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ΥΥππόόμμννηημμαα  
 

Προς: ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ((γγρρααφφεείίοο  ΥΥπποουυρργγοούύ  κκ..  ΣΣττααϊϊκκοούύρραα  ΧΧ..))    
  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ((γγρρααφφεείίοο  ΑΑννααππλληηρρωωττήή  ΥΥπποουυρργγοούύ  κκ..  ΣΣκκυυλλαακκάάκκηη  ΘΘ..))  
   
Κοιν: Υπουργείο Οικονομικών (γραφείο ΓΓ Οικονομικής πολιτικής κ. Τριαντόπουλο Χ.) 
 Υπουργείο Οικονομικών (γραφείο ΓΓ Δημοσιονομικής πολιτικής κ. Πετραλιά Θ.) 
 Υπουργείο Τουρισμού (γραφείο Υπουργού κ. Θεοχάρη Χ.) 
 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.) 
 
Από:  Σ.Ε.Ε.Ο.Ο. 
 E: contact@seeoo.site 
 T: 2122136262 
 
Ημ/νία: 22 Φεβρουαρίου 2021 
 
ΘΘέέμμαα::  77οοςς  κκύύκκλλοοςς  εεππιισσττρρεεππττέέααςς  ππρροοκκααττααββοολλήήςς,,  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ΓΓΕΕΦΦΥΥΡΡΑΑ  ΙΙΙΙ  &&  ττέέλληη  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  22002211  
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, 
 
 Την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, κατά την ενημέρωση των πολιτικών 
συντακτών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Χρήστος Ταραντίλης αναφέρθηκε στα 
μέτρα στήριξης, μεταξύ των οποίων και στον 7ο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής.  
 
 Κατά την ενημέρωση ανέλυσε πως προετοιμάζεται 7ος κύκλος, που θα αφορά 
την απώλεια τζίρου ολόκληρου του 1ου τριμήνου, ενώ έχουν προβλεφθεί αυξημένα 
κατώτατα ποσά για την εστίαση και τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με 
κρατική εντολή εντός Φεβρουαρίου.  
 
 Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χ. 
Σταϊκούρας, ανέλυσε και αποσαφήνισε πολλά ζητήματα σε συνέντευξη του στον 
τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.  
 
 Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα προσφάτως ανακοινωθέντα στοιχεία από 
την ΕΛΣΤΑΤ με ημερομηνία 17/2/2021, όπου περιγράφεται ξεκάθαρα η δεινή θέση 
στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού, 
αποτυπώνεται η κατάρρευση των εσόδων, ενώ εμφανίζονται πρωταθλήτριες σε 
απώλειες για το σύνολο του 2020. Η δε δραστηριότητα ταξιδιωτικών πρακτορείων, 
όπως εμφανίζεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατέγραψε μείωση στον κύκλο εργασιών 
του 4ου τριμήνου, η οποία διαμορφώθηκε σε ποσοστό της τάξης του -83,5% (…)  
 
 Περαιτέρω, ειδικά για τις επιχειρήσεις των μελών μας (κύριοι ΚΑΔ: 79.11, 
79.12 & 49.32.12), σας έχουμε κοινοποιήσει αλλεπάλληλα υπομνήματα τα οποία 
έχουμε καταθέσει στο ΥΜΕ σχετικά με τις πληρότητες, αρχής γενομένης στις 8/11/20 
και στην συνέχεια στις 14/12/20, 25/1/21, 31/1/21, 7/2/21 και 12/2/21. Πιο 
συγκεκριμένα, έχουμε ενημερώσει για την παραδοξότητα που επικράτησε με την 
έκδοση της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ: 71342 (ΦΕΚ Β’ 4899, 6.11.2020) και η οποία ουδέποτε 
έως σήμερα έχει επιλυθεί. Επί της ουσίας, από τις 6/11/2020 οι επιχειρήσεις μας 



 

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

έχουν τεθεί σε πλήρη υποχρεωτική αναστολή, χωρίς όμως κρατική εντολή, καθώς 
δεν έχουμε πλέον αντικείμενο εργασιών, αφού με την έκδοση της προαναφερόμενης 
ΚΥΑ, αλλά και όσων μετέπειτα ακολούθησαν, έχουν εξαφανιστεί τελείως από τις 
διατάξεις οι κατηγορίες των 7θέσιων και 9θέσιων οχημάτων.  
 
 Να σημειωθεί πως με καταληκτική ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου 2021, 
καλούμαστε να εξοφλήσουμε τα τέλη κυκλοφορίας 2021, όταν όπως σας 
προαναφέραμε τελούμε ήδη σε αναγκαστική αναστολή καθώς με τις αντίστοιχες ΚΥΑ 
που έχουν εκδοθεί από 6/11/2020 (ΚΥΑ 71342, ΦΕΚ Β’ 4899) και μετά, εκουσίως 
καταργήθηκε το συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριότητας από τις επιχειρήσεις μας.  
 Παράλληλα, τελώντας σε αναμονή διόρθωσης των συγκεκριμένων διατάξεων 
χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα, αφού ως επιβεβαιώνεται έχουμε αγνοηθεί πλήρως, 
δεν έχουμε προβεί ούτε στην ακινησία των οχημάτων αυτών, ώστε να περιορίσουμε 
τα λειτουργικά τους κόστη.  
 
 Με δεδομένα τα προαναφερόμενα, θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να 
προβλεφθούν τα αντίστοιχα με την εστίαση αυξημένα κατώτατα ποσά στον 7ο 
κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής, αφού οι επιχειρήσεις μας, παρότι δεν έχει 
ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική εντολή, έχουν καταστεί εμμέσως ανενεργές, 
λόγω των προαναφερόμενων εκδοθεισών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.   
 
 Παράλληλα, με δεδομένο τον σχεδιασμό σας στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», 
αλλά και των μέσων ανάκαμψης «Next Generation EU» και «React EU», θα 
θέλαμε να σας επισημάνουμε πως οι επιχειρήσεις μας (κύριοι ΚΑΔ: 79.11, 79.12 & 
49.32.12) είναι απαραίτητο να ενταχθούν επίσης με αυξημένα κριτήρια, ώστε να 
αντιμετωπίσουν την σχεδιαζόμενη από το Υπουργείο Μεταφορών μετάβαση στην 
ηλεκτροκίνηση αλλά και την στήριξη των βιώσιμων μεταφορών με σκοπό την 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως επίσης και την σχεδιαζόμενη από το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ψηφιακή μεταρρύθμιση.  
 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 

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 

 
 
 


