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Κυρία Νικολάου, 
 
 Με βάση την απάντηση σας επί του Α.Π. 5970 (14.4.2020) και συγκεκριμένα 
επί των 7 & 8 ερωτημάτων μας, είχατε διευκρινίσει (και ορθώς) πως αποκλείεται η 
εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό από τουριστικό γραφείο προκειμένου να εκτελεστεί 
μεταφορά επιβατών ως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5Α της υποπαραγράφου 
Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) ως ισχύει, καθόσον οδηγός 
του οχήματος θα πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνον απασχολούμενος του 
τουριστικού γραφείου.  
 
 Εντωμεταξύ προέκυψε η με αριθμό Α 43545/2224 (16.7.2020) [ΑΔΑ: 
ΨΕΙ465ΧΘΞ-Ε4Ζ] η οποία υπογράφεται από τον Υφυπουργό Μεταφορών και σας έχει 
κοινοποιηθεί αρμοδίως και την οποία επίσης σας επισυνάπτουμε προς διευκόλυνση 
σας, με την οποία ουσιαστικά επιτρέπεται η ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό σε 
Νομικό Πρόσωπο.  
 
 Με δεδομένο πως το τουριστικό γραφείο ευλόγως είναι Νομικό Πρόσωπο, 
αντιλαμβάνεται κανείς πως το τουριστικό γραφείο θα έχει πλέον την δυνατότητα να 
εκμισθώσει ΕΙΧ με οδηγό, προκειμένου να εκτελέσει οιοδήποτε έργο από τα όσα 
ορίζει ο νόμος 393/1976 (ΦΕΚ Α’ 199).  
Κατά συνέπεια, να υποθέσουμε πως διαφοροποιείται η προαναφερόμενη 
διευκρινιστική απάντηση σας;  
 
 Επιπροσθέτως με μια απλή ανάγνωση του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α’ 
199) ως ισχύει, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα πως όπως άλλωστε ρητά 
αναφέρεται, κύριος σκοπός του τουριστικού γραφείου είναι η διακίνηση και η 
μεταφορά ατόμων ή ομάδας ατόμων.  

Περαιτέρω μάλιστα εξειδικεύεται στην παράγραφο 2 και συγκεκριμένα στα 
εδάφια «α» και «β» πως το τουριστικό γραφείο διοργανώνει πάσης φύσεως 
εκδρομές και περιηγήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα μεσολαβεί 
σε πάσης φύσεως μέσα διακινήσεως.  

 
Κατά συνέπεια, θεωρητικά το τουριστικό γραφείο έχει την δυνατότητα να 

εκμισθώσει ΕΙΧ με οδηγό κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 της 
υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) ως ισχύει 
και να του αναθέσει προς εκτέλεση οιοδήποτε έργο διακίνησης ή μεταφοράς ατόμου 
ή ομάδας ατόμων κατά τα όσα περιγράφονται στο άρθρο 1 του ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α’ 
199) ως ισχύει.  

 
Με βάση τα προαναφερόμενα αναφορικά με την εκδοθείσα Εγκύκλιο, 

προφανώς καθίστανται έωλες οι νομοθετημένες διατάξεις του άρθρου 5 που αφορά 
τα καταλύματα, αλλά και του άρθρου 5Α που αφορά τα τουριστικά γραφεία της 
υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) ως ισχύει, 
καθώς ως νομικά πρόσωπα τα καταλύματα ή τα τουριστικά γραφεία, έχουν πλέον 



 

την δυνατότητα να εκμισθώσουν ΕΙΧ με οδηγό κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της 
περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 
Α’ 222). 

 
Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργείται σύγχυση με όσα απορρέουν από 
τα προαναφερόμενα, 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 ως ορίζει ο νόμος. 
 
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.  

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


