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ΥΥππόόμμννηημμαα  
 

Προς: Υπουργείο Τουρισμού 
Από:  ΠαΣΕΕΜΟ 
 
Ημ/νία: 15 Οκτωβρίου 2020 
 
Θέμα: Προτάσεις για την μεταρρύθμιση στις οδικές μετακινήσεις επιβατών  
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 

 
Με αφορμή διαδικτυακή μας συνάντηση την προσεχή Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επιγραμματικά για τα ζητήματα που μας απασχολούν και 
είναι το αντικείμενο της συνάντησης που ζητήσαμε. 

 
Με βάση το άρθρο 3 εδ. 1α του Π.Δ. 7/2018 που εναρμόνισε την Οδηγία της Εε 

2015/2302, έχει ορισθεί νομοθετικά το επάγγελμά μας.  
Επί της ουσίας τα μέλη μας, ασχολούμαστε με την μεταφορά επιβατών, έχοντας 

αποκτήσει εξειδίκευση στην «ταξιδιωτική υπηρεσία», όπως τελικά αυτή νομοθετήθηκε με 
το ως άνω Π.Δ. 7/18. 
Περαιτέρω και ήδη από το 2012, με τον νόμο 4093/12, είχε δοθεί η δυνατότητα σε 
επιχειρήσεις που υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο σας (τουριστικά γραφεία και γραφεία 
ενοικίασης αυτοκινήτων) της μεταφοράς επιβατών. Η νομοθεσία που διέπει τις 
προαναφερόμενες υπηρεσίες αναφέρεται σε περισσότερους από 12 νόμους (4093/12, 
4199/13, 4254/14, 4276/14, 4313/14, 4446/16, 4512/18, 4530/18, 4549/18, 4582/18, 
4607/19, 4663/20 κλπ.) Τους νόμους αυτούς, τους ακολουθούν δεκάδες εφαρμοστικές 
υπουργικές αποφάσεις και πολύ περισσότερες εγκύκλιοι (…) 
 

Αυτό το δαιδαλώδες, πολύπλοκο και χαοτικό νομοθετικό πλαίσιο, έχει σαν αποτέλεσμα 
να οδηγούνται εκ των ενόντων οι προαναφερόμενες τουριστικές επιχειρήσεις σε 
διαδικαστικές παρατυπίες και εφευρήματα, ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει έναντι των τουριστών ή των συνεργαζόμενων τουριστικών γραφείων, οι 
οποίες με την σειρά τους οδηγούν αυτόματα:  

 στον κίνδυνο δυσφήμισης της χώρας μας έναντι των τουριστών   
 στην απώλεια εσόδων για το Δημόσιο από φόρους και εισφορές 
 σε υπέρογκο κόστος για το Δημόσιο, καθώς εμπλέκεται στις προβλεπόμενες 

χαοτικές ελεγκτικές διαδικασίες και εν τέλει 
 στην αδυναμία των ελεγκτικών αρχών να υποστηρίξουν ορθά το συγκεκριμένο 

νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο κινδυνεύει να καταλήξει ανεφάρμοστο. 
 
Παράλληλα η πανδημία του Covid-19 που ξεκίνησε ως υγειονομική κρίση, 

δημιούργησε τους γνωστούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία, ανακηρύσσοντας 
πανθομολογουμένως τον τουρισμό ως τον μεγάλο ασθενή.  

 
Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, είναι απαραίτητο να ανασυνταχθούν όλες οι 

κοινωνικές ομάδες και φυσικά οι οικονομικοί φορείς ώστε μέσω μεταρρυθμίσεων να 
δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα οδηγήσουν στην συντομότερη έξοδο από 
αυτή την κρίση που συνεχίζει να ταλανίζει τον πλανήτη.  

Έχοντας την πεποίθηση και την βεβαιότητα πως το Υπουργείο σας έχει στόχο να 
συνδράμει στο να ξεπεραστεί η κρίση το συντομότερο, θέλουμε από την πλευρά μας να 
προτείνουμε ορισμένες μεταρρυθμίσεις που θεωρούμε πως θα βοηθήσουν σε αυτή την 
κατεύθυνση.  

 
Επιγραμματικά θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:  
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1. Επέκταση της ελάχιστης μίσθωσης των 30’ (που ισχύει ήδη για την 
τουριστική σεζόν αποκλειστικά στην νησιωτική Ελλάδα) σε ολόκληρη την Χώρα, 
ώστε να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο τουρισμός χωρίς 
περιορισμούς και εμπόδια. Επικουρικά η εξαίρεση αυτή να ισχύσει τουλάχιστον 
και για την Κρήτη, καθώς ως έχει το σημερινό καθεστώς η Κρήτη εξαιρείται 
παραδόξως από την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα, παρότι αποτελεί τον 
μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό στην Χώρα μας.   

2. Επέκταση της τουριστικής σεζόν τουλάχιστον από την 1η Απριλίου έως την 
31η Οκτωβρίου (αντί του 1/5 έως 31/8 που ισχύει παραδόξως σήμερα). Είναι 
πασίδηλο πως η τουριστική σεζόν δεν περιορίζεται από την 1η Μαΐου έως την 
31η Αυγούστου, αλλά σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα είναι 
γνωστές οι προθέσεις της τουριστικής αγοράς, αλλά και του Υπουργείου σας να 
επεκταθεί κατά το δυνατόν περισσότερο η τουριστική σεζόν.  

3. Παράταση της ηλικίας των οχημάτων στα 12 έτη, όπως έχει επεκταθεί για 
όλα τα εκμισθούμενα οχήματα με την ΚΥΑ 25760 (ΦΕΚ Β’ 2737, 16.12.2015) 
και προφανώς εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν τα εκμισθούμενα με 
οδηγό. Εναλλακτικά επέκταση της ηλικίας των οχημάτων κατά δύο (2) 
τουλάχιστον έτη (από τα 7 που ισχύει σήμερα, τουλάχιστον στα 9 έτη). 
Γνωρίζουμε και συμμεριζόμαστε την μελέτη του ΙΟΒΕ, όπως και τις συστάσεις 
του ΟΑΣΑ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η πανδημία Covid-19 όμως, μας 
στέρησε την δυνατότητα αποσβέσεων για την τρέχουσα χρονιά, δυστυχώς και 
για την επόμενη, καθώς θα είναι επιτυχία η τουριστική σεζόν 2021 να αγγίξει το 
50% των επιπέδων 2019.   

4. Επανεξέταση των περιορισμών που υφίστανται κατά τα όσα ορίζονται στην 
περ. 5Α της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4582/18) και αφορούν τις μεταφορές πελατών 
τουριστικών γραφείων. Είναι γνωστό πως όπως ορίζεται στον ν. 393/1976, 
τουριστικό γραφείο νοείται η νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση η οποία 
αναλαμβάνει την μεταφορά και την διακίνηση ατόμων ή ομάδων ατόμων στην 
Χώρα και στο Εξωτερικό, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, διοργανώνει και 
εκτελεί εκδρομές και περιηγήσεις και μεσολαβεί σε κάθε μέσο διακίνησης. Κατά 
συνέπεια εξ’ ορισμού το τουριστικό γραφείο ιδρύεται γι αυτό τον σκοπό. 
Αιφνιδιαστικά, τον Νοέμβριο του 2018 και μέσω του προαναφερόμενου 
άρθρου, θεσπίστηκαν περιορισμοί στο έργο που εξ’ ορισμού εκτελούν τα 
τουριστικά γραφεία.  

5. Εντατικοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές που θα συντονίζονται 
από τις κατά τόπους Π.Υ.Τ. της Χώρας, ώστε να περιοριστεί η ασυδοσία που 
επικρατεί και παρατηρούνται εκμεταλλευτές ταξί να … διοργανώνουν 
περιηγήσεις και ξεναγήσεις, receptionist, concierges και doorman να … 
προγραμματίζουν τις διακοπές πελατών των τουριστικών καταλυμάτων, να τους 
προτείνουν περιηγήσεις στις πόλεις με αμφιβόλου πιστότητας συνοδούς που 
παριστάνουν τους ξεναγούς κλπ. Είναι απαράδεκτο για την Χώρα μας να 
επικρατούν συνθήκες άλλων δεκαετιών που έχουν ευστόχως αποτυπωθεί στις 
Ελληνικές ταινίες της εποχής με τον Θανάση Βέγγο με σκοπό όμως το γέλιο και 
την θυμηδία και όχι την προσέλκυση τουριστών και δη υψηλού επιπέδου.   

6. Θεσμοθέτηση της μεταφοράς επιβατών (Transportation Service) Είναι 
δεδομένο πως η Χώρα μας προσελκύει τουρίστες υψηλού επιπέδου, καθώς 
υπάρχουν πλέον οι υποδομές σε καταλύματα, σε χώρους εστίασης, σε σκάφη 
αναψυχής, σε δραστηριότητες κλπ. Είναι επίσης γνωστός ο σχεδιασμός και η 
στρατηγική του Υπουργείου σας στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού 
(ιατρικός τουρισμός, τουρισμός ευεξίας, «City Breaks», «Silver Tourism» κ.α.). 
Είναι επίσης σαφές πως οι τουρίστες απολαμβάνουν και σε κάθε περίπτωση 
είναι συνηθισμένοι σε υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών που είναι αυτονόητες στις 
περισσότερες τουριστικές χώρες του πλανήτη και δυστυχώς στην Χώρα μας 
εκλείπουν. Συμφωνούμε πως η υπηρεσία ταξί είναι η φθηνότερη λύση, αλλά 
δυστυχώς δεν προεξοφλεί τις προϋποθέσεις που απαιτεί το σύγχρονο 
τουριστικό προϊόν. Το ταξί έχει σχεδιαστεί για αστική μεταφορά και ως τέτοιο 
χρειάζεται να αντιμετωπίζεται. Φυσικά, για πολλά χρόνια, κάλυψε ανάγκες που 
δεν υπήρχε η δυνατότητα να καλυφθούν διαφορετικά. Χρειάζεται όμως να 
αντιληφθούμε πως εν έτει 2020 οι ανάγκες είναι τελείως διαφοροποιημένες και 
οπωσδήποτε χρειάζεται ως Χώρα να συμβιβαστούμε με αυτή την λογική. Ο 
οδηγός, καλώς ή κακώς είναι η πρώτη εικόνα και η τελευταία που 
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αποτυπώνεται στον εκάστοτε τουρίστα που καταφθάνει στην Χώρα μας. Το 
όχημα επίσης χρειάζεται να διαθέτει τις προϋποθέσεις που θα εξυπηρετήσουν 
τις αποσκευές των τουριστών αυτών, η υποδοχή τους χρειάζεται να γίνεται με 
τις αντίστοιχες συνθήκες φιλοξενίας για τις οποίες είναι γνωστή η Χώρα μας 
διεθνώς αντί να τους υποδέχεται κάθιδρος ένας ταλαιπωρημένος οδηγός 
ύστερα από σωρεία αστικών μεταφορών, ο οδηγός χρειάζεται να έχει την 
δυνατότητα να διαθέσει περισσότερο χρόνο σε αυτούς τους φιλοξενούμενους 
τουρίστες που επισκέπτονται την Χώρα μας, αντί να αγωνιά για την επόμενη 
κούρσα… Τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια τα μέλη μας έχουν εξειδικευτεί σε 
αυτόν τον τομέα τουριστικών υπηρεσιών και σαφέστατα πληρούν τις 
προϋποθέσεις. Άλλωστε όσοι (και πιστεύουμε πως είστε μεταξύ αυτών) έχουν 
χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι ξεκάθαρα τοποθετημένοι 
σε αυτό. Θεωρούμε πως είναι επιτακτική η ανάγκη αυτής της μεταρρύθμισης, 
ώστε και με την βοήθεια του ψηφιακού μητρώου, αλλά και την θέσπιση 
προαπαιτούμενων (επαγγελματική άδεια οδήγησης, πιστοποίηση, δημιουργία 
κώδικα δεοντολογίας κλπ) να νομοθετηθεί η ανάγκη της κοινωνίας (και κατ’ 
επέκταση της αγοράς) σε αυτές τις υπηρεσίες. Με κανόνες που θα βοηθήσουν 
στην πάταξη της φοροαποφυγής, στην κατάργηση της ασυδοσίας, στην 
ασφάλεια των μετακινήσεων των τουριστών, στην συνεπακόλουθη 
αναβαθμισμένη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με δυο λόγια στον 
επαγγελματισμό που απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε την αυριανή μέρα του 
τουρισμού στην Χώρα μας.  

 
Έχοντας την πεποίθηση πως μέλημα του υπουργείου σας είναι η προώθηση του 

τουρισμού στην χώρα μας, θεωρούμε πως οι επιχειρήσεις μας που έχουν αποκτήσει την 
εξειδίκευση ακριβώς σε αυτό που επιδιώκετε και έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε, 
είναι απαραίτητο να λειτουργούν σε ένα απλοποιημένο και ομαλό πλαίσιο, το οποίο με την 
σειρά του θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και πρωτίστως την δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας.  

 
Με εκτίμηση, 
  
 
 
 
Δημητριάδης Περικλής 
Πρόεδρος 

   
ΣΣυυννυυπποογγρράάφφοουυνν  τταα  σσωωμμααττεείίαα  

   

Σ.Ε.Ε.Ο.Ο. Ε.Σ.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.Ο. Σ.Ε.Μ.Μ. 
Σωματείο Επαγγελματιών Επιβατικών 

Οχημάτων με Οδηγό 
Επαγγελματικό Σωματείο Επιχειρήσεων Δωδεκανήσου 

Ολικής Εκμίσθωσης ΕΙΧ με Οδηγό Σωματείο Επιβατικών Μεταφορών Μυκόνου 

 


