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ΑΑννοοιικκττήή  εεππιισσττοολλήή  
 

Αθήνα, 21/12/2022 
 
Φίλες και φίλοι μέλη του ΠαΣΕΕΜΟ,  
 
 Πέρασαν τρία (3) χρόνια από τότε που το ΠαΣΕΕΜΟ ιδρύθηκε και φτάσαμε σήμερα στο σημείο 
που χρειάζεται (κατά τα όσα ορίζονται στο Καταστατικό του) να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου ΔΣ του.  
 Σε αυτά τα χρόνια, περάσαμε τις «παιδικές ασθένειες», υπήρξαν διαξιφισμοί, που είναι 
άλλωστε απαραίτητοι σε έναν παραγωγικό διάλογο προκειμένου να καταλήξουμε σε μια κοινή γραμμή 
πλεύσης και να αποκρυσταλλώσουμε άποψη, μελετήσαμε, αντιληφθήκαμε τον τρόπο...  
 Πλέον, έχει καταστεί κατανοητό σε όλους μας, ότι τα επαγγελματικά Σωματεία δεν είναι 
χώροι που ενδεχομένως θα αναδειχθεί κάποιος επαγγελματικά ή προσωπικά, αλλά αποτελούν 
ουσιαστικά (όπως άλλωστε αναφέρεται και στο κατά τον νόμο Καταστατικό τους) ενώσεις 
επαγγελματιών με σκοπό την διαφύλαξη, την μελέτη και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και 
επαγγελματικών συμφερόντων των επαγγελματιών που απαρτίζουν την ένωση αυτή.   
 
 Το ΠαΣΕΕΜΟ ιδρύθηκε το 2019 προκειμένου να αποτελέσει τον Πανελλήνιο φορέα 
εκπροσώπησης των επιχειρήσεων εκμισθούμενων ΕΙΧ με οδηγό, με δεδομένο ότι είχε τεθεί σε 
εφαρμογή το Ψηφιακό Μητρώο, η ελάχιστη μίσθωση, το σημείο έναρξης κλπ.  
 Εκείνη την εποχή, υπήρχε ήδη σε λειτουργία ένα άλλο σωματείο, το ΣΕΕΟΟ, το οποίο είχε 
ξεκινήσει την λειτουργία του το 2017 με μέλη συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενους οδηγούς 
της τότε Uber, οπότε με την αποχώρηση της Uber τον Απρίλιο του 2018, ουσιαστικά είχε τεθεί σε 
αδράνεια. Τα ιδρυτικά μέλη του ΠαΣΕΕΜΟ αποφάσισαν πως ήταν προτιμότερο να μην υπάρχει η 
οποιαδήποτε εμπλοκή και να ξεκινήσει ένα καινούριο σωματείο, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε 
κωλύματα, που θα εκπροσωπεί τις ενασχολούμενες επιχειρήσεις.  
 
 Καλώς ή κακώς με πρωτοβουλία ελαχίστων (2 – 3 ατόμων), το ΣΕΕΟΟ συνέχισε την λειτουργία 
του και όπως είναι γνωστό εντάχθηκαν σε αυτό αργότερα ορισμένες επιχειρήσεις, οι οποίες 
ενδεχομένως δεν γνώριζαν με ακρίβεια και τι είχε προηγηθεί τον Σεπτέμβριο 2019, οπότε και κατέληξε 
στην σημερινή μορφή του, που δεν έχει καμία σχέση με το ΣΕΕΟΟ του 2019.   
 Πιο συγκεκριμένα, στις 12/11/2020 και με δεδομένο ότι στην Ελλάδα είχαν ήδη ξεκινήσει την 
λειτουργία τους άλλα τέσσερα (4) Σωματεία:  

 Τον Φεβρουάριο 2019 το ΕΣΕΔΟΕΕΟ (Κως) 
 Τον Σεπτέμβριο 2019 το ΣΕΜΜ (Μυκόνος)  
 Τον Σεπτέμβριο 2020 το ΣΕΕΜΟ (Κέρκυρα) και 
 Τον Νοέμβριο 2020 το ΣΕΟΟΣ (Σαντορίνη)  

συζητήθηκε στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΕΟΟ η περίπτωση να διαλυθεί το ΣΕΕΟΟ, ώστε επί της 
ουσίας να εξαφανιστεί και με αυτό τον τρόπο να παραμείνει μόνον ένα Σωματείο στην Αττική, καθώς 
επιπρόσθετα δεν υπήρχε συγκεκριμένη πρόταση συγχώνευσης από πλευράς ΠαΣΕΕΜΟ.  
 Με αυτά τα δεδομένα, αλλά και κατόπιν των αποφάσεων της ΓΣ της 29/12/21, τα μέλη του 
ΣΕΕΟΟ αποφάσισαν να συνεχίσουν την λειτουργία του ΣΕΕΟΟ, αλλά με ορισμένες παραδοχές, ώστε το 



 

Σωματείο Επαγγελματιών Επιβατικών Οχημάτων Με Οδηγό |  Λεωφ. Συγγρού 196 -  176 71 Αθήνα |  https://www.seeoo.site/ 

Σωματείο να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό του, δημοκρατικά, συμμετοχικά, 
ξεκάθαρα και κρυστάλλινα. Έτσι αποφασίστηκαν εκ βάθρων αλλαγές προκειμένου:  

 Να τροποποιηθεί το Καταστατικό του ως προς πολλά σημεία, ώστε να είναι ξεκάθαρος ο 
σκοπός και η λειτουργία του 

 Να αλλάξει η επωνυμία του, ώστε να μην καλύπτει αποκλειστικά και μόνο όσες επιχειρήσεις 
ασχολούνται με το disposal (ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό), αλλά με ολόκληρο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων (transfer, tour, congress, corporate κλπ) 

 Να αλλάξει το λογότυπο 
 Να αλλάξει η έδρα του  
 Να αλλάξουν ακόμη και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς η απελθούσα 

διοίκηση δεν παρέδωσε τίποτα απολύτως στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου 
 Να διαγραφούν εγγεγραμμένα μέλη που δεν ακολουθούν όσα ορίζει το Καταστατικό του 
 Να αντικατασταθεί ακόμη και το λογιστικό γραφείο που είχε αναλάβει την λογιστική 

αντιμετώπιση των ζητημάτων του  
 Να δημιουργηθεί ιστότοπος όπου τα μέλη του ΣΕΕΟΟ θα αποκτήσουν ένα «εργαλείο», όπου 

με απλό και εύκολο τρόπο να ενημερώνονται για τα τεκταινόμενα, να διαπιστώνουν τις θέσεις 
και προτάσεις αλλά και τις κινήσεις του Σωματείου, να αντλούν πληροφορίες για τα ισχύοντα 
από τη Νομοθεσία, να ενημερώνονται και να εξυπηρετούνται σε οτιδήποτε διαδικαστικό 
αφορά στις επιχειρήσεις τους είτε αυτό αφορά σε δικαιολογητικά προς τις Αρχές είτε αφορά 
σε ανεύρεση ξεναγών ή σε ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων είτε ακόμη στην κίνηση 
στους δρόμους ή στο κόστος διοδίων, να συμμετέχουν διαδραστικά στο forum το οποίο 
λειτουργεί σαν ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των μελών όπου ξεκινούν θεματικές 
συζητήσεις καθώς και πολλά άλλα και οπωσδήποτε να έχουν πρόσβαση στα Πρακτικά των 
οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Γενικής Συνέλευσης) ώστε να 
γνωρίζουν άμεσα τι ακριβώς συζητείται που αφορά στις επιχειρήσεις τους, όπως επίσης να 
γνωρίζουν ξεκάθαρα τα πάντα αναφορικά με τα οικονομικά του Φορέα που τους εκπροσωπεί  

 Να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προωθεί την στρατηγική που εκάστοτε 
αποφασίζει η Γενική Συνέλευση 

 Να προσληφθεί Νομικός Σύμβουλος που έχει αναλάβει την νομική εκπροσώπηση του 
Σωματείου, αλλά και των μελών και ο οποίος σε εβδομαδιαία βάση είναι διαθέσιμος να 
απαντά στα μέλη σε οποιοδήποτε νομικό ζήτημα τους απασχολεί  

 Να συνδράμει αποφασιστικά και έγκαιρα σε οποιοδήποτε ζήτημα απασχολεί το κάθε μέλος  
 Να αυξηθεί δραματικά το κόστος της ετήσιας συνδρομής, ώστε όσα μέλη επιθυμούν να 

παραμείνουν ή να εγγραφούν μελλοντικά, να αναγνωρίζουν ότι έχουν λάβει μια σημαντική 
απόφαση που αφορά στο μέλλον των επιχειρήσεων τους, ενώ ταυτόχρονα να επιτευχθεί η 
δημιουργία απαραίτητου αποθεματικού που θα χρειαστεί για μελλοντικές δράσεις.  

 
Αυτά τα χρόνια, πετύχαμε από κοινού και σε μεγάλο βαθμό την συνεργασία της πλειονότητας των 

ανά την Ελλάδα Σωματείων, αποφεύγοντας επιμελώς μικροεγωϊσμούς, ιδιοτέλειες και ίντριγκες, με 
αποτέλεσμα να έχουμε προχωρήσει στην κατάθεση αρκετών υπομνημάτων (περί τα 50), αλλά και 
διευκρινιστικών ζητημάτων, τα οποία άλλα έχουν λυθεί, άλλα έχουν λυθεί εν μέρει και άλλα 
εκκρεμούν. Σε κάθε περίπτωση αποφύγαμε τις «παραφωνίες» που οπωσδήποτε δεν βοηθούν στις 
επιδιώξεις των επιχειρήσεων μας.  
 
 Πλέον, είναι ανάγκη να επισφραγιστεί αυτή η «ένωση» των Σωματείων με την δημιουργία 
Ομοσπονδίας. Μια Ομοσπονδία, ως δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης, έχει ως μέλη της τους 
αντιπροσώπους που εκλέγονται από τα Σωματεία που την συνθέτουν, ο αριθμός των οποίων 
συναρτάται από τα οικονομικώς ενήμερα μέλη κάθε Σωματείου, ενώ αντιστοίχως ενισχύεται 
οικονομικά από τα Σωματεία τα οποία εισφέρουν μέρος των ετήσιων εισφορών τους.  
 Με δεδομένο ότι ήδη λειτουργούν περί τα 8 αντίστοιχα Σωματεία ανά την Ελλάδα, 
αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο ρόλος του «Πανελληνίου» σύμφωνα με τον οποίο αρχικά ιδρύθηκε το 
ΠαΣΕΕΜΟ είναι πρακτικά και ουσιαστικά αδύνατο να επιτευχθεί.  
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 Παράλληλα, η λειτουργία δύο (2) αντίστοιχων Σωματείων στην Αττική, είναι επίσης 
υπερβολική, αν κρίνει κανείς από τον αριθμό οικονομικώς ενήμερων μελών που αυτή την στιγμή είναι 
σχεδόν ταυτόσημος και στα δύο Σωματεία (ΠαΣΕΕΜΟ και ΣΕΕΟΟ). 
 
 Ταυτόχρονα, η δημιουργία ενός 3ου νέου Σωματείου προκειμένου να συγχωνευθούν το 
ΠαΣΕΕΜΟ και το ΣΕΕΟΟ, γίνεται αντιληπτό ότι μόνο ανώφελους εγωϊστικούς σκοπούς είναι πιθανό να 
εξυπηρετήσει, ενώ ταυτόχρονα θα επιφέρει εύλογα χρονικές καθυστερήσεις που προκύπτουν από τις 
απαιτούμενες διαδικασίες και οπωσδήποτε οικονομική επιβάρυνση, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι 
είναι πλήρως ανούσιο και ανώφελο, ακόμη και σαν σκέψη.    
 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω και με δεδομένο ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές που 
προαναφέρθηκαν στο ΣΕΕΟΟ και είναι άλλωστε γνωστές σε όλους,  
 

ππρροοττεείίννοουυμμεε  
 
στα μέλη του ΠαΣΕΕΜΟ να συζητηθεί σε Γενική Συνέλευση το ενδεχόμενο μετεξέλιξης του ΠαΣΕΕΜΟ 
σε Ομοσπονδία (ώστε να γίνει πράξη και ο αρχικός ρόλος του ως Πανελληνίου), ενώ ταυτόχρονα όσα 
μέλη του ΠαΣΕΕΜΟ επιθυμούν, να εγγραφούν στο ΣΕΕΟΟ. Κατόπιν της εγγραφής των νέων μελών, θα 
συγκληθεί Γενική Συνέλευση των νέων μελών, όπου θα προκηρυχθούν εκλογές ανάδειξης νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου στο ΣΕΕΟΟ, αλλά και ανάδειξης αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, ώστε το 
σύνολο των μελών να εκπροσωπείται ανάλογα.  
 
 Όπως είναι ευνόητο, με αυτό τον τρόπο καταρχήν θα αποφευχθούν φαινόμενα 
«παραφωνιών», ενώ παράλληλα θα αποτραπεί το ενδεχόμενο λειτουργίας δύο (2) μικρών Σωματείων 
στην Αττική τα οποία και ενδεχομένως θα λειτουργούν «ανταγωνιστικά», ενώ ταυτόχρονα θα 
εξοικονομηθούν πόροι σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, αφού όπως άλλωστε έχει περίτρανα 
αποδειχθεί, ελάχιστοι είναι εκείνοι από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που έχουν τελικά την 
δυνατότητα να αφιερώνουν χρόνο και να ασχολούνται επισταμένα με τα ζητήματα που απασχολούν 
το μέλλον των επιχειρήσεων και τις διεκδικήσεις των Σωματείων μας.   
 
 Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω πρόταση μας δεν γίνει 
αποδεκτή και αποφασίσετε ως μέλη του ΠαΣΕΕΜΟ να συνεχίσετε την λειτουργία του ως 
πρωτοβάθμιου Φορέα εκπροσώπησης, ζητούμε να αποφασίσετε εάν και κατά όσο επιθυμείτε να 
συμμετέχετε ως Σωματείο στην δημιουργία Ομοσπονδίας, καθώς για την δημιουργία της απαιτούνται 
τουλάχιστον τέσσερα (4) ομοειδή Σωματεία.  
 
 Ευελπιστούμε ότι θα μελετήσετε σοβαρά την πρόταση που έχει προκύψει κυρίως από όσα 
έχουν μέχρι σήμερα διαδραματιστεί, ενώ ταυτόχρονα τα κίνητρα και οι προθέσεις μας για την 
πρόταση μας, αφορούν αποκλειστικά και μόνο την επιτυχία των επιδιωκόμενων αιτημάτων μας.  
Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε μπροστά, «να γίνει η δουλειά» και να αφοσιωθούμε αποκλειστικά 
και μόνο στα φλέγοντα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, χωρίς διελκυστίνδες, χωρίς 
ανούσιους μικροεγωϊσμούς, χωρίς επιζήμιες καθυστερήσεις.   
 

Τα μέλη του ΣΕΕΟΟ σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΓΣ της 21/12/2022 
 
  


