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Κυρίες και κύριοι, 
 
 Με βάση την ΚΥΑ 50427/2440 (ΦΕΚ Β’ 4535, 17.10.2018) και συγκεκριμένα 
με βάση το άρθρο 2 ως ισχύει, περιγράφεται ρητά οτι :  
«εντός του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και για την εκτέλεση του μεταφορικού 
έργου της ανωτέρω παραγράφου, ο οδηγός πρέπει να φέρει αντίγραφο της 
έγγραφης σύμβασης που η επιχείρηση συνάπτει με τον μισθωτή και στην οποία 
περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς: 
i. Τα στοιχεία του εκμισθωτή. 
ii. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μισθωτή. 
iii Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου καθώς και ο αριθμός άδειας 
οδήγησης του οδηγού. 
iv. To τίμημα της μίσθωσης 
ν. Ο αριθμός κυκλοφορίας και η μάρκα-τύπος του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου. 
vi. Η ημερομηνία και η ώρα κατάρτισής της. 
νii. Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης, η ώρα λήξης και η διάρκεια της μίσθωσης. 
viii. To σημείο έναρξης της μίσθωσης του οχήματος. 
ix. To σημείο επιβίβασης του μισθωτή.» 
 
 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα πως απαιτείται η έγγραφη 
σύμβαση μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή να βρίσκεται εντός του οχήματος.  
 Εκείνο που δεν προβλέπεται είναι η περίπτωση όπου είτε ο μισθωτής είναι 
άλλος από τον επιβάτη είτε η περίπτωση όπου ο μισθωτής είναι νομικό 
πρόσωπο, καθώς ως είναι διατυπωμένο, αποκλείει τις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις.  
 Όταν δηλαδή αναφέρει στο “ii” ρητά πως απαιτούνται τα «Πλήρη στοιχεία της 
ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μισθωτή», περιορίζει αυτόματα η συγκεκριμένη 
διατύπωση πως η μίσθωση γίνεται ΜΟΝΟΝ από φυσικό πρόσωπο.  
 Παράλληλα όταν περιγράφει στο “ix” ρητά πως αναφέρεται «Το σημείο 
επιβίβασης του μισθωτή» περιορίζει αυτόματα η συγκεκριμένη διατύπωση πως 
μισθωτής νοείται μόνον φυσικό πρόσωπο, αφού ευλόγως το νομικό πρόσωπο δεν θα 
είχε δυνατότητα επιβίβασης εντός του οχήματος.  
 
 Και εδώ προκύπτουν τα παρακάτω αυτονόητα ερωτήματα που χρήζουν 
απάντησης και διευκρίνισης από το υπουργείο σας :  
 

1. Πώς θα εξυπηρετηθεί ζευγάρι νεόνυμφων, όταν ο πατέρας της νύφης 
μισθώνει Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό για 5 ώρες, με σκοπό να μεταφέρει αρχικώς 
την νύφη στην Εκκλησία και εν συνεχεία, μετά την τέλεση του μυστηρίου, να 
μεταφέρει το ζευγάρι των νεόνυμφων στον προγραμματισμένο χώρο 
εκδηλώσεων; Να σημειωθεί πως μισθωτής στην προαναφερόμενη περίπτωση 
(ως είθισται) είναι ο πατέρας της νύφης και φυσικά ΔΕΝ βρίσκεται εντός 
του οχήματος.  

 



 

2. Πώς θα εξυπηρετηθεί ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος (επί παραδείγματι) όταν μισθώνεται το όχημα για 4 ώρες από νομικό 
πρόσωπο (εν προκειμένω την Τράπεζα Ελλάδος) για διαδρομές που θα 
ζητηθούν από τους επιβάτες; Να σημειωθεί πως μισθωτής στην 
προαναφερόμενη περίπτωση είναι νομικό πρόσωπο, ενώ ενδεχομένως δεν 
υφίσταται προγραμματισμένο και τυπικά προκαθορισμένο πρόγραμμα 
διαδρομών, καθώς πολύ πιθανό αυτό θα αποφασιστεί από τους επιβαίνοντες 
με βάση την εξέλιξη των συναντήσεων τους.  

 
3. Σε κάθε περίπτωση ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που απαιτείται να 

καταχωρηθούν στο Ψηφιακό Μητρώο, καθώς ούτε αυτά περιγράφονται 
ξεκάθαρα στην ΚΥΑ 43618/1925 (ΦΕΚ Β’ 2251, 10.6.2019), όπως ο ν. 
4530/18 ορίζει;  

 
4. Ποιος ο λόγος ύπαρξης του πεδίου «νομικό πρόσωπο» στο Ψηφιακό 

Μητρώο; Έχει προβλεφθεί μόνον για όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ν. 
4582/18 (ΦΕΚ Α’ 208, 11.12.2018) ή και για αντίστοιχες περιπτώσεις;  

 
 
Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργείται σύγχυση με όσα απορρέουν από 
τις Υπουργικές Αποφάσεις, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο να ενημερώνουμε 
τους πελάτες μας με σαφήνεια εάν και κατά πόσο έχουμε την δυνατότητα να 
παρέχουμε υπηρεσίες όπως τα παραδείγματα που προαναφέρθηκαν 
 
Επειδή σε καμία περίπτωση δεν έχουμε την διάθεση πολλώ δε μάλλον την 
δυνατότητα να αφήσουμε έκθετες τις επιχειρήσεις που διευθύνουμε στις 
προβλεπόμενες εξοντωτικές διοικητικές ποινές σε περίπτωση παραβάσεων 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 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  

 Να αντικατασταθούν ξεκάθαρα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση όσα 
προβλέπονται, ώστε να αποσαφηνιστεί το συγκεκριμένο εδάφιο.  
Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να προστεθούν επί των όσων αναφέρονται 
στην ΚΥΑ 50427/2440 (ΦΕΚ Β’ 4535, 17.10.2018) τα παρακάτω, ώστε να 
αποσαφηνιστεί ευκρινώς η δυνατότητα (εφόσον προβλέπεται) :  

ii. Πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου του μισθωτή και σε 
περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο επωνυμία και ΑΦΜ 

ix. Το σημείο επιβίβασης του μισθωτή και σε περίπτωση νομικού 
προσώπου το σημείο επιβίβασης του επιβάτη ή σε περίπτωση 
πολλαπλών επιβιβάσεων, τα σημεία επιβίβασης των επιβατών. 

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


