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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΦΑΕ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 14/7/20

Μετά την εκλογή του νεοσύστατου ΔΣ της ΟΦΑΕ με τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν
στις 20 Ιουνίου 2020, έχει προγραμματιστεί σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της
Ελληνικής Κυβέρνησης προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα άμεσης προτεραιότητας
που έχει θέσει η νέα Διοίκηση της ΟΦΑΕ.
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, όταν
αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΟΦΑΕ επισκέφτηκε τον Υφυπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη. Στην συνάντηση στο γραφείο του
Υφυπουργού συμμετείχαν και ο Γεν. Δ/ντης Μεταφορών, κ. Ανδρέας Πολάκις καθώς και
συνεργάτες των γραφείων του Υφυπουργού και του Υπουργού, αλλά και εκπρόσωποι
των Δ/νσεων Εμπορευματικών και των Επιβατικών Μεταφορών. Την ΟΦΑΕ
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Απόστολος Κενανίδης, ο Αντιπρόεδρος, κ. Μιχαήλ
Πεζίκογλου, ο Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος Τσοχαταρίδης και η Δ/ντρια της ΟΦΑΕ,
κα Ηρώ Δουμάνη. Την αντιπροσωπεία της ΟΦΑΕ πλαισιώσαν και οι εκπρόσωποι του
Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΛΔΧ, κ. Πραχάλης Κων/νος - Πρόεδρος και κ. Κατσίγιαννης
Νεκτάριος-Γεν. Γραμματέας.
Τα θέματα που κυριάρχησαν σχετίζονται με πρωτοβουλίες και προτεραιότητες του
νεοσύστατου ΔΣ της ΟΦΑΕ και συγκεκριμένα:





Προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης του κλάδου των οδικών μεταφορών και μέτρα
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου με άμεσα και
έμμεσα χρηματοδοτικά εργαλεία, την ανανέωση του στόλου, καθώς και με την
προώθηση των συνεργειών και της ομαδικότητας για την καλύτερη οργάνωση
της αγοράς.
Ανάπτυξη ενός στιβαρού συστήματος οδικών ελέγχων για την αντιμετώπιση
της παράνομης μεταφοράς και την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού.

Ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, ανταποκρίθηκε πολύ θετικά στα αιτήματα
που του έθεσε η ΟΦΑΕ, παρουσίασε τις δράσεις του Υπουργείου γύρω από τα θέματα
του κλάδου, ενώ και οι δύο πλευρές δεσμέυτηκαν για την ενδυνάμωση της μεταξύ τους
συνεργασίας και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων στο άμεσο μέλλον.
Στην συνέχεια της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη συνάντηση με τον
Υπουργό Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη, προκειμένου να συζητηθούν εκτενέστερα τα
θέματα που αφορούν τον κλάδο των Τουριστικών Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης. Η
εκπρόσωποι της Διοίκησης της ΟΦΑΕ και ειδικότερα ο Αντιπρόεδρος, κ. Μιχαήλ
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Πεζίκογλου, αρμόδιος για τα θέματα του κλάδου των ΤΛΔΧ, περιέγραψαν στον Υπουργό
την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος αντιμετωπίζοντας τις δυσμενείς
συνέπειες του COVID-19 στον τουρισμό. Παράλληλα, η ΟΦΑΕ παρουσίασε και τις
προτάσεις της για την άμεση ενίσχυση και την υποστήριξη των ιδιοκτητών των ΤΛΔΧ,
τις οποίες στήριξε και το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΛΔΧ Αττικής. Μεταξύ αυτών η
επιδότηση των επιχειρήσεων αναλόγως του στόλου οχημάτων των οποίων διαθέτουν, η
άρση του μέτρου της μέγιστης χωρητικότητας των ΤΛΔΧ, η προώθηση των διαθέσιμων
τραπεζικών εργαλείων καθώς και η παροχή διευκολύνσεων σε φορολογικές και
ασφαλιστικές υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε
ιδιαίτερα θετικό κλίμα και ο Υπουργός βεβαίωσε για τις προθέσεις της Πολιτείας να
στηρίξει τον κλάδο του τουρισμού και των επιχειρήσεων των οδικών επιβατικών
μεταφορών ειδικότερα.
Οι συναντήσεις με εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης θα συνεχιστούν κατά την
διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, ενώ παράλληλα η ΟΦΑΕ εργάζεται επάνω στον
σχεδιασμό ακριβέστερων και εμπεριστατωμένων προτάσεων προς την Πολιτεία.
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