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Αρ. πρωη. 53 Αθήνα, 3/4/2007  

 

 

       Αξιότιμο 

       Κύπιο Εμμανοςήλ Κευαλογιάννη 

       Υποςπγό Εμποπικήρ Ναςτιλίαρ 

 

 

 Κύξηε Υπνπξγέ, 

 

 όπωο καο θαηαγγέιιεηαη από κέιε καο,  θακία έθπηωζε δελ  ρνξεγείηαη πιένλ ζηνπο 

πνιύηεθλνπο ζην « λαπινιόγην επηβαηώλ» ηόζν ζηα ζπκβαηηθά  πινία όζν θαη  ζηα 

ηαρύπινα πινία, πνπ ηαμηδεύνπλ ζηηο δπηηθέο Κπθιάδεο  θαη γηα θακία κέξα ηεο εβδνκάδνο. 

 Με απνηέιεζκα ελώ πέξπζη ην εηζηηήξην  π.ρ  γηα  Σίθλν κε ζπκβαηηθό πινίν είρε 8 

επξώ(γηα ηνλ πνιύηεθλν), ηώξα έρεη εθηηλαρζεί ζηα 24 επξώ! δει. αύμεζε… 300%!, 

θαηαιαβαίλεηε ηη ζεκαίλεη απηό γηα κία πνιύηεθλε νηθνγέλεηα. Η ζπγθεθξηκέλε αθηνπινϊθή 

γξακκή εμππεξεηείηαη από 4 δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο θαη θακία δελ θάλεη έθπηωζε ζε 

πνιύηεθλνπο ή έζηω ππό κνξθή… εκπνξηθώλ εθπηώζεωλ όπωο έθαλαλ πέξπζη.                                                      

 Κύξηε Υπνπξγέ, 

δελ είλαη δπλαηό από ηε κηα ε Κπβέξλεζε λα δηαθεξύζζεη πξνο όιεο ηηο 

θαηεπζύλζεηο ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηνπο πνιπηέθλνπο θαη από ηελ άιιε λα κελ θάλεη 

ηίπνηα ζηνλ πεξηνξηζκό ηωλ ήδε ειάρηζηωλ πνπ ππάξρνπλ. Οη  αλωηέξω εθπηώζεηο 

πξνβιέπνληαη από ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.1910/44, πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη, θαη  

ε νπνία αλαθέξεη:  

«Πνιύηεθλνη ή κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο πνπ ηαμηδεύνπλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν εληόο ηνπ Κξάηνπο ηπγράλνπλ εθπηώζεωο 

λαύιωλ ζηα εθάζηνηε ηζρύνληα ηηκνιόγηα πνζνζηνύ ηνπιάρηζηνλ 

50% ζε όιεο ηηο ζπγθνηλωληαθέο επηρεηξήζεηο  κεηαθνξώλ εθ’ 

όζωλ  απηέο  ζπλδένληαη κε εηδηθέο  επηρνξεγήζεηο  κεηά  ηνπ  

Κξάηνπο». 

   Γηα λα δώζεη ε  Πνιηηεία ηα κέηξα ζηήξημεο ζηνπο πνιύηεθλνπο, ζηεξίρζεθε ζηε 

Σπληαγκαηηθή επηηαγή ηνπ άξζξνπ 21: «… νη πνιύηεθλνη έρνπλ δηθαίωκα εηδηθήο 

θξνληίδαο από ην Κξάηνο» θαη ζε απνθάζεηο ηνπ ΣηΕ πνπ έρεη θξίλεη, όηη: «… ε 

εμππεξέηεζε ηνπ αηνκηθνύ ζπκθέξνληνο ηωλ πνιπηέθλωλ απνηειεί εμππεξέηεζε ηνπ 

γεληθόηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πξν ηνπ νπνίνπ θαη απηή ε αξρή ηεο ηζόηεηαο ηωλ 

Ειιήλωλ απέλαληη ζηνπο λόκνπο δελ ηζρύεη, ιόγω ηνπ δεκνγξαθηθνύ πξνβιήκαηνο». 

 Κύξηε Υπνπξγέ, 

  εδώ θαη ηξία ρξόληα ζπλερώο ζαο ζηέιλνπκε έγγξαθα, δηακαξηπξίεο θαη θακία 

απάληεζε ζαο δελ έρνπκε πάξεη. Θεωξνύκε όηη πξέπεη λα ππάξμεη κηα απάληεζε γηα ην εάλ 

ππνρξενύληαη πιένλ βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο λα παξέρνπλ εθπηώζεηο νη 



λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, ηζρύεη ε Κ.Υ.Α. 33241/15/03 ή όρη;  γηα λα γλωξίδνπκε θαη λα 

ελεκεξώζνπκε ηα κέιε καο.   

Με ηελ ειπίδα όηη ζα ππάξμεη απάληεζε θαη άκεζε επέκβαζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

ζέκαηνο. 

 

 

Διατελούμε με εκτίμηση 

Για την ΑΣΠΕ 

 

            Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμμαηέας 

 

 

 

    Βαζίλειος  Θεοηοκάηος                                                       Εσάγγελος Παπαγιάννης 
 


