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ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΔΔ..ΧΧ..  
ΙΙ..  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  
Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Τ.Ε.Ο.Μ.) 

Β. ΑΝΑΝΕΩΣΗ της ΒΣΝΠ της Τ.Ε.Ο.Μ. 

Γ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Χ. 

Δ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

Ε.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

ΣΤ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Χ. 

ΙΙΙΙ..  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΣΣΙΙΑΑ  
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ “ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ” (ΒΣΝΠ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΕΟΜ) 

1. 

Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/86.  

Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά 

περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το καταστατικό και τις όποιες 
τροποποιήσεις αυτού, ή/και το Φ.Ε.Κ., στο οποίο να εμφαίνεται ο 

νόμιμος εκπρόσωπός του. 

3. 
Αντίγραφο άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 346/2001 & την Εγκύκλιο Γ456/334008/21. 

4. 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του επιχειρηματία ή 

του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.  

Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Gov.Gr 

5. 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης του αιτούντος 

φυσικού ή νομικού προσώπου.  

Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Solon.Gov.Gr 

6. 

Παράβολο τριακοσίων ευρώ (300,00€) στον κωδικό: [1450189001] 
υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον χαρτοσήμου εννέα ευρώ (9,00€) 

στον κωδικό: [1110489001] και ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών 

(1,80€) στον κωδικό: [1110403001], πληρωτέο σε οποιαδήποτε 
Δ.Ο.Υ.  

Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί και 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo, με χρήση των 

μοναδικών συνθηματικών taxisnet του ενδιαφερομένου, στον κωδικό 
παραβόλου: 5718 και να εξοφληθεί μέσω τραπέζης ή Web Banking. 

Αναγγελία μέσω Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών «Mitos» με κωδ. 744571 εδώ 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ “ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ” 

(ΒΣΝΠ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΕΟΜ) 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά κατατίθενται ανά 5ετία 

1. 
Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Για 
τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του επιχειρηματία ή 

του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.  

Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Gov.Gr 

3. 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης του αιτούντος 

φυσικού ή νομικού προσώπου.  

Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Solon.Gov.Gr 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Δ.Χ. ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Ή ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΕΟΜ) 

1. 

Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης και στην οποία απαιτείται να αναγράφεται ο 
αριθμός της ΒΣΝΠ του τουριστικού γραφείου ή της επιχείρησης ΤΕΟΜ.  

Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά 

περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. 
Φωτοαντίγραφο της “βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων” 
(ΒΣΝΠ) του τουριστικού γραφείου ή της επιχείρησης ΤΕΟΜ. 

3. 
Φωτοαντίγραφο άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 346/2001 & την Εγκύκλιο Γ456/334008/21. 

4. 

Παράβολο τριακοσίων ευρώ (300,00€) στον κωδικό: [1450189001] 
υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον χαρτοσήμου εννέα ευρώ (9,00€) 

στον κωδικό: [1110489001] και ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών 

(1,80€) στον κωδικό: [1110403001], πληρωτέο σε οποιαδήποτε 
Δ.Ο.Υ. Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί 

και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo, με χρήση των 

μοναδικών συνθηματικών taxisnet του ενδιαφερομένου, στον κωδικό 

παραβόλου: 5734. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό του 
παραβόλου μπορεί να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος 

τραπεζικού ιδρύματος, ή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών 

(web-banking). 

5. 

Εφόσον η αίτηση για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού 

τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. υποβάλλεται από επιχείρηση Τ.Ε.Ο.Μ., 

απαιτείται επιπλέον εγγυητική επιστολή πενταετούς διάρκειας (ως 

συνημμένο υπόδειγμα) υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) για κάθε ένα από τα 

πρώτα δέκα (10) οχήματα της επιχείρησης και εκατό ευρώ (100,00€) 

επιπλέον για κάθε ένα από τα επόμενα πέραν των πρώτων δέκα (10) 
οχημάτων.  

Σημ: Tα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης που έχουν εκδοθεί στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων είναι αορίστου χρόνου και κατά 
συνέπεια δεν λήγει η ισχύς τους στα πέντε (5) έτη. 

6. 

Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα σε DOC ή ως 

συνημμένο υπόδειγμα σε PDF), η οποία κατατίθεται στην Διεύθυνση 

Μεταφορών της Περιφέρειας, τμήμα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας. 
Σημείωση 1: Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας κάθε 
τουριστικού λεωφορείου και με σκοπό την καταχώρηση του στο τηρούμενο μητρώο, η 
επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού 
(Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού:  

1. Αντίγραφο της εκδοθείσας άδειας κυκλοφορίας  
2. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού εκατό ευρώ (100,00€) στον κωδικό: 

[1450189001] υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον χαρτοσήμου τρία ευρώ (3,00€) 
στον κωδικό: [1110489001] και εξήντα λεπτών (0,60€) στον κωδικό: 
[1110403001], πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Εναλλακτικά, η έκδοση του 
παραβόλου δύναται να περατωθεί και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
paravolo, με χρήση των μοναδικών συνθηματικών taxisnet του ενδιαφερομένου, 
στον κωδικό παραβόλου: 6137. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό 
του παραβόλου μπορεί να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού 
ιδρύματος, ή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (web-banking).  

Σημείωση 2: Η μη καταχώρηση του τουριστικού λεωφορείου στο προαναφερόμενο 
μητρώο, επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 15 του ν. 711/1977, όπως ισχύει.  
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Δ.Χ. ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ή 

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΕΟΜ) 

1. 

Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/86.  

Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά 

περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. 
Αντίγραφο συμβολαίου αγοραπωλησίας του λεωφορείου ή 

επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. 

3.  Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

4. 
Φωτοαντίγραφο άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 346/2001 & την Εγκύκλιο Γ456/334008/21. 

5. 

Παράβολο τριακοσίων ευρώ (300,00€) στον κωδικό: [1450189001] 

υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον χαρτοσήμου εννέα ευρώ (9,00€) 

στον κωδικό: [1110489001] και ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(1,80€) στον κωδικό: [1110403001], πληρωτέο σε οποιαδήποτε 

Δ.Ο.Υ. Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί 

και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo, με χρήση των 
μοναδικών συνθηματικών taxisnet του ενδιαφερομένου, στον κωδικό 

παραβόλου: 5735. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό του 

παραβόλου μπορεί να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος 
τραπεζικού ιδρύματος, ή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών 

(web-banking). 

6. 

Εφόσον η αίτηση για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού 

τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. υποβάλλεται από επιχείρηση Τ.Ε.Ο.Μ., 
απαιτείται επιπλέον εγγυητική επιστολή πενταετούς διάρκειας (ως 

συνημμένο υπόδειγμα) υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) για κάθε ένα από τα 
πρώτα δέκα (10) οχήματα της επιχείρησης και εκατό ευρώ (100,00€) 

επιπλέον για κάθε ένα από τα επόμενα πέραν των πρώτων δέκα (10) 

οχημάτων.  

Σημ: Tα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης που έχουν εκδοθεί στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων είναι αορίστου χρόνου και κατά 

συνέπεια δεν λήγει η ισχύς τους στα πέντε (5) έτη. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Δ.Χ. ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ή 
ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΕΟΜ) 

α. 
Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικία του λεωφορείου, 

υποβάλλονται τα παρακάτω:  

1. 
Αίτηση του ενδιαφερόμενου.  
Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά 

περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

2.  Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

3.  
Φωτοαντίγραφο του βιβλίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας 

του τουριστικού λεωφορείου. 

4. 

Παράβολο τριακοσίων ευρώ (29,40€) στον κωδικό: [1450189001] 

υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. 
Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί και 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo, με χρήση των 

μοναδικών συνθηματικών taxisnet του ενδιαφερομένου, στον κωδικό 
παραβόλου: 5736. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό του 

παραβόλου μπορεί να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος 

τραπεζικού ιδρύματος, ή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών 

(web-banking). 

5. 

Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, δεκατεσσάρων ευρώ 

και εβδομήντα λεπτών (14,70€), στον λογαριασμό με ΙΒΑΝ:  

GR9301100400000004054602554, υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)  

6. 
Σε περίπτωση παρακράτησης της κυριότητας του λεωφορείου, υποβάλλεται 
η εξοφλητική πράξη αυτής (αποδεικτικό άρσης παρακράτησης) 

β. 

Εφόσον έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικία του λεωφορείου, 

υποβάλλεται επιπρόσθετα (πέραν των παραπάνω) το 
παρακάτω:  

1.  
Πράξη οριστικής διαγραφής του υπό αντικατάσταση λεωφορείου η 

οποία εκδίδεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών.  
Σημείωση: Όταν το όριο ηλικίας του τουριστικού λεωφορείου έχει συμπληρωθεί, η 
αίτηση του δικαιούχου στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) απαιτείται 
να υποβληθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώθηκε το 
όριο ηλικίας του.  
 

https://www.seeoo.site/
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© https://www.seeoo.site/                                                                             Σελίδα 5 από 7                                                    

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

 

α. 
Στάδιο έγκρισης ειδικής διαδρομής [η σχετική έγκριση δίδεται 

από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού]:  

1. 

Αίτηση του ενδιαφερόμενου.  

Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά 

περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το καταστατικό και τις όποιες 
τροποποιήσεις αυτού, ή/και το Φ.Ε.Κ., στο οποίο να εμφαίνεται ο 

νόμιμος εκπρόσωπός του. 

3. 

Φωτοαντίγραφο της “βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων” 

(ΒΣΝΠ) του τουριστικού γραφείου με έδρα στην περιφέρεια όπου 
εκτελείται η υπό έγκριση ειδική διαδρομή. 

4. 
Φωτοαντίγραφο άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 346/2001 & την Εγκύκλιο Γ456/334008/21. 

5.  

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/86 του 
νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού γραφείου, συνοδευόμενη από 

σχετικό χάρτη, στην οποία:  

α) να δηλώνεται λεπτομερώς η αιτούμενη κυκλική διαδρομή, η 
αφετηρία, όπως και οι προγραμματισμένες στάσεις και  

β) να περιγράφονται τα σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος της διαδρομής.  

6.  

Βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. όπου περιγράφεται:  
α) το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής,  

β) πως η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται εντός των 

διοικητικών ορίων του οικείου Ο.Τ.Α., και  
γ) η καθορισμένη αφετηρία και τα σημεία στάσεων.  

Σημείωση: Σε περίπτωση που η προτεινόμενη διαδρομή υπερβαίνει τα διοικητικά όρια ενός 
Δήμου, απαιτείται βεβαίωση όλων των Δήμων από τους οποίους διέρχεται το λεωφορείο. Το 
παραπάνω δικαιολογητικό (γ) υποβάλλεται από τον αντίστοιχο αρμόδιο φορέα στου οποίου 
τα διοικητικά όρια υπάγονται τα εκάστοτε σημεία αφετηρίας ή/και στάσεων.  

https://www.seeoo.site/
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

 

β. Στάδιο έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία:  

1. 

Αίτηση του ενδιαφερόμενου.  

Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά 

περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. 
Φωτοαντίγραφο άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Π.Δ. 346/2001 & την Εγκύκλιο Γ456/334008/21. 

3.  
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) έγκρισης της διαδρομής, 

όπως προέκυψε από το παραπάνω «στάδιο έγκρισης της διαδρομής».  

4. 

Παράβολο τριακοσίων ευρώ (400,00€) στον κωδικό: [1450189001] 

υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. 

Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί και 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo, με χρήση των 
μοναδικών συνθηματικών taxisnet του ενδιαφερομένου, στον κωδικό 

παραβόλου: 5719. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό του 

παραβόλου μπορεί να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος 
τραπεζικού ιδρύματος, ή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών 

(web-banking). 

5. 

Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, διακοσίων ευρώ 

(200,00€), στον λογαριασμό:  GR9301100400000004054602554, 
υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)  

6.  

Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη από αρμόδια αρχή) σύμφωνα με 

το άρθρο 8 του ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού 
γραφείου, στην οποία θα δηλώνεται η τιμή του κομίστρου, όπως και η 

συχνότητα των δρομολογίων 
Σημείωση 1: Σε διάστημα ενός έτους από την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία του ειδικού 
τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, ο δικαιούχος 
οφείλει να προβεί στις δέουσες ενέργειες προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την ταξινόμηση του 
λεωφορείου, για την χορήγηση των κρατικών πινακίδων, όπως και την έκδοσης της 
άδειας κυκλοφορίας του.  
Σημείωση 2: Για την θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. 
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων στην συγκεκριμένη ειδική διαδρομή που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 22212/2008 (ΦΕΚ Β’ 2267), ακολουθείται μόνον η 
διαδικασία του παραπάνω (β) «σταδίου έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία», καθώς έχει ήδη 
εκδοθεί η αντίστοιχη ΚΥΑ. Στην περίπτωση αυτή, συνυποβάλλεται παράλληλα στην οικεία 
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) το δικαιολογητικό (α.6) του παραπάνω (α) 
«σταδίου έγκρισης της διαδρομής» που αφορά στην βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α.  

https://www.seeoo.site/
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Αναλυτικά η νομοθεσία : https://www.seeoo.site/legislation  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Τ.Ε.Ο.Μ.) 

Ν. 711/1977 (Α’ 284): «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων». 

Ν. 2446/1996 (Α’ 276): «Έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων». 

ΥΑ 7073/2011 (Β’ 1266): «Διαδικασία χορήγησης Β.Σ.Ν.Π. λειτουργίας σε Τ.Ε.Ο.Μ.». 

KYΑ 18913/2021 (Β’ 5161): «Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης ΒΣΝΠ μέσω NotifyBusiness». 

Ν. 4276/2014 (Α’ 155): «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών 
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» 
(Ορισμός τουριστικών επιχειρήσεων, Αντικατάσταση τουριστικών λεωφορείων κλπ) 

ΚΥΑ 12952/2013 (Β’ 1488): «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7073 ΥΑ “Διαδικασία χορήγησης 
Β.Σ.Ν.Π. σε Τ.Ε.Ο.Μ.”», (Διαδικασία μέσω ΚΕΠ, Προθεσμίες χορήγησης ΒΣΝΠ εντός 10 
ημερών από την Διοίκηση κλπ) 

Ν. 4663/2020 (Α’ 30), Άρθρο 37: «Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 711/1997» 
(Χρόνος κυκλοφορίας 27 ετών τουριστικών λεωφορείων, μεταχειρισμένα προς εισαγωγή με 
ηλικία έως 5 ετών, Ανάκληση άδειας, Αντικατάσταση, Λεωφορεία Ανοικτού Τύπου κλπ) 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ν. 711/1977 (Α’ 284): «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων». 

Απόφαση ΓΓ ΕΟΤ 513762/ειδ.αριθ.115/1994 (Β’ 565): «Αναπροσαρμογή και 
καθορισμός νέων παράβολων υπέρ ΕΟΤ και ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ, που θα καταβάλλονται από 
τουριστικές επιχειρήσεις για την χορήγηση του σήματος λειτουργίας».  

Ν. 2446/1996 (Α’ 276): «Έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων». 

ΚΥΑ Τ/932/1997 (Β’ 151): «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αντικατάστασης των 
Τουριστικών Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσεως». 

Ν. 3109/2003 (Α’ 38): «Ρύθμιση θεμάτων ΕΔΧ αυτοκινήτων & άλλες διατάξεις». 

ΥA 14340/2011 (Β’ 2537): «Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών 
τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης». 

Ν. 4070/2012 (Α’ 82): «Ρύθμιση θεμάτων ΕΔΧ αυτοκινήτων». 

ΥA 16367/2013 (Β’ 1806): «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14340 ΥΑ “Διαδικασία 
έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης”». 

Ν. 4254/2014 (Α’ 85): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Κατάργηση του ανώτατου πλαφόν 
των 6.000 € της εγγυητικής, Καθορισμός ύψους εγγυητικής επιχείρησης ΤΕΟΜ, 1.000 ανά 
όχημα έως τα πρώτα 10 οχήματα και 100 € ανά όχημα,  εφόσον ξεπερνούν τα 10 οχήματα)  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Δ.Χ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 

ΚΥΑ 22212/2008 (Β’ 2267): «Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας 
ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου». 

ΚΥΑ 12726/2011 (Β’ 2190): «Τροποποίηση της KYA µε αρ. 22212 (Β’ 2267)»  

ΚΥΑ 307226/2021 (Β’ 5508): «Απόσυρση μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών». 

Ν. 4582/2018 (Α’ 208), άρθρο 24:  «Παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα - 
τουριστικός συνοδός - έκδοση εισιτηρίων» 
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