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ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης οχημάτων Ε.Ι.Χ. 
με οδηγό της περίπτωσης 5Α του ν. 4093/2012 (Α’ 222)»

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας και αφορούν την  
ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης οχημάτων Ε.Ι.Χ. με οδηγό της περίπτωσης 5Α του ν. 4093/2012 
(Α’ 222), διευκρινίζουμε τα εξής:

Με το άρθρο 28 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) προστέθηκε μετά την περίπτωση 5 της 
υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), περίπτωση 
5Α ως εξής: «Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με 
επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, που είτε ανήκουν στα τουριστικά 
γραφεία είτε χρησιμοποιούνται από αυτά δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 
συμβάσεων βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης. Η μεταφορά του προηγούμενου 
εδαφίου διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 7/2018 (Α’ 12) και πραγματοποιείται σύμφωνα 
με το τυπικά προκαθορισμένο, οργανωμένο και προπληρωμένο πρόγραμμα του ταξιδιού 
των πελατών τουριστικών γραφείων, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, 
όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) που εκδίδονται 
από το τουριστικό γραφείο. 

Για τη μεταφορά της παρούσας διάταξης απαιτείται: α) το Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υπηρεσία μεταφοράς, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) 
ωρών, που αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου οργανωμένου προπληρωμένου 
προγράμματος διακοπών, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, και να 
καταχωρείται στο μητρώο του άρθρου 18 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) σε αυτοτελή λίστα που 
καταχωρούνται οχήματα που εκτελούν υπηρεσίες μεταφορών με βάση διατακτική 
ταξιδιού/μεταφοράς (voucher), […] γ) εντός του οχήματος να βρίσκονται διαθέσιμα προς 
έλεγχο: […] εε) η διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher), η οποία περιλαμβάνει και 
αποτυπώνει το προπληρωμένο και οργανωμένο πακέτο διακοπών και αναφέρει 
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υποχρεωτικά τα σημεία αναχώρησης, περιηγήσεων, εκδρομών, στάσεων και άφιξης και τις 
ημερομηνίες κάθε υπηρεσίας μεταφοράς που περιλαμβάνεται στο πακέτο διακοπών, καθώς 
και τον αριθμό κυκλοφορίας, τον κατασκευαστικό οίκο και τον τύπο του εκμισθωμένου 
Ε.Ι.Χ. οχήματος. Τα έγγραφα της υποπερίπτωσης εε΄ καταχωρούνται, μέσω ηλεκτρονικής 
εφαρμογής, με ευθύνη των τουριστικών γραφείων στο ψηφιακό μητρώο του άρθρου 20 
παρ. 1 του ν. 4530/2018, πριν από την έναρξη εκτέλεσης μεταφοράς με voucher. Η 
υποχρέωση καταχώρησης αρχίζει μετά τη θέση σε λειτουργία του ηλεκτρονικού 
συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υπηρεσίες των Υπουργείων Μεταφορών και 
Υποδομών και Τουρισμού και οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.».

Η ως άνω διάταξη εισήχθη προκειμένου όπως προκύπτει και από την αιτιολογική 
έκθεση να δοθεί «…η δυνατότητα στα τουριστικά γραφεία να μεταφέρουν τους πελάτες 
τους αυστηρά χωρίς κόμιστρο από και προς συγκεκριμένα σηµεία, τα οποία είναι ρητά 
προκαθορισμένα από το συνολικό πρόγραμμα του ταξιδιού τους και αποτυπώνονται στις 
διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) που έχουν εκδοθεί από το τουριστικό γραφείο. 
Πρόκειται δηλαδή πασίδηλα για μια επιμέρους παροχή προς τον πελάτη-τουρίστα (µε 
voucher) που περιλαμβάνεται και αποτελεί τμήμα του προσυµφωνηµένου ταξιδιωτικού 
πακέτου. Με δεδομένο αυτόν τον ξεκάθαρο χαρακτήρα της παροχής αποκλείεται η 
πιθανότητα, οποιασδήποτε σύγχυσης µε το έργο των ταξί ή το έργο των γραφείων 
ενοικίασης αυτοκινήτων (µε ή χωρίς οδηγό). […]». 

Από τα ανωτέρω προκύπτει πέραν πάσης αμφισβήτησης ότι οι μισθώσεις της 
περίπτωσης 5Α αποτελούν μία διαφορετική κατηγορία από εκείνη της περίπτωσης 1 της 
ίδιας υποπαραγράφου Η.2 του ν. 4093/2012, σύμφωνα με την οποία τα οχήματα 
εκμισθώνονται ολικά με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης 
διάρκειας τριών (3) ωρών. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου), το οποίο - 
σύμφωνα με το π.δ. 7/2018 - διαρκεί συνολικά τουλάχιστον 24 ώρες, οι μεταφορές που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των ταξιδιωτών και εκτελούνται με το ΕΙΧ αυτοκίνητο με 
οδηγό του τουριστικού γραφείου διαρκούν, γενικά, στο σύνολό τους περισσότερο από τρεις 
(3) ώρες. Ο συγκεκριμένος περιορισμός, όμως, δεν μπορεί -αντικειμενικά και πρακτικά- να 
ισχύσει για την κάθε μία διαδρομή-μεταφορά εντός του τουριστικού πακέτου, για την 
οποία χρησιμοποιείται το ΕΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό του τουριστικού γραφείου. 

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ότι οι μεταφορές  που 
πραγματοποιούνται σε εφαρμογή των διατάξεων της υποπερίπτωσης 5Α της 
υποπαραγράφου Η.2 του ν. 4093/2012 δεν υπόκεινται στον περιορισμό της ελάχιστης 
διάρκειας τριών (3) ωρών με τον τρόπο που αυτό ισχύει για την εκμίσθωση οχημάτων με 
οδηγό της περίπτωσης 1 της ίδιας υποπαραγράφου, ήτοι δεν εφαρμόζεται η ελάχιστη 
διάρκεια των τριών (3) ωρών για κάθε μια διαδρομή-μεταφορά αλλά για το σύνολο των 
υπηρεσιών μεταφοράς με οδηγό που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των ταξιδιωτών, 
ως εξάλλου δεν εφαρμόζεται το ελάχιστο μίσθωμα της υπ' αριθμ. 15732/13.11.2012 
κ.υ.α. (Β’ 3053), όπως ισχύει.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
- Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής
- Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης
- Γραμματεία Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων
- Αρχείο Τμήματος Εποπτείας και Υποστήριξης των Π.Υ.Τ.
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