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                                                             Λάρισα, 19/10/2021 
                     
     Αρ. Πρωτ.: 157       

     Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ  
                ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
                & ΠΕ ΣΠΟΡΑΔΩΝ  
                ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
                ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ      
                ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  
     Κοιν.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ     
                ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής για την διαπίστωση ή μη της ανεπάρκειας   
              Τουριστικών Λεωφορείων στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων  
 
ΣΧΕΤ:   Το με αρ. πρωτ. 402140/15/10/2021 έγγραφό σας 
 
Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου σας , σας γνωρίζουμε τα εξής :  

1. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να μας είχε διαβιβαστεί το έγγραφο της 
αιτούσας Εταιρείας, προκειμένου να διαπιστώσουμε την άκαρπη αναζήτηση 
Τουριστικών Λεωφορείων στην τοπική αγορά .  

2. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βόλος διαθέτει 60  Τουριστικά Λεωφορεία, η δε  
γειτονική Λάρισα 78. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος να υποστηρίξει, ειδικά 
σήμερα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία 
μπορούν να εξυπηρετήσουν το συγκεκριμένο έργο;  

3. Είναι παράδοξο να μας ζητάτε να μετέχουμε σε επιτροπή που θα βεβαιώνει 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ διαθέσιμων Τουριστικών Λεωφορείων, όταν είναι γνωστό ότι 
όλα τα τουριστικά λεωφορεία της χώρας μας, έχουν επιδοτηθεί λόγω 
ακινησίας, από την πανδημία. Μάλιστα, λόγω της συνεχιζόμενης 
οικονομικής δυσπραγίας που πλήττει τον κλάδο μας, η Ομοσπονδία μας 
προχώρησε στην σύνταξη μιας νέας επιστολής με αρ. πρωτ. 155/ 9/9/2021,    
προς τα αρμόδια υπουργεία, αιτώντας μία δεύτερη οικονομική στήριξη. Πώς 
είναι λοιπόν δυνατόν η συμμετοχή μας σε Επιτροπή, που να βεβαιώνει ότι 
υπάρχει ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ; 

4. Πέραν των ανωτέρω κάθε παρόμοια ενέργεια, που παραχωρεί το έργο μας 
στις ΚΤΕΛ ΑΕ με Υποκειμενικές Αποφάσεις Επιτροπών, είναι παράνομη και 
καταχρηστική αφού ο αιτών δεν παρουσιάζει έγγραφο του τοπικού 
συνδέσμου του Βόλου ή και της γειτονικής Λάρισας, που να αποδεικνύει την 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.  

5. Κατόπιν των ανωτέρω κάθε παρόμοια ΑΠΟΦΑΣΗ παραβιάζει την ΑΡΧΗ της  
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  νομιμοποιεί τον ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ  και σε αυτό 
συντελούν οι επαναλαμβανόμενες επιδοτήσεις της πολιτείας 
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αντικατάστασης των  Λεωφορείων ΚΤΕΛ ΑΕ , οι οποίες στόχο έχουν, τα 
Λεωφορεία αυτά να εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο και τίποτα άλλο.  

6. Το έργο που επιδιώκει να νομιμοποιήσει η Επιτροπή σας , είναι έργο με 
ολική μίσθωση , είναι κατεξοχήν έργο των Τουριστικών Λεωφορείων γι’ 
αυτό συνιστούμε στον Σύνδεσμο Τουριστικών Λεωφορείων Μαγνησίας , να 
μη συμμετέχει με εκπρόσωπο της  στην εν λόγω Επιτροπή, αντιθέτως να 
προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια με την πλήρη συμπαράσταση της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων με έδρα την Λάρισα  
 

 

                                                                                                           Με εκτίμηση 
 

                                                                              Ο  Πρόεδρος           Ο Γραμματέας 
                                                                                        Πορτοκαλίδης Η.          Κολημένος Χ. 

 

 

           

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                             Ο Πρόεδρος  Πορτοκαλίδης Ηλίας   

Ο Γενικός Γραμματέας Κολημένος Χρήστος  

                                                                Ο Αντιπρόεδρος Λάβδας Γρηγόριος 

 


