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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: 16 Μαρτίου 2021 
 
ΘΘέέμμαα::  ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  ΚΚΥΥΑΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ:  1166332200  ((ΦΦΕΕΚΚ  ΒΒ’’  999966))  
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
 
 Γνωρίζοντας πως η Πολιτεία μας αγνοεί, επιμένουμε να σας επισημαίνουμε πως εκ 
νέου στην ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ: 16320 (ΦΕΚ Β’ 843, 13.3.2021) που αφορά στα έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς SARS-CoV 2 
για το διάστημα έως 22 Μαρτίου 2021, συνεχίζουν να μην έχουν διορθωθεί όσα σας 
έχουμε προαναφέρει με τα αλλεπάλληλα υπομνήματα μας.  
 
 Είναι πλέον δεδομένο πως προφανώς και δεν σας αφορούν όσα έχουμε επισημάνει, 
παρότι έχουμε αποστείλει ήδη άλλα εννέα (9) 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 και στις 8/3/2021, ενώ το 
παρόν είναι το δέκατο (10ο) σχετικό υπόμνημα (!)  
  
 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 (…) 
 
 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 έβδομη (17η) κατά σειρά 
παράδοξη Κοινή Υπουργική Απόφαση.  
 

Πέρα λοιπόν όσων έχουμε αναφέρει στα αλλεπάλληλα προηγούμενα κατατεθειμένα 
υπομνήματα μας, σας υπενθυμίζουμε εκ νέου ότι σε ΟΛΕΣ τις Υπουργικές Αποφάσεις που 
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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 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.  

 
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 

 
 
 


