Εκτελεστική απόφαση που εξειδικεύει τις διατάξεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου για
τα Mini Van, 4x4 κλπ.
ΚΥΑ 15732/2012 - Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης
αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και
εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων
Όσον αφορά τα τουριστικά γραφεία που εκμισθώνουν επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα με
οδηγό, σύμφωνα με την περ. 1 της Υποπαραγράφου Η2 του άρθρου
1 του Ν. 4093/2012 (Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου), η ως άνω Κ.Υ.Α. προβλέπει τα εξής:
• Τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα που εκμισθώνονται με οδηγό, σύμφωνα με τις διατάξεις της
συγκεκριμένης ΚΥΑ, πρέπει:
¾ Να είναι κυβισμού άνω των 1.500 κ.εκ.
¾ Να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερη.
¾ Να έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας επτά (7) χρόνια και προκειμένου περί
οχημάτων ανοικτού τύπου εννέα (9) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης
άδειας κυκλοφορίας τους, εφ’ όσον αυτή δεν διαφέρει περισσότερο του ενός χρόνου
από την ημερομηνία κατασκευής τους.
• 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.
[Η διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης είναι ασαφής και μη δόκιμη.]
• Οι οδηγοί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που απασχολούνται στα τουριστικά γραφεία που εκμισθώνουν τα
συγκεκριμένα οχήματα πρέπει:
¾ Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για συγκεκριμένα
πλημμελήματα.
¾ Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β΄ σε ισχύ, εκδοθείσας
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την έναρξη απασχόλησής τους στα
τουριστικά γραφεία της απόφασης αυτής.
¾ Να είναι υγιείς, με βάση συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις.
• Τα τουριστικά γραφεία που απασχολούν οδηγούς σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες
αρχές πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, επικυρωμένο αντίγραφο άδειας
οδήγησης και ιατρικό πιστοποιητικό για κάθε οδηγό.
• Τα τουριστικά γραφεία μπορούν να εκμισθώνουν επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα με
οδηγό εφ’ όσον αναγγείλουν στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. τη δραστηριότητά τους αυτή,
υποβάλλοντας παράλληλα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
¾ αίτηση-δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της ως άνω ΚΥΑ, η οποία επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος νομικού
προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) την οποία υπάγεται.
¾ πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για κάθε
εκμισθούμενο όχημα. Εάν από τα δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία
έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, προσκομίζεται και
οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας όπου ταξινομήθηκε το όχημα,
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επικυρωμένο από αρμόδια αρχή, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της
πρώτης άδειας κυκλοφορίας του.
¾ τίτλους ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο
να προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50%
των οχημάτων, ελάχιστου εμβαδού 6 τ.μ. ανά εκμισθούμενο όχημα, εφόσον ο
συνολικός αριθμός των οχημάτων αυτών υπερβαίνει τα δέκα (10). Σε περίπτωση που
ο συνολικός αριθμός των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα δέκα (10), δεν απαιτείται η
ύπαρξη χώρου στάθμευσης.
¾ Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού εκατό ευρώ (100€) πλέον χαρτοσήμου υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κατατίθεται σε οποιοδήποτε Δ.Ο.Υ. στον κωδικό
3741.
Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του συνόλου των παραπάνω
δικαιολογητικών, η οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. χορηγεί στα τουριστικά γραφεία βεβαίωση
συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της συγκεκριμένης
δραστηριότητας, εκτός αν διαπιστωθεί η μη συγκέντρωση των νόμιμων προϋποθέσεων ή η μη
συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, οπότε η Π.Υ.Τ. απαγορεύει την άσκηση της
δραστηριότητας και γνωστοποιεί εγγράφως τους λόγους.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των 15 ημερών, η άσκηση της δραστηριότητας
εκμίσθωσης οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με οδηγό ασκείται ελεύθερα και ο ενδιαφερόμενος
μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν.
3230/2004, η οποία εκδίδεται αυτόματα.
• Οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού αριθμού των εκμισθούμενων οχημάτων δηλώνεται
στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παρ. 5 περιπτ. (β) της
συγκεκριμένης ΚΥΑ, δηλαδή πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο άδειας
κυκλοφορίας για κάθε εκμισθούμενο όχημα, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής
αρχής της χώρας όπου ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή, από το οποίο
προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του, εφ’ όσον αυτή δεν
προκύπτει από τα δύο πρώτα δικαιολογητικά.
• Για την εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των άρ. 6, 7 παρ. 3, 9 παρ. 1 και 2, και 10 της υπ’ αριθμ.
16597/29.12.2010 (ΦΕΚ 2156/Β) ΚΥΑ για τα Rent-a-Car. Στη σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου
7 της απόφασης αυτής αναγράφονται επιπλέον ο αριθμός άδειας οδήγησης και τα πλήρη
στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου του οδηγού.
• Η ΚΥΑ 15732/2012, όσον αφορά τις κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεών της,
παραπέμπει στην περ. 6 της Υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012
(Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου).
Όπου αναφέρεται προσωρινή ή οριστική αφαίρεση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, εννοείται η
προσωρινή θέση σε αναστολή ή η απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας εκμίσθωσης
επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό, με απόφαση του Προϊσταμένου της
οικείας ΠΥΤ του ΕΟΤ.
• Η διαδικασία για την εκμίσθωση ΕΙΧ αυτοκινήτων με οδηγό και μέσω των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), και
ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά EKE μέσω της διεύθυνσης
http://www.ermis.gov.gr). Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται ειδικό
έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της απόφασης αυτής.
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