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ΘΕΜΑ: Ίδρυση και λειτουργία τουριστικού γραφείου από επιχείρηση που 

ιδρύθηκε από ΚΤΕΛ Α.Ε. και χορήγηση σε αυτά Ε.Σ.Λ.. 

ΣΧΕΤ: Η υπ' αρ. 137/2010 γνωμοδότηση του Ζ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους. 

 

 

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό 

Πολιτισμού και Τουρισμού και αφορά στην Ίδρυση και λειτουργία τουριστικού γραφείου από 

επιχείρηση που ιδρύθηκε από ΚΤΕΛ Α.Ε. και χορήγηση σε αυτό Ε.Σ.Λ.. 

Συγκεκριμένα εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις είναι δυνατή η Ίδρυση και 

λειτουργία τουριστικού γραφείου από επιχείρηση που ιδρύθηκε από ΚΤΕΛ Α.Ε. και 

χορήγηση σε αυτό Ε.Σ.Λ: 

1. Θα πρέπει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να ελέγχεται όχι τόσο εάν υφίσταται δεσμός 

σύνδεσης του ΚΤΕΛ Α.Ε. με την ανεξάρτητη μεταφορική επιχείρηση του κατά την έννοια 

που δίδεται στο άρθ 42 Ε του ΚΝ 2190/1920, αλλά εάν υφίσταται πραγματικά ανεξάρτητη 

λειτουργούσα επιχείρηση. 

2. Κριτήριο μπορεί να αποτελέσουν, εκτός από την ύπαρξη διαφορετικού ΑΦΜ από τα ΚΤΕΛ 

ΑΕ (που θα αναγράφεται και στο ΕΣΛ σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ 3 Ν 2160/93), η ύπαρξη 

ανεξάρτητης γραφειακής εγκατάστασης (αρθ 4 παρ 1δ Ν 393/1976, η ύπαρξη ενσωμάτων 

αντικειμένων αποκλειστικής κυριότητας η χρήσεως της ανεξάρτητης μεταφορικής 

επιχείρησης, έτσι ώστε στις συναλλαγές να είναι διακριτή η θέση και η εγκατάσταση της από 

τις λοιπές εγκαταστάσεις των ΚΤΕΛ ΑΕ που μνημονεύονται στο αρ 4 παρ 2β του Ν 

2963/2001, οι οποίες κατά ρητή μνεία του νόμου κατασκευάστηκαν για την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών κατά την 

ενάσκηση της δημόσιος υπηρεσίας, υπό λειτουργική έννοια που τους ανατέθηκε. 

3. Για τους ίδιους λόγους δεν είναι δυνατή η παραχώρηση έστω και με μίσθωση των εν λόγω 

χώρων των ΚΤΕΛ ΑΕ σε ανεξάρτητες μεταφορικές επιχειρήσεις τους πολύ δε περισσότερο 

δεν είναι επιτρεπτή η παραχώρηση της χρήσεως των λεωφορείων τους που αποκτήθηκαν από 

τα ΚΤΕΛ ΑΕ (ενδεχομένως και με ενίσχυση από την πολιτεία, βλέπε παρ 7 άρθ 12 Ν 

2963/2001) με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένου συγκοινωνιακού έργου κατά 

τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 4 του Ν 2963/2001 με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση 

συγκεκριμένου συγκοινωνιακού έργου κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρο 2 και 4 του Ν 

2963/2001. Το μεταφορικό έργο των εν λόγω ανεξάρτητων επιχειρήσεων- τουριστικών 

γραφείων θα εκτελείται από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του άρθρου 1 του Ν 

711/1977, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν 2446/1996 και ισχύει, στις διατάξεις του οποίου 

παραπέμπει άλλωστε και η αιτιολογική έκθεση της νέας διάταξης (αρ 25 παρ 2 Ν 3710/2008), 

τα οποία μπορεί να είναι ιδιοκτησίας της ανεξάρτητης επιχείρησης η τρίτου τουριστικού 

γραφείου κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρο 1 παρ 1, 4, 6 και 4 παρ 1 του Ν 2446/1996. 

4. Περαιτέρω, για τους ίδιους λόγους δεν είναι εφικτή και η ίδρυση προμηθευτικών 

συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προμήθεια οχημάτων, ανταλλακτικών 



και εξαρτημάτων και άλλων υλικών, κατά τα προβλεπόμενα στη περίπτωση δ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν 2963/2001 για τις ανάγκες της ανεξάρτητης μεταφορικής 

επιχείρησης, καθόσον και η εν λόγω διάταξη αναφέρονται στη θεραπεία της κοινής ωφέλειας 

σκοπού των ΚΤΕΛ ΑΕ που σχετίζεται με την αποκλειστική εκτέλεση του συγκοινωνιακού 

έργου του, το οποίο έχει επακριβώς προσδιοριστεί στο αρθ 6 παρ 1 περιπτώσεις α και β Ν 

2963/2001. 

 

 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

 

Μαρία Μαρκοπουλιώτου 

 

Παρατήρηση 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 16338/22-11-2012, με τις υπ’ αριθ. 15408/8-11-2012 (ΦΕΚ Β 

2991) και 16016/18-11-2012 (ΦΕΚ Β 3055) ΚΥΑ επήλθαν τροποποιήσεις στο Ν.393/1976 

που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των Τουριστικών Γραφείων. Μεταξύ των 

τροποποιήσεων αυτών είναι και η κατάργηση της απαγόρευσης συστέγασης με άλλες 

επιχειρήσεις. Η ανωτέρω Εγκύκλιος περιλαμβάνεται στο βιβλίο των Εγκυκλίων. 

 


