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Ημ/νία: 29 Μαρτίου 2021 
 
ΘΘέέμμαα::  ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  ΚΚΥΥΑΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ:  1188887777  ((ΦΦΕΕΚΚ  ΒΒ’’  11119944))  
 
Αξιότιμοι κ. Πρωθυπουργέ, κ.κ. Υπουργοί, Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι, 
 
 Γνωρίζοντας πως η Πολιτεία μας αγνοεί, επιμένουμε να σας επισημαίνουμε πως εκ 
νέου στην ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ: 18877 (ΦΕΚ Β’ 1194, 27.3.2021) που αφορά στα έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς SARS-CoV 2 
για το διάστημα έως 5 Απριλίου 2021, συνεχίζουν να μην έχουν διορθωθεί όσα σας 
έχουμε προαναφέρει με τα αλλεπάλληλα υπομνήματα μας.  
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

 Με την ΚΥΑ 20036 (ΦΕΚ Β’ 986, 22.3.20) καθορίζεται ότι σε όλα τα επιβατηγά, 
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως οχήματα, επιτρέπεται να επιβαίνουν ένας (1) 
επιβάτης και ένας (1) οδηγός.  

 Με την ΚΥΑ 20797 (ΦΕΚ Β’ 1040, 26.3.20) διορθώνεται άμεσα η προηγούμενη 
ΚΥΑ 20036 και προστίθεται εξαίρεση ανήλικων τέκνων η επίβλεψη των οποίων 
είναι αδύνατη, αλλά και συνοδού, όπως επίσης ότι σε περιπτώσεις μεταφοράς 
προσωπικού, υπολογίζεται το 50% της πληρότητας οιουδήποτε τύπου οχήματος.  

 Με την ΚΥΑ 27815 (ΦΕΚ Β’ 1647, 3.5.20) και λόγω της σταδιακής άρσης των 
μέτρων, επιτρέπεται ένας (1) επιβάτης και ένας (1) οδηγός στα έως 5 θέσεων 
οχήματα, δύο (2) επιβάτες και ένας (1) οδηγός στα έως 7 θέσεων οχήματα και 
τρεις (3) επιβάτες και ένας (1) οδηγός στα έως 9 θέσεων οχήματα.  

 Με την ΚΥΑ 27731 (ΦΕΚ Β’ 1757, 7.5.20) οι 3 κατηγορίες (5θέσιων, 7θέσιων 
και 9θέσιων οχημάτων) μειώνονται σε 2 (7θέσια και 9θέσια), οπότε και στην 
κατηγορία των 5θέσιων οχημάτων επιτρέπεται πλέον η επιβίβαση δύο (2) 
επιβατών πέραν του οδηγού, ενώ για πρώτη φορά και έπειτα από έξι (6) 
εκδοθείσες αντίστοιχες με τα μέτρα προστασίας ΚΥΑ, γίνεται λόγος για τα 
οχήματα της ΥΑ 61512/2900 και προστίθεται η κατηγορία τους.  
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 Με την ΚΥΑ 29114 (ΦΕΚ Β’ 1780, 10.5.20) για πρώτη φορά και έπειτα από 
επτά (7) εκδοθείσες αντίστοιχες με τα μέτρα προστασίας ΚΥΑ, γίνεται μνεία και 
προστίθενται οι κατηγορίες των Τουριστικών Λεωφορείων, των ΚΤΕΛ κλπ, 
όπου καθορίζεται πως επιτρέπεται η επιβίβαση του 50% των αναγραφομένων 
στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.  

 Με την ΚΥΑ 32009 (ΦΕΚ Β’ 1988, 23.5.20) διαφοροποιούνται οι πληρότητες στα 
9θέσια οχήματα, οπότε πλέον επιβαίνουν τέσσερεις (4) επιβάτες πέραν του 
οδηγού στα οχήματα αυτά.  

 Με την ΚΥΑ 36857 (ΦΕΚ Β’ 2277, 14.6.20) διαφοροποιούνται για πρώτη φορά 
και μετά την έκδοση δώδεκα (12) αντίστοιχων με τα μέτρα προστασίας ΚΥΑ, οι 
πληρότητες στα Τουριστικά Λεωφορεία, ΚΤΕΛ κλπ και πλέον αγγίζουν το 
65%, αντί του 50% που ίσχυε έως τότε.   

 Με την ΚΥΑ 40381 (ΦΕΚ Β’ 27.6.20) διαφοροποιούνται οι πληρότητες στις 2 
κατηγορίες επιβατικών οχημάτων, οπότε στα έως 7 θέσεων οχήματα επιτρέπεται 
να επιβαίνουν έως και τρεις (3) επιβάτες πέραν του οδηγού, ενώ στα έως 9 
θέσεων οχήματα επιτρέπεται να επιβαίνουν έως και πέντε (5) επιβάτες πέραν του 
οδηγού. Να σημειωθεί πως σε περιπτώσεις μετακίνησης μαθητών, επιτρέπεται η 
πλήρωση έως του 50% των θέσεων του οχήματος.  

 Με την ΚΥΑ 55339 (ΦΕΚ Β’ 3780, 8.9.20) και έπειτα από την έκδοση 
περισσότερων από δεκαοκτώ (18) αντίστοιχων με τα μέτρα προστασίας ΚΥΑ, 
διαφοροποιούνται οι περιπτώσεις μετακίνησης μαθητών, οπότε πλέον 
επιτρέπεται το 100% της πλήρωσης των θέσεων ενός οχήματος.  

 Με την ΚΥΑ 64450 (ΦΕΚ Β’ 11.10.20) ξεκινά η κατηγοριοποίηση ανά 
επιδημιολογικό επίπεδο, οπότε στα έως 7 θέσεων οχήματα επιτρέπεται να 
επιβαίνουν έως και δύο (2) επιβάτες πέραν του οδηγού, ενώ στα έως 9 θέσεων 
οχήματα επιτρέπεται να επιβαίνουν έως και τέσσερεις (4) επιβάτες πέραν του 
οδηγού.  

 Εντελώς ξαφνικά με την ΚΥΑ 71342 (ΦΕΚ Β’ 4899, 6.11.20) οι κατηγορίες που 
προϋπήρχαν στις προηγούμενες τουλάχιστον εικοσιέξι (26) αντίστοιχες 
με τα μέτρα προστασίας ΚΥΑ … εξαφανίζονται (!)  

 
ΠΑΡΑΔΟΞΟΤΗΤΑ  
 

Το παράδοξο μάλιστα είναι πως η κατηγορία των οχημάτων της ΥΑ 61512/2900 
η οποία είχε προστεθεί ύστερα από έξι (6) αντίστοιχες με τα μέτρα προστασίας ΚΥΑ και 
συγκεκριμένα στις 7/5/2020, παραμένει (!)  

Το αυτό συμβαίνει και με τα τουριστικά λεωφορεία, τα ΚΤΕΛ κλπ, κατηγορία η 
οποία είχε προστεθεί έπειτα από επτά (7) αντίστοιχες με τα μέτρα προστασίας ΚΥΑ και 
συγκεκριμένα στις 10/5/20. Το αξιοπερίεργο μάλιστα είναι πως παρότι αρχικά και για ένα 
διάστημα περίπου 3 μηνών και δώδεκα (12) εκδοθεισών σχετικών με τα μέτρα προστασίας 
ΚΥΑ, η πληρότητα ήταν στο 50%, με την ΚΥΑ 71342 (6/11/20) η πληρότητα παραμένει 
ανέπαφη στο 65% (!)  

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις πληρότητες σε περιπτώσεις μετακίνησης 
μαθητών, όπου ενώ για ένα χρονικό διάστημα περίπου έξι (6) μηνών κατά το οποίο είχαν 
εκδοθεί τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) αντίστοιχες με τα μέτρα προστασίας ΚΥΑ η 
πληρότητα ήταν στο 50% και μετέπειτα αυξήθηκε στα προ πανδημίας επίπεδα του 
100%, συνεχίζει με την ΚΥΑ 71342 να παραμένει στο 100% (!)  

Παράδοξο είναι επίσης, πως ενώ η κατηγορία των 5θέσιων οχημάτων είχε 
συγχωνευθεί ήδη με την 5η εκδοθείσα αντίστοιχη με τα μέτρα προστασίας ΚΥΑ 27731 
(ΦΕΚ Β’ 1757, 7.5.20) και επί 20 συνεχόμενες ΚΥΑ δεν αναφερόταν ξεχωριστά, ξαφνικά η 
ΚΥΑ 71342 επαναφέρει την κατηγορία αυτή, απαλείφοντας μάλιστα τις άλλες 2 
κατηγορίες που προγενέστερα διαρκώς αναφέρονταν (!) 
 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
 

Από την πλευρά μας, επισημάναμε άμεσα το ζήτημα με υπόμνημα διαμαρτυρίας 
που καταθέσαμε στις 8 Νοεμβρίου 2020, δύο (2) μόλις ημέρες μετά την έκδοση της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ 17342 (ΦΕΚ Β’ 4899, 6.11.20).  
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Έκτοτε μάλιστα, έχουμε αποστείλει ήδη άλλα δέκα (10) αντίστοιχα 
υπομνήματα και συγκεκριμένα στις 8/11/2020, στις 14/12/2020, στις 25/1/2021, στις 
31/1/2021, στις 7/2/2021, στις 12/2/2021, στις 25/2/2021, την 1/3/2021, στις 8/3/2021 
και στις 16/3/2021, ενώ το παρόν είναι το ενδέκατο (11ο) σχετικό υπόμνημα, προφανώς 
εις μάτην, αφού επιβεβαιώνεται πως η Επιτροπή Λοιμοξιολώγων μας αγνοεί επιδεικτικά, 
έχοντας δημιουργήσει οικονομική ασφυξία στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις (!)  
  
 Όπως σας έχουμε επισημάνει πολλάκις, προσκρούει σε κάθε έννοια λογικής 
και κατά συνέπεια τίθεται ζήτημα επιστημονικής τεκμηρίωσης,  ο υπολογισμός 
ποσοστού 65% πληρότητας στα οχήματα 10 θέσεων, όταν υπολογίζεται 
αντίστοιχα ποσοστό 20% πληρότητας στα 9 θέσεων οχήματα (…) 
 
 Προσκρούει όμως παράλληλα και σε κάθε έννοια έννομης τάξης η παράλειψη των 
διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
6 του ν. 3242/04 (ΦΕΚ Α’ 102), αλλά και όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 11 του ν. 
3230/04 (ΦΕΚ Α’ 44) περί «διεκπεραίωσης υποθέσεων από την Διοίκηση».  
 
 Τη στιγμή μάλιστα που ενόσω έχουμε επισημάνει προ 5μήνου σχεδόν τα ζητήματα, 
εσείς συνεχίζετε να προσυπογράφετε την δέκατη ένατη (19η) κατά σειρά παράδοξη 
Κοινή Υπουργική Απόφαση.  
 
ΕΠΙΛΥΣΗ 
 

ΖΖ  ηη  ττ  οο  ύύ  μμ  εε  εκ νέου να ανατρέξετε στα προηγούμενα κατατεθειμένα 
υπομνήματα μας και επιτέλους να τηρηθεί η νομιμότητα αλλά και η κοινή λογική, 
να τηρηθεί η επιστημονική τεκμηρίωση, να αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία εις 
βάρος των επιχειρήσεων μας, να δώσετε λύση ή έστω μια απάντηση σε αυτή την 
παραδοξότητα την οποία υφιστάμεθα, σε αυτή την στρέβλωση που έχετε δημιουργήσει και 
η οποία με την σειρά της έχει οδηγήσει σε οικονομικό στραγγαλισμό και εξαθλίωση 
εκατοντάδες ενασχολούμενων επιχειρήσεων οι οποίες με τις Αποφάσεις σας έπαψαν να 
έχουν πεδίο άσκησης δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση να προβλεφθεί η αποζημίωση 
των επιχειρήσεων μας, εφόσον υπαιτιότητι σας οι επιχειρήσεις μας έχουν τεθεί ακούσια σε 
πλήρη και αναγκαστική αναστολή, χωρίς μάλιστα κρατική εντολή με τις αντίστοιχες 
προβλέψεις οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων.   

 
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 

 
 
 


