Ν. 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016

Άρθρο 1 - Υποπαράγραφος Η.2. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ Ο∆ΗΓΟ

Με τη διάταξη της Υποπαραγράφου Η.2. του Άρθρου 1 του Ν. 4093/2012
(Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου), τα τουριστικά γραφεία θα µπορούν πλέον να
προµηθεύονται ΕΙΧ οχήµατα µέχρι 9 θέσεων (mini van, 4x4 κλπ.) για την εξυπηρέτησή
των πελατών τους χωρίς κόµιστρο.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή:
• Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία η ολική εκµίσθωση µε οδηγό, µέσω
προκράτησης µε αντίστοιχη σύµβαση ελάχιστης διάρκειας δώδεκα (12) ωρών,
Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων. Απαγορεύεται η µεταφορά µε
κόµιστρο µε τα αυτοκίνητα αυτά.
• Οι οδηγοί επιβατικών ιδιωτικής χρήσης που απασχολούνται στα τουριστικά γραφεία
πρέπει υποχρεωτικά:
1) Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή για
συγκεκριµένα πληµµελήµατα,
2) Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β΄ σε ισχύ,
για τουλάχιστον 24 µήνες πριν την έναρξη της απασχόλησής τους ως
οδηγών στα συγκεκριµένα τουριστικά γραφεία,
3) Να είναι υγιείς, µε βάση συγκεκριµένες ιατρικές εξετάσεις.
Στη συγκεκριµένη διάταξη προβλέπονται τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει
να διαθέτει το ενδιαφερόµενο τουριστικό γραφείο.

• Τα ΕΙΧ οχήµατα που εκµισθώνονται σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη:
1) Είναι οχήµατα άνω των 1.500 κ.εκ..
2) Εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών EURO V ή µεταγενέστερη.
3) Έχουν µέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα επτά (7) χρόνια από την
ηµεροµηνία κατασκευής τους πάνω από ένα χρόνο, και για τα ανοικτού
τύπου τα εννέα (9) χρόνια από την κυκλοφορία τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Τουρισµού θα οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις
σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων ως προς την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής, τα προσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης.
• Επιπλέον, σύµφωνα µε την ίδια διάταξη, επιτρέπεται πλέον η µεταφορά άνευ
κοµίστρου πελατών κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων µε επιβατηγά ιδιωτικής
χρήσης οχήµατα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυµάτων είτε κατόπιν χρηµατοδοτικής
µίσθωσης κατά τις κείµενες διατάξεις, από τα σηµεία άφιξης ή αναχώρησης µέχρι τις
εγκαταστάσεις των καταλυµάτων αυτών και αντίστροφα.
Η Υποπαράγραφος Η.2. του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου προβλέπει και τις κυρώσεις για
την παραβίασή των διατάξεών της.

