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ΕΕννηημμεερρωωττιικκόό  ΥΥππόόμμννηημμαα  
 

Προς: ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  ((γγρρααφφεείίοο  ΥΥπποουυρργγοούύ  κκ..  ΘΘεεοοχχάάρρηη  ΧΧ..))  
   
Κοιν: 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: 19 Φεβρουαρίου 2021 
 
ΘΘέέμμαα::  ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  ααππόό  88//22//2211  έέγγγγρρααφφοο  σσααςς  ««ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  κκααιι  ΑΑππααννττήήσσεειιςς»»  
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
 
 Με έκπληξη διαπιστώσαμε την από 8/2/21 ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού 
που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού, στην ενότητα 
«Ανακοινώσεις» https://mintour.gov.gr/sychnes-erotiseis-kai-apantiseis-3/ στις 11/2/21.  
 
 Συγκεκριμένα στην ερώτηση #6 δίνετε την απάντηση πως στα οχήματα τύπου 
ΒΑΝ επιτρέπονται τρία (3) άτομα πλέον του οδηγού (!)  
 
 Προφανώς δεν έχετε παρατηρήσει πως η διάταξη αναφέρεται ρητά στα οχήματα 
που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 61512/2900 ΥΑ (Β’ 1548, 
11.12.2002) και τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με τα οχήματα ΕΙΧ με οδηγό του ν. 
4093/12 (Α’ 222).  
 

Προφανώς επίσης δεν έχετε εξετάσει το περιεχόμενο των αλλεπάλληλων 
υπομνημάτων που έχουμε καταθέσει σχετικά, 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, με τα οποία έχουμε 
καταστήσει σαφές το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, όπου κατ’ ουσίαν 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.  
 
 Θα επισημάνουμε εκ νέου πως είναι εσφαλμένο, άδικο 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 αναστολή, χωρίς μάλιστα κάτι 
τέτοιο να έχει ανακοινωθεί και κατ’ επέκταση να έχουν εφαρμοστεί οι αντίστοιχες 
προβλέψεις αποζημιώσεων από το ΥπΟικ.  
 

Πέρα λοιπόν από όσα έχουμε αναφέρει στα αλεπάλληλα 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 (!)  
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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 

 
 
 


