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Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
 

Σε συνέχεια των όσων σας έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα υπομνήματα μας και με 
δεδομένο πως λόγω των υφιστάμενων μέτρων προστασίας υφίσταται σχετική δυσκολία 
επικοινωνίας, επανερχόμαστε να ανακεφαλαιώσουμε όσα έχουμε κατά καιρούς αναφέρει, 
ώστε να τα συμπεριλάβετε στο Σχέδιο σας και να επιλυθούν.   

 
Με δεδομένο πως τα σωματεία μας ιδρύθηκαν από την διαπίστωση των 

ενασχολούμενων επιχειρήσεων πως είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουν ένα 
πολυδαίδαλο και χαοτικό νομοθετικό πλαίσιο με πολλαπλές αντιφάσεις, το οποίο 
μάλιστα δομήθηκε (κατά τα όσα αναφέρει ο νομοθέτης στην εισηγητική έκθεση του ν. 
3919/11) θεσπίζοντας ευνοϊκές διατάξεις για την ικανοποίηση επαγγελματικών 
ομάδων, θεωρούμε πως το σημαντικότερο είναι να τοποθετηθούν τα ζητήματα στην 
σωστή τους βάση, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία.  

 
Πριν από 45 χρόνια, το 1976, θεσπίζεται ο ν. 393/76 στις διατάξεις του οποίου 

ορίζεται πως τα τουριστικά γραφεία είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που αναλαμβάνουν 
την μεταφορά και διακίνηση ατόμων ή ομάδων ατόμων, εντός και εκτός της 
Χώρας.  

Επειδή μάλιστα στο άρθρο 2 με το οποίο εξειδικεύονται οι υπηρεσίες που παρέχει το 
τουριστικό γραφείο υπήρχε αναφορά σε δημοσίας χρήσης μεταφορικά μέσα και παρότι 
αυτή η αναφορά ήταν διαζευκτική (με «ή»), προκειμένου να μην δημιουργείται ο 
οιοσδήποτε εσφαλμένος συνειρμός, απαλείφεται ο συγκεκριμένος όρος με το άρθρο 44 
του ν. 4549/18. Στην εισηγητική έκθεση μάλιστα του νομοθέτη, υπήρχε επεξήγηση πως 
το τουριστικό γραφείο έχει την δυνατότητα να κάνει χρήση οποιουδήποτε μέσου 
μεταφοράς είτε ιδιωτικής είτε δημοσίας χρήσης.  

Περιέργως πώς, με το άρθρο 28 του ν. 4582/18, εισάγονται διατάξεις που ξεκάθαρα 
προήλθαν από σύγχυση με το άρθρο 1 της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/12, οι οποίες προσπαθούν να εμπλέξουν το έργο των τουριστικών γραφείων 
με το έργο άλλου κλάδου, αυτού των ταξί. Αποτέλεσμα η πλήρης ασάφεια και η 
παρελκόμενη αμηχανία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων αλλά και των ελεγκτικών αρχών.   

 



 
Πανελλήνιο Σωματείο επαγγελματιών Εκμισθώσεως ΕΙΧ οχημάτων Με Οδηγό | Ι. Οδός 294 -  122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ 

Για πολλές δεκαετίες επίσης, οι τουριστικές επιχειρήσεις γραφείων ενοικίασης 
αυτοκινήτων, εκμισθώνουν οχήματα σε πελάτες τους, παρέχοντας τους την δυνατότητα 
προσωπικού οδηγού σε περίπτωση που το επιθυμούν, ως μια πρόσθετη υπηρεσία. 

 
Πριν από μία δεκαετία, το 2011, ψηφίζεται από την Ολομέλεια του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου ο ν. 3919/11, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5, 25 και 106 του Συντάγματος, 
περί «επαγγελματικής ελευθερίας». Στόχος του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι να 
καταργηθούν διατάξεις που βλάπτουν τελικώς το κοινωνικό σύνολο.  

 
Κατ’ εφαρμογή του 3919/11 εισήχθησαν πολλά νομοθετήματα για πολλούς 

επαγγελματικούς κλάδους είτε επιστημονικούς (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, ιατροί, 
οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, πολιτικοί μηχανικοί κλπ) είτε ακόμη και στις μεταφορές 
επιβατών & εμπορευμάτων (βυτιοφόρα, τουριστικά λεωφορεία, φορτηγά κλπ).  

Για τις επιβατικές μεταφορές και μετά τις σφοδρές αντιδράσεις της γνωστής 
επαγγελματικής ομάδας, εισάγεται προς ψήφιση έναν περίπου χρόνο αργότερα ο μετέπειτα 
ν. 4070/12. Στην αιτιολογική του έκθεση, ο νομοθέτης αποτυπώνοντας την κατάσταση, 
αναφέρει πως πρόκειται για μια «κλειστή αγορά» - πεδίο αγοραπωλησιών αδειών με 
αδιαφανείς διαδικασίες, δηλαδή αναφέρεται ξεκάθαρα σε συνθήκες μαύρης αγοράς. 
Στην προσπάθεια του ο νομοθέτης να εφαρμόσει τον ν. 3919/11, θεσπίζει μια νέα 
κατηγορία οχημάτων, τα «Ειδικής Μίσθωσης». Η κατηγορία αυτή αφορά σε οχήματα έως 9 
θέσεων, καθώς παρότι ο ν. 2696/99 ορίζει ότι «επιβατηγό όχημα» είναι το έως 9 θέσεων 
αυτοκίνητο, με τον ν. 3109/2003 ο κλάδος των ταξί είχε επιτύχει τον περιορισμό 
των συγκεκριμένων οχημάτων στην Ελλάδα στα έως πέντε (5) θέσεων οχήματα.  

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως ο νομοθέτης, προκειμένου να αιτιολογήσει την 
διατήρηση των πληθυσμιακών ποσοστώσεων και με τον ν. 4070/12, αναφέρει ως 
επιχείρημα ότι ενδεχόμενη αύξηση των κυκλοφορούντων οχημάτων θα επιβαρύνουν την 
μόλυνση του περιβάλλοντος και θα επιτείνουν τον παραγόμενο θόρυβο.  

 
Προς τα τέλη του 2012, δηλαδή λίγο μετά την θέσπιση του προαναφερθέντος ν. 4070, 

θεσμοθετείται η «ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό», με στόχο (όπως αναφέρει ο νομοθέτης 
στην αιτιολογική του έκθεση) να εναρμονιστούμε με όσα ισχύουν σε όλα τα κράτη – μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε κράτη μη μέλη της ΕΕ που γειτνιάζουν με την 
Ελλάδα. Να σημειωθεί πως όπως προαναφέρθηκε, τα τουριστικά γραφεία όπως 
και τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ήδη παρείχαν την συγκεκριμένη 
υπηρεσία σε πελάτες τους, για δεκαετίες πριν εισαχθούν οι συγκεκριμένες 
διατάξεις προς ψήφιση.  

 
Έξι περίπου χρόνια αργότερα, το 2018, ένας καταιγισμός διατάξεων αιφνιδιάζει 

τους πάντες, δημιουργεί νομικά κωλύματα καθώς ορισμένες από τις διατάξεις 
προσκρούουν όχι μόνο σε άλλες αντίστοιχες νομοθεσίες, αλλά ανατρέπουν κάθε έννοια 
λογικής.  

Πιο συγκεκριμένα, με τον ν. 4530/18 και με πολλαπλές εφαρμοστικές Αποφάσεις:  
 Θεσμοθετείται η έννοια του διαμεσολαβητή μεν, αλλά με μια εμφανή 

προσπάθεια να μην εμπλακούν τα ραδιοταξί, όπως και η τηλεφωνική 
διαμεσολάβηση που παρέχεται καθημερινά στις πιάτσες των ταξί. 

 Θεσμοθετείται (προφανώς πρωτοτυπώντας παγκοσμίως) η απαγόρευση 
πρόωρης λύσης της σύμβασης, προσκρούοντας σε βασικές διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα περί μισθώσεων.  

 Θεσμοθετείται το σημείο έναρξης, χωρίς να έχει γίνει πρόβλεψη ούτε πώς 
μπορεί να λειτουργήσει με όσα ισχύουν στις μισθώσεις (ειδικά στις 
πολυήμερες), αλλά ούτε πώς δύναται να ελεγχθεί.   

 Θεσμοθετείται το Ψηφιακό Μητρώο, χωρίς να έχουν προβλεφθεί βασικά 
τεχνικά ζητήματα υποστήριξης, αλλά κυρίως νομικά κωλύματα που 
προκύπτουν, καθώς η νομοθεσία προβλέπει την προκράτηση και κατά 
συνέπεια είναι αδύνατο να υφίσταται εκ των προτέρων σύμβαση και μάλιστα 
ενυπόγραφη, η οποία να περιέχει όσα απαιτούνται.  

 Θεσμοθετούνται νέα διακριτικά επί των οχημάτων σε μια καταφανή 
προσπάθεια στοχοποίησης, δημιουργώντας περαιτέρω σύγχυση στους 
εμπλεκόμενους καθώς απαιτούνται διαφορετικά διακριτικά για κάθε περίσταση 
και τα οποία προφανώς απαιτείται να επικολλούνται προσθετικά.   
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 Θεσμοθετούνται νέα απαιτούμενα στοιχεία επί των συμβάσεων μίσθωσης, 
προσκρούοντας επίσης σε διατάξεις του Αστικού Κώδικα, παραλείποντας 
στοιχεία όπως το ΑΦΜ ή δεσμεύοντας τον συγκεκριμένο οδηγό χωρίς να έχει 
γίνει πρόβλεψη διατάξεων περί εργατικής και υπαλληλικής νομοθεσίας ή 
ακόμη και απαιτώντας την … αναγραφή της ώρας κατάρτισης  

 Θεσμοθετείται ο διαχωρισμός της νησιωτικής από την ηπειρωτική χώρα, 
ενώ παράλληλα αποκλείονται από τη νησιωτική χώρα η νήσος Κρήτη και 
Εύβοια…  

 Θεσμοθετείται περιορισμένη χρονικά τουριστική περίοδος, ενώ είναι 
γνωστό πως πέραν του γεγονότος πως δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά 
δεδομένα ο χρόνος που τελικώς ορίστηκε, είναι γνωστή η πρόθεση της 
Πολιτείας αλλά και των εμπλεκομένων φορέων για την κατά το δυνατόν 
επέκταση της. 

 Θεσμοθετείται τοποθέτηση συστήματος γεωεντοπισμού επί των 
οχημάτων, χωρίς να γίνει ουδεμία πρόβλεψη είτε στην χρησιμότητα είτε στην 
αναγκαιότητα είτε στον τρόπο που ελέγχεται η ύπαρξη του.  

 Θεσμοθετείται ποσόστωση οχημάτων έναντι των ΕΔΧ – Ταξί, σε μια 
καταφανή προσπάθεια διασύνδεσης των δραστηριοτήτων και παρότι είναι 
γνωστό πως είναι διακριτό το πεδίο δράσης κάθε δραστηριότητας.  

 Θεσμοθετείται ελάχιστη χρέωση, παρότι είναι γνωστά όσα προβλέπει το 
Σύνταγμα της Ελλάδος, τα όσα προβλέπει ο ν. 3919/11 ώστε να 
αποφεύγονται περιορισμοί οι οποίοι ενισχύουν συνθήκες καρτέλ που 
βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο, τα όσα ισχύουν στα υπόλοιπα κράτη – μέλη 
της ΕΕ, αλλά ακόμη και τα όσα είχε αναφέρει ο νομοθέτης στην αιτιολογική 
έκθεση του αρχικού νόμου περί παρόμοιων περιορισμών 

 
Ουσιαστικά, με τις επιπόλαιες ενέργειες και τα πρόχειρα νομοθετήματα του 2018, 

επέρχεται πλήρης αναστάτωση με αποτέλεσμα είτε οι εμπλεκόμενοι είτε ο ελεγκτικός 
μηχανισμός, να μην έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν.  

 
Βρεθήκαμε από την μία στιγμή στην άλλη και εμείς αλλά κυρίως η Πολιτεία και τα 

ελεγκτικά της όργανα, εγκαλούμενοι από μια επαγγελματική ομάδα.  
Εμείς να προσπαθούμε να αποδείξουμε πως οι πελάτες που εξυπηρετούμε στις 

μεταφορές τους είναι οι πελάτες των γραφείων μας, πως εμείς έχουμε προγραμματίσει τις 
διακοπές τους, πως σε περίπτωση τουριστών εμείς έχουμε προτρέψει να έρθουν στην 
Ελλάδα, πως η μεταφορά και διακίνηση επιβατών και ομάδων επιβατών είναι το πεδίο 
άσκησης της δικής μας δραστηριότητας όπως ορίζεται στον ν. 393/76, πως οι μετακινήσεις 
μαθητών, όπως και γενικότερα οι οποιεσδήποτε μεταφορές επιβατών είναι έργο των 
τουριστικών γραφείων.  

Η Πολιτεία και τα ελεγκτικά της όργανα να προσπαθούν να αποδείξουν πως είναι 
αδύνατο να εφαρμόσουν ευεργετικές διατάξεις που προσκρούουν ακόμη και στην κοινή 
λογική, την στιγμή μάλιστα που η συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα καταστρατηγεί 
διαρκώς το άρθρο 7 του ν. 4276/14, αλλά και τον ν. 393/76. Να καλείται η Πολιτεία να 
καθορίζει ελάχιστες τιμές στις εκμισθώσεις ΕΙΧ, με λογικές που έχουν εγκαταλειφθεί 
ακόμη και από το καταρρεύσαν Σοβιετικό καθεστώς και να εγκαλείται μάλιστα για το ύψος 
τους. Να καλείται η Πολιτεία να σπαταλά πόρους της και να δημιουργεί τμήματα ελέγχων 
με σκοπό την περιφρούρηση των στενών επαγγελματικών συμφερόντων της 
συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας και να εγκαλείται γιατί δεν το πράττει με τόση 
ζέση, όταν ακόμη και για τα ελεγκτικά όργανα είναι ακατανόητο το ύψος των κυρώσεων 
που έχουν προβλεφθεί σε διατάξεις που είναι, όπως προαναφέρθηκε, αδύνατο να 
εφαρμοσθούν καθώς προσκρούουν ακόμη και στην κοινή λογική.  

 
Πραγματικά είναι ακατανόητο το πώς και το γιατί βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο (…)  
Πώς βρέθηκαν τα τουριστικά γραφεία, αλλά και τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, 

που εκτελούσαν το νομοθετημένο έργο τους για δεκαετίες πριν τον 2003 (που θεσπίστηκε 
ο πρώτος ν. 3109/03 για τα ταξί) να εγκαλούνται και να αντιμετωπίζουν με τέτοια 
σφοδρότητα επίθεση από μια επαγγελματική ομάδα που μοναδικό σκοπό έχει την 
(κατά τα όσα αναφέρει ο νομοθέτης στην εισηγητική του έκθεση του ν. 4070/12) 
διατήρηση της «μαύρης αγοράς» και την αγοραπωλησία αδειών με αδιαφανείς 
διαδικασίες.  
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Για τα μέλη των Σωματείων μας, είναι δεδομένο και αυτονόητο πως χρειάζεται η 
Πολιτεία να αναγνωρίσει αυτά τα σφάλματα, να νομοθετήσει ένα υγιές πλαίσιο λειτουργίας 
που στόχο θα έχει την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου. Ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα εναρμονίζεται στις ανάγκες της σύγχρονης 
κοινωνίας, θα αντιλαμβάνεται την σημασία του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, θα 
χρησιμοποιεί την τεχνολογική εξέλιξη, θα σέβεται τις Οδηγίες και τους Κανόνες που έχουν 
τεθεί από το Κράτος αλλά και την ΕΕ ώστε ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
μετακινούμενων επιβατών, θα περιφρουρεί τα έσοδα του Κράτους χωρίς να σπαταλά 
πόρους σε ανούσιους ελέγχους με σκοπό την ικανοποίηση επαγγελματικών ομάδων σε 
βάρος του κοινωνικού συνόλου.  

 
Εξειδικεύοντας την παραδοξότητα των ισχυουσών διατάξεων, παραθέτουμε τα 

παρακάτω, ώστε να είναι πλήρως κατανοητό πως όσα θεσμοθετήθηκαν το 2018 είναι 
αδύνατο να εφαρμοσθούν, ενώ είναι ακατανόητος ο σκοπός θεσμοθέτησης τους αφού δεν 
επιβεβαιώνεται στο ελάχιστο η ωφελιμότητα τους στο κοινωνικό σύνολο.  
 
ΑΑ..  ΔΔιιαακκρριιττιικκάά    
 

Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπονται διαφορετικά διακριτικά για ορισμένες 
περιπτώσεις, ενώ για άλλες δεν προβλέπονται καθόλου (βλ. ΥΑ 48936/4664, ΥΑ 
50427/2440, άρθρο 28 του ν. 4582/18, ΥΑ 53409/2551 κλπ)  

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η πολυπλοκότητα αυτή δυσχεραίνει κατά πολύ την 
διενέργεια ελέγχων, καθώς απαιτούνται ανούσιες εξειδικευμένες γνώσεις.  

 
ΠΠρροοττεείίννοουυμμεε την καθολική εφαρμογή ενιαίων διακριτικών σε όλα τα οχήματα 

επιβατικών μεταφορών, ώστε να διευκολύνονται και τα ελεγκτικά όργανα. Η εφαρμογή 
ενός ηλεκτρονικού τσιπ κατά τα πρότυπα αυτού που χρησιμοποιούμε ήδη στα τουριστικά 
λεωφορεία των γραφείων μας, θεωρητικά είναι η προτιμότερη λύση.  
 
ΒΒ..  ΨΨηηφφιιαακκόό  ΜΜηηττρρώώοο  
 

Παρότι στην φιλοσοφία του το Ψηφιακό Μητρώο μισθώσεων της περ. 1 της Υποπαρ. 
Η2 της Παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 είναι προς την σωστή κατεύθυνση και 
αποτελεί έναν απαραίτητο μηχανισμό, τα όσα προβλέπονται καθιστούν αυτόν τον τόσο 
σημαντικό μηχανισμό, στην πράξη ανεφάρμοστο.  

 
Σήμερα απαιτείται:  

i. η καταχώρηση όλων των στοιχείων που αναφέρονται στην σύμβαση μίσθωσης, 
χωρίς όμως να έχει προβλεφθεί ότι εκ του νόμου είναι υποχρεωτική η 
προκράτηση και όχι η υπογεγραμμένη μισθωτική σύμβαση (πώς αλλιώς 
άλλωστε) με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η καταχώρηση στοιχείων σύμβασης 
που … δεν υφίσταται προτού ο οδηγός συναντηθεί με τον πελάτη (!) 

ii. η καταχώρηση του ονοματεπώνυμου πατέρα, κάτι όμως που ούτως ή άλλως 
δεν προβλέπεται σε οιαδήποτε διάταξη, ενώ παράλληλα υπάρχουν χώρες (ΗΠΑ) 
που τυγχάνει το ονοματεπώνυμο πατέρα να είναι ταυτόσημο (!)  

iii. η καταχώρηση του οδηγού, ο οποίος «δεσμεύεται» από το σύστημα και δεν 
επιτρέπεται η αντικατάσταση του, ενώ είναι γνωστό πως υπάρχουν συμβάσεις 
και Εργατικό Δίκαιο που οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να σέβονται (!)  

iv. η καταχώρηση του οχήματος, το οποίο «δεσμεύεται» χωρίς δυνατότητα 
αντικατάστασης του, παρότι είναι δεδομένο πως υπάρχει η πιθανότητα βλάβης, 
ατυχήματος κλπ (!) 

v. η καταχώρηση ημερομηνίας και ώρας «κατάρτισης» της σύμβασης, για την 
οποία το σύστημα ευλόγως απαιτεί να είναι προγενέστερη της έναρξης της 
μίσθωσης, ενώ όπως προαναφέρθηκε μισθωτική σύμβαση είναι συνήθως 
απίθανο να προϋπάρχει (!)  

vi. η καταχώριση του τιμήματος της μίσθωσης, το οποίο μάλιστα είναι 
«κλειδωμένο» ως προς το ελάχιστο καθορισθέν τίμημα με βάση την εκάστοτε 
Διάταξη, ενώ είναι γνωστό πως υπάρχει η πιθανότητα να εκτελείται έργο με την 
μορφή ακόμη και της «δωρεάν παραχώρησης» (complimentary) (!) 

vii. η καταχώριση του τιμήματος της μίσθωσης το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με 
το αναγραφόμενο στην σύμβαση μίσθωσης, ενώ είναι γνωστό πως το τελικό 
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τίμημα μεταβάλλεται, αφού ενδεχομένως προέκυψαν περαιτέρω χρεώσεις είτε 
λόγω αύξησης του χρόνου είτε άλλων εξόδων όπως διόδια, καύσιμα κλπ (!)  

viii. η καταχώριση του σημείου έναρξης, ενώ είναι γνωστό πως ειδικά σε 
περιπτώσεις πολυήμερων μισθωτικών συμβάσεων, οδηγός και όχημα παρότι θα 
διακόψουν την παροχή υπηρεσίας καθώς δεν επιτρέπεται η 24ωρη συνεχόμενη 
εργασία χωρίς ανάπαυση του οδηγού, θα εκκινήσουν από το σημείο που 
υπέδειξε ο πελάτης, το οποίο οπωσδήποτε θα είναι ακόμη και εκτός της 
περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης (!)  

 
Γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως το εγχείρημα πάσχει όχι επειδή είναι εσφαλμένος ο 

μηχανισμός, αλλά κυρίως επειδή ο στόχος της θεσμοθέτησης του ήταν να δημιουργήσει 
πολυπλοκότητα και να δυσχεράνει το έργο των επιχειρήσεων και των ελεγκτών.  
 

ΠΠρροοττεείίννοουυμμεε την καθολική εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου σε όλα τα οχήματα 
επιβατικών μεταφορών, χωρίς περιορισμούς χρονικούς ή οικονομικούς, με παράλληλη 
διασύνδεση στο MyData ώστε να εκδίδονται απευθείας τα φορολογικά παραστατικά.  

Ουσιαστικά το Ψηφιακό Μητρώο καθιστά την ύπαρξη μισθωτικής σύμβασης ή 
οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, προαιρετική και στην ευχέρεια των αντισυμβαλλομένων.  

Παράλληλα προτείνουμε την ταυτόχρονη εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου του 
άρθρου 18 του ν. 4530/18 (μητρώο επιβατικών  οχημάτων ΕΔΧ & ΕΙΧ) ώστε να υπάρξει 
και η αντίστοιχη διασύνδεση με το προτεινόμενο ηλεκτρονικό τσιπ που προαναφέρθηκε 
στα διακριτικά.  

Με αυτό τον τρόπο, πέραν του γεγονότος πως θα αποφύγουν οι επιχειρήσεις ένα 
υψηλό και άδικο κόστος το οποίο μάλιστα ευλόγως μετακυλίεται στο κοινωνικό σύνολο, 
πέραν του γεγονότος πως θα αυξηθούν τα έσοδα του Δημοσίου καθώς θα επιτρέπεται να 
καταχωρηθεί οποιοδήποτε μεταφορικό έργο χωρίς περιορισμούς χρονικούς ή 
οικονομικούς, κυρίως θα διευκολυνθεί το Κράτος σε σύντομους, αποδοτικούς και 
αποτελεσματικούς ελέγχους.  
 

Θεωρούμε πως είναι απαραίτητο η Πολιτεία να λειτουργήσει με γνώμονα το 
συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, να εφαρμόσει τις διατάξεις του προ 10ετίας 
ν. 3919/11, αλλά και τα άρθρα του Συντάγματος της Ελλάδος, να καταργήσει 
προστατευτικές και χαριστικές διατάξεις (όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο νομοθέτης 
στην εισηγητική έκθεση του ν. 4070/12) κωδικοποιώντας και απλοποιώντας τη 
νομοθεσία που διέπει τις επιβατικές μεταφορές, ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη 
τους, να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να μειώσει το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.  

 
Εμείς θα παραμείνουμε αρωγοί σε οποιαδήποτε θετική προσπάθεια της Πολιτείας, 

καταθέτοντας προτάσεις, όπως το πράξαμε και με τα προηγούμενα κατατεθειμένα στο 
Υπουργείο σας υπομνήματα μας στις 30/11/20, 10/2/21 και 22/3/21.  
 
Με εκτίμηση, 

 
TTαα  σσυυννυυπποογγρράάφφοονντταα  ΣΣωωμμααττεείίαα 

  
Δημητριάδης Περικλής Μαρούλης Δημήτρης Χατζησπύρος Βαγγέλης 

Πρόεδρος Πρόεδρος Πρόεδρος 
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