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ΚΚοοιιννόό  ΔΔεελλττίίοο  ΤΤύύπποουυ    
ΓΓιιαα  ττηηνν  σσυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττοονν  ΥΥφφυυπποουυρργγόό  ΥΥ..ΜΜ..  

 
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 18/2/2022 με τον Υφυπουργό 

Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο.  
 
Από πλευράς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συμμετείχε εκτός του Υφυπουργού, 

η διευθύντρια του γραφείου του, κ. Τσάγκα Ε., ενώ από πλευράς ΠαΣΕΕΜΟ ο πρόεδρος Περικλής 
Δημητριάδης, από πλευράς ΣΕΕΟΟ ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Κωσταβάρας και από πλευράς Σωματείου 
Ρόδου ο πρόεδρος Θεμιστοκλής Ανδρέεβ.  

 
Αναπτύχθηκαν συνοπτικά οι θέσεις των Σωματείων μας, ενώ παράλληλα παραδόθηκε κλασέρ 

που περιείχε σε έντυπη μορφή όλα τα κατατεθειμένα υπομνήματα, τα οποία περιέχουν τεκμηριωμένα 
τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις – μέλη των σωματείων, αλλά και τις προτάσεις προς 
επίλυση των ζητημάτων αυτών.  

 
Ο Υφυπουργός έδειξε διατεθειμένος να μελετήσει τα ζητήματα αυτά, ενώ όπως ενημέρωσε, 

μέχρι σήμερα δεν είχε ιδέα για τα κατατεθειμένα κατά καιρούς υπομνήματα και περιέργως ούτε καν 
για την περίοδο κατά την οποία έχει ο ίδιος αναλάβει Υφυπουργός.  

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την ενδελεχή απεικόνιση της ισχύουσας 
κατάστασης, η οποία τον βοηθά επαρκώς, αφού στόχος του είναι να διευθετηθεί το συντομότερο 
(όπως ο ίδιος τόνισε έως το Πάσχα) η χαώδης κατάσταση που επικρατεί στις επιβατικές μεταφορές.  

 
Το ζήτημα στο οποίο είχε την δυνατότητα να απαντήσει άμεσα, είναι εκείνο της επέκτασης της 

τουριστικής περιόδου από την 1/4 έως τις 31/10, για το οποίο ενημέρωσε την αντιπροσωπεία πως 
οπωσδήποτε θα διευθετηθεί και για την επερχόμενη τουριστική περίοδο, όπως συνέβη και την περίοδο 
2021 με το άρθρο 55 του Ν. 4825/21 (ΦΕΚ Α’ 157), ζήτημα το οποίο παραμένει άλλωστε και στις 
προθέσεις του Υπουργείου Τουρισμού το οποίο επίσης επιδιώκει την επέκταση της τουριστικής 
περιόδου.  

Σε αυτό ειδικά το σημείο, επισημάνθηκε από την αντιπροσωπεία των Σωματείων μας, το πάγιο 
αίτημα της καθολικής επέκτασης του 30λέπτου σε ολόκληρη την Ελλάδα.  

 
Παράλληλα, ενημέρωσε πως στις προθέσεις του είναι έως το Πάσχα να έχει εφαρμοσθεί 

καθολικά σε ολόκληρη την Ελλάδα η αντικατάσταση ΕΔΧ Ταξί με αντίστοιχα 9θέσια οχήματα ΕΔΧ Ταξί 
με μετρητή, που ξεκίνησε ήδη πιλοτικά από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 68 
του ν. 4850/21 (ΦΕΚ Α' 208).  

 
Επισημάνθηκε ακόμη από την αντιπροσωπεία το ζήτημα της εισόδου των οχημάτων στον 

Δακτύλιο της Αθήνας και επιπροσθέτως τα ζητήματα που αφορούν στις αιφνιδιαστικές και 
καταιγιστικές διατάξεις που νομοθετήθηκαν ειδικά από το 2018 και μετά και οι οποίες πέραν του 
γεγονότος πως έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον 3919/11, τα άρθρα 5 και 106 του Συντάγματος, τον 
Ν. 393/76 κλπ, κυρίως μας εκθέτουν ως χώρα, βλάπτουν το Κοινωνικό Σύνολο, ενώ δημιουργούν 
συνθήκες φυτωρίου ανομίας και παραβατισμού.  

 
Η αντιπροσωπεία των Σωματείων μας δήλωσε πως θα παραμείνει αρωγός της Πολιτείας στην 

όποια θετική προσπάθεια, όπως έχει κάνει ήδη τα τελευταία χρόνια, ενώ ζήτησε από την Ηγεσία του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφού ενημερωθεί ενδελεχώς για τα ισχύοντα εδώ και 
δεκαετίες, να ενημερώσει αρμοδίως τις Ελεγκτικές Αρχές ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 



 

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

παράτυπων βεβαιώσεων παραβάσεων οι οποίες καθίστανται ευλόγως μετέπειτα ακυρωτέες, αφού 
όμως έχει επιβαρυνθεί υπερβολικά το Δημόσιο σε ανούσιες διαδικασίες (Ελεγκτικές Αρχές, υπάλληλοι 
των Υπουργείων Τουρισμού και Μεταφορών και εν τέλει Δικαστήρια).  

 
Από πλευράς της αντιπροσωπείας των Σωματείων μας, κατέστη σαφές πως δεν υπάρχουν 

περιθώρια περαιτέρω αναμονής, αφού ήδη έχει παρέλθει μια 2ετία κατά την οποία έχουμε εκθέσει 
ενδελεχώς τα ζητήματα που χρήζουν άμεσης διευθέτησης, ενώ παράλληλα η πανδημία Covid-19 έχει 
εξαντλήσει οικονομικά της επιχειρήσεις – μέλη των Σωματείων μας.  

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις – μέλη των Σωματείων μας και εφόσον δεν υπάρξει 
ανταπόκριση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα λειτουργήσουν με όσα ορίζει η 
νομοθεσία από το 1976, ενώ θα είμαστε πλέον αμείλικτοι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οιοσδήποτε 
συκοφαντεί τουριστικές επιχειρήσεις – μέλη των Σωματείων μας ως «υποκλοπείς έργου» ή ακόμη 
χειρότερα ως «πειρατές». Η νομοθεσία και ειδικά το άρθρο 12 του Ν. 393/76, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 εδάφια 15 & 17 του Ν. 4276/14 (ΦΕΚ Α’ 155) ορίζει άλλωστε ξεκάθαρα 
το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, οπότε οντότητες οι οποίες δεν διαθέτουν την αντίστοιχη 
ΒΣΝΠ είναι υπόλογες στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  
 

Από πλευράς Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ζητήθηκε χρόνος όχι μεγαλύτερος του 
15θημέρου, ώστε να μελετήσουν τα κατατεθειμένα υπομνήματα μας, όπως επίσης και τις 
επισημασμένες παραπομπές επί της νομοθεσίας, ώστε κατόπιν να επανέλθουμε και να τεθούν τα 
ζητήματα εφ’ όλης της ύλης.  

Στόχος του Υπουργείου Μεταφορών όπως επισημάνθηκε από τον Υφυπουργό, είναι να 
πραγματοποιηθεί σύντομα μια ευρεία συνάντηση στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
Φορείς (FedHATTA, ΓΕΠΟΕΤ, τα ανά την Ελλάδα Σωματεία μας κλπ) όπου θα τεθούν τα ζητήματα και θα 
καταλήξουμε σε όσα χρειάζεται να διορθωθούν.   

 
Η επικοινωνία και η συνεργασία της αντιπροσωπείας των Σωματείων μας με την Ηγεσία του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα συνεχιστεί και θα σας κρατούμε ενήμερους. 
 

 
ΓΓιιαα  τταα  σσυυννυυπποογγρράάφφοονντταα  σσωωμμααττεείίαα  

  
Δημητριάδης Περικλής  Γιανναρέλης Άρης  Χατζησπύρος Βαγγέλης  Ανδρέεβ Θεμιστοκλής  

Πρόεδρος  Πρόεδρος  Πρόεδρος  Πρόεδρος  
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