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Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Προς:
Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας
Κυριάκο Μητσοτάκη
Θέμα: “Έκτακτα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές”

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, αντιλαμβανόμαστε απόλυτα
τον μεγάλο αγώνα που δίνει η Ελληνική Κυβέρνηση για την καταπολέμηση του
κορωναϊού (COVID-19), και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, και θα θέλαμε
να σας εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας.
Η
Ομοσπονδία
Φορτηγών
Αυτοκινητιστών
Ελλάδας
Οδικών
Εμπορευματικών & Επιβατικών Μεταφορών, με την διακριτική επωνυμία
«ΟΦΑΕ», αποτελεί δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση, με έτος ίδρυσης το
1936, και σήμερα εκπροσωπεί 22 πρωτοβάθμια επαγγελματικά Σωματεία ανά την
Ελλάδα, τα οποία αντιστοιχούν περίπου σε 4.500 ιδιοκτήτες ΦΔΧ και 2.000
ιδιοκτήτες ΤΛΔΧ. Πρωταρχικός μας σκοπός είναι η διασφάλιση των συμφερόντων
των Ελλήνων αυτοκινητιστών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών και μέσων για την
διευκόλυνση και τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, που
θα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αλλά και της
κινητικότητας των επιβατών, γενικότερα.
Σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε κι εμείς με έντονη ανησυχία τις
δραματικές διαστάσεις που παίρνει η εξάπλωση του COVID-19 και τον αρνητικό
αντίκτυπο που έχει στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Σε μια
αγορά, η οποία μετά το υποχρεωτικό κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων και
των τουριστικών επιχείρησεων (ξενοδοχεία) υπολειτουργεί, έχοντας ως αποτέλεσμα
την δραματική συρίκνωση του μεταφορικού έργου εμπορευμάτων και επιβατών και
την δημιουργία τεράστιων οικονομικών ζημιών στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο, οι οποίες λειτουργούν σωρευτικά, έπειτα από μια
ήδη μακρόχρονη περίοδο οικονομικής ύφεσης στην χώρα μας, οδηγώντας τελικά τις
επιχειρήσεις του κλάδου σε οριστικό οικονομικό αδιέξοδο. Ο κίνδυνος να
οδηγηθούν πολλές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών
σε οριστική παύση λειτουργίας είναι περισσότερο ορατός από ποτέ, και σύμφωνα
με εκτιμήσεις της ΟΦΑΕ κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην δραματική μείωση των
θέσεων εργασίας με ότι συνέπειες έχει αυτό για την εθνική μας οικονομία
γενικότερα.
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Προτείνουμε την άμεση λήψη των παρακάτω μέτρων στήριξης για τις
επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους
κλάδους οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών:
1. Παράταση όλων των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών
υποχρεώσεων, μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης στην αγορά και στην
συνέχεια ένταξη όλων των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών
υποχρεώσεων στο καθεστώς ρύθμισης 48 δόσεων.
2. Επιδότητηση του κόστους μισθοδοσίας των μεταφορικών επιχειρήσεων
(των οδηγών που απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας), καθώς
επίσης και του διοικητικού προσωπικού της ίδιας της ΟΦΑΕ.
3. Παράταση πληρωμής των πάσης φύσεως ρυθμίσεων που έχουν γίνει προς το
Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τα τραπεζικά ιδρύματα και τους
οργανισμούς ΔΕΚΟ, μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της αγοράς.
Ευελπιστούμε στην υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων από την Ελληνική
Κυβέρνηση, οι οποίες αποσκοπούν τόσο στην διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
και της βιωσιμότητας του κλάδου των εμπορευματικών αλλά και των επιβατικών
μεταφορών και κατ’επέκταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Απώτερος σκοπός και
κύριο μέλημα όλων μας είναι η ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας, και κλάδος
τον οποίο εκπροσωπούμε αποτελεί βασικό παράγοντα για αυτόν τον σκοπό.
Τέλος, θα θέλαμε με αυτή την ευκαιρία να αναφερθούμε και στην ιδιαίτερη
περίπτωση που αντιμετωπίζουν 13 Έλληνες αυτοκινητιστές οι οποίοι βρίσκονται
αποκλεισμένοι στο Ιράκ από τις 29.02.20, καθώς ενώ βρισκόντουσαν εκεί για την
διενέργεια μεταφορικού έργου από Ελλάδα προς Ιράκ, η Τουρκία ανακοίνωσε το
κλείσιμο των χερσαίων συνόρων της με το Ιράκ ως έκτακτο μέτρο κατά του COVID19 αποκλείοντας έτσι την δυνατότητα επιστροφής τους στην Ελλάδα. Οι
συνάδελφοί μας παραμένουν έκτοτε εκεί και είναι πλέον σαφές πως τα οχήματά
τους σίγουρα θα παραμείνουν παροπλισμένα στο Ιράκ για πολλούς μήνες ακόμα
μέχρι την άρση των μέτρων. Αίτημά μας να δοθεί η απαραίτητη στήριξη σε αυτους
τους συναδέλφους μας την αναστολή κάθε υποχρέωσή τους προς το Δημόσιο και τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περεταίρω συνεργασία.
Για την ΟΦΑΕ
Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος

Απόστολος Κενανίδης

Ο Γενικός Γραμματέας

Χαράλαμπος Τσοχαταρίδης
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Κοινοποίηση:
- Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό, κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Υφυπουργό, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
-

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Υπουργό, κ.Κωνσταντίνο Καραμανλή
Υφυπουργό, κ.Ιωάννη Κεφαλογιάννη

-

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργό, κ. Ιωάννη Βρούτση
Υφυπουργό, κα Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου

-

Υπουργείο Τουρισμού
Yπουργό, κ. Χάρη Θεοχάρη
Υφυπουργό, κ. Εμμανουήλ Κονσολα
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