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ΥΥππόόμμννηημμαα  ΔΔιιααμμααρρττυυρρίίααςς  
 

Προς: ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  κκααιι  ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν  ((γγρρααφφεείίοο  ΥΥπποουυρργγοούύ  κκ..  ΚΚώώσστταα  ΚΚααρρααμμααννλλήή))  
   
Υπόψη: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (γραφείο Υφυπουργού κ. Κεφαλογιάννη Γ.) 

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (γραφείο Δντη Υφυπουργού κ. Μαρίτσα Δ.) 
 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (γραφείο Δντη Μεταφορών κ. Πατσιαβού Γ.) 
 
Κοιν: Υπουργείο Τουρισμού (γραφείο Υπουργού κ. Θεοχάρη Χ.) 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (γραφείο Υπουργού κ. Χρυσοχοΐδη Μ.) 
Υπουργείο Οικονομικών (γραφείο Υπουργού κ. Σταϊκούρα Χ.) 

   
Από:  Σ.Ε.Ε.Ο.Ο. 
 E: contact@seeoo.site 
 T: 2122136262 
 
Ημ/νία: 12 Φεβρουαρίου 2021 
 
ΘΘέέμμαα::  ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ΚΚΥΥΑΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ:  99114477  ((ΦΦΕΕΚΚ  ΒΒ’’  553344,,  1100..22..22002211))  
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
 
 Επανερχόμαστε να σας επισημάνουμε τα σφάλματα που εντοπίζονται εκ νέου στην 
πρόσφατη ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ: 9147 (ΦΕΚ Β’ 534, 10.2.2021) που αφορά στα έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς SARS-CoV 2 για το 
διάστημα από 11 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2021.  
 
 Αντιλαμβανόμαστε πως έχουμε γίνει κουραστικοί και προφανώς αυτός είναι και ο 
λόγος που δεν έχουμε απολύτως καμία αντίδραση από το ΥΜΕ στα αλλεπάλληλα 
υπομνήματα που έχουμε καταθέσει σχετικά, αρχής γενομένης στις 8/11/20 και στην 
συνέχεια στις 14/12/20, 25/1/21, 31/1/21 και 7/2/21.  
 
 Είναι όμως εσφαλμένο, άδικο και παράδοξο να αγνοείτε με τις Υπουργικές 
Αποφάσεις μια ολόκληρη κατηγορία οχημάτων, μια ολόκληρη κατηγορία επιχειρήσεων που 
εξ’ αυτού του λόγου έχει τεθεί σε πλήρη αναστολή, χωρίς μάλιστα κάτι τέτοιο να έχει 
ανακοινωθεί και κατ’ επέκταση να έχουν εφαρμοστεί οι αντίστοιχες προβλέψεις 
αποζημιώσεων από το ΥπΟικ.  
 

Πέρα λοιπόν από όσα έχουμε αναφέρει στα αλεπάλληλα προηγούμενα 
κατατεθειμένα υπομνήματα μας, σας υπενθυμίζουμε εκ νέου ότι σε ΟΛΕΣ τις 
Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την αρχή της πανδημίας γίνεται 
ειδική μνεία και των υπολοίπων κατηγοριών οχημάτων (7θέσιων και 9θέσιων του 
ν. 4093/12)  

Εντελώς ξαφνικά και με την έκδοση της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ: 71342 (ΦΕΚ Β’ 4899, 
6.11.2020) οι υπόλοιπες κατηγορίες… εξαφανίζονται (!)  

Ως συνέπεια αυτής της παράλειψης, εξαφανιζόμαστε και εμείς (…)  
 
ΖΖ  ηη  ττ  οο  ύύ  μμ  εε  εκ νέου να ανατρέξετε στα προηγούμενα κατατεθειμένα 

υπομνήματα μας και επιτέλους να δώσετε λύση ή έστω μια απάντηση σε αυτή την 
κατάφορη αδικία που έχουμε υποστεί, σε αυτή την στρέβλωση που έχει προκύψει και η 
οποία με την σειρά της έχει οδηγήσει σε οικονομικό στραγγαλισμό και εξαθλίωση 
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εκατοντάδες ενασχολούμενων επιχειρήσεων οι οποίες με τις Αποφάσεις σας έπαψαν να 
έχουν πεδίο άσκησης δραστηριότητας.  

 
Με εκτίμηση,  
 

ΓΓιιαα  τταα  σσυυννυυπποογγρράάφφοονντταα  ΣΣωωμμααττεείίαα 
  

Μαρούλης Δημήτρης Δημητριάδης Περικλής Χατζησπύρος Βαγγέλης 
Πρόεδρος Πρόεδρος Πρόεδρος 

   

Σ.Ε.Ε.Ο.Ο. Πα.Σ.Ε.Ε.Μ.Ο. Σ.Ε.Μ.Μ. 
Σωματείο Επαγγελματιών  
Επιβατικών Οχημάτων με Οδηγό 

Πανελλήνιο Σωματείο 
Ενοικίασης ΕΙΧ με Οδηγό 

Σωματείο Επιβατικών  
Μεταφορών Μυκόνου 

 
 
 


