
 

 

 

 

 
Αθήνα, 1η Ιουλίου 2016 

 

Επιτέλους διαφυλάσσεται το έργο των τουριστικών γραφείων 

Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, με δύο πρόσφατα έγγραφά του προς τις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου, αποκαθιστά επιτέλους τη 
νομιμότητα όσον αφορά τη νόμιμη εκτέλεση του έργου των τουριστικών γραφείων και τη 
νόμιμη εκτέλεση έργου από τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ Α.Ε. 
Συγκεκριμένα:   
 

1. Ως προς το έργο των τουριστικών γραφείων 
 

Στο πρώτο σχετικό έγγραφο επισημαίνεται με έμφαση η ισχύς του Ν. 393/1976 «Περί 
ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων» (Β΄10), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, υπενθυμίζεται ο ορισμός των τουριστικών γραφείων που λειτουργούν νόμιμα και 
επισημαίνεται ότι οι τουριστικές πράξεις που περιγράφονται στο άρθρο 1 του Ν. 393/1976 
μπορούν να εκτελούνται μόνο από τουριστικά γραφεία που λειτουργούν νόμιμα, γεγονός 
που σημαίνει ότι απαγορεύεται η πραγματοποίησή τους από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που δεν είναι τουριστικό γραφείο.  
 
Δίνεται δε εντολή στις Π.Υ.Τ., με αφορμή και τις πολλές σχετικές καταγγελίες, να 
εφαρμόζουν αυστηρά τη σχετική κείμενη νομοθεσία (δηλαδή τους νόμους 393/1976 και 
4276/2014) και να προβαίνουν βάσει αυτής σε ελέγχους και στην επιβολή των 
προβλεπόμενων κυρώσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν 
παραβαίνοντάς τη.  
 
Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν επιτρέπεται σε άτομα και επιχειρήσεις από τρίτες 
χώρες να εκτελούν τουριστικές πράξεις στην Ελλάδα, αν δεν διαθέτουν τουριστικό 
γραφείο στη χώρα μας ή αν δεν συνεργάζονται με ελληνικό τουριστικό γραφείο που 
λειτουργεί νόμιμα.  Δεν επιτρέπεται σε επιχειρήσεις που δεν είναι τουριστικά γραφεία να 
διοργανώνουν συνέδρια. Και δεν επιτρέπεται σε άτομα και επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία 
τουριστικού γραφείου να διοργανώνουν εκδρομές και περιηγήσεις. 
 

2. Ως προς την εκτέλεση έργου από τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ Α.Ε.  
 

Στο δεύτερο σχετικό έγγραφο αντιμετωπίζεται με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο το 
θέμα της νομιμότητας της εκτέλεσης έργου από τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ Α.Ε. 
Επισημαίνονται οι παρανομίες που έχουν παρατηρηθεί και διευκρινίζεται ότι το έργο των 
τουριστικών γραφείων ή των Τ.Ε.Ο.Μ. που ιδρύουν οι ΚΤΕΛ Α.Ε. πρέπει να εξυπηρετείται 
(όπως προβλέπεται από τον Ν. 711/1977, όπως ισχύει) αποκλειστικά από λεωφορεία που 
ανήκουν στην τουριστική επιχείρηση και σε καμία περίπτωση από λεωφορεία των ΚΤΕΛ 



Α.Ε. (τα λεγόμενα «πράσινα» λεωφορεία), όπως αυτό συμβαίνει συχνά, καθώς αυτό 
συνιστά κατάφωρη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και σοβαρή υπέρβαση του 
σκοπού του νομοθέτη, ενώ πρόκειται και για πολύ χαρακτηριστική περίπτωση 
αντιποίησης αδειοδοτημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας και αθέμιτου 
ανταγωνισμού. 
 
Ζητείται δε από τις Π.Υ.Τ. να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στον έλεγχο της πολύ 
ουσιαστικής αυτής λεπτομέρειας και μηδενική ανοχή στην έστω και περιστασιακή 
παραβίαση των ισχυουσών διατάξεων στο σημείο αυτό, που αναπόφευκτα οδηγεί σε 
προκλητική νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο. 
 
Με βάση τα δύο προαναφερόμενα έγγραφα, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί σε όλες της 
Π.Υ.Τ. της χώρας, καλούμε όλα τα μέλη των Ενώσεων της Ομοσπονδίας να επαγρυπνούν 
και να καταγγέλλουν κάθε παράνομο φαινόμενο, σύμφωνα με τα παραπάνω, που 
πέφτει στην αντίληψή τους, έτσι ώστε να δρομολογούνται άμεσα οι απαραίτητοι έλεγχοι, 
που θα οδηγήσουν το συντομότερο στην πάταξη όσο το δυνατόν περισσότερων από τα 
φαινόμενα παρανομίας που ταλαιπωρούν τον κλάδο μας και στην επιβολή των 
προβλεπόμενων κυρώσεων, οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά 
για το μέλλον. 
 
Η Ομοσπονδία μας δηλώνει την ικανοποίησή της  για την έκδοση των δύο αυτών εγγράφων 
από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, η οποία είναι 
το πρώτο βήμα για τη διασφάλιση του κλάδου μας από την υφαρπαγή του έργου του.  
 
Έχουμε την πεποίθηση ότι, πλέον, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 
(Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου, Τουριστική Αστυνομία κλπ.), θα 
μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη επιτυχία τα φαινόμενα που ταλανίζουν τον 
κλάδο μας εδώ και δεκαετίες. 


