
 
 

Σελίδα 1 από 2 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ       
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ          
                                      

 

 

                                                             Λάρισα, 21-01-2022 
                     
     Αρ. Πρωτ.: 167       

     Προς: Γραφείο κ. Πρωθυπουργού  

                κ. Υπουργό Ανάπτυξης& Επενδύσεων 

                κ. Υπουργό Τουρισμού 

                 

 

           

                                              

 

ΘΕΜΑ:  Αποκλεισμός των επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων και των    
              τουριστικών γραφείων από το νέο αναπτυξιακό νόμο. 
             
              
             Κύριε Πρωθυπουργέ, 
    

 Κύριοι Υπουργοί, 
 

 1. Γνωρίζετε πολύ καλά το οικονομικό αδιέξοδο, στο οποίο έχουν  περιέλθει 

οι επιχειρήσεις μας και κατ’ επέκταση οι οικογένειες μας, λόγω της υγειονομικής 

κυρίως κρίσης, την οποία και συνεχίζουμε να βιώνουμε, αναμένοντας με αγωνία την 

υλοποίηση της υπόσχεσης σας για  οικονομική στήριξη, προκειμένου αυτές να 

καταστούν βιώσιμες.  

2. Ωστόσο, πέραν μιας αρχικής συμβολικής στήριξης μέχρι τώρα, δεν μας 

παρείχατε καμία άλλη, παρόλο που σας το έχουμε ζητήσει επανειλημμένως. 

Αντίθετα, αγνοώντας πλήρως την κατάστασή μας, προωθείτε προς ψήφιση το νέο 

αναπτυξιακό νόμο, αποκλείοντας από αυτόν τις επιχειρήσεις τουριστικών 

λεωφορείων με ΚΑΔ 49.39 και των τουριστικών γραφείων με ΚΑΔ 79.11, καθώς και 

τα προγράμματα στήριξης-κίνητρα, για αντικατάσταση του στόλου τουριστικών 

λεωφορείων. Το γεγονός αυτό, δεν μας αφήνει άλλα περιθώρια παρά να 

σκεφτούμε, ότι όλες αυτές οι ενέργειές σας σκοπό έχουν τον μαρασμό και τον 

αφανισμό των επιχειρήσεών μας, οι οποίες αποτελούν αναμφισβήτητα σημαντικό 

μέρος του τουριστικού κλάδου.  

3.Μετά την απραγία της τελευταίας διετίας, για την οποία ουδόλως 

ευθυνόμαστε, αλήθεια πώς εσείς θα θέλατε να προχωρήσουμε, στην αναβάθμιση 

των επιχειρήσεών μας, χωρίς να μας παρέχετε κίνητρα, για την αντικατάσταση του 
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στόλου τουριστικών λεωφορείων, έτσι ώστε να καταστούμε ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις με τις αντίστοιχες του εξωτερικού; Μήπως τελικά επιθυμείτε το 

οριστικό κλείσιμο των επιχειρήσεων μας; Μήπως θα σας διευκόλυνε τελικά  να 

προβούμε από μόνοι μας σε μία τέτοια ενέργεια; 

4. Υποστηρίζετε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι η οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας, με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες μόνο δραστηριότητες και 

κλάδους, προκειμένου να επιτευχθεί μεταξύ άλλων η ενίσχυση του τουρισμού, η 

πράσινη μετάβαση, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η αύξηση της απασχόλησης, η 

ευρωστία των τοπικών οικονομιών, αποκλείοντας όμως τις δικές μας. Με όλη αυτή 

τη στάση, γεννάται το μέγα ερώτημα, μήπως εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή τη χώρα; 

5. Μετά τα παραπάνω σας ζητούμε να πράξετε το αυτονόητο, να εντάξετε 

και εμάς σε αυτό, που εσείς αποκαλείτε οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σας 

ζητούμε να μην μας αποκλείσετε από τον νέο αναπτυξιακό νόμο, καθώς και από τα 

οικονομικά προγράμματα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιβίωση όλων των 

επαγγελματιών του κλάδου μας. 

  
 
                                                                                     Με εκτίμηση 
 

                                                                 Ο  Πρόεδρος                Ο Γραμματέας 
 

                                                                       Πορτοκαλίδης Ηλίας      Κολημένος Χρήστος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


