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Θέμα: Συναντήσεις με ομάδα που παρουσιάζεται ως «Σωματείο Κυκλάδων» 
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
 

Όπως σας είναι γνωστό τα παραπάνω πέντε (5) νομίμως ιδρυθέντα και λειτουργούντα 
σωματεία μας, βρίσκονται σε πλήρη συνεννόηση και αγαστή συνεργασία με τις διοικήσεις 
των Υπουργείων Μεταφορών & Επικοινωνιών, αλλά και Τουρισμού, για περισσότερο από 
ένα χρόνο τώρα, ώστε να διευθετηθούν πολλαπλά ζητήματα της δαιδαλώδους νομοθεσίας 
που διέπουν την δραστηριότητα του Ε.Ι.Χ. με οδηγό.  

 
Με αφορμή δημοσιεύματα στο διαδίκτυο από κάποιον που υπογράφει ως αντιπρόεδρος 

του ΣΕΟΟ Κυκλάδων, πληροφορούμαστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου και 
την προηγούμενη Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές 
διαδικτυακές συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Τουρισμού και εκπροσώπους 
του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών αντίστοιχα.  

Στα δημοσιεύματα αυτά διαβάζουμε πλήθος μυθευμάτων, στρεβλώσεων και 
ανακριβειών που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, τουλάχιστον αυτής που 
εμείς γνωρίζουμε, ενώ δυστυχώς δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε άλλους 
επαγγελματικούς κλάδους.  

 
Από όσα διαπιστώσαμε, επίσης μέσω δημοσιευμάτων, μια ομάδα επιχειρηματιών από 

την Σαντορίνη συγκεντρώθηκε λίαν προσφάτως και συγκεκριμένα αρχές Σεπτεμβρίου 
2020, όταν η Ομάδα Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) βρέθηκε στο 
νησί της Σαντορίνης στις 24/8/2020 και διαπίστωσε την ασυδοσία που επικρατεί, 
επιβάλλοντας πολλαπλές κυρώσεις στο ελάχιστο διάστημα που παρέμεινε εκεί.  

Επίσης μέσω δημοσιευμάτων, διαπιστώσαμε πως η προαναφερόμενη λαλίστατη όπως 
αποδεικνύεται ομάδα επιχειρηματιών, διενήργησε μια Γενική Συνέλευση στις 29 
Οκτωβρίου 2020 και πιθανόν προχώρησε στην ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία 
Σ.Ε.Ο.Ο. Σαντορίνης.   

Περί τα τέλη Οκτωβρίου 2020, οι (κατά δήλωση τους) εκπρόσωποι του ΣΕΟΟ 
Σαντορίνης είχαν έρθει σε επαφή με το ΔΣ του ΠαΣΕΕΜΟ, όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα 
ανά την Ελλάδα σωματεία, αλλά δυστυχώς η επικοινωνία μαζί τους δεν τελεσφόρησε. 
Πέραν του γεγονότος πως ουδέποτε είχε γίνει γνωστή η εγκυρότητα και νομιμότητα του 
συγκεκριμένου σωματείου, ανέκυψαν σοβαρότατες αγκυλώσεις στον τρόπο αντιμετώπισης 
των ζητημάτων που απασχολούν, οι οποίες πήγαζαν κυρίως από έλλειψη βασικών 
γνώσεων τους στην λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας.  

Ξαφνικά, ενημερωθήκαμε επίσης από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, πως το ΣΕΟΟ 
Σαντορίνης δεν υφίσταται, ενώ ο συντάκτης των δημοσιευμάτων υπογράφει ως … 
«Αντιπρόεδρος του ΣΕΟΟ Κυκλάδων» (!)  

 



 

Κατά συνέπεια, έχουμε κάθε λόγο να αμφιβάλλουμε για οποιαδήποτε ύπαρξη νομίμως 
υφισταμένου «Σωματείου Κυκλάδων» όπως αυτοαποκαλείται η συγκεκριμένη ομάδα 
επιχειρηματιών, πολλώ δε μάλλον να βρίσκονται σε συναντήσεις με στελέχη των 
Υπουργείων σας.  

 
Οι ανακρίβειες που διαβάζουμε σε άρθρο του δήθεν αντιπροέδρου του δήθεν 

«Σωματείου Κυκλάδων» βρίθουν πλήθους μυθευμάτων αλλά και παρερμηνειών των 
ισχυουσών διατάξεων, πλήττοντας βάναυσα την εικόνα των επιχειρήσεων μας αλλά και τις 
προσπάθειες μας, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα στελέχη των Υπουργείων Μεταφορών και 
Τουρισμού και δημιουργώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις σε άλλους επαγγελματικούς φορείς 
με τους οποίους οι επιχειρήσεις μας δεν έχουν κανέναν απολύτως λόγο να 
αντιπαρατίθενται, καθώς το πεδίο δράσης των επιχειρήσεων μας αλλά και η δραστηριότητα 
των επιχειρήσεων μας είναι θεσμοθετημένα διακριτή.  

 
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε και να καταστήσουμε σαφές πως καθολικά το σύνολο 

των μελών των πέντε (5) προαναφερόμενων σωματείων μας, όπως και η συντριπτική 
πλειοψηφία των επιχειρηματιών με Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό, είμαστε κατηγορηματικά 
αντίθετοι με οποιοδήποτε στοιχείο εμπεριέχεται στα προαναφερόμενα δημοσιεύματα.  

Επισημαίνουμε επίσης πως ουδεμία γνώση είχαν μέλη του σωματείου Μυκόνου 
(Σ.Ε.Ε.Μ.) ή μέλη του σωματείου Κέρκυρας (Σ.Ε.Ε.Μ.Ο.) ή οποιουδήποτε άλλου νομίμως 
ιδρυθέντος ανά την Ελλάδα σωματείου ή υπό ίδρυση σωματείου και κατά συνέπεια 
ουδέποτε έχουν συναινέσει, πολλώ δε μάλλον συμφωνήσει σε οποιοδήποτε υπόμνημα έχει 
ενδεχομένως κατατεθεί ή ήθελε κατατεθεί από μέρους του «Σωματείου Κυκλάδων» ή 
«σωματείου Σαντορίνης» ή με οποιαδήποτε άλλη επωνυμία στα Υπουργείο Μεταφορών και 
Τουρισμού. Ενδεχομένως μάλιστα και σε περίπτωση που το «Σωματείο Κυκλάδων» έχει 
μέλη, να μην γνωρίζουν ούτε τα ίδια τις ενέργειες τους αυτές.  

Σημειώστε επίσης πως κατά την προτελευταία διαδικτυακή συνάντηση στις 27/11/20 
με στελέχη του ΥΜΕ και εκπροσώπους των σωματείων μας, ο πρόεδρος του σωματείου 
ΠαΣΕΕΜΟ κ. Δημητριάδης, είχε ενημερώσει τον Δντη του γραφείου του Υφυπουργού κ. 
Μαρίτσα πως από όσα γνωρίζαμε επίκειται επικοινωνία του «σωματείου» αυτού με το ΥΜΕ 
και είχε επισημάνει επιπροσθέτως πως τα νομίμως ιδρυθέντα και λειτουργούντα σωματεία 
μας, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μαζί τους. 

 
Συνεχίζουμε να επιδιώκουμε συντεταγμένα την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σας 

έχουμε θέσει με τα προσφάτως κατατεθειμένα υπομνήματα μας, τα οποία ως γνωστόν 
συνυπογράφουμε και φέρουν τα λογότυπα των σωματείων μας.  

Προσδοκούμε στην συνέχιση των ήδη εποικοδομητικών και ενημερωτικών 
συναντήσεων των εκπροσώπων μας με στελέχη των Υπουργείων Μεταφορών και 
Τουρισμού, με σκοπό να αμβλυνθεί η σύγχυση που ενδεχομένως δημιουργείται από 
υφιστάμενες διατάξεις και εν τέλει να καταστούν εφαρμόσιμες.  

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.   
 
Με εκτίμηση, 
 
 

ΤΤαα  ΣΣωωμμααττεείίαα 

     

Πα.Σ.Ε.Ε.Μ.Ο. Σ.Ε.Ε.Ο.Ο. Ε.Σ.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.Ο. Σ.Ε.Μ.Μ. Σ.Ε.Ε.Μ.Ο. 

Πανελλήνιο Σωματείο 
Ενοικίασης ΕΙΧ με Οδηγό 

Σωματείο Επαγγελματιών 
Επιβατικών Οχημάτων με Οδηγό 

Επαγγελματικό Σωματείο 
Επιχειρήσεων Δωδεκανήσου 
Ολικής Εκμίσθωσης ΕΙΧ με Οδηγό 

Σωματείο Επιβατικών 
Μεταφορών Μυκόνου 

Σωματείο Εκμίσθωσης  
ΕΙΧ με Οδηγό Κέρκυρας 

 


