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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ       
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ          
                                      

 

 

                                                             Λάρισα, 17-1-2022 
                     
     Αρ. Πρωτ.: 166       

     Προς:  κ. Υπουργό Τουρισμού 

                 κ. Υπουργό Οικονομικών 

                 κ. Υπουργό Ανάπτυξης& Επενδύσεων 

                  

                  

                 

                 

 

           

                                              

 

ΘΕΜΑ:  Οικονομική Στήριξη των Τουριστικών Γραφείων και των Επιχειρήσεων   
               Τουριστικών Λεωφορείων.  
                
 
ΣΧΕΤ. : α. Η με αρ. πρωτ. 154/14-08-2021 Ηλεκτρονική Επιστολή μας, προς εσάς. 
             β. Η με αρ. πρωτ. 164/ 23-12-2021 Ηλεκτρονική Επιστολή μας, προς     
                εσάς. 
 
 

 Κύριοι Υπουργοί, 
 
 1.Με την παραπάνω α΄ σχετική, σας αναφέραμε το οικονομικό αδιέξοδο, στο 
οποίο έχουμε περιέλθει και που το γνωρίζετε πολύ καλά, ζητώντας από σας την 
συνέχιση της οικονομικής στήριξης μας. 
 
 2.Με την παραπάνω β΄ σχετική, επανήλθαμε στο ίδιο αίτημά μας, γιατί 
πέραν της αρχικής μικρής μεν, αλλά σημαντικής για εμάς στήριξης, ζητήσαμε 
αφενός μεν να χορηγήσετε όσα  μας είχατε αφήσει να νοήσουμε ως κυβερνητική 
υπόσχεση, για την έξοδο από την κρίση, αφετέρου δε, διότι η κατάσταση συνεχίζει 
να παραμένει ίδια, χωρίς καμία ελπίδα για έξοδο από αυτή. 
 
 3.Κύριοι Υπουργοί, ο χρόνος δεν περιμένει. Οι οικονομικές ανάγκες δεν 
έπαψαν να υπάρχουν, αντίθετα συσσωρεύονται και άλλες, με αποτέλεσμα να 
νιώθουμε έντονα την πίεσή τους ως πραγματική μέγγενη. 
 

  Ταχ. Δ/νση      :   Κουμουνδούρου 1                               
                                41222 Λάρισα 
  Πληροφορίες :   Γρ. Λάβδας 
                                Π. Γιονανίδη 
  Τηλέφωνο       :   2410253186 
                                2410253176 
  ΦΑΞ                  :   2410253056 
  Email                :   potourg@gmail.com 
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 4.Το γεγονός ότι δεν έχετε προβεί στην ενίσχυση, που ζητήσαμε, σε 
συνδυασμό με την μέχρι τώρα εκκωφαντική σιωπή σας, δεν μας αφήνει πολλά 
περιθώρια να πιστέψουμε ότι ενδιαφέρεστε πράγματι για τα προβλήματα και την 
επιβίωση του κλάδου μας, εκτός και αν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία της 
κυβέρνησης, για την επίλυση του όλου θέματος, κάτι που δεν το γνωρίζουμε.  
 
 5.Είμαστε υποχρεωμένοι, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη 
συντονισμένη ενέργεια μας ως κλάδος, να σας υποβάλουμε την παρούσα, με την 
ύστατη ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα μας ενημερώσετε για τις ενέργειες που θα 
προβείτε, προκειμένου να ενημερώσουμε εμείς αντίστοιχα τα μέλη μας. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Με εκτίμηση 

 
                                                    Ο  Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας 

         
                                                                 Πορτοκαλίδης Ηλίας              Κολημένος Χρήστος 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


