
 

Αθήνα, 12/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Οικονομικών  

  Τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών 

Θέμα: «Μεγάλη ζημιά στον κλάδο των ταξί εξαιτίας του κορονοϊού»  

 

Μεγάλη ζημιά έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού στον κλάδο των ταξί, με τους 

επαγγελματίες να δηλώνουν πως έχει καταγραφεί μείωση 70% έως και 90% του τζίρου 

τους, τους μήνες της πανδημίας, και να εκφράζουν φόβους για την επιβίωσή τους.  

Σύμφωνα με δηλώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί «μόνο στην Αθήνα αυτή τη 

στιγμή είναι παρκαρισμένα πάνω από 3.000 ταξί, ελλείψει μεταφορικού έργου» καθώς κατά 

τους προηγούμενους μήνες καθηλώθηκε σχεδόν το 80% των αυτοκινήτων, γεγονός που 

προκάλεσε προβλήματα τόσο στους ιδιοκτήτες, όσο και στους οδηγούς και τους ενοικιαστές 

αυτών μιας και ακόμη και το 20% που συνέχισε να κυκλοφορεί είδε μεγάλη πτώση στον 

τζίρο του, ενώ έπρεπε να προβεί σε επιπλέον έξοδα με σκοπό την προσαρμογή στα 

υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, όπως για παράδειγμα 

η τοποθέτηση διαχωριστικών μεταξύ οδηγού και πίσω καθίσματος.  

Ταυτόχρονα, η μειωμένη τουριστική κίνηση ήρθε να δώσει τη χαριστική βολή και να 

δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τους οδηγούς ταξί με δεδομένο πως οι 

τουρίστες που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας αυξάνουν αρκετά τον τζίρο τους, κάτι 

που δεν θα γίνει φέτος. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης στήριξης του κλάδου προτίθεται να λάβει; 

2. Θα ενταχθούν οι αυτοκινητιστές ταξί στις πληγείσες επιχειρήσεις και για τον μήνα 
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Μάιο; 

3. Θα καταργηθεί η προκαταβολή φόρου για το 2021 και το τέλος επιτηδεύματος για 

τους αυτοκινητιστές; 

4. Θα αποζημιωθούν για τα ακυρωμένα εξαιτίας των περιορισμών δρομολόγια πχ 

μαθητικά; 

5. Θα δοθεί επιδότηση στους αυτοκινητιστές που πρέπει να αντικαταστήσουν το 

αυτοκίνητό τους εντός του έτους; 

6. Ποια μέτρα θα ληφθούν για τους οδηγούς και τους ενοικιαστές ταξί; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




