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ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  Α10/0513                                                      ΑΘΗΝΑ, 25/06/2020  

ΠΡΟΣ:  
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΙΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «KATABOΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 
 
 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ με Α.Π.131644/24.06.2020 με την οποία 

διευκρινίστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 19 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 75/τ.Α΄/30-03-2020), θα θέλαμε να 

θέσουμε υπόψιν Σας τις δυσκολίες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των οδικών επιβατικών μεταφορών (ΚΑΔ 49.39, 

77.78.5, 60.23.10.00). 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο διευκρινίζεται μεταξύ άλλων 

πως: «1...Οι επιχειρήσεις - εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο του 

επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον 

εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και 

αποδίδουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και 

κρατήσεις στους οικείους φορείς εως και τις 30/06/20». 

Δυστυχώς το πλήγμα που έχει δεχτεί ο κλάδος των οδικών επιβατικών 

μεταφορών, καθώς και ο κλάδος του τουρισμού συνολικά, είναι ανυπέρβλητο με την 

αναστολή λειτουργίας να αγγίζει το 100% μέχρι και σήμερα, καθώς το μεταφορικό 

έργο των επιβατών που εκτελείται είναι σχεδόν μηδενικό, ακόμα και μετά την 

σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν. 
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Αναφέρουμε ενδεικτικά κατηγορίες του μεταφορικού έργου που εκτελείται 

από τα ΤΛΔΧ, 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 για ομαδικές μετακινήσεις επιβατών μέχρι 

και σήμερα), οι τουριστικές εκδρομές, η μεταφορά σε πολιτιστικές/αθλητικές 

εκδηλώσεις. Γίνεται κατανοητό, πως καμία από αυτές τις δραστηριότητες δεν 

λαμβάνει χώρα ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο που ξεκίνησε σταδιακά η 

εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, μέχρι και σήμερα που γίνεται η σταδιακή άρση 

τους, ενώ παράλληλα δεν προβλέπεται η επαναλειτουργία της δραστηριότητάς μας 

για το προσεχές χρονικό διάστημα.  

Αντιλαμβάνεται κανείς την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει 

οι επαγγελματίες του κλάδου, η οποία δυστυχώς καθιστά αδύνατη την καταβολή του 

Δ.Π. όπως προβλέπουν οι προαναφερθείσες διατάξεις λογώ της μηδενικής 

ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.  

Παρακαλούμε πολύ για την αναθεώρηση των διατάξεων, τουλάχιστον για τις 

περιπτώσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που 

αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες απώλειες λόγω της πανδημικής κρίσης, όπως ο δικός 

μας, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την καταβολή του Δώρου στους 

εργαζομένους του κλάδου με την άμεση διευκόλυνση των εργοδοτών που αδυνατούν 

να ανταπεξέλθουν σε αυτή την υποχρέωση. 

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 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-EΦΚΑ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
Διοικητή, Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 
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