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ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΑΑ  
ΙΙ..  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  
Α. ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Β. ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Γ. ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Β.Σ.Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΙΙΙΙ..  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΣΣΙΙΑΑ  
 

 

 

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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

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 ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του επιχειρηματία ή 
του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.  

Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Gov.Gr 

4. 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης του αιτούντος 

φυσικού ή νομικού προσώπου.  
Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Solon.Gov.Gr 

5. 

Τίτλοι ιδιοκτησίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης/παραχώρησης της 

χρήσης (επικυρωμένα από αρμόδια αρχή), από το οποίο να 

προκύπτει η γραφειακή εγκατάσταση της επιχείρησης. 

6. 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (αστικής επαγγελματικής ευθύνης), στο 

οποίο να αναγράφεται ο αριθμός του ασφαλιστηρίου και η επωνυμία 

της ασφαλιστικής εταιρίας. 

7. 

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: 5713. 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). 

8. 

Εγγυητική επιστολή πενταετούς διάρκειας (ως συνημμένο 

υπόδειγμα) υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 

ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€).  
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. 

https://www.seeoo.site/
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Σε περίπτωση που το τουριστικό γραφείο επιθυμεί να αιτηθεί επιπλέον την 

ΒΣΝΠ «Ολικής Εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό», καθώς παρέχει υπηρεσία 
μεταφοράς, άνευ κομίστρου, μέσω ολικής εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητου 

με οδηγό (π.χ. van εννέα θέσεων), υποβάλλονται επιπλέον τα παρακάτω: 

1. 
Αίτηση (ως συνημμένο υπόδειγμα). Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση 

υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. 

Πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο των αδειών 

κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτει η επιχείρηση. Εάν από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης 

της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, προσκομίζεται και 
οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας που 

ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή, από το 

οποίο προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας 
κυκλοφορίας του.  

3. 

Απόδειξη κατάθεσης παράβολου 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: 0469. 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). 

4. 

Τίτλοι ιδιοκτησίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης/παραχώρησης της 
χρήσης χώρου στάθμευσης (επικυρωμένα από αρμόδια αρχή) σε 

περίπτωση που ο στόλος των οχημάτων είναι μεγαλύτερος των 10. Σε 

τέτοια περίπτωση απαιτείται να διαθέτει η επιχείρηση χώρο 
στάθμευσης για το 50% των οχημάτων. Ο χώρος που προβλέπεται 

είναι έξι (6) τετραγωνικά μέτρα ανά όχημα.  

Σημ: Οχήματα που κατέχει η επιχείρηση με την μέθοδο της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν λαμβάνονται υπόψη στην 
προσμέτρηση των οχημάτων.  

Σημ: Τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό απαιτείται να εμπίπτουν στην κατηγορία 
εκπομπών EURO 5 ή V ή μεταγενέστερη και να έχουν μέγιστο χρόνο 
κυκλοφορίας τα δέκα (10) χρόνια.  
 

https://www.seeoo.site/
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
“ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ” (ΒΣΝΠ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

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 ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του επιχειρηματία ή 

του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.  
Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Gov.Gr 

4. 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης του αιτούντος 

φυσικού ή νομικού προσώπου.  
Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Solon.Gov.Gr 

5. 
Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος που χορηγείται από την 

οικεία Δ.Ο.Υ. ή μέσω του MyAADElive 

6. 

Τίτλοι ιδιοκτησίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης/παραχώρησης της 
χρήσης. Σε περίπτωση μίσθωσης, απαιτείται επιπροσθέτως μια 

υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ή του παραχωρούντα την χρήση ότι 

επιτρέπει στον μισθωτή να χρησιμοποιεί ολόκληρη, ή μέρος της 

μισθωμένης/παραχωρηθείσας του οικίας, ως επαγγελματική έδρα 
(όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα οφείλουν να είναι επικυρωμένα 

από αρμόδια αρχή). 

7. 
Υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή (επικυρωμένη από αρμόδια αρχή) 
ότι αποδέχεται να υπόκειται σε ελέγχους από κάθε αρμόδια αρχή. 

8. 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (αστικής επαγγελματικής ευθύνης), στο 

οποίο να αναγράφεται ο αριθμός του ασφαλιστηρίου και η επωνυμία 

της ασφαλιστικής εταιρίας. 

9. 

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: 5713. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό του 

παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος 

τραπεζικού ιδρύματος, ή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών 
(web-banking). 

10. 

Εγγυητική επιστολή πενταετούς διάρκειας (ως συνημμένο 

υπόδειγμα) υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 

ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€). 
Σημ: Tα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης που έχουν εκδοθεί στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων είναι αορίστου χρόνου 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
“ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ” (ΒΣΝΠ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

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. 
Τίτλοι ιδιοκτησίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης/παραχώρησης της 
χρήσης (επικυρωμένα από αρμόδια αρχή), από το οποίο να 

προκύπτει η γραφειακή εγκατάσταση της επιχείρησης. 

3. 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (αστικής επαγγελματικής ευθύνης), στο 

οποίο να αναγράφεται ο αριθμός του ασφαλιστηρίου και η επωνυμία 
της ασφαλιστικής εταιρίας. 

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: 5731. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό του 

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

(web-banking). 

5. 
Φωτοαντίγραφο της “βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων” 

(ΒΣΝΠ) του κεντρικού γραφείου. 
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ “ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ” (ΒΣΝΠ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά κατατίθενται ανά 5ετία 

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 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 

4. 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (αστικής επαγγελματικής ευθύνης), στο 

οποίο να αναγράφεται ο αριθμός του ασφαλιστηρίου και η επωνυμία 

της ασφαλιστικής εταιρίας. 

5. 

Εγγυητική επιστολή πενταετούς διάρκειας (ως συνημμένο 

υπόδειγμα) υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 

ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€).  
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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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

Ν. 393/1976 (Α’ 199): «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων». 

ΚΥΑ 1597/2011 (Β’ 108): «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ», 
(Κατάργηση κατώτατων τιμών στις τουριστικές υπηρεσίες, Τροποποίηση διατάξεων 
χορήγησης άδειας λειτουργίας, εγγυητική επίστολή) 

ΚΥΑ 14737/2011 (Β’ 2607): «Τροποποίηση της ΚΥΑ 1597/2011 (Β’ 108)» (Απαγόρευση 
συστέγασης τουριστικών επιχειρήσεων, Μείωση ύψους εγγυητικής για περιοχές με μόνιμους 

κατοίκους κάτω των 400) 

Ν. 4070/2012 (Α’ 82): «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας διαδικτυακών τουριστικών γραφείων». 

ΚΥΑ 15408/2012 (Β’ 2991): «Τροποποίηση της ΚΥΑ 1597/2011 (Β’ 108)» (Μείωση 
ύψους εγγυητικής επιστολής στα 5.000 €, Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών 
ηλεκτρονικά, Προθεσμίες χορήγησης ΒΣΝΠ από την διοίκηση) 

Ν. 4093/2012 (Α’ 222): «Εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητων, 

μοτοσικλετών και τετράκυκλων οχημάτων με οδηγό». 

ΚΥΑ 16016/2012 (Β’ 3055): «Τροποποίηση της ΚΥΑ 1597/2011 (Β’ 108)» (Νέες 
προθεσμίες χορήγησης ΒΣΝΠ από την διοίκηση στις 15 ημέρες & νέο έντυπο αίτησης) 

ΥA 17591 (Β’ 3356): «Καθορισμός ύψους εγγυητικής επιστολής για τα διαδικτυακά τουριστικά». 

Ν. 4254/2014 (Α’ 85): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Τροποποίηση του 4093/12, 
Μείωση της ελάχιστης μίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό σε 6ωρο, Μείωση ύψους εγγυητικής επιστολής 
ΤΕΟΜ στα 1.000 €, Καθορισμός EURO V στα ΤΛΔΧ, Ίδρυση διαδικτυακού τουρ. γραφείου)  

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

Ν. 4403/2016 (Α’ 125), κεφάλαιο Ε’, άρθρο 29 & 30: «Ρυθμίσεις θεμάτων τουρισμού»  

(Γραφειακή εγκατάσταση τουριστικών γραφείων, Προϋποθέσεις οδηγών δραστηριότητας 
ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό: απάλειψη του όρου ΙΚΑ) 

ΥA οικ. Α 79574/5488/18/2017 (Β’ 4587): «Ιατρικό πιστοποιητικό για την οδήγηση ολικώς 
εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)». 

Π.Δ. 7/2018 (Α’ 12): «Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και της 
συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11-12-2015)» (Ορισμός τουριστικού πακέτου, Απαίτηση ασφάλειας 
αστικής ευθύνης στο άρθρο 16, Πιστοποίηση φερεγγυότητας διοργανωτή στο άρθρο 17, Κυρώσεις στο άρθρο 23) 

Ν. 4512/2018 (Α’ 5): Μείωση της ελάχιστης μίσθωσης στις 3 ώρες. 

Ν. 4530/2018 (Α’ 59): «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» 
(Διαμεσολαβητής, Σημείο έναρξης, Λύση σύμβασης, Ελάχιστο μίσθωμα κλπ.) 

Ν. 4549/2018 (Α’ 105): «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199)» (Δυνατότητα 
χρήσης ΙΧ μεταφορικών μέσων σε περιηγήσεις, μείωση ελάχιστης μίσθωσης στα νησιά στα 30’) 

Ν. 4582/2018 (Α’ 208): «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής 
εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (Τουριστικός 
συνοδός, Συνεργασία με καταλύματα, Κυρώσεις στις περιπτώσεις που τα καταλύματα πωλούν 
τουριστικές υπηρεσίες, Διαδικτυακό τουριστικό γραφείο, Μεταφορές άρθρου 5Α) 

ΥA οικ. Α 84962/2020 (Β’ 4896): «Τροποποίηση της ΥΑ 79754/17  περί Ιατρικού 
πιστοποιητικού για την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης 
(Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)». 

Ν. 4764/2020 (Α’ 256): «Τροποποίηση της υποπερ. γ’ της περ. 3 της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’222)» (Τα οχήματα της περ. 1 έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα 10 έτη) 
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