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ΥΥππόόµµννηηµµαα  
 

Προς: Υπουργείο Τουρισµού 
Από:  Σ.Ε.Ε.Ο.Ο. 
Κοιν: Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών  
 
Ηµ/νία: 27 Φεβρουαρίου 2020 
 
Θέµα: Σχέδιο Νόµου µε τίτλο «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισµού, ρυθµίσεις 
αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθµίσεις για κολυµβητικές δεξαµενές εντός 
τουριστικών καταλυµάτων, σήµα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις»  
 
Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
 

Με αφορµή το υπό διαβούλευση προαναφερόµενο σχέδιο νόµου, θα θέλαµε να σας 
ενηµερώσουµε αναφορικά µε τα ακανθώδη προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε, αλλά και να 
σας ζητήσουµε να λάβετε υπόψη σας συγκεκριµένες προτάσεις – λύσεις. 

 
Με βάση το άρθρο 3 εδ. 1α του Π.∆. 7/2018 που εναρµόνισε την Οδηγία της Εε 

2015/2302, έχει ορισθεί νοµοθετικά το επάγγελµά µας.  
Επί της ουσίας τα µέλη µας, όπως και άλλοι αντίστοιχοι επαγγελµατίες, 

ασχολούµαστε µε την µεταφορά επιβατών, έχοντας αποκτήσει εξειδίκευση στην 
«ταξιδιωτική υπηρεσία», όπως τελικά αυτή νοµοθετήθηκε µε το ως άνω Π.∆. 7/18. 
Περαιτέρω και ήδη από το 2012, µε τον νόµο 4093/12, είχε δοθεί η δυνατότητα στα 
τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, της µεταφοράς επιβατών. Η 
νοµοθεσία που διέπει τις προαναφερόµενες υπηρεσίες αναφέρεται 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.) ενώ ήδη εκπονήθηκε από το 
υπουργείο σας το σχέδιο νόµου που τα άρθρα 58, 64 και 65 αφορούν στις επιχειρήσεις 
µας. Τους νόµους αυτούς, τους ακολουθούν δεκάδες εφαρµοστικές υπουργικές αποφάσεις 
και πολύ περισσότερες εγκύκλιοι (…) 
 

Αυτό το δαιδαλώδες, πολύπλοκο και χαοτικό νοµοθετικό πλαίσιο, έχει σαν αποτέλεσµα 
να οδηγούνται εκ των ενόντων οι προαναφερόµενες τουριστικές επιχειρήσεις σε 
διαδικαστικές παρατυπίες και εφευρήµατα, ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει έναντι των τουριστών ή των συνεργαζόµενων γραφείων, οι οποίες µε την 
σειρά τους οδηγούν αυτόµατα:  

• στον κίνδυνο δυσφήµισης της χώρας µας έναντι των τουριστών   
• στην απώλεια εσόδων για το ∆ηµόσιο από φόρους και εισφορές 
• σε υπέρογκο κόστος για το ∆ηµόσιο, καθώς εµπλέκεται στις προβλεπόµενες 

χαοτικές ελεγκτικές διαδικασίες και εν τέλει 
• στην αδυναµία των ελεγκτικών αρχών να υποστηρίξουν ορθά το συγκεκριµένο 

νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο κινδυνεύει να καταλήξει ανεφάρµοστο. 
 
Παράλληλα, το συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο βρίθει λαθών και παρερµηνειών, 

ακόµη και επί των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων στα οποία βασίστηκε.  
Επιγραµµατικά στον ν. 4582/18 που θεσπίστηκε ακριβώς για την στήριξη της 

τουριστικής επιχειρηµατικότητας και συγκεκριµένα στο άρθρο 28 περιγράφεται η 
παράγραφος 5Α. Ήδη στο πρώτο εδάφιο αναφέρεται σε «προπληρωµένο» τουριστικό 
πρόγραµµα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 4 παρ. 1γ, του Π.∆. 7/18 στο οποίο 
βασίστηκε. Περαιτέρω και ενώ αρχικώς στο πρώτο εδάφιο ορθώς αναφέρεται ως «πακέτο 
ταξιδίου» (όπως άλλωστε ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. 2 του Π.∆. 7/18) αργότερα και 
συγκεκριµένα στο δεύτερο εδάφιο, αναφέρεται ως «πακέτο διακοπών», γεγονός που 
περιορίζει την λειτουργία των επιχειρήσεων µας στον τουρισµό αναψυχής και αποκλείει τις 
υπόλοιπες µορφές θεµατικού τουρισµού, που σηµαίνει πως πρακτικά έρχεται σε αντίθεση 
µε τον ίδιο τον σκοπό του ν. 4582/18. Επιπλέον, στην συγκεκριµένη παράγραφο 5Α, 
γίνεται µνεία στα απαιτούµενα έγγραφα που χρειάζεται να βρίσκονται εντός του οχήµατος, 
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όπως για παράδειγµα η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, η άδεια οδήγησης του οδηγού, 
η σύµβαση εργασίας του οδηγού κλπ. Είναι γνωστό πως για την έλλειψη αυτών των 
δικαιολογητικών, προβλέπονται είτε µέσω του Κ.Ο.Κ. είτε µέσω της εργατικής νοµοθεσίας 
οι αντίστοιχες ποινές σε περίπτωση έλλειψης τους. Πώς είναι δυνατόν όµως, πέραν των 
προβλεπόµενων ποινών, να έχουν θεσπιστεί επιπλέον διοικητικές ποινές, οι οποίες µάλιστα 
είναι εξοντωτικές; Συνάδει κάτι τέτοιο µε το άρθρο 4 του Συντάγµατος περί ισονοµίας; 
Σηµειώστε πως τα προαναφερόµενα, έχουν συµπεριληφθεί εκ νέου στο σχέδιο νόµου που 
συζητείται και θεωρούµε πως χρήζουν της προσοχής σας.  
 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως µε όσα σας αναφέρουµε, τα οποία είναι ελάχιστα σε 
σχέση µε τα όσα ισχύουν, το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις µεταφορές επιβατών είναι 
αδύνατο να υποστηριχθεί από τις τουριστικές επιχειρήσεις νοµικά ή και φοροτεχνικά, πολύ 
δε περισσότερο είναι αδύνατο να υποστηριχθεί από τις ίδιες τις Αρχές.  

Επί της ουσίας ολόκληρο αυτό το νοµοθετικό «οικοδόµηµα» κινδυνεύει να καταστεί 
ανεφάρµοστο, ενώ σε κάθε περίπτωση καταντά αναποτελεσµατικό για τον τουρισµό και 
οπωσδήποτε για το ∆ηµόσιο συµφέρον.  
 
Ζητάµε συνεπώς από τα αρµόδιο υπουργείο τουρισµού που σε συνεργασία µε το 
υπουργείο µεταφορών και επικοινωνιών:  

1. να απλοποιήσει και  
2. να κωδικοποιήσει την υπάρχουσα νοµοθεσία που αφορά στις επιβατικές µεταφορές 

µε ΕΙΧ αυτοκίνητα. 
 
Προτείνουµε δε, την συνεργασία του υπουργείου τουρισµού µε το υπουργείο 
µεταφορών και επικοινωνιών, ώστε από κοινού να νοµοθετηθεί απλοποιηµένο πλαίσιο 
λειτουργίας που θα προβλέπει:  

• την ανάρτηση κάθε µεταφοράς επιβατών από επιχειρήσεις τουρισµού στο ψηφιακό 
µητρώο (οποιασδήποτε µορφής τουρισµού, ως ορίζεται στον ν. 4582/18) η οποία 
µάλιστα θα περιέχει και το όνοµα του αρχηγού των επιβατών (πέραν του µισθωτή) 
ώστε να γίνεται ταυτοποίηση, µε ταυτόχρονη έκδοση του αντίστοιχου 
παραστατικού (τιµολογίου ή αποδείξεως) µέσω της ΓΓΠΣ, µε το πέρας της 
µεταφοράς, ώστε να διευκολύνονται άµεσα και εύκολα οι ελεγκτικές αρχές, αλλά 
και να αποφεύγονται πρακτικές που οδηγούν σε µείωση των εσόδων του ∆ηµοσίου 

• την δηµιουργία κώδικα δεοντολογίας για τους επαγγελµατίες οδηγούς των 
οχηµάτων αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας 

• τις προϋποθέσεις των οδηγών στις οποίες µάλιστα χρειάζεται να επεξηγηθεί ο 
τίτλος επάρκειας «καλής γνώσης» ξένης γλώσσας, ενώ παράλληλα θα χρειαστεί να 
προβλεφθεί πως η επάρκεια γνώσεων θα καθορίζεται µε την υποχρεωτική φοίτηση 
που ίσχυε για κάθε οδηγό, κατά τον χρόνο που φοιτούσε 

• την κατάργηση της ελάχιστης µίσθωσης και του ελάχιστου τιµήµατος, ώστε να µην 
επιδιώκουν εφευρήµατα οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις τα οποία µε την σειρά τους 
δηµιουργούν ανοµία, αλλά και επειδή ειδικά η θέσπιση του ελάχιστου τιµήµατος, 
αντίκειται σε κάθε µορφή ανάπτυξης και ελεύθερου ανταγωνισµού και που 
επιπροσθέτως δηµιουργεί υπερχρεώσεις των προσφερόµενων τουριστικών 
υπηρεσιών, επιβαρύνοντας αναίτια το τουριστικό πακέτο 

• την υποχρεωτική χρήση ειδικής άδειας οδήγησης των οχηµάτων αυτών, κατά τα 
πρότυπα D1, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τουριστών, όπως και η 
συνεπακόλουθη ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

 
Έχοντας την πεποίθηση πως µέληµα του υπουργείου σας είναι η προώθηση του 

τουρισµού στην χώρα µας, αλλά και γνωρίζοντας πως στρατηγική σας είναι η ανάπτυξη 
νέων µορφών τουρισµού (ιατρικός τουρισµός, τουρισµός ευεξίας, «City Breaks», «Silver 
Tourism» κ.α.) θεωρούµε πως οι επιχειρήσεις µας που έχουν αποκτήσει την εξειδίκευση 
ακριβώς σε αυτό που επιδιώκετε και έχουµε την δυνατότητα να προσφέρουµε, είναι 
απαραίτητο να λειτουργούν σε ένα απλοποιηµένο και οµαλό πλαίσιο, το οποίο µε την σειρά 
του θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και πρωτίστως την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 
Με εκτίµηση, 
  

   


