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Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
 

Με έκπληξη αναγνώσαµε το δελτίο τύπου του Υπουργείο Τουρισµού µε 
ηµεροµηνία 4/3/2020, µε το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορούµεθα εµείς οι 
τουριστικές επιχειρήσεις, ως οι δρώντες µε παραβατική συµπεριφορά στον τοµέα του 
τουρισµού (!) 

Η αλήθεια είναι πως δεν είναι η πρώτη φορά που µένουµε έκπληκτοι µε την 
αντίδραση του Υπουργείο Τουρισµού ύστερα από πιέσεις της συνοµοσπονδίας ταξί, 
αλλά είναι η πρώτη φορά που αντιµετωπίζουµε αυτή την απαξιωτική συµπεριφορά 
και µάλιστα µε βαρείς χαρακτηρισµούς από το ίδιο το Υπουργείο το οποίο αν µη τι 
άλλο οφείλει να προασπίζεται τον τουρισµό και τις επιχειρήσεις που στοχεύουν, 
αγωνιούν, προσπαθούν και επιτυγχάνουν την ανάπτυξη του. 

Πράγµατι το 2018 και συγκεκριµένα στις 12/6/2018 εισήχθη προς 
διαβούλευση η οποία ολοκληρώθηκε στις 27/6/2018, το σχέδιο νόµου που τελικώς 
ψηφίστηκε ως νόµος στις 6/12/2018 και έλαβε τον αριθµό 4582/18 (ΦΕΚ Α’ 208).  

Είναι επίσης αληθές πως βράδυ Τρίτης 4/12/2018 και µετά τις επιτροπές της 
Βουλής των Ελλήνων, λίγο πριν εισαχθεί στην ολοµέλεια της Βουλής προς ψήφιση, 
διεγράφη ολόκληρο το άρθρο 28 του προαναφερόµενου νόµου και αντικαταστάθηκε 
µε νέο άρθρο καθ’ υπόδειξη της οµοσπονδίας ταξιτζήδων ΠΟΕΙΑΤΑ (…)  

Θυµόµαστε άπαντες στον χώρο του τουρισµού αποσβολωµένοι, τις ιαχές και 
τους πανηγυρισµούς των αυτοκινητιστών ταξί τότε, πως άλωσαν εν µια νυκτί τον 
ελληνικό τουρισµό. Ακόµη και σήµερα µπορεί να βρει κανείς στο διαδίκτυο τις 
απειλές τους µέσω δελτίων τύπου της ίδιας της ΠΟΕΙΑΤΑ µε φράσεις όπως «… δεν 
θα επιτρέψουµε σε κανέναν να ζωντανέψει νεοφιλελεύθερα φαντάσµατα τύπου 
Χατζηδάκη κλπ…» (όπως αυτολεξεί ανέφεραν) 

Και µόνον µια ανάγνωση του υποµνήµατος που σας κατέθεσε η οµοσπονδία 
ταξί, αποδεικνύει την λυσσαλέα διάθεση τους να εµπλακούν στον τουρισµό 
υποκλέπτοντας το έργο που οι δικές µας τουριστικές επιχειρήσεις παράγουν. 
Έφτασαν στο σηµείο να σας υποδεικνύουν να … διακόψετε την λειτουργία 
τουριστικών λεωφορείων και να τους παραδώσετε το έργο.  

Σε λίγο θα φθάσουν στο σηµείο να ζητούν από το Υπουργείο Μεταφορών να 
διακόψει τις αστικές συγκοινωνίες και το µετρό, προκειµένου να µην µειωθούν οι 
«κούρσες» τους (όπως οι ίδιοι ονοµάζουν τις διαδροµές που εκτελούν).  
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Άραγε βρισκόµαστε στο 2020; Αντιλαµβανόµαστε πως ακόµη και το Σοβιετικό 
καθεστώς έχει καταρρεύσει και µάλιστα προ εικοσαετίας; Είναι δυνατό να γίνονται 
σήµερα αποδεκτές τέτοιες πρακτικές που θυµίζουν άλλες εποχές;  

Αλήθεια γνωρίζει το υπουργείο τουρισµού το Π.∆. 7/2018, το οποίο 
εναρµονίζει την Οδηγία 2015/2302 της Εε; Μια απλή ανάγνωση επιβεβαιώνει 
ξεκάθαρα πως το ταξί ουδεµία σχέση έχει µε τον τουρισµό (!)  

∆εν µιλάµε για αστική µεταφορά κυρίες και κύριοι, όπως πολύ κακώς 
αποδέχεστε. Μιλάµε για επιβατική µεταφορά τουρισµού, όπως ακριβώς περιγράφεται 
και ορίζεται στο ως άνω Προεδρικό ∆ιάταγµα της Ελληνικής Προεδρίας, που 
εναρµονίζει την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας είµαστε ως χώρα, µέλος. 
Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που νοµοθετικά έχει προβλεφθεί για τις τουριστικές 
µεταφορές να χρησιµοποιούνται καινουργή οχήµατα έως το πολύ 7 ετών, να 
πιστοποιούνται από το Υπουργείο Τουρισµού, να διαθέτουν επιπλέον ασφάλιση 
αστικής ευθύνης, οι οδηγοί τους να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον σπουδές 
Λυκείου, να γνωρίζουν καλώς µια ξένη γλώσσα πέραν της Ελληνικής, να 
διαθέτουν λευκό ποινικό µητρώο, να διαθέτουν ειδικά ιατρικά πιστοποιητικά 
και πολλά άλλα, ακριβώς επειδή στον τουρισµό απαιτούνται υπηρεσίες υψηλών 
προδιαγραφών, ώστε να στοχεύσουµε ως χώρα και στο αντίστοιχο τουριστικό κοινό.  

Πώς πετάτε όλα αυτά τα νοµοθετήµατα στον κάδο των απορριµµάτων, 
υποβαθµίζοντας αυτόµατα τις τουριστικές υπηρεσίες;   

Επικουρικά, όταν παραστεί ανάγκη, σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται ή δεν 
επαρκούν οχήµατα τουριστικών µεταφορών ενδεχοµένως το ταξί να έχει την 
δυνατότητα να υποστηρίξει τον τουρισµό. Σίγουρα όµως, µε προϋποθέσεις και 
κανόνες που θα υποδείξουν οι ίδιες οι τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και το 
υπουργείο του οποίου ηγείστε. Εδώ όµως καταλήξαµε να συζητάτε και να 
ανακοινώνετε δελτίο τύπου που παραδίδει τον τουρισµό ως … λάφυρο, σε 
επαγγελµατίες αστικής µεταφοράς οι οποίοι δεν διαθέτουν ούτε τα οχήµατα που 
µπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των τουριστών µε τις αποσκευές τους, ούτε 
διαθέτουν όπως υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις τουρισµού τις προϋποθέσεις που 
αναφέρθηκαν, ούτε οι ίδιοι οι οδηγοί την εξειδίκευση που απαιτείται, τον 
ενδυµατολογικό κώδικα, τον κώδικα συµπεριφοράς, τις γνώσεις, ούτε καν την 
επάρκεια ξένης γλώσσας ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του τουριστικού 
έργου.  

Αντιλαµβάνεστε τι πράττετε; 
 
Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
  
 είναι αδιανόητο σε κάθε περίπτωση να διαβάζουµε σε δελτίο τύπου του 
Υπουργείου Τουρισµού βαρείς και απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς εναντίον των 
επιχειρήσεων τουρισµού. Από το υπουργείο του οποίου κύριο µέληµα και στόχος 
οφείλει να είναι η ανάπτυξη του τουρισµού στην χώρα µας.  
 Και σας ερωτούµε ευθέως, είχαµε ή δεν είχαµε την ίδια ακριβώς ηµέρα που 
συναντηθήκατε µε τους ταξιτζήδες προγραµµατισµένη συνάντηση;  
 Η συνάντηση µε τους εκπροσώπους του σωµατείου µας κρίθηκε ανεπαρκής 
και µη εποικοδοµητική και εν τέλει θεωρήθηκε ως µη γενόµενη, ενώ µε τους 
εκπροσώπους των οδηγών ταξί «απόλυτα εποικοδοµητική», όπως ρητά 
αναφέρετε στο δελτίο τύπου του υπουργείου σας;  
 Καταθέσαµε ή δεν καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις – λύσεις που 
βοηθούν στην αύξηση των εσόδων του ∆ηµοσίου και καταπολεµούν στο έπακρο 
οποιαδήποτε υποψία φοροδιαφυγής, χρησιµοποιώντας µάλιστα όλα τα εργαλεία και 
µέσα που δίνει σήµερα η τεχνολογία και που διαθέτει ήδη η χώρα µας;  
 Οι πρωταθλητές της φοροδιαφυγής (σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία 
της Α∆ΑΕ) που είναι βέβαιο πως θα συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν είτε 
µεταπωλώντας άδειες ταξί σε δυσθεώρητα ύψη (115.000 €) και δηλώνοντας ψιχία 
(3.000 €) στα συµβόλαια αγοραπωλησίας που υπογράφουν, εκµεταλλευόµενοι στο 
έπακρο την απόλυτη κάλυψη που τους παρέχει το κράτος ως το µοναδικό κλειστό 
επάγγελµα στην χώρα µας θυµίζοντας άλλες εποχές είτε εκµισθώνοντας την άδεια 
και το όχηµα τους σε απεγνωσµένους ανθρώπους που αναζητούν απελπισµένοι 
εργασία προς 18.000€ έως 25.000€ ετησίως, εισπράττοντας µάλιστα τα ποσά αυτά 
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«κάτω από το τραπέζι» προσλαµβάνοντας δήθεν τους µισθωτές αυτούς ως 
υπαλλήλους, ενώ στην πραγµατικότητα τους εκµεταλλεύονται δίκην προαγωγού, 
αφού τους χρεώνουν µέχρι και τα ένσηµα τους, τα οποία οι ίδιοι εκπίπτουν εν 
συνεχεία ως έξοδα είτε υποκλέπτοντας τουριστικό έργο και διενεργώντας παράνοµα 
περιηγήσεις χωρίς µάλιστα την χρήση ταξιµέτρου, αλήθεια θεωρείτε πως αποτελούν 
(όπως ρητά αναφέρετε) «µέρος της συνολικής τουριστικής µας ταυτότητας»;  
 Θεωρείτε πράγµατι πως τα ταξί, πρωταθλητές επίσης σε καταγγελίες 
επιβατών, τα οποία κυκλοφορούν βρώµικα στην Αθήνα ή αλλού, οδηγούµενα από 
εξαντληµένους και εν τέλει επικίνδυνους οδηγούς οι οποίοι ανεξέλεγκτα εργάζονται 
σε απάνθρωπες συνθήκες αδιάκοπα επί 16 ώρες ηµερησίως 365 ηµέρες τον χρόνο, 
µε τα πορτ-µπαγκάζ ανοικτά καθώς δεν χωρούν οι αποσκευές των τουριστών οι 
οποίες ενίοτε πέφτουν µάλιστα στο οδόστρωµα δηµιουργώντας συνθήκες 
επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια των υπολοίπων οδηγών, µε ανοικτά επίσης 
παράθυρα το καλοκαίρι, καθώς ο οδηγός καπνίζει ή δεν θέλει να χρησιµοποιήσει τον 
κλιµατισµό για οικονοµία στο καύσιµο, προσπαθώντας να αποφύγουν την ασφάλεια 
της Αττικής Οδού προκειµένου να µην επιβαρυνθούν οι οδηγοί µε το κόστος διοδίων, 
επιβιβάζοντας ανήλικους τουρίστες χωρίς να διαθέτουν ειδικά παιδικά καθίσµατα ως 
ο Κ.Ο.Κ. επιβάλει, οδηγώντας µε υπερβολική ταχύτητα και κάνοντας επικίνδυνους 
ελιγµούς προκειµένου να προλάβουν την επόµενη αστική «κούρσα» που τους έχει 
υποδείξει το ραδιο-ταξί µε το οποίο συνεργάζονται παράλληλα, έχοντας µετατρέψει 
το πεπαλαιωµένο και επικίνδυνο πλέον όχηµα που οδηγούν σε κινητό γραφείο µε 
τάµπλετ και κινητά αναρτηµένα στο ταµπλό που αποσπούν την προσοχή τους από 
την οδήγηση, µιλώντας διαρκώς στο κινητό τηλέφωνο προγραµµατίζοντας την 
επόµενη «κούρσα», αποτελούν «το στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης» 
(όπως ρητά αναφέρετε) της χώρας µας; 
 Και ύστερα από αυτήν σας την συνάντηση φτάσατε στο σηµείο να 
αποφασίσετε µέχρι και την απόσυρση του άρθρου 58 (!) που περιελάµβανε 
ρυθµίσεις για τις επιχειρήσεις τουρισµού; Είναι δυνατόν; Αποφασίσατε κάτι τέτοιο 
ερήµην των κατά το Π.∆. 7/2018 οριζοµένων επιχειρήσεων τουρισµού;  
 Και επισηµαίνετε επίσης «την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στα 
αεροδρόµια και τις πύλες εισόδου προκειµένου να ελεγχθούν παραβατικές 
συµπεριφορές που συνδέονται µε το µεταφορικό έργο», όπως ρητά αναφέρετε;  
 Ποιους ακριβώς εννοείτε κύριοι; Τις τουριστικές επιχειρήσεις που 
προσκαλούν, προγραµµατίζουν, υποδέχονται και εξυπηρετούν τον τουρισµό 
στην χώρα µας ακολουθώντας υψηλές προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών 
πέραν των όσων είναι ήδη νοµοθετηµένες και προσπαθούν να το υποκλέψουν 
δίκην πλιάτσικου και µε την υποστήριξη σας οι επαγγελµατίες αστικής αποκλειστικά 
µεταφοράς, πρωταθλητές στην φοροδιαφυγή;  

Καταθέσαµε ή δεν καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις – λύσεις που 
βοηθούσαν στην δραµατική µείωση του κατασπαταλώµενου ∆ηµοσίου χρήµατος σε 
ανεπαρκείς και άστοχους ελέγχους από τις Αρχές που οφείλονται ακριβώς στο 
πολύπλοκο και χαοτικό νοµοθετικό πλαίσιο που η προηγούµενη Κυβέρνηση 
νοµοθέτησε πάλι καθ’ υπόδειξη των ταξιτζήδων; 

  
Επειδή είναι απαράδεκτα τα όσα αναφέρονται στο δελτίο τύπου του 
υπουργείου σας. 
 
Επειδή τα όσα αναφέρονται στο δελτίο τύπου του υπουργείου σας 
προσβάλλουν βάναυσα τις τουριστικές επιχειρήσεις µας. 
 
Επειδή θεωρούµε πως προφανώς από λάθος, άγνοια και σε κάθε περίπτωση 
χωρίς δόλο φτάσατε στο σηµείο να αποδέχεστε, να αφοµοιώνετε και να 
οικειοποιείσθε προτάσεις που υποβαθµίζουν την ανάπτυξη του τουρισµού στην 
χώρα µας. 
 
Επειδή θεωρούµε πως έχοντας ολοκληρωθεί ήδη και έχοντας προγραµµατιστεί 
τεράστιες επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού από τουριστικές επιχειρήσεις στη 
χώρα µας, οι οποίες µάλιστα απαιτούν την αντίστοιχη υποστήριξη ποιοτικά 
αναβαθµισµένων υπηρεσιών, είναι αδιανόητο να αφήνονται υπόνοιες πως οι 
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επενδύσεις αυτές θα αποτελέσουν λάφυρο που θα παραδοθεί σε οποιαδήποτε 
συντεχνία, πόσο δε µάλλον να κινδυνεύουν να θεωρηθούν οι επενδύσεις αυτές 
λεία ψηφοθηρικών στόχων και µάλιστα αµφίβολων. 
 
Επειδή ως είναι γνωστό η επερχόµενη τουριστική σεζόν βάλλεται ήδη από την 
επιδηµία του Κορονοϊού, είναι αδιανόητο να υφιστάµεθα αυτόν τον ανηλεή 
πόλεµο στην προσπάθεια µας να παρέχουµε αναβαθµισµένες τουριστικές 
υπηρεσίες, τις οποίες µάλιστα έχουµε δεσµευθεί ήδη να παράσχουµε. 
 

Ζητάµε 
 

• Να ανακαλέσετε άµεσα τα όσα αναφέρθηκαν 
• Να περιχαρακώσετε, ως οφείλετε, το έργο και τις τεράστιες επενδύσεις 

των τουριστικών επιχειρήσεων στην χώρα µας 
• Να ενηµερώσετε το συνδικάτο των ταξιτζήδων πως θα χρειαστεί τα µέλη 

του να περιορισθούν στην αστική µεταφορά ως είναι νοµοθετηµένη και να 
σταµατήσουν να εποφθαλµιούν πόσο δε µάλλον να υποκλέπτουν έργο 
τουριστικού φορέα (µεταφορές, περιηγήσεις κλπ) 

• Να συνεχιστεί το νοµοθετικό έργο συµπεριλαµβανοµένων των άρθρων 
58, 64 και 65, αφού µάλιστα ληφθούν υπόψη τα σχόλια που έχουν 
αναρτηθεί στην διαβούλευση, αλλά και το υπόµνηµα προτάσεων που 
έχουµε ήδη από 24/2/2020 καταθέσει στο Υπουργείο Τουρισµού 

• Να προγραµµατιστεί άµεσα συνάντηση µε τον Υπουργό Τουρισµού 
 

Άλλως 
 

Να ανακοινώσετε δηµοσίως µε νέο δελτίο τύπου, χωρίς προφάσεις και 
υπεκφυγές, πως αποφασίζετε να διακοπεί κάθε µεταφορικό τουριστικό έργο µε 
ΕΙΧ οχήµατα από τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς δεν έχουµε διάθεση και 
δυνατότητα µε το ήδη υπάρχον χαοτικό νοµοθετικό πλαίσιο που βρίθει εσκεµµένων 
λαθών και παρερµηνειών επί των Οδηγιών της Εε στο οποίο βασίστηκε, να 
πασχίζουµε και να επενδύουµε στην ανάπτυξη του τουρισµού στην χώρα µας 
επιδιώκοντας να προσφέρουµε ποιοτικές και αναβαθµισµένες υπηρεσίες, 
εγκαλούµενοι διαρκώς και διωκόµενοι είτε από µια οµάδα επαγγελµατιών που 
αποσκοπεί αποκλειστικά και µόνον στο προσπορισµό οικονοµικού οφέλους χωρίς 
φραγµό είτε από το Υπουργείο Τουρισµού, το οποίο οφείλει να υποστηρίζει την 
τιτάνια προσπάθεια µας. 

 
 
Με εκτίµηση, 
 
ΤΤαα  µµέέλληη  ττοουυ  ΣΣΕΕΕΕΟΟΟΟ  
 
 
 

   


