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ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Α10/0375                                                     ΑΘΗΝΑ, 07/05/2020  

 

ΠΡΟΣ:  

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΥΠΟΨΙΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ COVID-19» 

 
 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 
 
Σε συνέχεια της δημοσίευσης της από 01.05.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 90/Α/1-5-2020 
ΠΝΠ), και συγκεκριμένα των όσων αναφέρονται στο άρθρο 10 (Μέρος Γ’) 
αυτής, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το αίτημα για την παράταση της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας του 100% των εργαζομένων που 
απασχολούνται σε επιχειρήσεις οδικών επιβατικών μεταφορών (ΚΑΔ 
49.39, 77.78.5, 60.23.10.00), καθώς οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να μην 
εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 της ως άνω ΠΝΠ, καθώς 
δεν έχει δοθεί αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, παρά 
ταύτα όμως η λειτουργία τους έχει επί της ουσίας αναστολή με έμμεση εντολή 
δημόσιας αρχής, καθώς το μεταφορικό έργο επιβατών από τα Τουριστικά 
Λεωφορεία Δ.Χ. (ΤΛΔΧ), έχει ανασταλλεί στο 100%.  
 
Αναφέρουμε ενδεικτικά κατηγορίες του μεταφορικού έργου που εκτελείται από 
τα ΤΛΔΧ, και το οποίο δεν πραγματοποιείται στην δεδομένη περίοδο λόγω 
των μέτρων που έχει πάρει η Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού, όπως είναι η μεταφορά μαθητών, οι σχολικές 
εκδρομές, οι διεθνείς επιβατικές μεταφορές (κλείσιμο συνόρων), οι τουριστικές 
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εκδρομές, η μεταφορά σε πολιτιστικές/αθλητικές εκδηλώσεις. Γίνεται 
κατανοητό, πως καμία από αυτές τις δραστηριότητες δεν λαμβάνει χώρα για 
όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα, κι επομένως οι επιχειρήσεις που 
εκτελούν οδικές επιβατικές μεταφορές με ΤΛΔΧ, έχουν υποχρεωτικά 
αναστείλει την λειτουργία τους, έστω κι εάν δεν έχουν λάβει απ’ευθείας εντολή 
από Δημόσια Αρχή. 
 
Με τις διατάξεις όμως την εν λόγω ΠΝΠ, οι επιχειρήσεις αυτές εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10, σύμφωνα με τις οποίες έχουν δικαίωμα 
να παρατείνουν την αναστολή εργασίας «μέχρι του 60% των συμβάσεων που 
έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή» για τον μήνα Μάιο. Με άλλα λόγια 
υποχρεούνται οι επιχειρήσεις αυτές να απασχολήσουν το 40% του 
προσωπικού τους χωρίς όμως να υπάρχει καμία δραστηριότητα, για τους 
λόγους που προαναφέρονται στην παρούσα. 
 
Παρακαλούμε πολύ όπως εξετάσετε το αίτημά μας για να ενταχθούν οι 
επιχειρήσεις οδικών επιβατικών μεταφορών (ΚΑΔ 49.39, 77.78.5, 
60.23.10.00) στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της ΠΝΠ 01.05.2020 
(ΦΕΚ 90/Α/01.05.20). Το θέμα είναι μείζονος σημασίας καθώς κρίνεται η 
βιωσιμότητά τους σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για την ελληνική 
επιχειρηματικότητα και την εθνική μας οικονομία! 
 
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περεταίρω συνεργασία. 
 

Μετά τιμής 

Για την ΟΦΑΕ 

 

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας   

   

    Απόστολος Κενανίδης                 Χαράλαμπος Τσοχαταρίδης 
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Κοινοποίηση: 

1. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

- ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ, ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

- ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

- ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ,  

ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ 

2. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

- ΥΠΟΥΡΓΟ, ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 

- ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑ 

- ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΗΣ 
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