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Αρθ. Πρωτ.: Α7/0279              Αθήνα, 26 Μαρτίου 2020 

 
Προς: 

1. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

            Υπουργός, κ.Κωνσταντίνος Καραμανλής 

            Υφυπουργός, κ.Ιωάννης Κεφαλογιάννης 

 Γ.Γ. Υποδομών, κ.Γεώργιος Καραγιάννης 

            Γ.Γ. Μεταφορών, κ.Νικόλαος Σταθόπουλος 

2. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

Υπουργός, κ.Μιχαήλ Χρυσοχοϊδης 

Υφυπουργός, κ.Νικόλαος Χαρδαλιάς 

Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης, κ.Κωνσταντίνος Τσουβάλας 

 

Θέμα: “Αναστολή των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών 
αυτοκινήτων στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους” 

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γεν.Γραμματείς,  

Με την παρούσα επιστολή και σε συνέχεια της κρίσιμης κατάστασης που 
βιώνουμε παγκοσμίως με την εξάπλωση του COVID-19, αιτούμαστε την 
αναστολή των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων στους 
ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. 

Το αίτημά μας προκύπτει σε συνέχεια του συμβάντος που προέκυψε την 
25η Μαρτίου και ώρα 16:00μμ στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο ύψος της 
Λεπτοκαρυάς Πιερίας όπου η Τροχαία Κατερίνης ακινητοποίησε λόγω της 
ισχύουσας απαγόρευσης αργίας από την ώρα αυτή και έπειτα, πάνω από 60 
φορτηγά οχήματα τα οποία είχαν αναχωρήσει από τη Βόρεια Ευρώπη με 
εμπορεύματα που αποτελούνταν από ιατροφαρμακευτικό υλικό, είδη διατροφής 
και είδη πρώτης ανάγκης. Τα εμπορεύματα θα έπρεπε να είχαν ήδη παραδοθεί 
το συντομότερο δυνατό στον προορισμό τους κάτι που κατέστη αδύνατο 
εξαιτίας του πολυήμερου ταξιδιού αλλά και των χρονοβόρων καθυστερήσεων 
που προέκυψαν ως αποτέλεσμα των περιορισμών που εφαρμόζουν για την 
αντιμετώπιση του COVID-19 ορισμένες χώρες από τις οποίες διέρχονται. Και 
στις καθυστερήσεις αυτές προστέθηκε και η ισχύς των μέτρων περιορισμού 
κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου στη 
χώρα μας που ήταν η χώρα προορισμού. Θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος 
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περιορισμός τη δεδομένη χρονική περίοδο είναι ανώφελος και καταχρηστικός 
γιατί περιορίζει και παρεμποδίζει την ομαλή ροή και τροφοδοσία της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες με τα μέτρα περιορισμού της μετακίνησης 
των πολιτών που είναι σε ισχύ και δεδομένου ότι έχει σχεδόν μηδενιστεί η 
κυκλοφορία των ΙΧ οχημάτων καθώς και ο μεγαλύτερος αριθμός των ΔΧ 
οχημάτων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους και τις εθνικές οδούς της χώρας 
μας, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των ελάχιστων 
φορτηγών οχημάτων που μεταφέρουν αποκλειστικά και μόνο είδη πρώτης 
ανάγκης, ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη διατροφής. Για αυτό το λόγο 
προτείνουμε την άμεση άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας των 
φορτηγών αυτοκινήτων, όπως ήδη έχουν εφαρμόσει και κάποιες από τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Παρακαλούμε πολύ για την κατανόηση από πλευράς σας της άρσης 
των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε 
τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών που ισχύουν βάση 
του ΦΕΚ 58/Β/21-01-2020 που προτείνουμε προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ελεύθερη μετακίνηση των αναγκαίων προϊόντων από τα 
φορτηγά οχήματα που θα καλύψουν τις άμεσες ανάγκες και την επαρκή 
τροφοδοσία της αγοράς. 

Ευελπιστώντας στην άμεση συνεργασία σας, αναμένουμε τις δικές 
σας ενέργειες και παραμένουμε στην διάθεσή σας για διευκρινίσεις. 

 

Για την ΟΦΑΕ 

Μετά τιμής, 

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας 
  

   

        Απόστολος Κενανίδης                         Χαράλαμπος Τσοχαταρίδης 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Γεν. Δ/ντη Μεταφορών, κ. Ανδρέα Πολλάκι 

Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών,  

κα Ασπασία Γκουρβέλου 
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Προϊσταμένη Διεθνών Μεταφορών, κα Βασιλική Κολοβού 

Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων, κ. Γεώργιο Τζενεβράκη  

2. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

Αρχηγός Ελλ.Αστυνομίας, Αντιστράτηγος, κ.Μιχαήλ Καραμαλάκη 

Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης, κ.Παναγιώτη Πίκουλα 

3. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 

 

 


