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Θέμα: Προτάσεις για την μεταρρύθμιση στις οδικές μετακινήσεις επιβατών  
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 

 
Επανερχόμαστε αναφορικά με τις πληροφορίες που μας ζητήσατε επί του 

κατατεθέντος υπομνήματος μας, μετά και την διαδικτυακή συνάντηση που είχαμε στις 15 
Οκτωβρίου 2020.  

Ζητούμε την κατανόηση σας για την καθυστερημένη απόκριση μας, η οποία οφείλεται 
κυρίως στην αδυναμία να συλλέξουμε τελικά τα στοιχεία αναφορικά με τον όγκο των 
χρησιμοποιούμενων οχημάτων ΕΙΧ με οδηγό.  
 

1. Αναφορικά με τον στόλο των οχημάτων 
 

Είναι δεδομένο πως αφενός μεν οι αρμόδιες Π.Υ.Τ. αδυνατούν να μας παράσχουν 
πληροφορίες σχετικές με την δραστηριότητα της περ. 1 της υποπαραγράφου Η.2 του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό) αφετέρου δε τα 
τουριστικά γραφεία που χρησιμοποιούν ΕΙΧ οχήματα με οδηγό για την μεταφορά επιβατών 
κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της περ. 5Α της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012, δεν δηλώνουν τα οχήματα αυτά σε οποιοδήποτε μητρώο.  

 
Το βέβαιον είναι πως αυτή την στιγμή και με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το 

Υπουργείο Τουρισμού, υφίστανται 5.858 τουριστικά γραφεία και 15.799 γραφεία 
ενοικίασης αυτοκινήτων (μαζί με τα κατά τόπους υποκαταστήματα). Με μια αναγωγή θα 
μπορούσε κανείς να υπολογίσει κατά προσέγγιση τον αριθμό των οχημάτων, αλλά δυστυχώς 
κάτι τέτοιο παραμένει παρακινδυνευμένο και κατά συνέπεια αποφασίσαμε να μην θέσουμε 
υπόψη σας υπολογισμούς οι οποίοι με σχετικά μεγάλη πιθανότητα δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Επιπροσθέτως, εγκαταλείψαμε την προσπάθεια καταμέτρησης μεταξύ των 
επιχειρήσεων – μελών μας, καθώς κατέληγε και αυτή σε έωλα συμπεράσματα, αφού ούτε 
όλες οι ενασχολούμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν ως μέλη των ανά την Ελλάδα σωματείων, 
αλλά και η ενδεχόμενη προσπάθεια υπολογισμού μεταξύ μας, περιείχε μεγάλο ποσοστό 
σφάλματος.  

 
2. Αναφορικά με τα όσα αναφέραμε στην παρ. 6 του υπομνήματος μας 

 
Όπως σας είχαμε αναφέρει στο υπόμνημα μας της 15ης Οκτωβρίου 2020, αλλά και 

συζητήσαμε διαδικτυακά σχετικά με την θεσμοθέτηση της μεταφοράς επιβατών (premium 
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transportation service) θα θέλαμε να σας εξειδικεύσουμε και να περιγράψουμε περαιτέρω 
την συγκεκριμένη υπηρεσία.  

 
Όπως είναι γνωστό υπάρχουν ανάγκες σε επίπεδο μεταφοράς στελεχών 

επιχειρήσεων, στελεχών της Διοίκησης, συνέδρων και ομιλητών σε συνέδρια ή ημερίδες 
κλπ., οι οποίες απαιτούν αναβαθμισμένες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε επίπεδο οδηγών 
και οχημάτων.  

 
Προτείνουμε την νομοθετική πρόβλεψη με την θέσπιση ενός νέου άρθρου [κατά τα 

πρότυπα της περ. 5 ή 5Α της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) ως ισχύει] της υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών που θα 
καλύψει το τμήμα «business» [κατά τα πρότυπα της business class θέσης των αεροπορικών, 
σιδηροδρομικών ή ακτοπλοϊκών εταιρειών] 

 
Ουσιαστικά πρόκειται για μια υπηρεσία «premium» :  
 

 που θα καλύπτει corporate, congress, motor yachting, private chauffeur services 
 
 με οχήματα που θα πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις (πχ προκαθορισμένο μέγιστο 

χρόνο χρήσης των οχημάτων αυτών, εργοστασιακή αξία minimum 35.000 € κλπ)  
 
Ως παράδειγμα :  

o Business class level: Mercedes e.Class, BMW series 5, Audi A6 or similar (που 
εξυπηρετούν maximum 3 επιβάτες) 

o Van level: Mercedes V.Class (που εξυπηρετούν maximum 5 επιβάτες, αφού 
στην καμπίνα διαθέτουν 4 καθίσματα με τραπεζάκια ενδιάμεσα + συνοδηγό & 
οδηγό) 

o First Class level: Mercedes s.Class, BMW series 7, Audi A8 or similar (που 
εξυπηρετούν maximum 2-3 επιβάτες) 

o Green Car: Tesla, Polestar 2 or similar 
 

 οδηγούς που επίσης θα πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.  
 

Ως παράδειγμα:  
o επαγγελματική άδεια οδήγησης επιβατικών οχημάτων (κατηγορίας D) 
o πιστοποίηση έπειτα από σεμινάρια τα οποία να περιέχουν κυρίως οδική 

συμπεριφορά, αλλά και dress code (κοστούμι, δερμάτινα παπούτσια, ζώνη, 
γραβάτα κλπ) ελάχιστες γνώσεις ιστορίας της Χώρας μας, ελάχιστες γνώσεις 
γλωσσομάθειας, εκπαίδευση για την υποδοχή στα σημεία άφιξης (πχ με tablet 
αντί για χαρτιά τσαλακωμένα), εκπαίδευση στον τρόπο συμπεριφοράς έναντι 
διαφορετικής κουλτούρας επιβατών (πχ Άραβες κλπ), εκπαίδευση σε νέες 
τεχνολογίες εφαρμογών, γνώσεις πρώτων βοηθειών κλπ. 

 
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η συγκεκριμένη υπηρεσία έρχεται να καλύψει το 

τμήμα εκείνο της αγοράς στο οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη, ενώ είναι εκείνο το 
τμήμα (premium) που η Χώρα μας έχει ήδη προχωρήσει αναπτύξει και συνεχίζει να 
αναπτύσσει.  

 
Το σημαντικότερο όμως, είναι πως οι πελάτες μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

μας ζητούν αυτή διαρκώς την συγκεκριμένη υπηρεσία, την οποία εμείς αδυνατούμε να τους 
παράσχουμε.   
 

3. Αναφορικά με τα όσα αναφέραμε στην παρ. 4 του υπομνήματος μας 
 

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 5Α της υποπαραγράφου Η.2 του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προβλέπεται η μεταφορά πελατών τουριστικών 
γραφείων, στα πλαίσια του τουριστικού πακέτου.  
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Τα τελευταία χρόνια έχουμε ταλαιπωρηθεί από άσκοπους ελέγχους, οι οποίοι 
εδράζονται κυρίως στην εσφαλμένη διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου, η οποία όπως 
σας εκθέτουμε παρακάτω προέκυψε από επεμβάσεις.  

Η αλήθεια είναι επίσης πως για τους ίδιους λόγους έχει ταλαιπωρηθεί η Διεύθυνση 
Νομοθετικού Συντονισμού και καλής νομοθέτησης του Υπουργείου σας, αλλά και οι κατά 
τόπους Π.Υ.Τ., οι οποίοι έχουν δεχθεί καταιγισμό διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα μέλη 
μας και όχι μόνο.  

 
Ας δούμε τα πράγματα από την αρχή, ώστε να βοηθηθούμε στην κατανόηση.  
Στις 23/11/2018, κατατίθεται Σχέδιο Νόμου του Υπουργείο Τουρισμού στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο (https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10886878.pdf) στο 
οποίο μπορεί να παρατηρήσει κανείς στην Σελ. 12 (σ. 72) την αρχική διατύπωση του 
άρθρου:  
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Στην αιτιολογική έκθεση του κατατεθέντος Σχεδίου Νόμου διαβάζουμε:  
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Ενώ ειδικά για το άρθρο 28 του Σχεδίου Νόμου, στην Αιτιολογική Έκθεση του  και 
στην σελίδα 13 (https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10886875.pdf) 
περιγράφεται ότι:  

 
 

 
Μία (1) ημέρα πριν την ημερομηνία ψήφισης και συγκεκριμένα το βράδυ της 

Τετάρτης 5/12/2018 και οπωσδήποτε μετά τις Επιτροπές της Βουλής, «διορθώνεται» το 
συγκεκριμένο άρθρο και εισάγεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο εντελώς διαφορετικό…  
 

Να σημειωθεί πως ο ΣΑΤΑ (το συνδικαλιστικό όργανο των εκμεταλλευτών ταξί) είχε 
εκδώσει ανακοίνωση με την οποία προετοιμάζει τα μέλη του για «μάχη», στην επίσημη 
ιστοσελίδα του (http://satataxi.gr/index.php/latest-news/item/936-anakoinwsh) ενόσω 
βρισκόταν το Σχέδιο Νόμου στις Επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου :  
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Να σημειωθεί επίσης πως όπως φαίνεται από τα πρακτικά των Επιτροπών της Βουλής 
(https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/t-toural-prak.pdf), το 
συνδικαλιστικό όργανο των εκμεταλλευτών ταξί, ουδέποτε παρέστη στις Επιτροπές, 
προφανώς επειδή δεν ήταν εμπλεκόμενος φορέας. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από το 
Πρακτικό – Έκθεση της Επιτροπής : 

 

 
 

Παράλληλα, αμέσως μετά την ψήφιση του επίμαχου Σχεδίου Νόμου και συγκεκριμένα 
την επομένη της ψήφισης του  διαπιστώνουμε ζητωκραυγές, ιαχές και  επευφημίες για το 
«επίτευγμα» τους στις σελίδες της πανελλήνιας ομοσπονδίας εκμεταλλευτών ταξί και 
αγοραίων στο διαδίκτυο  
(https://www.facebook.com/288914101298264/posts/887959698060365/) και συνδικάτου 
εκμεταλλευτών ταξί και αγοραίων περιοχής Αττικής 
(https://www.facebook.com/sata.taxi/posts/2512185742132068)  

Τις ανακοινώσεις αυτές, ακολουθούν μάλιστα και πάμπολλα σχόλια επιβράβευσης 
μελών τους, αφού τα συνδικαλιστικά τους όργανα κατάφεραν και πέτυχαν προς όφελος των 
οικονομικών και μόνο συμφερόντων τους, καίριο πλήγμα στην βούληση του Νομοθέτη για 
ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, αναθεώρηση παρωχημένων ρυθμίσεων, δημιουργία 
νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και συνακόλουθα θέσεων εργασίας, όπως άλλωστε 
περιγράφεται ρητά στην Αιτιολογική Έκθεση που συνόδευε το ψηφισθέν πλέον Σχέδιο 
Νόμου.  
 

Έτσι, η τελική διατύπωση που προέκυψε και που τελικώς ψηφίστηκε από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο, είχε πολλές διαφοροποιήσεις από το αρχικό κείμενο και όχι μόνο δεν συμβάλει 
στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην αναθεώρηση παρωχημένων ρυθμίσεων που ήταν και 
το ζητούμενο του νομοθετήματος, αλλά κυρίως έρχεται σε αντίκρουση με την βασική 
βούληση του Νομοθέτη, όπως αυτή περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση που 
προαναφέρθηκε, καθώς εμπλέκει και συγχέει το ξεκάθαρο έργο των τουριστικών γραφείων 
με το έργο των ταξί και των γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων.  
 

Η εμπλοκή και η σύγχυση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, αποτυπώνεται 
ξεκάθαρα στα παρακάτω εδάφια:  
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Προσθήκες στην 1η ενότητα  
 

 
 

Είναι οφθαλμοφανές πως αυτές οι προσθήκες έχουν θεσμοθετηθεί αποκλειστικά και 
μόνον για να δημιουργήσουν δυσμενείς έως απαγορευτικές συνθήκες στα τουριστικά 
γραφεία και στο πολύτιμο για την Ελληνική οικονομία έργο που έχουν αναλάβει.  

Πού ακριβώς αναφέρονται τέτοιοι όροι περί διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών ή προπληρωμένου και οργανωμένου προγράμματος στο αναφερόμενο Π.Δ. 
7/2018 το οποίο εναρμονίζει την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015/2302;   

Πέραν του γεγονότος πως δεν αναφέρονται ΠΟΥΘΕΝΑ τέτοιο όροι στο Π.Δ. 7/2018 
και αποτελούν προσχηματικές διατυπώσεις ώστε να δυσχεράνουν κατά το δυνατόν 
περισσότερο το έργο των τουριστικών γραφείων, παρατηρεί κανείς πως σχετικά με τον όρο 
«προπληρωμένο», το εδάφιο (δ) του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2018 (άρθρο 5 της Οδηγίας) που 
περιγράφει με λεπτομέρεια το περιεχόμενο του πακέτου είναι σαφές:  

 

 
 

Πόθεν συνεπώς προκύπτει η υποχρεωτική «προπληρωμή» που επινοήθηκε στην 
διατύπωση, όταν το Π.Δ. 7/18 προβλέπει ξεκάθαρα διάφορους τρόπους πληρωμής;  

Πώς είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν τουρίστες – επισκέπτες οι οποίοι χρειάστηκαν 
τελικώς περισσότερο χρόνο στον Αρχαιολογικό χώρο; Να τους αφήσει εκεί το τουριστικό 
γραφείο επειδή έληξε η προπληρωμένη και τυπικά προκαθορισμένη περιήγηση;  

Και πώς είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ακόμη και ο εσωτερικός τουρισμός (πχ 
συνεδριακός, θρησκευτικός, αθλητικός, εκπαιδευτικός, αεροπορικός, θαλάσσιος, 
πολιτιστικός, γαστρονομίας, ιατρικός, οδοντιατρικός, ιαματικός κλπ) όταν υφίσταται 
περιορισμός «τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) ωρών» που επίσης ΠΟΥΘΕΝΑ δεν 
αναφέρεται κάτι τέτοιο στο Π.Δ. 7/2018 ή στην Ευρωπαϊκή Οδηγία που εναρμόνισε;  
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Προσθήκες στην 2η ενότητα, εδάφιο (α) 
 

 
 

 Η συγκεκριμένη παράγραφος ξεπερνά κάθε φαντασία (!)  
 Πέραν του γεγονότος πως οτιδήποτε αναφέρει δεν περιγράφεται σε οποιαδήποτε 
διάταξη του Π.Δ. 7/2018 το σημαντικότερο όλων είναι πως η συγκεκριμένη παράγραφος 
παράγει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που ανέφερε ο νομοθέτης στην 
εισηγητική και απολογητική του έκθεση. Είναι δηλαδή παντελώς αντίθετο με την βούληση 
του νομοθέτη.  
 Συγχέει απόλυτα όσα αναφέρονται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η.2 της 
παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) περί «ολικής 
εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό» με την «μεταφορά πελατών τουριστικών γραφείων».  

Συγχέει το ΕΙΧ όχημα του τουριστικού γραφείου που μεταφέρει τους πελάτες του 
τουριστικού γραφείου με το εκμισθούμενο όχημα της περ. 1 του 4093/12.  

Ο παραλογισμός δεν σταματά εκεί, αλλά η διάταξη επιβάλει να καταχωρεί το 
τουριστικό γραφείο στο ψηφιακό μητρώο συμβάσεων του άρθρου 18 του ν. 4530/18 που 
τηρείται στο Υπουργείο Μεταφορών, όχι συμβάσεις μίσθωσης, αλλά … το όχημα (!)  

Το ζήτημα δε της ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών, είναι εύκολα αντιληπτό πως 
μέσα σε αυτό τον παραληρηματικό παραλογισμό, ουδείς μπορεί να αντιληφθεί την 
σκοπιμότητα ή την χρησιμότητα του, εκτός από το να δυσχεράνει με οποιονδήποτε τρόπο και 
να δημιουργήσει αναχώματα στο έργο που έχουν αναλάβει τα τουριστικά γραφεία. 
 
Προσθήκες στην 3η ενότητα 
 

 
 

 Προφανώς σε συνέχεια της προηγούμενης ανούσιας διάταξης, προστίθεται και αυτή η 
αδιανόητη διάταξη ώστε να επιβαρύνει περαιτέρω τον παραλογισμό και προδήλως να 
δημιουργήσει περαιτέρω σύγχυση.  
 Φυσικά και κάτι αντίστοιχο δεν απορρέει από καμία διάταξη του Π.Δ. 7/2018 περί 
τουριστικού πακέτου, το σημαντικότερο όμως είναι πως και η συγκεκριμένη διάταξη έρχεται 
σε πλήρη αντίθεση με την βούληση του νομοθέτη, όπως αυτή αποτυπώνεται στην 
αιτιολογική και απολογητική του έκθεση.  
 Ευλόγως κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ανόητη η οιαδήποτε προσπάθεια καταχώρησης 
οιουδήποτε τουριστικού πακέτου στο … ψηφιακό μητρώο συμβάσεων εκμισθούμενων ΕΙΧ 
οχημάτων με οδηγό του Υπουργείου Μεταφορών (!)  
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 Το ίδιο ανούσια θα είναι και η καταχώρηση της διατακτικής (voucher), καθώς πέραν 
του γεγονότος πως πολλές φορές διαφοροποιείται κυρίως λόγω καθυστερήσεων αφίξεων 
(αεροπορικών, ακτοπλοϊκών κλπ), δημιουργεί αναίτια υπερβολικό φόρτο εργασίας, ενώ 
παράλληλα είναι πασιφανές πως δεν ικανοποιεί καμία συνθήκη, παρά μόνο της ταλαιπωρίας 
ή του ενδεχόμενου λάθους ώστε να επιφέρει τις ανάλογες κυρώσεις.  
 
Προσθήκες στην 5η ενότητα 
 

 
 
 Εδώ παρατηρεί κανείς, την κορύφωση του παραλογισμού (!)  
 Θα καθορίζεται ο αριθμός των οχημάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τα 
τουριστικά γραφεία για το έργο τους, ως ποσοστό του συνολικού αριθμού Ε.Δ.Χ. οχημάτων 
(…) 
 Συνεπώς η σύγχυση και με το έργο των ταξί επιτυγχάνεται απόλυτα, σε πλήρη 
αντίθεση με την βούληση του νομοθέτη, όπως αυτή περιγράφεται στην αιτιολογική και 
απολογιστική έκθεση του.  
 
 Πραγματικά, εάν δεν γνώριζε κάποιος τι μεσολάβησε νυκτερινές ώρες και πώς οι 
εκμεταλλευτές ταξί απειλούσαν με «μάχη» (όπως ανέφεραν), ώστε να προστεθούν οι 
παραπάνω διατάξεις στο Νομοθέτημα μεταξύ των Επιτροπών της Βουλής έως την ψήφιση 
του, θα μπορούσε να ισχυριστεί πως ο νομοθέτης ξαφνικά ήρθε αντίθετος με τον 
συλλογισμό του και κάνοντας άλμα λογικής, ανέτρεψε κάθε νομική έννοια (…)  
 Ευτυχώς οι απειλές κινητοποιήσεων, οι ιαχές και οι μετέπειτα πανηγυρισμοί των 
εκμεταλλευτών ταξί, μας το αιτιολογούν και συνεχίζουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην 
Πολιτεία και στους Θεσμούς καθώς μας επιβεβαιώνουν πως πράγματι οι ίδιοι δεν διέλαθαν.  
 
 Αλλά ας δούμε τι ορίζεται «τουριστικό γραφείο» την τελευταία 45ετία, όπως 
περιγράφεται ρητά στον ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α’  199)  
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 Συνεπώς τουριστικό γραφείο ορίζεται η οργανωμένη εκείνη επιχείρηση που με 
διατιθέμενα μέσα αναλαμβάνει την μεταφορά ή διακίνηση ή διαμονή μεμονωμένων 
ατόμων ή ομάδων ατόμων εντός και εκτός της Χώρας.  
 
 Είναι ποτέ δυνατό να δεχθεί ο οιοσδήποτε σώφρων νους, πως υπάρχει η ελάχιστη 
πιθανότητα να επέμβει η… Περιφέρεια (όπως ρητά αναφέρεται στην 5η ενότητα του άρθρου 
5Α του 4093/12) και να καθορίσει τον αριθμό των οχημάτων που επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν τα τουριστικά γραφεία που εξ’ ορισμού έργο τους αποτελεί η αστική, 
υπεραστική και διεθνής μεταφορά επιβατών σε σχέση με τα … Ε.Δ.Χ. ταξί τα οποία έργο τους 
αποτελεί πρωτεύοντος η αστική (και υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις η 
υπεραστική) μεταφορά επιβατών με συγκεκριμένα οχήματα (πχ έως 5 θέσεων) και υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις;  
 
 Είναι ποτέ δυνατό να δεχθεί κανείς πως τίθενται όροι και προϋποθέσεις (χρονικοί, 
τιμολογιακοί κλπ) στο έργο του εξ’ ορισμού οδικού μεταφορέα επιβατών συγκρινόμενου 
μάλιστα με το έργο των Ε.Δ.Χ. ταξί;  
 
 Υπάρχει άλλη επιχείρηση στην Ελλάδα που να της χορηγείται η «Άδεια Οδικού 
Μεταφορέα Επιβατών»; Υπάρχει δηλαδή άλλη οντότητα (οργανωμένη επιχείρηση) στην 
οποία έχει ανατεθεί η μεταφορά και διακίνηση ατόμων ή ομάδων ατόμων εντός και εκτός της 
Χώρας, εκτός από το Τουριστικό Γραφείο;  
 

 
 

Ευλόγως θεωρεί κανείς πως η αποκατάσταση της νομιμότητας και του Δικαίου είναι 
απαραίτητη και χρειάζεται το συντομότερο να διορθωθεί η στρέβλωση που προαναφέρθηκε.  

 
ΘΘεεωωρροούύμμεε  σσυυννεεππώώςς  ππωωςς  χχρρεειιάάζζεεττααιι  

 
 Να απαλειφεί ο όρος «προπληρωμένο» και «διάρκειας τουλάχιστον 

εικοσιτεσσάρων 24 ωρών» από τις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4093/12, 
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καθόσον κάτι αντίστοιχο δεν προβλέπεται στο Π.Δ. 7/2018, ενώ δημιουργεί 
πλείστα όσα προβλήματα όπως προαναφέρθηκε 

 Να απαλειφεί το εδάφιο (α) της 2ης ενότητας των διατάξεων του άρθρου 5Α 
του ν. 4093/12, που αφορά στην καταχώρηση των οχημάτων των 
τουριστικών γραφείων στο Ψηφιακό Μητρώο συμβάσεων ολικής εκμίσθωσης 
ΕΙΧ με οδηγό που τηρείται στο Υπουργείο Μεταφορών 

 Να απαλειφεί το εδάφιο της 3ης ενότητας των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 
4093/12, που αφορά στην καταχώρηση της διατακτικής (voucher) στο 
Ψηφιακό Μητρώο συμβάσεων ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό που τηρείται 
στο Υπουργείο Μεταφορών 

 Να απαλειφεί η 5η ενότητα των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4093/12, που 
αφορά τις ποσοστώσεις των οχημάτων των τουριστικών γραφείων σε σχέση 
με τα κυκλοφορούντα ταξί 

 Να εξετάσετε διεξοδικά την πρόταση μας αναφορικά με την υπηρεσία 
«premium» που σας έχουμε αναφέρει, η οποία θα καλύψει ανάγκες που έχουν 
προκύψει τα τελευταία χρόνια. 

 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
 
 Ελπίζουμε να σας κατατοπίσαμε κατά το δυνατό περισσότερο, αλλά και να μην σας 
ταλαιπωρήσαμε στην προσπάθεια μας να σας εξηγήσουμε με λεπτομέρεια όσα μας ζητήσατε 
κατά την διαδικτυακή μας συνάντηση.  
 
 Σας υπενθυμίζουμε πως παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 
πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 
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 

 
 


