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Θέμα: Νέο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων - 

Δυνατότητα εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) με 

οδηγό. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του ν. 

3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α), όπως ισχύει, και τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας 

εκδόθηκε η υπ' αρ. 15408/8-11-2012 (ΦΕΚ 2991/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Τουρισμού, η οποία 

τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 16016/18-11-2012 (ΦΕΚ 3055/Β) όμοια απόφαση, που 

αφορά στην ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών γραφείων. 

Επίσης, με την υποπαράγραφο Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 

222/Α) θεσπίστηκε η δυνατότητα εκμίσθωσης οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με οδηγό 

από τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις εκμίσθωσης IX αυτοκινήτων και εταιρείες 

και συνεταιρισμούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Κατ' εξουσιοδότηση της περίπτωσης 4 της 

ως άνω αναφερόμενης υποπαραγράφου εκδόθηκε η υπ' αρ. 15732/18-11-2012 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης 

αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων 

και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων» 

(ΦΕΚ 3053/Β), με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης της 

εν λόγω δραστηριότητας. 

Αναλυτικά: 

 

1. Βασικές αλλαγές που επέρχονται από το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο: 

 

1.1. Τουριστικά γραφεία 

Με την υπ' αρ. 15408/8-11-2012 (ΦΕΚ 2991/Β) κ.υ.α., όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ' αρ. 16016/18-11-2012 (ΦΕΚ 3055/Β) όμοια απόφαση: 

* Προβλέπεται ότι μετά την πάροδο 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής στην 

οικεία ΠΥΤ του EOT ή στα Ε.Κ.Ε. της σχετικής αίτησης αναγγελίας λειτουργίας το 

τουριστικό γραφείο θα λειτουργεί νόμιμα. Το Ε.Σ.Λ. τουριστικού γραφείου 

αντικαθίσταται από τη βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη 

λειτουργία τουριστικού γραφείου (η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην 

παρακάτω παράγραφο 2). 



* Καταργείται η υποχρέωση ύπαρξης ελάχιστου εμβαδού για γραφειακή 

εγκατάσταση καθώς και η απαγόρευση συστέγασης με άλλες επιχειρήσεις. 

* Καταργείται το παράβολο υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ. 

* Η εγγυητική επιστολή ορίζεται στο ύψος των € 5.000 για όλα τα τουριστικά 

γραφεία, ανεξαρτήτως της έδρας της επιχείρησης. Δεδομένου ότι το ποσό της 

εγγυητικής επιστολής μειώθηκε, τα υφιστάμενα τουριστικά γραφεία καταθέτουν 

εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της με αρ. 15408/8-11-2012 

κ.υ.α., ήτοι έως την 8η Μαρτίου 2013, νέες εγγυητικές επιστολές ή εγγυοδοτικές 

παρακαταθήκες, ποσού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή, προκειμένου 

να τους επιστραφούν οι ήδη κατατεθείσες. 

* Γίνονται δεκτές οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος, καθώς και από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

1.2. Άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό 

Με την υποπαράγραφο Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) 

δίνεται η δυνατότητα εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό από α)τουριστικά γραφεία, 

β)γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και γ)εταιρείες και συνεταιρισμούς Ε.Δ.Χ. 

αυτοκινήτων, όπως αυτές έχουν συσταθεί με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 

38/Α) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (82/Α). 

Με την υπ' αρ. 15732/18-11-2012 (ΦΕΚ 3053/Β) κ.υ.α., η οποία εκδόθηκε κατ' 

εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης 

της δραστηριότητας αυτής: 

* Η εκμίσθωση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, γίνεται μόνο με προκράτηση και 

με σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα ωρών ενώ η μεταφορά επιβατών με 

κόμιστρο απαγορεύεται ρητά. 

* Στην παράγραφο 1 της απόφασης ορίζονται οι προδιαγραφές των εκμισθούμενων 

οχημάτων (κυβισμός, κατηγορία εκπομπών και μέγιστος χρόνος κυκλοφορίας). 

* Στην παράγραφο 3 ορίζονται τα προσόντα των οδηγών Ε.Ι.Χ..  

* Η εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. με οδηγό αναγγέλλεται (στην οικεία Π.Υ.Τ. ή στα Κ.Ε.Π. που 

λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε.) από τα τουριστικά γραφεία και τα γραφεία ενοικίασης 

αυτοκινήτων με την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 5 της ως άνω 

αναφερόμενης απόφασης και από τις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Ε.Δ.Χ. 

αυτοκινήτων με την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 6. 

* Εντός προθεσμίας 15 ημερών χορηγείται βεβαίωση συνδρομής των νομίμων 

προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής (αναλυτικά κάτωθι, 

στην παράγραφο 2). 

 

1.3. Μεταφορά πελατών κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με Ε.Ι.Χ. 

Σύμφωνα με την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 

4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών κύριων 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στην περίπτωση Α' της παραγράφου 1 

του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α 118) με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, είτε 

ιδιοκτησίας τους, είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, 



από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων 

αυτών και αντίστροφα. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα για τη μεταφορά των 

πελατών τους από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις τους 

και αντίστροφα, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τις εταιρείες και τους 

συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων για την ολική ή μερική 

εκμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό και με κόμιστρο που διαμορφώνεται με 

συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. 

 

2. Η νέα διαδικασία για τη σύννομη λειτουργία των τουριστικών γραφείων 

καθώς και για την άσκηση της νέας δραστηριότητας εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με 

οδηγό, έχει ως ακολούθως: 

 

* Ο ενδιαφερόμενος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο υποβάλλει την 

αναγγελία (αίτηση – υπεύθυνη δήλωση) λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή την 

αναγγελία άσκησης της δραστηριότητας εκμίσθωσης οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με 

οδηγό στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. ή στα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. με τα 

απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στις ως άνω 

αποφάσεις. Με την υποβολή της χορηγείται στον αναγγέλλοντα Βεβαίωση 

Υποβολής Αναγγελίας. 

* Η οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ., μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, 

προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση 

συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία 

τουριστικού γραφείου ή τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση 

της δραστηριότητας εκμίσθωσης οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.  

* Εντός 15 ημερών από την υποβολή της αναγγελίας: 

-- Αν διαπιστωθεί η μη συγκέντρωση των νομίμων προϋποθέσεων ή τη μη συνδρομή 

τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, απαγορεύει τη λειτουργία ή την άσκηση της 

δραστηριότητας και γνωστοποιεί εγγράφως τους σχετικούς λόγους.  

-- Αν  διαπιστωθεί  η  νόμιμη  συνδρομή  των  προϋποθέσεων χορηγείται στον 

ενδιαφερόμενο Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων   προϋποθέσεων   για   τη   

λειτουργία   του τουριστικού  γραφείου  ή  Βεβαίωση  συνδρομής των νομίμων    

προϋποθέσεων    για    την    άσκηση    της δραστηριότητας εκμίσθωσης 

οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με οδηγό η οποία επιδεικνύεται σε κάθε 

διενεργούμενο έλεγχο.  

* Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των 15 ημερών, οι υπηρεσίες του τουριστικού 

γραφείου ή η άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης οχημάτων ιδιωτικής χρήσης 

με οδηγό παρέχονται ελεύθερα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική 

βεβαίωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν.3230/2004 (44/Α), η 

οποία εκδίδεται αυτόματα. 

 

3. Η νέα διαδικασία για τη σύννομη λειτουργία τουριστικού γραφείου καθώς και η 

διαδικασία για την άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης οχημάτων ιδιωτικής 

χρήσης με οδηγό μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κ.Ε.Π. που 

λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (www.ermis.gov.gr). 



 

4. Στα παραρτήματα των ανωτέρω αποφάσεων περιλαμβάνονται: α) οι νέες αιτήσεις-

υπεύθυνες δηλώσεις για την αναγγελία λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή την 

αναγγελία άσκησης δραστηριότητας εκμίσθωσης οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με 

οδηγό που υποβάλλονται στις οικείες Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. ή στα Κ.Ε.Π. που 

λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο 

αναγγέλλων σε κάθε περίπτωση, γ) η βεβαίωση υποβολής αναγγελίας και δ) το 

υπόδειγμα βεβαίωσης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία του 

τουριστικού γραφείου ή την άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης οχημάτων 

ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, αντίστοιχα. 

Παρακαλείσθε να προωθήσετε το παρόν στις Π.Υ.Τ. προς ενημέρωση τους. 

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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