
 

Επιτροπή Σωματείων Επαγγελματιών ΕΙΧ με Οδηγό |  2105982700 |  info@paseemo.gr 

   
 

  

  

ΔΔεελλττίίοο  ΤΤύύπποουυ  
ΨΨήήφφιισσμμαα  ΔΔιιααμμααρρττυυρρίίααςς  

 
Προς: ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥπποοδδοομμώώνν  κκααιι  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  ((γγρρααφφεείίοο  ΥΥπποουυρργγοούύ  κκ..  ΚΚώώσστταα  ΚΚααρρααμμααννλλήή)) 
 
Κοιν: ΠΠρρόόεεδδρροο  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς  ((κκ..  ΚΚ..  ΣΣαακκεελλλλααρροοπποούύλλοουυ)) 
 ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόό  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ((κκ..  ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηη))  
 ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  ((γγρρααφφεείίοο  ΥΥπποουυρργγοούύ  κκ..  ΧΧ..  ΘΘεεοοχχάάρρηη))    

ΜΜέέσσαα  ΜΜααζζιικκήήςς  ΕΕννηημμέέρρωωσσηηςς  
   
Από:  Επιτροπή Σωματείων Επαγγελματιών ΕΙΧ με Οδηγό 
 E: info@paseemo.gr 
 T: 2105982700 
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ΘΘέέμμαα::  ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  κκααττάάρργγηησσηη  ττωωνν  κκααττηηγγοορριιώώνν  77θθεεσσίίωωνν  &&  99θθεεσσίίωωνν  οοχχηημμάάττωωνν  
 
Αξιότιμη κ. Πρόεδρε, αξιότιμοι κ.κ. Πρωθυπουργέ, Υπουργοί, Υφυπουργέ, κυρίες και 
κύριοι, 
 
 Όπως είναι γνωστό πριν από 6,5 μήνες και συγκεκριμένα στις 6 Νοεμβρίου 2020 με 
την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ: 71342 (ΦΕΚ Β’ 4899, 6.11.2020) που αφορά στα έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας, καταργήσατε παραδόξως τις κατηγορίες των 7θέσιων 
και 9θέσιων οχημάτων.  
 Άμεσα και συγκεκριμένα στις 8 Νοεμβρίου 2020 αντιδράσαμε αποστέλλοντας 
υπόμνημα, με το οποίο διαμαρτυρόμασταν γι αυτή την παραδοξότητα, η οποία ουσιαστικά 
έθετε σε πλήρη αναστολή τις επιχειρήσεις μας (!)  
 Στο παραπάνω υπόμνημα μας απαντήσατε πως έχετε εντοπίσει το σφάλμα και έχετε 
προχωρήσει σε ενέργειες ώστε να διορθωθεί.  
 
 Έκτοτε έχουν εκδοθεί … εικοσιπέντε (25) αντίστοιχες ΚΥΑ στις οποίες ουδέποτε 
διορθώθηκε το παραμικρό, ενώ εμείς αναμένουμε υπομονετικά την διόρθωση του 
σφάλματος από την πλευρά της Πολιτείας, έχοντας αποστείλει συνολικά δεκατρία (13) 
σχετικά υπομνήματα (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, την 1/3/2021, στις 8/3/2021, στις 
16/3/2021, στις 29/3/2021, στις 28/4/2021 και στις 11/5/2021).  
 
 Παράλληλα, πέραν του γεγονότος πως οι επιχειρήσεις μας έχουν τεθεί ακούσια σε 
πλήρη και αναγκαστική αναστολή, χωρίς μάλιστα κρατική εντολή με τις αντίστοιχες 
προβλέψεις οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, αφού έχουν παροπλιστεί τα 
οχήματα λόγω της προαναφερόμενης κατάργησης, εμείς ευρισκόμενοι σε αναμονή 
διόρθωσης των σφαλμάτων, συνεχίζουμε να καταβάλλουμε τέλη κυκλοφορίας, δαπάνες 
ασφάλισης των οχημάτων αυτών, δαπάνες φύλαξης τους, δαπάνες στάθμευσης, δαπάνες 
ασφαλιστικών εισφορών, δαπάνες λογιστηρίου, δαπάνες τέλους επιτηδεύματος, 
λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων μας. Και το χειρότερο, ουδέποτε έχετε 
προχωρήσει σε οιαδήποτε πρόβλεψη αποζημίωσης αναφορικά με την ζημία που έχουμε 
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υποστεί εξαιτίας αυτών των παράδοξων, επιστημονικά ατεκμηρίωτων, άδικων και 
παράλογων Υπουργικών Αποφάσεων.  
 
 Αποκορύφωμα είναι η πρόσφατη ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ: 29922 (ΦΕΚ Β’ 1944, 
14.05.2021) η οποία εκδόθηκε ενόψει της διεθνώς ανακοινωθείσας από τον Υπουργό 
Τουρισμού στις 9/3/2021 έναρξης της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα (!) 
 
 Με δεδομένο πως ΚΑΙ αυτή η ΚΥΑ επιβεβαιώνει πως η Πολιτεία μας αγνοεί και 
προφανώς είναι αποφασισμένη να καταργήσει τις υπηρεσίες που παρέχουν οι τουριστικές 
μας επιχειρήσεις:  
 

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΣΣΑΑΜΜΕΕ  
 
 ως συμβολική κίνηση, να παραδώσουμε τα κλειδιά των οχημάτων στο Υπουργείο 
Μεταφορών, αφού έτσι κι αλλιώς δεν παρέχουν καμία απολύτως χρησιμότητα, πέραν της 
οικονομικής μας αφαίμαξης και της έκθεσης μας σε κινδύνους που απορρέουν από τις 
συμβατικές υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει έναντι των τουριστικών πρακτόρων του 
εξωτερικού.  
 
 
Με εκτίμηση, 
  

ΤΤαα  ααννάά  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  σσωωμμααττεείίαα 
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