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Ηµ/νία: 25 Μαΐου 2020 
 
Θέµα: Συναντήσεις µε το Πα.Σ.Ε.Ε.Μ.Ο. (Πανελλήνιο Σωµατείο Ενοικίασης ΕΙΧ µε Οδηγό) 
 
Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
 

Όπως σας είναι γνωστό το Σωµατείο Επαγγελµατιών Εκµισθούµενων Οχηµάτων µε 
Οδηγό (Σ.Ε.Ε.Ο.Ο.) που ιδρύθηκε το 2017, έχει περίπου 1.500 εγγεγραµµένα µέλη.  

 
Με αφορµή αναρτήσεις στο διαδίκτυο, πληροφορούµαστε ότι την προηγούµενη Πέµπτη 

22 Μαΐου 2020 πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
συνάντηση µε µέλη του νεοϊδρυθέντος σωµατείου µε την επωνυµία «Πανελλήνιο Σωµατείο 
Ενοικίασης ΕΙΧ µε οδηγό» (Πα.Σ.Ε.Ε.Μ.Ο.)  

 
Μετά την συνάντηση σας αυτή, εκδόθηκε από την πλευρά τους ανακοίνωση η οποία 

αναφέρει µεταξύ των άλλων ότι συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής :  
1. προκειµένου να προβλεφθεί η ολική εκµίσθωση ΕΙΧ οχήµατος µε οδηγό σε 

νοµικό πρόσωπο και προφανώς να διορθωθεί η παράγραφος 2 της ΚΥΑ 
50427/2440 (ΦΕΚ Β’ 4535 17.10.2018), θα θεσµοθετηθεί υποχρεωτική λίστα 
επιβατών  

2. προβλέπεται διαχωρισµός οχηµάτων σε δύο (2) κατηγορίες, βασική και 
πολυτελείας µε κριτήριο την εργοστασιακή αξία του οχήµατος 

3. επέκταση ορίου ηλικίας σε 12 έτη από τα 7 που ισχύουν σήµερα κατά, τα όσα 
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 εδάφιο γ’ της υποπαραγράφου Η.2 του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ΜΟΝΟΝ για την κατηγορία 
«πολυτελείας»  

4. αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας των οχηµάτων της περίπτωσης 1 
της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 όπως ισχύει 

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

των µελών του σωµατείου µας, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηµατιών µε 
εκµισθούµενα Ε.Ι.Χ. οχήµατα µε οδηγό, είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι µε 
οποιοδήποτε στοιχείο από τα προαναφερόµενα.  

Επισηµαίνουµε επίσης πως ουδεµία γνώση είχαµε και κατά συνέπεια ουδέποτε έχουµε 
συναινέσει, πολλώ δε µάλλον συµφωνήσει µε τα προαναφερόµενα και ενδεχοµένως κάτι 
αντίστοιχο δεν γνώριζε ούτε καν η πλειοψηφία των περίπου 100 εγγεγραµµένων µελών 
του νεοϊδρυθέντος «Πανελλήνιου Σωµατείου Ενοικίασης ΕΙΧ µε οδηγό» (Πα.Σ.Ε.Ε.Μ.Ο.) 

 
Υπενθυµίζουµε και πάλι πως για το θέµα του νοµικού προσώπου και όπως ήδη έχει 

κατατεθεί στο υπουργείο σας (µε αριθµό πρωτ. 17657/11.3.2020) πρόταση µε βάση την 
οποία δύναται να διορθωθούν τα στοιχεία (ii) και (ix) της ΚΥΑ 50427/2440 (ΦΕΚ Β’ 4535 
17.10.2018) µε µια απλή προσθήκη η οποία θα έχει ως ακολούθως:  
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ii. Πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου του µισθωτή και σε περίπτωση που 
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο επωνυµία και ΑΦΜ 
ix. Το σηµείο επιβίβασης του µισθωτή και σε περίπτωση νοµικού προσώπου το 
σηµείο επιβίβασης του επιβάτη ή σε περίπτωση πολλαπλών επιβιβάσεων, 
τα σηµεία επιβίβασης των επιβατών. 
(σ.σ. µε επισηµασµένα γράµµατα η προτεινόµενη προσθήκη) 

 
Περαιτέρω δε και όπως σας έχουµε ήδη ενηµερώσει µε κατατεθειµένα υποµνήµατα 

µας, το θέµα της 12ετίας (το οποίο άλλωστε είχε προβλεφθεί στο αποσυρθέν άρθρο 58 
του προσχεδίου του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4688) είναι απαραίτητο να εξοµοιωθεί µε 
όσα ορίζει η ΚΥΑ 25760 (ΦΕΚ Β’ 2737 16.12.2015) για όλα τα οχήµατα, καθώς είναι 
προφανές πως εκ παραδροµής δεν προβλέφθηκε για τα οχήµατα της περίπτωσης 1 της 
υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 όπως ισχύει.  

 
Αναφορικά τέλος, µε την αντικατάσταση πινακίδων, ευχαρίστως να συζητήσουµε τις 

προτάσεις του Υπουργείου σας, καθώς µια απλή αντικατάσταση άνευ προϋποθέσεων και 
αιτιολόγησης, δεν θεωρούµε πως θα προσδώσει κάτι στην υπάρχουσα κατάσταση, παρά 
µόνον σε ανώφελη δηµόσια δαπάνη.  

 
Παραµένουµε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση και σας 

γνωρίζουµε πως επιµένουµε στις εµπεριστατωµένες απόψεις που µέχρι σήµερα έχουµε 
καταθέσει.  
 
 
Με εκτίµηση, 
  

   


