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Αρθ. Πρωτ.: Α7/0240

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Προς:
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπουργός, κ.Κωνσταντίνος Καραμανλής
Υφυπουργός, κ.Ιωάννης Κεφαλογιάννης
Γ.Γ. Μεταφορών, κ.Νικόλαος Σταθόπουλος
Γεν. Δ/ντη Μεταφορών, κ. Ανδρέα Πολλάκι
Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών, κα Ασπασία Γκουρβέλου
Προϊσταμένη Διεθνών Μεταφορών, κα Βασιλική Κολοβού
Θέμα: “Αναστολή της επιβολής οδικών τελών στα φορτηγά οχήματα
που χρησιμοποιούν τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους ”

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, Γεν.Γραμματέα, Διευθυντές,
Με την παρούσα επιστολή και σε συνέχεια της κρίσιμης
κατάστασης που βιώνουμε παγκοσμίως με την εξάπλωση του
COVID-19, αιτούμαστε την αναστολή της επιβολής οδικών τελών στα
φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν τους ελληνικούς
αυτοκινητόδρομους προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη κίνησή
τους για να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της αγοράς.
Υπό τις παρούσες συνθήκες με το φόβο της μετάδοσης του
COVID-19 στη χώρα μας, πιστεύουμε ότι η άμεση άρση των επιβολής
οδικών τελών αφενός θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη κίνηση των
φορτηγών οχημάτων όλο το 24ωρο, τα οποία θα φθάνουν πιο
γρήγορα στον προορισμό τους εξασφαλίζοντας έτσι την επάρκεια
της αγοράς με τα αναγκαία προϊόντα, όπως φάρμακα, τρόφιμα, είδη
πρώτης ανάγκης κλπ καθώς επίσης, και ως προληπτικό μέτρο
προστασίας των ίδιων των οδηγών, θα αποφεύγονται οι χρηματικές
συναλλαγές με τους υπαλλήλους των εκδοτηρίων.
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Παρακαλούμε πολύ για την κατανόηση από πλευράς σας
του μέτρου που σας προτείνουμε προκειμένου να διασφαλιστεί
η ελεύθερη μετακίνηση των εμπορευμάτων από τα φορτηγά
οχήματα που θα καλύψουν τις ανάγκες στον τομέα της αγοράς.
Ευελπιστώντας στην άμεση συνεργασία σας, αναμένουμε
τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στην διάθεσή σας για
οποιαδήποτε πληροφορία.

Για την ΟΦΑΕ
Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος

Απόστολος Κενανίδης

Ο Γενικός Γραμματέας

Χαράλαμπος Τσοχαταρίδης

Κοινοποίηση:
- ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ
- ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ
- ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
- ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
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