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ΘΕΜΑ:  Οικονομική Στήριξη των Τουριστικών Γραφείων  και των Επιχειρήσεων   
               Τουριστικών Λεωφορείων. 
 
ΣΧΕΤ. : α. Η από 14-8-2021 Ηλεκτρονική Επιστολή μας, προς εσάς.  

 Κύριοι Υπουργοί, 

 

 1. Στη συνέχεια της παραπάνω σχετικής, σας γνωρίζουμε ότι το 
αναφερόμενο σ’ αυτήν αίτημα μας, όχι μόνον δεν ικανοποιήθηκε, αλλά και δεν 
λάβαμε καμία απάντηση επ΄ αυτού, έστω και καθησυχαστική. 

 
 2. Τα νεότερα  μηνύματα, για την συνεχή επιδεινούμενη εξέλιξη της 
πανδημίας, σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουν σαν αποτέλεσμα την εξάλειψη κάθε 
σκέψης του τουριστικού μας κοινού για ταξίδια, με τον τρόπο που γνώριζε 
παλαιότερα.  
 
 3. Ο κλάδος μας βιώνει έντονα την αγωνία, για το αν θα μπορέσει να αντέξει 
το ανελέητο χτύπημα της πανδημίας,  για τρίτη συνεχόμενη τουριστική περίοδο, 
στο 2022. Εξ άλλου, οι  νεότερες συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν, από την 
πανδημία, σε συνδυασμό  και με τα αναγκαία μέτρα,  τα οποία έλαβε η Κυβέρνηση,  
για την προστασία από τον COVID-19, θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν την 
ταφόπλακα, για πολλούς επαγγελματίες του κλάδου μας, είτε έχουν λεωφορεία, 
είτε έχουν μόνο τουριστικά γραφεία. 

 
 4. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας τονίσουμε ότι το αίτημά μας, με την 
παραπάνω σχετική, έχει λάβει ήδη τη μορφή του κατεπείγοντος.  Στο ίδιο αυτό 
αίτημα, θα πρέπει να προστεθεί τώρα και η ανάγκη στήριξης, επίσης και των 
τουριστικών γραφείων του κλάδου μας, που δεν διαθέτουν ιδιόκτητα τουριστικά 
λεωφορεία.  
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 5. Κύριοι Υπουργοί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις 
μας δεν στήθηκαν για να λειτουργούν, ως κρατικοδίαιτες. Το αντίθετο μάλιστα, 
αφού μέχρι  και προ κορωνοϊού,  καταφέρναμε  με τον καθημερινό προσωπικό μας 
αγώνα, να διατηρούμε τις επιχειρήσεις μας βιώσιμες και κερδοφόρες και να 
ανταποκρινόμαστε, με απόλυτη συνέπεια,  στις οικονομικές μας υποχρεώσεις, 
απέναντι στο Κράτος. Η πολύμηνη όμως συνεχής παρουσία της πανδημίας αυτής 
κατάφερε να  εξανεμίσει ό,τι μέχρι τώρα δημιουργήσαμε, με κόπο και μόχθο, με 
δύσκολη και απαιτητική εργασία και με πολλές οικογενειακές θυσίες. Και ενώ οι 
ελπίδες μας, ακόμη δεν πρόλαβαν να αφυπνιστούν, κατά το  ξεκίνημα της 
περασμένης καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, ήρθε η μετάλλαξη «ΔΕΛΤΑ» και 
μας καθήλωσε εκ νέου, σβήνοντας κάθε ελπίδα οικονομικής ανάσας. Σήμερα,  
διανύοντας την χειμερινή περίοδο η εμφάνιση της μετάλλαξης «ΟΜΙΚΡΟΝ» και η 
ταχύτητα διάδοσης της, εξαφάνισε ήδη ακόμη και την παραμικρή υποψία 
βελτίωσης της δεινής οικονομικής κατάστασης, στην οποία έχουμε περιέλθει. 
 
 6. Μετά από τα παραπάνω, ζητούμε την ικανοποίηση, χωρίς άλλη 
καθυστέρηση, του αιτήματος, που σας θέσαμε, με την  εν λόγω σχετική, καθώς 
επίσης και την άμεση στήριξη πλέον, και όλων των γραφείων του κλάδου, που δεν 
διαθέτουν ιδιόκτητα λεωφορεία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιβίωση όλων 
των επαγγελματιών, του κλάδου μας, καθώς και των οικογενειών αυτών, μέχρι 
τουλάχιστον να απομακρυνθεί η υπόψη πανδημία.  
 
  
 
                                                                                     Με εκτίμηση 
 

                                                                 Ο  Πρόεδρος                Ο Γραμματέας 
 

                                                                       Πορτοκαλίδης Ηλίας         Κολημένος Χρήστος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


