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Κυρίες και κύριοι, 
 
 Με βάση εδάφιο 2 του άρθρο 20 του ν. 4530/18 ως ισχύει, περιγράφεται 
ρητά ότι :  
«Σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης προ της παρόδου της 
ελάχιστης διάρκειας, της υποβάλλεται, με ευθύνη του εκμισθωτή, εντός 30 
λεπτών, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή αποδεδειγμένης αδυναμίας 
προς τούτο και για όσο αυτή διαρκεί, ηλεκτρονική γνωστοποίησή της στην αρμόδια 
Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών και απαγορεύεται η σύναψη νέας 
σύμβασης για το χρονικό διάστημα, που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της 
ελάχιστης διάρκειας της λυθείσας σύμβασης. Σε περίπτωση λύσεως σε διάστημα 
δεκαπέντε (15) ημερών δύο (2) ή περισσότερων συμβάσεων προ της παρόδου της 
ελάχιστης διάρκειάς τους, ελέγχονται όλες οι συμβάσεις της παραγράφου 1, 
λαμβανομένου υπόψη και κάθε άλλου στοιχείου και δεδομένου, όπως τα στοιχεία της 
εταιρείας, για να διαπιστωθεί αν οι συμβάσεις λύθηκαν με σκοπό την παροχή 
μεταφορικού έργου ή την καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 19 και 
όχι στο πλαίσιο της άσκησης δραστηριότητας της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με 
οδηγό.» 
 
 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα πως σε περίπτωση πρόωρης 
λύσης απαιτείται η ενημέρωση του ψηφιακού μητρώου με ευθύνη του εκμισθωτή.  
 Είναι πρόδηλο επίσης, πως ο νομοθέτης έχει προχωρήσει σε αυτή την 
πρόβλεψη προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης διατάξεων και 
υποκλοπής μεταφορικού έργου με μεθόδευση, όπως άλλωστε αναφέρεται ξεκάθαρα 
στην εισηγητική έκθεση του προαναφερόμενου νόμου.    
 
 Προκύπτουν συνεπώς τα παρακάτω αυτονόητα ερωτήματα που χρήζουν 
απάντησης και διευκρίνισης από το υπουργείο σας :  
 

1. Είναι απαραίτητο να ενημερωθεί το ψηφιακό μητρώο (με ευθύνη του 
εκμισθωτή όπως ρητά αναφέρεται) και μάλιστα εντός 30 λεπτών σε 
περίπτωση πρόωρης λύσης; Αν δηλαδή ο μισθωτής παρότι έχει εξοφλήσει την 
σύμβαση ολοσχερώς έως την συμπλήρωση της ελάχιστης από τις κείμενες 
διατάξεις διάρκειας, ζητήσει να αποβιβασθεί, απαιτείται πάραυτα ο 
εκμισθωτής να ενημερώσει εντός 30 λεπτών το ψηφιακό μητρώο;  

 
2. Σε περίπτωση που η μίσθωση είναι πολλών ημερών, απαιτείται να 

βρίσκεται εντός του οχήματος ο μισθωτής, όταν το όχημα κινείται; Ή 
θα πρέπει όταν ο μισθωτής αποβιβασθεί και το ΕΙΧ όχημα με οδηγό 
κατευθυνθεί στην έδρα της εταιρείας να λύεται αυτομάτως η μίσθωση (αφού 
αποδεσμεύθηκε κατ’ ουσίαν όχημα και οδηγός) και να δημιουργείται μια νέα 
μίσθωση την επόμενη ημέρα;  

 



 

3. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο (εφόσον 
φυσικά υπάρχει η δυνατότητα μίσθωσης από νομικό πρόσωπο άλλου εκτός  
τουριστικού γραφείου όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4582/18 ή 
καταλύματος κλπ, καθώς σήμερα δεν είναι αποσαφηνισμένο) και ζητά από 
τον εκμισθωτή πολλαπλές διαδρομές; Πώς θα κινείται το όχημα χωρίς 
επιβάτες από διαδρομή σε διαδρομή; (αφού ο μισθωτής ως νομικό πρόσωπο 
σε καμία περίπτωση δεν θα βρίσκεται εντός του οχήματος)  

 
Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργείται σύγχυση με όσα 
προαναφέρθηκαν, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο να ενημερώνουμε τους 
πελάτες μας με σαφήνεια εάν και κατά πόσο έχουμε την δυνατότητα να 
παρέχουμε υπηρεσίες με τον τρόπο που προαναφέρθηκαν 
 
Επειδή σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να λειτουργούμε νόμιμα, ώστε να 
μην εμπλακούμε στις προβλεπόμενες εξοντωτικές διοικητικές ποινές σε 
περίπτωση παραβάσεως 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 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 το συγκεκριμένο εδάφιο (κυρίως εάν έχει την 
δυνατότητα να κινείται το ΕΙΧ όχημα με οδηγό, εκτός του άξονα «έδρα 
της επιχείρησης – σημείο επιβίβασης», χωρίς να βρίσκεται εντός του 
οχήματος ο μισθωτής).  

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


