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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: 8 Μαρτίου 2021 
 
ΘΘέέμμαα::  ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  ΚΚΥΥΑΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ:  1133880055  &&  1144445533  ((ΦΦΕΕΚΚ  ΒΒ’’  884433  &&  889955))  
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
 
 Με αίσθημα απόγνωσης διαπιστώνουμε εκ νέου πως στις πρόσφατες ΚΥΑ 
Δ1α/ΓΠ.οικ: 13805 (ΦΕΚ Β’ 843, 3.3.2021) αλλά και ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ: 14453 (ΦΕΚ Β’ 
895, 6.3.2021) που αφορούν στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς SARS-CoV 2 για το διάστημα έως 16 Μαρτίου 2021, 
συνεχίζουν να αγνοούνται όσα σας έχουμε προαναφέρει με τα αλλεπάλληλα υπομνήματα 
μας.  
 
 Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό πως η Πολιτεία μας αγνοεί επιδεικτικά παρότι έχουμε 
αποστείλει ήδη άλλα οκτώ (8) 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 και την 1/3/2021, ενώ το παρόν είναι το ένατο (9ο) σχετικό 
υπόμνημα (!)  
  
 Επαναλαμβάνουμε πως είναι εσφαλμένο και παράδοξο να αγνοείτε με τις 
Υπουργικές Αποφάσεις μια ολόκληρη κατηγορία οχημάτων, μια ολόκληρη κατηγορία 
επιχειρήσεων που εξ’ αυτού του λόγου έχει τεθεί σε πλήρη εκούσια αργία και αναστολή 
εργασιών, χωρίς μάλιστα κάτι τέτοιο να έχει ανακοινωθεί και κατ’ επέκταση να έχουν 
εφαρμοστεί οι αντίστοιχες προβλέψεις αποζημιώσεων από το ΥπΟικ.  
 
 Είναι επίσης δεδομένο πως μετά από την πολύμηνη αργία που με δική σας 
υπαιτιότητα έχουν τεθεί οι επιχειρήσεις μας, ακόμη και να αρθούν τα πολύμηνα μέτρα, δεν 
θα έχουμε την δυνατότητα να επανεκκινήσουμε τις επιχειρήσεις μας, λόγω εύλογης 
έλλειψης ρευστότητας.  
 
 Δυστυχώς εμείς ως κλάδος έχουμε υποστεί αποκλειστικά και μόνον τις 
ζημίες του πολύμηνου lockdown, ενώ αντίστοιχα ως πολίτες αναγιγνώσκοντας τα 
καθημερινά στοιχεία που δίνει ο ΕΟΔΥ, ακούγοντας τις απεγνωσμένες εκκλήσεις των 
ειδικών και μαθαίνοντας πως το σύστημα υγείας έχει ήδη ξεπεράσει πλέον τα όρια του, 
δεν δυνάμεθα να αντιληφθούμε έστω τα οφέλη του πολύμηνου lockdown, ώστε 
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ενδεχομένως να παρηγορηθούμε πως συμβάλλουμε ως κλάδος στην κοινή προσπάθεια 
καταβάλλοντας από την πλευρά μας, τόσο βαρύ τίμημα.  
 
 Προσκρούει επίσης 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 (…) 
 
 Ειλικρινά, έχουμε στερέψει, έχει εξαντληθεί κάθε ίχνος υπομονής μας και δεν 
ξέρουμε τι άλλο χρειάζεται να σας αναφέρουμε ώστε να καταστεί αντιληπτό πως είναι 
πραγματικά άδικο, παράλογο και αναιτιολόγητο να έχει θέσει η Πολιτεία σε 
ομηρία τις επιχειρήσεις των μελών μας, οι οποίες τελούν υπομονετικά σε αναμονή 
διόρθωσης των εξόφθαλμων σφαλμάτων που έχουμε εντοπίσει και για πολλούς μήνες 
τώρα έχουμε θέσει σε γνώση σας, με αποτέλεσμα να μην έχουν την δυνατότητα έστω να 
αποφασίσουν να θέσουν σε ακινησία τα συγκεκριμένα οχήματα και να μειώσουν έστω με 
αυτό τον τρόπο τα δυσβάστακτα λειτουργικά έξοδα τους (τέλη κυκλοφορίας, φόρους, 
ασφάλειες, ασφαλιστικές εισφορές κλπ).   
 
 Και να συμβαίνει αυτό, ύστερα από 9 υπομνήματα που σας έχουμε αποστείλει 
επισημαίνοντας το ζήτημα, ενώ εσείς συνεχίζετε να προσυπογράφετε την δέκατη έκτη 
(16) 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 
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 δώσετε λύση ή έστω μια απάντηση σε αυτή την 
κατάφορη αδικία που έχουμε υποστεί, σε αυτή την στρέβλωση που έχει προκύψει 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 

 
 
 


