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Α.Π.  :   1177

 Προς:    Βουλή των Ελλήνων  
   Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

               Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.
 
Κοιν.:  Βλ. Πίνακα Διανομής

            

Θέμα: Απάντηση στην με Α.Π. 7264/09.09.2022 Ερώτηση. 

Σχετικά με την εν θέματι ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων είκοσι δύο

(22) Βουλευτές της Κ.Ο. του Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το υπ’ αρ. 171745/01.06.2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

με το οποίο απαντήθηκε ερώτημα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας αναφορικά με το εάν

είναι επιτρεπτή η παραχώρηση χρήσης των Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσεως των Κ.Τ.Ε.Λ.

Α.Ε.  στα  ιδρυθέντα  εξ  αυτών  τουριστικά  γραφεία  για  τη  διενέργεια  εκδρομών

προσχηματισμένης ομάδας επιβατών, περιήλθε σε γνώση του Υπουργείου Τουρισμού με

σχετικό  έγγραφο  του  Συλλόγου  Τουριστικών  Γραφείων  νομού  Τρικάλων,  καθώς  δεν

περιλαμβανόταν στους αποδέκτες του. 

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σε αυτό καθώς και στη σχετική ερώτηση, η θέση

του  Υπουργείου  Τουρισμού  ως  προς  το  ζήτημα  του  διαχωρισμού  του  έργου  των

τουριστικών  λεωφορείων  από  αυτό  των  Κ.Τ.Ε.Λ.  Α.Ε.  απορρέει  από  την  ερμηνεία  των

διατάξεων  που  διέπουν  τη  λειτουργία  και  το  έργο  των  τουριστικών  γραφείων  και  των

Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων (ν. 393/1976, άρθρο 1 και ν. 711/1977, άρθρο 1) και των

Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. (ν. 2963/2001), από τις οποίες προκύπτει σαφώς ότι το έργο της μεταφοράς

προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών επιφυλάσσεται από τον νομοθέτη

αποκλειστικά στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης τα οποία μπορούν  να

θέσουν  σε  κυκλοφορία μόνο τουριστικές  επιχειρήσεις  (τουριστικά γραφεία ή  ΤΕΟΜ).  Η

εκτέλεση  εκδρομών  από  τις  επιχειρήσεις  Κ.Τ.Ε.Λ.  Α.Ε.   είναι  δυνατή  μόνο   υπό  την

προϋπόθεση  της  ίδρυσης  τουριστικού  γραφείου  και  της  χρήσης  ειδικών  τουριστικών

λεωφορείων  δημόσιας  χρήσης.  Τα  ανωτέρω  αποτυπώνονται  ρητά  και  στην  υπ’  αριθμ.

137/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή

από  τον  Υφυπουργό Πολιτισμού  και  Τουρισμού αποκτώντας  έτσι  δεσμευτική  ισχύ  στην

εφαρμογή της. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. δεν μπορούν, για την εκτέλεση του

έργου που τους έχει ανατεθεί, ήτοι την εκτέλεση συγκοινωνίας, να χρησιμοποιούν ειδικά

τουριστικά  λεωφορεία  δημόσιας  χρήσης,  καθώς  αυτά  απαγορεύεται  να  εκτελούν  με
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οποιοδήποτε τρόπο συγκοινωνιακό έργο τακτικών αστικών και  υπεραστικών επιβατικών

γραμμών. 

Τέλος,  η  θέση  του  Υπουργείου  Τουρισμού  αποτυπώνεται  και  στις  Αποφάσεις  του

Υπουργού Τουρισμού με τις οποίες κυρώνονται τα Πρακτικά της Επιτροπής Προσφυγών του

ν. 3270/2004, η οποία έχει επανειλημμένα αποφανθεί υπέρ της διατήρησης διοικητικών

κυρώσεων  που  έχουν  επιβληθεί  από  τις  ΠΥΤ,  αφενός  σε  τουριστικά  γραφεία  που

πραγματοποιούν  μεταφορά προσώπων στο πλαίσιο  οργανωμένης  ή άλλης εκδρομής  με

λεωφορεία  των  Κ.Τ.Ε.Λ.  Α.Ε.,  αντί  των  τουριστικών  λεωφορείων,  και  αφετέρου  σε

επιχειρήσεις  Κ.Τ.Ε.Λ.  Α.Ε. οι  οποίες για την εκτέλεση του έργου που τους έχει  ανατεθεί

(τακτικά δρομολόγια) χρησιμοποιούν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Τουρισμού θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με

το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς την κατεύθυνση της πλήρους αποσαφήνισης

του  έργου  των  Δημόσιας  Χρήσης  Τουριστικών  Λεωφορείων  και  των   Κ.Τ.Ε.Λ.  Α.Ε.,  για

λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής αντιφατικών ερμηνειών.

Ακριβές Αντίγραφο

Ελένη Κωστοπούλου
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών

Θεμάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κ  ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1.Βουλευτή κ. Αικατερίνη Νοτοπούλου
2.Βουλευτή κ. Σία Αναγνωστοπούλου
3.Βουλευτή κ. Αλέξανδρο-Χρήστο Αυλωνίτη
4.Βουλευτή κ. Σωκράτη Βαρδάκη
5.Βουλευτή κ. Καλλιόπη Βέττα
6.Βουλευτή κ. Χρήστο Γιαννούλη
7.Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Ζουράρι 
8.Βουλευτή κ. Νικόλαο Ηγουμενίδη
9.Βουλευτή κ. Διονύση Καλαματιανό
10. Βουλευτή κ. Νίνα Κασιμάτη
11. Βουλευτή κ. Σπύρο Λάππα
12. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπάρκα
13. Βουλευτή κ. Παύλο Πολάκη
14. Βουλευτή κ. Νεκτάριο Σαντορινιό
15. Βουλευτή κ. Νικόλαο Συρμαλένιο
16. Βουλευτή κ. Άγγελο Τόλκα
17. Βουλευτή κ. Γεώργιο Τσίπρα

18. Βουλευτή κ. Σωκράτη Φάμελλο
19. Βουλευτή κ. Νικόλαο Φίλη

20. Βουλευτή κ. Θεανώ Φωτίου

21. Βουλευτή κ. Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη
22. Βουλευτή κ. Ραλλία Χρηστίδου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
Υπηρεσία Συντονισμού
Σελίδες απάντησης: (2)
Σελίδες συνημμένων: (0)
Σύνολο Σελίδων: (2)
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