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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 1, εδάφιο “α” 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 …» 
  
 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα πως απαιτείται αντίγραφο της 
έγγραφης σύμβασης μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή να βρίσκεται εντός του 
οχήματος.  
  
 Και εδώ προκύπτουν τα παρακάτω αυτονόητα ερωτήματα που χρήζουν 
απάντησης και διευκρίνισης από το υπουργείο σας :  
 

1. Το αντίγραφο της έγγραφής σύμβασης χρειάζεται να είναι επικυρωμένο ή 
αρκεί ένα απλό αντίγραφο; (πχ φωτοτυπία εκ του πρωτοτύπου) 

 
2. Το πρωτότυπο χρειάζεται να βρίσκεται στην έδρα της επιχείρησης; Αν ναι, 

χρειάζεται να φυλάσσεται; Κι αν χρειάζεται να φυλάσσεται για πόσο χρονικό 
διάστημα απαιτείται να φυλάσσεται;   

 
3. Το αντίγραφο της σύμβασης μπορεί να είναι και σε μορφή ηλεκτρονική; 

(για παράδειγμα σε εφαρμογή ή σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ)  
 

4. Σε περίπτωση που μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, απαιτείται 
ψηφιακή υπογραφή του μισθωτή, ώστε να θεωρείται έγκυρο;  

 
5. Σε περίπτωση νομικού προσώπου κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ν. 

4582/18 (ΦΕΚ Α’ 208, 11.12.2018) απαιτείται υπογραφή του νομίμου 
εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή υπάρχει η δυνατότητα να υπογράφει 
ο οιοσδήποτε την σύμβαση;  

 
6. Σε περίπτωση νομικού προσώπου κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ν. 

4582/18 (ΦΕΚ Α’ 208, 11.12.2018) απαιτείται εταιρική σφραγίδα του 
νομικού προσώπου ή κατά τα όσα ορίζει η παράγραφος 12 του άρθρου 3 
του ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α’ 122, 31.05.2013) αρκεί η υπογραφή του νομίμου 
εκπροσώπου του νομικού προσώπου χωρίς την υποχρεωτική ύπαρξη 
εταιρικής σφραγίδας; 

 
 
Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε είναι απαραίτητο να λειτουργούμε σύννομα και 
να αποφεύγουμε την έκθεση 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  

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


