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Υπόψη: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (γραφείο Δντη Υφυπουργού κ. Μαρίτσα Δ.) 
 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (γραφείο Ν. Συμβούλου κ. Γαρυφαλάκη Α.) 
 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (γραφείο κ. Γιαννάκη Ε.) 
 
Από:  Σ.Ε.Ε.Ο.Ο. 
 E: contact@seeoo.site 
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Ημ/νία: 22 Μαρτίου 2021 
 
ΘΘέέμμαα::  Επισημάνσεις αναφορικά με διάφορα ζητήματα σε εκκρεμότητα  
 
Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι,  
 

Αρχικά θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας αναφορικά με τις ενέργειες 
που ήδη έχετε κάνει από την πλευρά σας ως Υπουργείο αναγνωρίζοντας το τεράστιο 
πρόβλημα που έχει προκύψει με τις πληρότητες, έστω αν τελικώς παραμένουμε αδικημένοι 
και θιγόμενοι από την Πολιτεία με υπαιτιότητα της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.  
 

Περαιτέρω, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε εκ νέου (όπως το είχαν κάνει όλα τα 
νομίμως λειτουργούντα ανά την Ελλάδα σωματεία με υπόμνημα τους στις 23/12/2020) 
πως ουδεμία σχέση έχουμε με την ομάδα από την Σαντορίνη, για την οποία οι τελευταίες 
πληροφορίες τον Ιανουάριο 2021 ήταν πως δεν έχει αποκτήσει νομική οντότητα.  

Πέραν άλλων, υπογραμμίζουμε πως επιδίωξη των νομίμως λειτουργούντων ανά την 
Ελλάδα σωματείων είναι η απλοποίηση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει 
τις επιβατικές μεταφορές της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούμε υποστηρικτικά στην 
Πολιτεία, ώστε να βοηθήσουμε κατά το βέλτιστο δυνατό στην επίλυση αυτού του μείζονος 
σημασίας διαχρονικού προβλήματος.  
 

Με αφορμή την ανακοίνωση του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου σας, θα θέλαμε να 
σας ζητήσουμε θεσμική συνάντηση, ώστε να αποσαφηνιστούν ορισμένα ζητήματα.  

 
Όπως προαναφέρθηκε και σας είναι επίσης γνωστό, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 

που αφορά στις επιβατικές μεταφορές, αποτελεί ένα δαιδαλώδες σχήμα που πέραν του 
γεγονότος πως είναι ανεπαρκές, καταλήγει ανεφάρμοστο, καθώς ακόμη και οι 
θεσμοθετημένες διατάξεις έρχονται σε αντιδιαστολή με τις εισηγητικές εκθέσεις 
του εκάστοτε σχεδίου νόμου.  

Μια απλή ανάγνωση των αιτιολογικών εκθέσεων στους νόμους:  
 3919/11 (ΦΕΚ Α’ 32) 
 4070/12 (ΦΕΚ Α’ 82) και 
 4093/12 (ΦΕΚ Α’ 222) 

επιβεβαιώνουν τα προαναφερόμενα. 
   
Επί της ουσίας, ουδέποτε εφαρμόστηκαν όσα αναφέρονταν στις εισηγητικές εκθέσεις 

του ν. 3919/11 και του ν. 4070/12 περί «επαγγελματικής ελευθερίας», περί 
κατάργησης «ευνοϊκών διατάξεων με τις οποίες επιδιώκεται η ικανοποίηση 
επαγγελματικών ομάδων προκαλώντας επιβαρύνσεις στο κοινωνικό σύνολο», περί 
διόρθωσης διατάξεων με τις οποίες ουσιαστικά καταστρατηγούνται «τα άρθρα 5 και 
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106 του Συντάγματος», περί «συρρίκνωσης του ανταγωνισμού», περί μη 
παρέμβασης του κράτους «επ’ ωφελείας παραγόντων της αγοράς και επί βλάβη του 
κοινωνικού συνόλου», περί αποτροπής «κλειστής αγοράς – πεδίου αγοραπωλησίας 
υφιστάμενων αδειών με αδιαφανείς διαδικασίες» (σ.σ.: σε εισαγωγικά αυτολεξεί όσα 
αναφέρονται στις αιτιολογικές εκθέσεις) 

 
Σήμερα, επιβατικές μεταφορές με επιβατηγά οχήματα διενεργούνται:  
1. Με ΕΔΧ – Ταξί  
2. Με ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ 
3. Με ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ 
4. Με ΕΔΧ – Λιμουζίνες 
5. Με ΕΙΧ με οδηγό (κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της περ. 1 της υποπ. Η2 της 

παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12) 
6. Με ΕΙΧ (κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 16597, Β’ 2156, 31.10.2010 ως 

ισχύει) με οδηγό που παρέχει υπηρεσία προσωπικού οδηγού (ΚΑΔ: 96.09.19.15)  
7. Με ΕΙΧ με οδηγό (προσωπικό ασφαλείας κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του ν. 

2518/1997, ΦΕΚ Α’ 164) 
8. Με ΕΙΧ με οδηγό (κατά τα όσα ορίζει η Εγκύκλιος του ΥΜΕ με αριθμό 43545/2224, 

21.7.2020)  
9. Με ΕΙΧ με οδηγό (κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της περ. 5 της υποπ. Η2 της 

παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12)  
10. Με ΕΙΧ με οδηγό (κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της περ. 5Α της υποπ. Η2 της 

παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12)  
11. Με ΕΙΧ με οδηγό σε περιπτώσεις εναλλακτικού τουρισμού (αγροτικός τουρισμός, 

αεραθλητικός τουρισμός, ιατρικός – οδοντιατρικός τουρισμός, αθλητικός 
τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, γαστρονομικός τουρισμός, 
τουρισμός υγείας και ευεξίας κλπ)  

12. Με ΕΙΧ με οδηγό (κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4549/18)  
13. Με ΕΙΧ με οδηγό (κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 393/1796) 
14. Με ΕΙΧ με οδηγό (κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της ΥΑ 61512/290, 

11.12.2002) 
15. Με ΕΙΧ (κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του ν. 2696/1999) όπως για παράδειγμα 

μεταφορά προσωπικού, στελεχών επιχειρήσεων κλπ.  
16. Με ΕΙΧ με οδηγό (κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της ΥΑ 61368/6146, ΦΕΚ Β’ 

1894, 22.12.2004 και λοιπές ΥΑ που εκδόθηκαν μεταγενέστερα) 
 

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, αλλού απαιτούνται διακριτικά επί των οχημάτων, 
αλλού όχι, αλλού απαιτούνται προϋποθέσεις οδηγών και αλλού όχι. Σε μια περίπτωση 
μάλιστα (την #5) απαιτείται καταχώρηση σε ψηφιακό μητρώο του ΥΜΕ με τα γνωστά σε 
όλους προβλήματα και δυσλειτουργίες, καθώς ζητείται από τους εμπλεκόμενους να 
καταχωρούν στοιχεία που είτε δεν προβλέπονται είτε είναι αμφίβολο να υφίστανται κατά 
την στιγμή που απαιτείται η καταχώρηση τους.  
 

Από τα παραπάνω είναι πασιφανές πως είναι αδύνατο να λειτουργήσει κάτι ομαλώς, 
ενώ είναι απίθανο να διανοηθεί κανείς πως υπάρχει έστω και η παραμικρή υποψία να 
επιτύχει ο ελεγκτικός μηχανισμός να διακρίνει την διαφορετικότητα κάθε περίπτωσης και 
κατά συνέπεια να εφαρμόσει τα ισχύοντα. Η διάρθρωση αυτών των νομοθετημάτων, 
που αποτελούν συρραφή και πληθωριστική παραγωγή προστατευτικών και χαριστικών 
διατάξεων (όπως ακριβώς περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3919) έχει 
δυστυχώς ως αποτέλεσμα την καταφανή βλάβη του κοινωνικού συνόλου. 

 
Λίαν προσφάτως και συγκεκριμένα στις 16 Μαρτίου 2021, το ΥΜΕ ανακοίνωσε το 

σχέδιο δράσης για το 2021.  
Στην ενότητα 2iii του σχεδίου δράσης, στον στόχο 3 και συγκεκριμένα στις δράσεις 3.5 

και 3.6, καταγράφεται πως βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης νομοθετήματα με τα οποία 
θα επιτρέπεται να διενεργούνται μεταφορές επιβατών:  

 Με ΕΙΧ με οδηγό, με την μορφή του συνεπιβατισμού (car pooling). 
Προφανώς πρόκειται για την υπηρεσία που λειτουργεί αρκετές 10ετίες τώρα, 
όπου πλέον με την χρήση εφαρμογών θα είναι εφικτός ο διαμοιρασμός του 
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κομίστρου (μεταφορικών εξόδων) ενός μεταφορικού μέσου, μεταξύ επιβατών 
αγνώστων μεταξύ τους. Κάτι σαν ηλεκτρονικό οτοστόπ.  

 Με ΕΙΧ με οδηγό, με την δημιουργία μιας νέας και σύγχρονης υπηρεσίας, 
στα πρότυπα που λειτουργούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς 
πρόκειται για κάποια νέα υπηρεσία, πέραν των προαναφερομένων δεκατριών 
(13) ισχυουσών εναλλακτικών μορφών μεταφοράς επιβατών με ΕΙΧ οχήματα.  

 
Θα ήταν πολύ χρήσιμο συνεπώς να υπάρξει η δυνατότητα διευκρινίσεων και 

ενδεχόμενης διαβούλευσης, καθώς η θέσπιση ενός απλοποιημένου και ομαλού 
νομοθετικού πλαισίου, που όπως είναι εμφανές δεν είναι απλώς απαραίτητο αλλά 
επιβεβλημένο, θα οδηγήσει σε νομοθέτημα κατανοητό και εύκολα εφαρμόσιμο από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και τις ελεγκτικές αρχές.  

Ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα κλείσει τον κύκλο της ισχύουσας δυσνόητης 
δαιδαλώδους πολυπλοκότητας που ενισχύει την ασυδοσία, θα σέβεται το Σύνταγμα της 
Ελλάδος, θα σέβεται τους Νόμους περί επαγγελματικής ελευθερίας, θα αποτρέπει την 
διόγκωση των τιμών εις βάρος του κοινωνικού συνόλου μέσω επιβαλλόμενων από το 
κράτος ελάχιστων αμοιβών, θα αποκλείει αντί να ενισχύει την δημιουργία πεδίου 
αγοραπωλησιών αδειών με αδιαφανείς διαδικασίες σε συνθήκες μαύρης αγοράς.   

Ένα νομοθέτημα που θα λειτουργεί υπέρ του κοινωνικού συνόλου, θα αποδίδει τα 
μέγιστα φορολογικά έσοδα στο Δημόσιο με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών τις οποίες 
έχει έτοιμες πλέον η ΑΑΔΕ, θα αναβαθμίσει τις επιβατικές μεταφορές με χρήση σύγχρονων 
επιβατικών οχημάτων, θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην έξυπνη 
διαχείριση πόρων, θα διασφαλίζει την δημόσια υγεία μέσω της αποφυγής της μόλυνσης 
του περιβάλλοντος, θα βελτιώνει την ασφάλεια των μετακινήσεων και της οδικής 
συμπεριφοράς, όπως άλλωστε περιγράφονται στην ενότητα 2v του σχεδίου δράσης και 
στον στόχο 5 μέσω της θέσπισης προϋποθέσεων σε επίπεδο οδηγών και οχημάτων, κυρίως 
θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη και πρωτίστως την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
 

Προσβλέπουμε στην επίτευξη αυτής της συνάντησης το συντομότερο δυνατό, ώστε 
να κατανοήσουμε τι ακριβώς έχετε σχεδιάσει και πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτή 
την ερεβώδη κατάσταση, ενώ σας ενημερώνουμε πως παραμένουμε στην διάθεση σας για 
κάθε 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 

 


