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Άρθρο 11 

«Θέση σε κυκλοφορία και άδεια κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων 

δημόσιας χρήσης - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 711/1977» 

 

«Άρθρο 4  

Θέση σε κυκλοφορία και άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού 

λεωφορείου δημόσιας χρήσης 

 

1. Τα τουριστικά γραφεία και οι Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών 

Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4276/2014 (Α ́ 155), 

δύνανται να θέτουν σε κυκλοφορία Δημόσιας Χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία 

(Δ.Χ.Τ.Λ.). Η ως άνω θέση σε κυκλοφορία προϋποθέτει την έκδοση αδείας 

κυκλοφορίας και τη χορήγηση κρατικών πινακίδων από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων. Η 

αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση κρατικών πινακίδων 

Δ.Χ.Τ.Λ., πέραν των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών που αφορούν το 

όχημα, συνοδεύεται από την άδεια οδικού μεταφορέα και από το ειδικό σήμα 

λειτουργίας ή τη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή το 

αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης λειτουργίας του τουριστικού γραφείου ή 

της Τ.Ε.Ο.Μ.  

2. Οι υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειών ή 

περιφερειακών ενοτήτων κοινοποιούν στις κατά τόπον αρμόδιες Περιφερειακές 

Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του 

τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης εντός τριάντα (30) ημερών από την 

έκδοσή της.  

3. Τα τουριστικά γραφεία και οι Τ.Ε.Ο.Μ. αιτούνται στην κατά τόπο αρμόδια 

Π.Υ.Τ. την καταχώριση στο ειδικό μητρώο του άρθρου 13 κάθε νέου τουριστικού 

λεωφορείου δημόσιας χρήσης που θέτουν σε κυκλοφορία, εντός τριάντα (30) 

ημερών από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση κρατικών 

πινακίδων, σύμφωνα με την παρ. 1. Ειδικά για τις Τ.Ε.Ο.Μ. το ως άνω αίτημα 

συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή το ύψος της οποίας ορίζεται στα χίλια (1.000) 

ευρώ για κάθε ειδικό τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης από τα πρώτα δέκα 

που θέτει σε κυκλοφορία η Τ.Ε.Ο.Μ. και σε εκατό (100) ευρώ για κάθε ένα από τα 

επόμενα πέραν του παραπάνω αριθμού. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής 

δύναται να αναπροσαρμόζεται με την απόφαση της παρ. 5.  

4. Τα τουριστικά γραφεία και οι Τ.Ε.Ο.Μ. δηλώνουν με έγγραφο ή 

ηλεκτρονικό τρόπο στην κατά τόπο αρμόδια Π.Υ.Τ. οποιαδήποτε μεταβολή στον 

αριθμό των Δ.Χ.Τ.Λ. (ιδιόκτητων ή μισθωμένων) που χρησιμοποιούν και 

οποιαδήποτε ένταξη ή απένταξη Δ.Χ.Τ.Λ. στη δυναμικότητά τους.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών 

και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας της παρ. 1, το ύψος 

της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 και η διαχείριση αυτής, η διαδικασία και το 

παράβολο καταχώρησης των Δ.Χ.Τ.Λ. στο μητρώο του άρθρου 13, καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης του πρώτου 

εδαφίου, αναφορικά με τη διαχείριση της εγγυητικής επιστολής και το ύψος του 

παραβόλου εφαρμόζονται αντίστοιχα οι παρ. 2 και 5 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 

14340/3.11.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β ́ 2537) 

περί της διαδικασίας έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών 

λεωφορείων δημόσιας χρήσης.».  



 

«Άρθρο 12 

Αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων 

δημόσιας χρήσης - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 711/1977» 

 

 «Άρθρο 6 

Αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων 

δημόσιας χρήσης 

 

1. Νέα άδεια κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας 

χρήσης, σε αντικατάσταση της αρχικής, εκδίδεται από τις υπηρεσίες μεταφορών 

και επικοινωνιών των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων μετά από έκδοση 

διαπιστωτικής πράξης για την κατά τον χρόνο της αντικατάστασης συνδρομή των 

προϋποθέσεων αντικατάστασης από τις κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές 

Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), εφόσον υποβληθούν σε αυτές οι απαιτούμενες 

κατά περίπτωση συμβολαιογραφικές πράξεις, στις περιπτώσεις:  

α. Σύστασης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής από 

φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον είναι κάτοχος νόμιμης 

άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου, εφόσον το νομικό πρόσωπο 

αποκτήσει το ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή Τουριστικής 

Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) ή τη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων 

προϋποθέσεων λειτουργίας ή έχει προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας.  

β. Μετατροπής της νομικής μορφής οποιουδήποτε νομικού προσώπου επ’ 

ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί νομίμως άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού 

λεωφορείου, εφόσον προηγηθεί γνωστοποίηση λειτουργίας από το νομικό 

πρόσωπο με τη νέα του μορφή.  

γ. Συγχώνευσης τουριστικών γραφείων ή γραφείου με μια ή περισσότερες 

Τ.Ε.Ο.Μ. ή Τ.Ε.Ο.Μ. μεταξύ τους, οποιασδήποτε μορφής νομικών προσώπων, 

εφόσον κατείχαν νομίμως την άδεια κυκλοφορίας των ειδικών τουριστικών 

λεωφορείων τους.  

δ. Πώλησης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων από και προς τουριστικά 

γραφεία ή Τ.Ε.Ο.Μ. λόγω παύσης λειτουργίας ή από άλλες αιτίες. 

ε. Θανάτου φυσικού προσώπου στο οποίο είχε χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας 

ειδικού τουριστικού λεωφορείου.  

2. α. Για όλες τις περιπτώσεις της παρ. 1, εκτός της περ. γ  ́και της περίπτωσης 

πώλησης από επιχείρηση που έπαυσε να λειτουργεί, οι νέοι δικαιούχοι οφείλουν 

να υποβάλουν την αίτηση στην κατά τόπον αρμόδια Π.Υ.Τ. για την έκδοση της 

σχετικής διαπιστωτικής πράξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους 

από την επελθούσα αλλαγή.  

β. Για την περίπτωση πώλησης λεωφορείου από γραφείο ή Τ.Ε.Ο.Μ. που 

έπαυσε να λειτουργεί, η προθεσμία ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία 

ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας του γραφείου ή από την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας της επιχείρησης.  

γ. Για την περ. ε ́ της παρ. 1, κατά την οποία οι κληρονόμοι έλαβαν επ’ ονόματί 

τους το ειδικό σήμα λειτουρ- γίας τουριστικού γραφείου ή της Τ.Ε.Ο.Μ. ή τη 

βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή τη γνωστοποίηση 

λειτουργίας, η προθεσμία ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη λήξη των προθεσμιών 

αποποίησης της κληρονομίας, που ορίζονται στο άρθρο 1847 του Αστικού 

Κώδικα.  



3. Οι πράξεις των κατά τόπους αρμόδιων Π.Υ.Τ. που διαπιστώνουν την 

συνδρομή των προϋποθέσεων αντικατάστασης των αδειών κυκλοφορίας ειδικών 

τουριστικών λεωφορείων ως δημοσίας χρήσεως στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 

2 κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών ή 

Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, προς έκδοση των νέων αδειών 

κυκλοφορίας αυτών.».  

 


