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Κυρίες και κύριοι, 
 
 Με βάση εδάφιο 1 του άρθρο 20 του ν. 4530/18 (ΦΕΚ Α’ 59, 30.3.2018) ως 
ισχύει, περιγράφεται ρητά ότι :  
«… Η σύμβαση ενοικίασης… περιλαμβάνει με ποινή ακυρότητας τα στοιχεία του 
εκμισθωτή, του μισθωτή, του οδηγού, της ημερομηνίας και της ώρας κατάρτισής 
της, της ημερομηνίας και της ώρας έναρξης και λήξης της, του τιμήματος της 
μίσθωσης …»  
ενώ πιο κάτω, αναφέρει ρητά ότι :  
«… Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων, που προβλέπονται με τις διατάξεις 
των δύο προηγουμένων εδαφίων, επιβάλλεται στον εκμισθωτή απαγόρευση 
κατάρτισης σύμβασης εκμίσθωσης με οδηγό Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης 
αυτοκινήτου (Ε.Ι.Χ.) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και σε περίπτωση 
υποτροπής για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών… »  
 
 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα πως σε περίπτωση που τα 
προβλεπόμενα καταχωρημένα στοιχεία, τα οποία μάλιστα εξειδικεύονται με την ΚΥΑ 
50427/2440 (ΦΕΚ Β’ 4535, 17.10.2018), δεν είναι ακριβή ή/και είναι ελλιπή, η 
σύμβαση θεωρείται άκυρη και κατά συνέπεια, επιβάλλεται στον εκμισθωτή 
απαγόρευση κατάρτισης σύμβασης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.  
 
 Προκύπτουν συνεπώς τα παρακάτω αυτονόητα ερωτήματα που χρήζουν 
απάντησης και διευκρίνισης από το υπουργείο σας :  
 

1. Τίνι τρόπω ο εκμισθωτής έχει την δυνατότητα ελέγχου της ακρίβειας των 
στοιχείων του μισθωτή; Χρειάζεται να ζητά και να κρατά αντίγραφο 
διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας του μισθωτή, ώστε να επαληθεύονται 
όσα περιγράφονται στην ΚΥΑ 50427/2440;  

 
2. Τι προβλέπεται σε περίπτωση που μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο; (όχι 

τουριστικό γραφείο όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4582/18) Εάν και 
εφόσον προβλέπεται μισθωτής να είναι νομικό πρόσωπο (καθώς ούτε αυτό 
είναι αποσαφηνισμένο), πώς πιστοποιείται η ακρίβεια των στοιχείων του 
νομικού προσώπου και πώς ελέγχονται τα στοιχεία αυτά από τα ελεγκτικά 
όργανα, την στιγμή μάλιστα που δεν περιγράφονται πουθενά (ούτε στον ν. 
4530/18, αλλά ούτε στην ΚΥΑ 50427/2440) τα προβλεπόμενα και 
απαιτούμενα τελικώς από το άρθρο 20 εδάφιο 1, στοιχεία;  

 
3. Εφόσον η σύμβαση θεωρηθεί άκυρη για τους προαναφερόμενους λόγους, θα 

επιβληθούν και όσα ορίζονται στο άρθρο 22 του ν. 4530/18 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4663/20 (ΦΕΚ Α’ 30, 12.2.2020); 

 
Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε με όσα προαναφέρθηκαν, δεν είναι 
αποσαφηνισμένος ο τρόπος και η διαδικασία, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο να 



 

ενημερώνουμε τους πελάτες μας ξεκάθαρα για την εκάστοτε προβλεπόμενη 
διαδικασία 
 
Επειδή σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να λειτουργούν οι επιχειρήσεις 
μας νόμιμα, ώστε να μην εμπλακούν ακούσια στις προβλεπόμενες εξοντωτικές 
διοικητικές ποινές σε περίπτωση παραβάσεως λόγω ελλείψεων του νόμου και 
προκυπτουσών 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 ευκρινώς 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, 
 
  
  


