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ΥΥππόόμμννηημμαα  
 

Προς: ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  κκααιι  ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν  ((γγρρααφφεείίοο  ΥΥπποουυρργγοούύ  κκ..  ΚΚ..  ΚΚααρρααμμααννλλήή)) 
 
Υπόψη: ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  κκααιι  ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν  ((γγρρααφφεείίοο  ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ  κκ..  ΜΜ..  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοουυ)) 
 
Κοιν: ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΕΕππιιββααττιικκώώνν  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  ((γγρρααφφεείίοο  ΔΔννττηη  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  κκ..  ΠΠααττσσιιααββοούύ  ΓΓ..)) 
 ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΕΕππιιββααττιικκώώνν  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  ((κκ..  ΠΠααυυλλήή  ΕΕιιρρήήννηη))  
 ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΕΕππιιββααττιικκώώνν  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  ((κκ..  ΠΠαατττταακκοούύ  ΑΑμμααλλίίαα))    
   
Από:  Επιτροπή Σωματείων Επαγγελματιών ΕΙΧ με Οδηγό 
 E: paseemo26@gmail.com 
 T: 2105982700  
 Κ: 6940776313 
 
Ημ/νία: 19 Οκτωβρίου 2021 
 
ΘΘέέμμαα::  ΆΆρρθθρροο  4477  ΣΣχχεεδδίίοουυ  ΝΝόόμμοουυ  &&  ΕΕφφααρρμμοογγήή  μμέέττρρωωνν  ΔΔαακκττυυλλίίοουυ  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
 
 Με αφορμή την παρουσίαση στις 13/10/2021 από το Υπουργείο Υποδομών & 
Μεταφορών του Σχεδίου Νόμου «Οδηγώντας με Ασφάλεια», αλλά και την επερχόμενη 
εφαρμογή από 25/10/2021 μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της 
Αθήνας, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω:  
 
ΆΆρρθθρροο  4477  ττοουυ  ΣΣχχεεδδίίοουυ  ΝΝόόμμοουυ  ««ΟΟδδηηγγώώννττααςς  μμεε  ΑΑσσφφάάλλεειιαα»»  
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (ε) του άρθρου 1 του Βασιλικού 
Διατάγματος 436 [ΦΕΚ Α' 111, 6.7.1961] τα τουριστικά λεωφορεία, οι καντίνες και τα 
επιβατικά οχήματα χωρίς μετρητή, χαρακτηρίζονταν ως «τουριστικά οχήματα».  
 
 Με το άρθρο 16 του ν. 1437/84 [ΦΕΚ Α' 59] απαγορεύτηκε να χαρακτηρίζονται 
πλέον άλλα επιβατικά οχήματα χωρίς μετρητή ως "τουριστικά" και παρέμειναν 
χαρακτηρισμένα τότε, μόνον τα κυκλοφορούντα 31 οχήματα, με τακτή ημερομηνία 
αποχαρακτηρισμού τους την 31/12/1989, οπότε από την ημερομηνία αυτή και μετά, θα 
έπρεπε να αποχαρακτηριστούν και να μετατραπούν σε ταξί.  
 
 Με την Υπουργική Απόφαση 34942/2982/89 [ΦΕΚ Β' 694, 15.9.1989] την οποία 
υπογράφει ο τότε διατελέσας Υπουργός και λίγο πριν την προαναφερόμενη καταληκτική 
ημερομηνία που είχε θέσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ρητά καταργήθηκε η Βούληση του 
Ελληνικού Λαού και αυτούσιο το προαναφερόμενο άρθρο 16 του ν. 1437/84, ενώ 
αποφασίστηκε να συνεχίσουν το έργο τους τα 31 χαρακτηρισμένα ως "τουριστικά" 
οχήματα, με το αιτιολογικό που αναφέρεται ρητά στην Απόφαση, ότι δηλαδή το 
συγκεκριμένο έργο υψηλών απαιτήσεων προκειμένου να εξυπηρετούνται τουρίστες 
υψηλής εισοδηματικής στάθμης, επίσημων, αλλά και κυβερνητικών στελεχών, δεν υπήρχε 
η δυνατότητα να εκτελεστεί από ενοικιαζόμενα ΕΙΧ και σε καμία περίπτωση από ταξί. 
 Σημειώνεται, πως στον ν. 1437/84 δεν είχε δοθεί εξουσιοδότηση στον εκάστοτε 
Υπουργό να ακυρώσει οιοδήποτε άρθρο ή έστω να διαφοροποιήσει όρους και 
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προϋποθέσεις του ψηφισθέντος από το Ελληνικό Κοινοβούλιο άρθρου 16. Για τον λόγο 
αυτό, με το άρθρο 25 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α’ 123) κυρώθηκε μετέπειτα με νόμο, η 
προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση 34942/2982/89.  
 
 Έκτοτε, όπως σας είναι ήδη γνωστό, τουρίστες υψηλής εισοδηματικής στάθμης, 
επίσημοι προσκεκλημένοι, αλλά και κυβερνητικά στελέχη, εξυπηρετούνται παράλληλα και 
πανελλαδικά από οχήματα ΕΙΧ με οδηγό που ανήκουν σε μέλη των σωματείων μας, 
δηλαδή σε τουριστικές επιχειρήσεις είτε εκμίσθωσης αυτοκινήτων είτε τουριστικών 
γραφείων.  
 
 Με το άρθρο 47 του Σχεδίου Νόμου «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός 
πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση 
αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, 
ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» που παρουσιάσατε 
την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται «τουριστικά οχήματα» 
τα αναφερόμενα τριανταένα (31) οχήματα, ενώ παράλληλα προτείνεται διαφοροποίηση ως 
προς την προϋπόθεση θέσεων επιβατών, οπότε θα επιτρέπονται οχήματα έως εννέα (9) 
θέσεων επιβατών (της θέσης του οδηγού συμπεριλαμβανομένης).  
 

Επισημαίνουμε  πως θα χρειαστεί να συμπεριλάβετε στο άρθρο 47 και τα οχήματα 
των τουριστικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε τουριστικές επιχειρήσεις εκμίσθωσης 
αυτοκινήτων και τουριστικών γραφείων, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές και όπως σας είναι 
γνωστό, δραστηριοποιούνται σήμερα σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας μας, από 
την Κέρκυρα έως την Ρόδο και από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη.  

 
Οι συγκεκριμένες τουριστικές επιχειρήσεις είναι αυτές που καλύπτουν την 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, ακριβώς όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του ν. 1959/1991 
(ΦΕΚ Α’ 123), δηλαδή καλύπτουν το συγκεκριμένο έργο υψηλών απαιτήσεων 
προκειμένου να εξυπηρετούνται τουρίστες υψηλής εισοδηματικής στάθμης, 
επίσημων, αλλά και κυβερνητικών στελεχών.  

 
Κατά συνέπεια και όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 25 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α’ 

123), «είναι κοινωνικά επιβεβλημένο, γεγονός που αποδεικνύεται από όλες τις 
τουριστικά ανταγωνίστριες χώρες», αλλά και όπως έχει αποδειχθεί εν τοις πράγμασι την 
τελευταία δεκαετία, να χαρακτηριστούν ως «τουριστικά οχήματα» τα κυκλοφορούντα και 
ήδη καταχωρημένα και ανακοινωθέντα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Τουρισμού, αντίστοιχα οχήματα.  
 
ΜΜέέττρραα  ππεερριιοορριισσμμοούύ  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  οοχχηημμάάττωωνν  σσττοο  κκέέννττρροο  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  
  
 Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της 18ης/10/2021 του Υπουργείου Μεταφορών και 
ύστερα από Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15/10/2021, 
αποφασίστηκε να εφαρμοσθούν εκ νέου τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων 
στο κέντρο της Αθήνας από την Δευτέρα 25/10/2021.  
 

Είναι γνωστό πως με βάση την ΚΥΑ Δ.Ο.Υ./οικ/2979/Φ.911 (ΦΕΚ Β’ 2180, 
7.6.2019) η οποία είχε ανασταλεί με την ΚΥΑ 2500/1/16 (ΦΕΚ Β’ 871, 16.3.2020) ως 
ισχύει, αναφορικά με τα μέτρα περιορισμού οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, 
προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων και για τα τουριστικά οχήματα.  

 
Παράλληλα, προβλέπεται ρητά στο άρθρο 2, παρ. (ε) εδάφιο τρίτο, εξαίρεση των 

μισθωμένων οχημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει εντός του οχήματος 
αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης.  
 Με δεδομένο πως η δραστηριότητα της ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό [κατά τα 
όσα ορίζονται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) ως ισχύει] αφορά επίσης εκμισθούμενα οχήματα, 
θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί ρητά στο συγκεκριμένο εδάφιο, ώστε να αποφευχθεί 
ενδεχόμενο παρερμηνειών από τα όργανα ελέγχου.  
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 Με βάση τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί και να γίνει ειδική μνεία 
για τα οχήματα ΕΙΧ με οδηγό των περιπτώσεων 1 και 5Α της υποπαραγράφου Η.2 της 
παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) ως ισχύει, ώστε να 
υπάρξει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν απρόσκοπτα οι τουρίστε της Χώρας μας, οι 
επίσημοι προσκεκλημένοι, αλλά και τα Κυβερνητικά Στελέχη κατά το χρονικό διάστημα 
που θα ισχύουν τα μέτρα περιορισμού οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.  
 
 Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 
 
Με εκτίμηση, 
  

ΤΤαα  ααννάά  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  σσωωμμααττεείίαα 

   
 

  

Πα.Σ.Ε.Ε.Μ.Ο. Σ.Ε.Ε.Ο.Ο. Σ.Ε.Μ.Μ. Σ.Ε.Ε.Μ.Ο. Ε.Σ.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.Ο. Σ.Ε.Ο.Ο.Κ. 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
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