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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου,  18/04/2022
Αρ. Πρωτ: 120241

Προς 
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση
Ομάδα Βουλευτών, όπως Πίνακας Αποδεκτών
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οδηγεί σε εξαθλίωση τα ταξί, δεν εφαρμόζει βασικές 
διατάξεις του νόμου 4530/2018»

Σχετ: Η Ερώτηση 4343/01.04.2022 

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Το Ψηφιακό Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν.4530/2018 (Α’ 59) βρίσκεται σε 
πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://edxeix.yme.gov.gr/. 
Μέσω του ανωτέρω Ψηφιακού Μητρώου, ειδικότερα, πραγματοποιείται η αδειοδότηση φορέων 
διαμεσολάβησης για την μεταφορά επιβατών με Ε.Δ.Χ οχήματα και την ενοικίαση Ε.Ι.Χ. 
οχημάτων με οδηγό και γίνεται η καταχώρηση συμβάσεων ενοικίασης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με 
οδηγό καθώς και διατακτικών Ταξιδιού/Μεταφοράς (Voucher) Προπληρωμένου και 
Οργανωμένου Πακέτου Διακοπών.
Πιο συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι το ημερολογιακό έτος 2021 αναρτήθηκαν στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου 283.359 συμβάσεις ενοικίασης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με 
οδηγό. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών  
τηρεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4530/2018 ψηφιακό μητρώο 
συμβάσεων.

2. Με το άρθρο 75 του ν. 4607/2019 (Α’ 65) αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 
4530/2018 (Α’59). Τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4530/2018 που αφορούν στην Ηλεκτρονική ή 
τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με οχήματα Ε.Δ.Χ. και για την ενοικίαση 
Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό καθώς και τα άρθρα 20 και 21 
σχετικά με τις συμβάσεις ενοικίασης των Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, είναι διατάξεις που 
ρυθμίζουν με άστοχο τρόπο τον έλεγχο της ορθής ή μη εφαρμογής τους, καθώς αναθέτουν 
την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, παρόλο που το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν είναι ελεγκτική αρχή και υπάρχει αδυναμία 
καταλογισμού των προβλεπόμενων ποινών με πράξεις επιβολής των διοικητικών προστίμων και 
κυρώσεων.  Σύμφωνα με την περ. (στ), της παρ. 5 του άρθρου 12 και ομοίως του άρθρου 13, 
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προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα τα οποία «βεβαιώνονται, κατά την οικεία νομοθεσία, 
παραχρήμα στο δημόσιο ταμείο σε ειδικό κωδικό για τις δράσεις οδικής ασφάλειας και 
ηλεκτρονικών συστημάτων», ωστόσο αυτός ο «ειδικός κωδικός» δεν υφίσταται ούτε  
δημιουργήθηκε επί  των ημερών σας.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 5 και 6 του άρθρου 12 και ομοίως του άρθρου 
13 του ν.4530/2018, προβλέφθηκε σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαμεσολάβησης άνευ 
αδείας, η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος οφείλει, κατόπιν κοινοποίησης σε αυτήν 
των σχετικών αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από την Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών του 
Υπουργείου, να διακόψει την λειτουργία τυχόν διαδικτυακού ιστότοπου του φορέα και κάθε 
είδους εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα μέσα. Ωστόσο, 
όπως προκύπτει από το π.δ.178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», η 
διακοπή λειτουργίας ιστότοπων καθώς και η φραγή πρόσβασης σε ιστοσελίδες εκφεύγει του 
πλαισίου αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθιστώντας έτσι την 
υλοποίηση των ανωτέρω διατάξεων τεχνικά ανέφικτη και πρακτικά μη υλοποιήσιμη.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές διατάξεις του ν. 4530/2018 είναι 
πρακτικά ανεφάρμοστες, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προτίθεται να προχωρήσει 
στην αναμόρφωση αυτού του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου για τη θέσπιση ορθολογικών 
και αναγκαίων κανόνων στην αγορά των υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταφοράς επιβατών με 
οχήματα Ε.Δ.Χ. και για την ενοικίαση Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό 
ή την εκμίσθωση μέσω προκρατήσεως Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) στο ταξίμετρο του 
Ε.Δ.Χ. οχήματος, που τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση - παραλαβή του επιβάτη, 
υποχρεωτικά ενσωματώνεται ή συνδέεται με ειδικό μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων και 
καταγραφής εσόδων σε φορολογική μνήμη του ν. 1809/ 1989 (Α΄ 222) (φορολογικό 
ταξίμετρο), καθιστώντας έτσι ευχερή τη φορολόγηση και εξασφαλίζοντας τα έσοδα του 
δημοσίου. Η δε λειτουργία των ταξιμέτρων ρυθμίζεται με την υπ. αριθμ. 91354/2017 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β’ 2983) .

3. Σύμφωνα την παρ. 1 της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 
222), επιτρέπεται  στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α` 118), και σε εταιρείες 
και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α` 82), η ολική 
εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση Επιβατηγών Ιδιωτικής 
Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) Αυτοκινήτων με ελάχιστη διάρκεια έξι (6) ωρών. 
Με το άρθρο 219α του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όμως ο οποίος ψηφίστηκε επί της περιόδου 
διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης μειώθηκε  στις τρεις (3) ώρες, 
ενώ ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια 
της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίστηκε  σε μισή ώρα (30 
λεπτά) για την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Αύγουστο. Καθίσταται συνεπώς 
προσχηματική η πρότασή σας για αύξηση της ελάχιστης διάρκειας σε έξι (6) ώρες.

   

Εσωτερική διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Ο Υφυπουργός
Υποδομών & Μεταφορών

Μιχάλης Γ. Παπαδόπουλος
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Πίνακας Αποδεκτών:                                                                                                                                           

1. Βουλευτής κ. Παππάς Νικόλαος
2. Βουλευτής κ. Αβραμάκης Ελευθέριος
3. Βουλευτής κ. Αθανασίου Νάσος
4. Βουλευτής κ. Αλεξιάδης Τρύφων
5. Βουλευτής κ. Αμανατίδης Γιάννης
6. Βουλευτής κ. Αναγνωστοπούλου Σία
7. Βουλευτής κ. Αραχωβίτης Σταύρος
8. Βουλευτής κ. Αυγέρη Δώρα
9. Βουλευτής κ. Βαγενά Άννα
10. Βουλευτής κ. Βέττα Καλλιόπη
11. Βουλευτής κ. Γεροβασίλη Όλγα
12. Βουλευτής κ. Γιαννούλης Χρήστος
13. Βουλευτής κ. Γκαρά Νατάσα
14. Βουλευτής κ. Δρίτσας Θεόδωρος
15. Βουλευτής κ. Ελευθεριάδου Τάνια
16. Βουλευτής κ. Ζαχαριάδης Κώστας
17. Βουλευτής κ. Ηγουμενίδης Νικόλαος
18. Βουλευτής κ. Καλαματιανός Διονύσης 
19. Βουλευτής κ. Κασιμάτη Νίνα
20. Βουλευτής κ. Κατρούγκαλος Γιώργος
21. Βουλευτής κ. Κάτσης Μάριος
22. Βουλευτής κ. Καφαντάρη Χαρά
23. Βουλευτής κ. Λάππας Σπύρος
24. Βουλευτής κ. Μάλαμα Κυριακή
25. Βουλευτής κ. Μάρκου Κώστας
26. Βουλευτής κ. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
27. Βουλευτής κ. Μουζάλας Γιάννης
28. Βουλευτής κ. Μπαλάφας Γιάννης
29. Βουλευτής κ. Μπάρκας Κωνσταντίνος
30. Βουλευτής κ. Μπουρνούς Γιάννης
31. Βουλευτής κ. Μωραΐτης Θάνος
32. Βουλευτής κ. Νοτοπούλου Αικατερίνη
33. Βουλευτής κ. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
34. Βουλευτής κ. Πέρκα Θεοπίστη 
35. Βουλευτής κ. Πούλου Παναγιού 
36. Βουλευτής κ. Σαντορινιός Νεκτάριος
37. Βουλευτής κ. Σκουρολιάκος Πάνος
38. Βουλευτής κ. Σκούφα Μπέττυ
39. Βουλευτής κ. Σπίρτζης Χρήστος
40. Βουλευτής κ. Τόλκας Άγγελος
41. Βουλευτής κ. Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
42. Βουλευτής κ. Τσίπρας Γιώργος
43. Βουλευτής κ. Φίλης Νικόλαος
44. Βουλευτής κ. Φωτίου Θεανώ
45. Βουλευτής κ. Χρηστίδου Ραλλία
46. Βουλευτής κ. Ψυχογιός Γιώργος
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