 
 
 Με βάση τα άρθρα 12, 13 και 18 του ν. 4530/18 (ΦΕΚ Α’ 59), όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 40 του πρόσφατου ν. 4663/20 (ΦΕΚ Α’ 30), αλλά και με τις 
μετέπειτα εφαρμοστικές διατάξεις που περιέχονται σε ΚΥΑ, έχει καθορισθεί και περιγραφεί 
ρητά το πεδίο δράσης του διαμεσολαβητή.  

Η μοναδική δυνατότητα που έχει ο διαμεσολαβητής είναι να διαμεσολαβεί σε 
διαδρομές που παρέχονται με ΕEΧ – ταξί (και ΕΙΔΜΙΣΘ) όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του 
ν. 4530/18 ή να διαμεσολαβεί σε ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό, όπως ορίζεται στο άρθρο 
13 του προαναφερόμενου νόμου.  

Δυστυχώς στην πράξη, εκείνο που έχει συμβεί είναι να καταστρατηγούνται οι 
προαναφερόμενες διατάξεις και αντί της προβλεπόμενης διαμεσολάβησης σε ολική 
εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό, να προτείνονται στους πελάτες, να προγραμματίζονται και να 
εκτελούνται διαδρομές με ΕΙΧ με οδηγό.  

Παράλληλα, αντί των οριζομένων στο άρθρο 12 του ν. 4530/18, να προτείνονται 
και να προγραμματίζονται περιηγήσεις με οποιοδήποτε μέσο (ΕEΧ – ταξί και ΕΙΔΜΙΣΘ), 
ενώ παράλληλα να διαφημίζονται οι οδηγοί τους ως … οι αρτιότεροι ξεναγοί (!) 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αυτές οι πρακτικές κινδυνεύουν να δυσφημίσουν την 
χώρα μας και είναι απαραίτητο το Υπουργείο σας σε συνεργασία με τις ελεγκτικές Αρχές να 
αναλάβει δράση και να εφαρμόσει τα ισχύοντα. Είναι αδιανόητο η οποιαδήποτε εφαρμογή 
που ανήκει σε μια εξωχώρια εταιρεία, της οποίας οι προγραμματιστές της ενδεχομένως δεν 
γνωρίζουν ούτε την γεωγραφική θέση της Ελλάδας, να διοργανώνουν περιηγήσεις και να 
πωλούν μεταφορικό έργο στην Χώρα μας ανεξέλεγκτα και μάλιστα η συντριπτική 
πλειοψηφία αυτών να μην έχει αιτηθεί στο Υπουργείο σας ούτε καν την αντίστοιχη άδεια 
φορέα διαμεσολάβησης.  

 
Θ. Εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 4530/18 
 
 Με βάση το άρθρο 12 του ν. 4530/18 (ΦΕΚ Α’ 59) και όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4663/20 (ΦΕΚ Α’ 30) που νομοθετήσατε πρόσφατα, έχουν 
καθοριστεί οι όροι και οι προϋποθέσεις, το πεδίο δράσης του φορέα διαμεσολάβησης, όπως 
και οι διαδικασίες αλλά και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες εκτέλεσης διαδρομών με οχήματα 
ΕEΧ – ταξί (και ΕΙΔΜΙΣΘ) 
 Παράλληλα με το άρθρο 18 του ν. 4530/18, αλλά και με την εφαρμοστική ΥΑ 
43618/1925 (ΦΕΚ Β’ 2251, 10.6.2019) έχουν καθοριστεί οι όροι και οι προϋποθέσεις 
λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου που τηρείται στο ΥΜΕ και το οποίο είναι πλέον σε 
πλήρη λειτουργία για περισσότερους από 15 μήνες.  
 
 Περιέργως πως και εντελώς παράδοξα, ενώ εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 
13 του ν. 4530/18, έχουν «ξεχαστεί» και δεν έχουν εφαρμοσθεί οι διατάξεις του αμέσως 
προηγούμενου άρθρου 12 του προαναφερθέντος νόμου.  
 Αντιλαμβάνεστε πως αυτή η στάση ενισχύει περισσότερο το αίσθημα κατάφορης 
αδικίας και μεροληπτικής αντιμετώπισης εναντίον τους που νοιώθουν τα μέλη μας, ενώ 
ενισχύουν τις αιτιάσεις περί τιμωριτικής διάθεσης της Πολιτείας απέναντι τους. Τελικώς και 
όπως αποδεικνύεται, απέναντι στον νόμο δεν είμαστε όλοι ίσοι όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδας. Δυστυχώς, κάποιοι είναι πιο «ίσοι» από 
τους υπόλοιπους… 
 
Ι. Υπηρεσία Transportation Service 
 

Είναι δεδομένο πως η Χώρα μας προσελκύει τουρίστες υψηλού επιπέδου, καθώς 
υπάρχουν πλέον οι υποδομές σε καταλύματα, σε χώρους εστίασης, σε σκάφη αναψυχής, 
σε δραστηριότητες κλπ.  
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Είναι επίσης γνωστός ο σχεδιασμός και η στρατηγική της Κυβέρνησης στην 
ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού (ιατρικός τουρισμός, τουρισμός ευεξίας, «City 
Breaks», «Silver Tourism» κ.α.). Είναι επίσης σαφές πως οι τουρίστες απολαμβάνουν και 
σε κάθε περίπτωση είναι συνηθισμένοι σε υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών που είναι 
αυτονόητες στις περισσότερες τουριστικές χώρες του πλανήτη και δυστυχώς στην Χώρα 
μας εκλείπουν.  

Περαιτέρω είναι γνωστό πως υπάρχουν ανάγκες σε επίπεδο μεταφοράς στελεχών 
επιχειρήσεων, στελεχών της Διοίκησης, συνέδρων και ομιλητών σε συνέδρια ή ημερίδες 
κλπ., οι οποίες απαιτούν αναβαθμισμένες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε επίπεδο 
οδηγών και οχημάτων.  

Συμφωνούμε πως η υπηρεσία ταξί είναι η φθηνότερη λύση, αλλά δυστυχώς δεν 
προεξοφλεί τις προϋποθέσεις που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία. Το ταξί έχει σχεδιαστεί για 
αστική μεταφορά και ως τέτοιο χρειάζεται να αντιμετωπίζεται. Φυσικά, για πολλά χρόνια, 
κάλυψε ανάγκες που δεν υπήρχε η δυνατότητα να καλυφθούν διαφορετικά. Χρειάζεται 
όμως να αντιληφθούμε πως εν έτει 2020 οι ανάγκες είναι τελείως διαφοροποιημένες και 
οπωσδήποτε χρειάζεται ως Χώρα να συμβιβαστούμε με αυτή την λογική.  

Προτείνουμε την νομοθετική πρόβλεψη [κατά τα πρότυπα του περ. 5 ή 5Α της 
υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 
222) ως ισχύει] της υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών που θα καλύψει το τμήμα «business» 
[κατά τα πρότυπα της business class θέσης των αεροπορικών, σιδηροδρομικών ή 
ακτοπλοϊκών εταιρειών] 

Ουσιαστικά πρόκειται για μια υπηρεσία :  
 corporate, congress, motor yachting, private chauffeur services 
 με οχήματα που θα πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις (πχ προκαθορισμένη ηλικία 

χρήσης των οχημάτων αυτών, εργοστασιακή αξία minimum 35.000 € κλπ) Ως 
παράδειγμα :  

o Business class level: Mercedes e.Class, BMW series 5, Audi A6 or similar 
(που εξυπηρετούν maximum 3 επιβάτες) 

o Van level: Mercedes V.Class (που εξυπηρετούν maximum 5 επιβάτες, αφού 
στην καμπίνα διαθέτουν 4 καθίσματα με τραπεζάκια ενδιάμεσα + συνοδηγό 
& οδηγό) 

o First Class level: Mercedes s.Class, BMW series 7, Audi A8 or similar (που 
εξυπηρετούν maximum 2-3 επιβάτες) 

o Green Car: Tesla, Polestar 2 or similar 
 οδηγούς που επίσης θα πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Ως παράδειγμα:  

o επαγγελματική άδεια οδήγησης επιβατικών οχημάτων 
o πιστοποίηση έπειτα από σεμινάρια τα οποία να περιέχουν κυρίως οδική 

συμπεριφορά, αλλά και dress code (κοστούμι, δερμάτινα παπούτσια, ζώνη, 
γραβάτα κλπ) ελάχιστες γνώσεις ιστορίας, ελάχιστες γνώσεις 
γλωσσομάθειας, εκπαίδευση για την υποδοχή στα σημεία άφιξης (πχ με 
tablet αντί για χαρτιά τσαλακωμένα), εκπαίδευση στον τρόπο συμπεριφοράς 
έναντι διαφορετικής κουλτούρας επιβατών (πχ Άραβες κλπ), εκπαίδευση σε 
νέες τεχνολογίες εφαρμογών, γνώσεις πρώτων βοηθειών κλπ. 

Τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια τα μέλη μας έχουν εξειδικευτεί σε αυτόν τον τομέα 
υπηρεσιών και σαφέστατα πληρούν τις προϋποθέσεις. Άλλωστε όσοι (και πιστεύουμε πως 
είστε μεταξύ αυτών) έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι 
ξεκάθαρα τοποθετημένοι σε αυτό. Θεωρούμε πως είναι επιτακτική η ανάγκη αυτής της 
μεταρρύθμισης, ώστε και με την βοήθεια του ψηφιακού μητρώου που τηρείται στο ΥΜΕ, 
αλλά και την θέσπιση προαπαιτούμενων (επαγγελματική άδεια οδήγησης, πιστοποίηση, 
δημιουργία κώδικα δεοντολογίας κλπ) να νομοθετηθεί η ανάγκη της κοινωνίας (και κατ’ 
επέκταση της αγοράς) σε αυτές τις υπηρεσίες. Με κανόνες που θα βοηθήσουν στην πάταξη 
της φοροαποφυγής, στην κατάργηση της ασυδοσίας, στην ασφάλεια των μετακινήσεων, 
στην συνεπακόλουθη αναβαθμισμένη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με δυο 
λόγια στον επαγγελματισμό που απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε την αυριανή μέρα. 
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αυτό το δαιδαλώδες, πολύπλοκο και χαοτικό 
νομοθετικό πλαίσιο δίνει την εντύπωση πως έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά και μόνον για 
να δημιουργήσει απαγορευτικές συνθήκες λειτουργίας στις επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται στην ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό, παρά να δημιουργήσει τις 
συνθήκες λειτουργίας κατά την αρχική βούληση του Νομοθέτη, οι οποίες μάλιστα ισχύουν 
στις υπόλοιπες Χώρες της Ευρώπης και θεωρούνται αυτονόητες στους τουρίστες που 
επισκέπτονται την Χώρα μας.  

Είναι επίσης γνωστή η θέση των νομικών, πως τα νομοθετήματα οφείλουν να 
στηρίζονται στην λογική, ειδάλλως κινδυνεύουν είτε να καταστούν ανεφάρμοστα είτε να 
καταρρεύσουν.  

Στην περίπτωση των νομοθετημάτων που καθορίζουν την συγκεκριμένη 
δραστηριότητα, διαπιστώνει κανείς πως δυστυχώς αυτό έχει συμβεί. Και προς επιβεβαίωση 
αυτού, μια απλή ερώτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών του 
Υπουργείου σας σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, θα σας κατατοπίσει για την 
πολυπλοκότητα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και φυσικά θα οδηγήσει και εσάς στο 
παραπάνω συμπέρασμα.   
 

Ευελπιστούμε στην θέσπιση ενός απλοποιημένου και ομαλού νομοθετικού πλαισίου, 
το οποίο με την σειρά του θα είναι κατανοητό και εφαρμόσιμο από τις ελεγκτικές αρχές, 
θα αποδίδει τα μέγιστα φορολογικά έσοδα στο Δημόσιο, θα αναβαθμίσει το τουριστικό 
προϊόν, κυρίως θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και πρωτίστως την δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας.  

 
 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Δημητριάδης Περικλής 
Πρόεδρος 
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