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Αθήνα, 20-11-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ:
1. Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη
2. Τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, Κωνσταντίνο Καραμανλή
3. Τον Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη
4. Τον Υπουργό Τουρισμού, Θεοχάρη Θεοχάρη

Θέμα: Επιστολή διαμαρτυρίας για το περιεχόμενο της Εγκυκλίου 17518/17.11.2020
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με τη διάταξη του άρθρου 111 Ν. 4714/2020
προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης επιδότησης στα τουριστικά γραφεία και
επιχειρήσεις οδικών μεταφορών. Κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω άρθρου εκδόθηκε η
ΥΑ 876//2020 (ΥΑ 876//2020 ΥΑ 87618 ΦΕΚ Β 4901 2020), με την οποία
καθορίστηκαν με περιοριστικό τρόπο η διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Εντούτοις, στο Υπόδειγμα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης που επισυνάπτεται
στην 17518/17.11.2020 Εγκύκλιο αναγράφεται για πρώτη φορά και χωρίς να
προβλέπεται στον νόμο η συγκεκριμένη εξαίρεση: «Με ατομική μου ευθύνη και
γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου
22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:…3. Δεν είχα καταθέσει από την 01.07.2020 έως τις
31.08.2020 τις πινακίδες κυκλοφορίας του/των προς επιχορήγηση τουριστικού(ών)
λεωφορείου(ων) που ανήκει/ουν στην επιχείρηση που εκπροσωπώ.». Έτσι, με την
εγκύκλιο περιορίζεται ανεπίτρεπτα ο κύκλος των δικαιούχων επιχειρήσεων, με την
εισαγωγή μιας επιπλέον προϋπόθεσης-εξαίρεσης, δηλαδή να μην έγινε κατάθεση
των πινακίδων κυκλοφορίας, το οποίο είναι ανεπίτρεπτο, διότι η Εγκύκλιος δεν έχει
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κανονιστικό χαρακτήρα (ΣτΕ 909/2011), και συνεπώς παρανόμως επιχειρείται να
εισαχθούν με αυτήν επιπρόσθετοι όροι από αυτούς που προβλέπονται στις
νομοθετικές διατάξεις.
Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω εξαίρεση είναι αδικαιολόγητη και δεν συνάδει
με τον σκοπό της επιδότησης, ήτοι την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία, διότι οι επιχειρήσεις που κατέθεσαν τις πινακίδες
κυκλοφορίας τους αναγκάστηκαν να πράξουν τούτο, εξαιτίας ακριβώς της τεράστιας
οικονομικής ζημίας που υπέστησαν.
Τέλος, η αδικαιολόγητη εξαίρεση από την κρατική επιχορήγηση, αντιβαίνει στο
προσωρινό πλαίσιο της ΕΕ για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19,
στο οποίο βασίζεται η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, Αξιότιμoι κ. Υπουργοί, με την παρούσα
επιστολή ζητούμε την άμεση τροποποίηση της Εγκυκλίου 17518/17.11.2020 ή άλλως
την αντικατάστασή της με νέα Εγκύκλιο, ούτως ώστε να απαλειφθεί από το πρότυπο
υπεύθυνης δήλωσης που επισυνάπτεται στην Εγκύκλιο, ο όρος σύμφωνα με τον
οποίο ο αιτών υποχρεούται να δηλώσει ότι «3. Δεν είχα καταθέσει από την
01.07.2020 έως τις 31.08.2020 τις πινακίδες κυκλοφορίας του/των προς επιχορήγηση
τουριστικού(ών)

λεωφορείου(ων)

που

ανήκει/ουν

στην

επιχείρηση

που

εκπροσωπώ.», που εισάγει αδικαιολόγητη μη προβλεπόμενη στον νόμο εξαίρεση.
Με τιμή,
Για την ΟΦΑΕ
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Απόστολος Κενανίδης

Χαράλαμπος Τσοχαταρίδης
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