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                                                             Λάρισα, 15/11/2021 
                     
     Αρ. Πρωτ.: 158      

 

ΘΕΜΑ : Μείωση Τελών Κυκλοφορίας Τουριστικών Λεωφορείων για το Έτος 2022.    
 
ΣΧΕΤ.   : α. Το άρθρο 481, του νόμου 4781/28-2-2021 ( ΦΕΚ 31/2021, Τεύχος Α΄). 
  β. Το Δελτίο Τύπου της 22-2-2021, του Υπουργείου Οικονομικών.      
 
  
Κύριοι Υπουργοί  
 

1.Με τις παραπάνω σχετικές, η Κυβέρνηση θέλοντας να στηρίξει τον κλάδο 
των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, που έχει  πληγεί από τις  επιπτώσεις της 
πανδημίας, στην οικονομία και στον τουρισμό, προχώρησε μεταξύ άλλων και στην 
γενναία μείωση των τελών κυκλοφορίας, για το έτος 2021. Η πράξη αυτή, όπως και 
όλα τα μέχρι τώρα υπόλοιπα μέτρα στήριξης του κλάδου μας, δεν σας κρύβουμε ότι 
μας έδωσε, αφ’ ενός μεν  τη μικρή  απαραίτητη οικονομική «ανάσα», αφ’ ετέρου δε  
το έμπρακτο δείγμα ότι η Κυβέρνηση δεν θα μας εγκαταλείψει και στα επόμενα 
δύσκολα, που αναμένονται, λόγω της επίμονης συνέχισης της υπόψη πανδημίας. 

2. Όπως ήδη γνωρίζετε, η τουριστική περίοδος 2021, για τα τουριστικά 
γραφεία και λεωφορεία,  έληξε,  έχοντας καταγράψει, για μια ακόμη συνεχή χρονιά, 
συνολική περιηγητική κίνηση, ευρισκόμενη στα απογοητευτικά επίπεδα της 
πραγματικής «ακινησίας» και χωρίς αισιόδοξα σημάδια, για το ερχόμενο έτος 2022. 
Τα γραφεία μας συνεχίζουν και παραμένουν ανοικτά, βασιζόμενα, ουσιαστικά, στα 
μέχρι τώρα προγράμματα στήριξης και ελπίζοντας στα όσα επί πλέον η Κυβέρνηση 
έχει υποσχεθεί ή  μας άφησε να ελπίζουμε. 

3. Σε λίγες ημέρες, θα είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε τα τέλη 
κυκλοφορίας, για το ερχόμενο έτος 2022. Το  ύψος αυτών μας απασχολούσε ήδη 
και  στην προ COVID εποχή, θεωρώντας το, αφ’ ενός μεν ως υψηλό, αφ’ ετέρου δε 
ως άδικο σε σχέση με τα μειωμένα ποσά, κατά 50%, που ισχύουν για τα λεωφορεία 
των  ΚΤΕΛ. Σήμερα, κύριοι Υπουργοί, θέλουμε να γνωρίζετε ότι τα  τέλη 
κυκλοφορίας του ερχόμενου έτους, αποτελούν για εμάς την σταγόνα, εκείνη που 
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είναι έτοιμη να μας «πνίξει», καθώς δεν κινήθηκαν τα λεωφορεία μας, για να 
εξοικονομηθούν τα ποσά αυτά.  

4. Μετά από τα παραπάνω και βασιζόμενοι στην ευαισθησία, αλλά και στην 
θέληση που σας διακρίνει, για να παραμείνει ο κλάδος μας «όρθιος», έστω ακόμη 
και με την Κυβερνητική στήριξη, μέχρι τουλάχιστον να λήξει η πανδημία, σας 
ζητούμε να μεριμνήσετε, ώστε τα τέλη κυκλοφορίας, για το ερχόμενο έτος 2022, να 
παραμείνουν μειωμένα, στα ίδια επίπεδα, όπως ακριβώς ήταν και για το τρέχον 
έτος 2021, με βάση την παραπάνω α΄ σχετική. 
 
 
                                                                                                           Με εκτίμηση 

                                                                              Ο  Πρόεδρος           Ο Γραμματέας 
                                                                                        Πορτοκαλίδης Η.          Κολημένος Χ. 

 

 

 

  

  

 

    

 


