
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 - ΤΡΙΚΑΛΑ – 42131 

 
e-mail: trikalatravelunion@outlook.com 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:+306936906921 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:+306932224010 

 
 
 
 
 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 65/2020 
 

 
 
 

  

 
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 
Τρίκαλα, 30η Ιουλίου 2020 
 

Τα κάτωθι αιτήματα είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική επιβίωση των τουριστικών γραφείων 
και Τ.Ε.Ο.Μ., ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Εάν δεν υλοποιηθούν σύντομα, οι επιχειρήσεις αυτές 
θα οδηγηθούν σε λουκέτο. 

  
1. Γενναία επιχορήγηση των επιχειρήσεων μας για να ξεπεράσουν την καταστροφή αυτή. Η 
επιχορήγηση αυτή για να είναι δίκαιη και αποτελεσματική, θα πρέπει να δοθεί ως ποσό, πολλαπλάσιο του 
αριθμού των τουριστικών λεωφορείων που διαθέτει η κάθε επιχείρηση. 
2. Φοροαπαλλαγές για το έτος 2019. Βάσει των εσόδων της περσινής χρονιάς θα κληθούμε να 
πληρώσουμε φόρους, τους οποίους όμως, λόγω της παρατεταμένης απώλειας εσόδων του 2020, 
αδυνατούμε να καταβάλουμε. 
3. Απαλλαγή των τουριστικών λεωφορείων από τα τέλη κυκλοφορίας για 2021. Δυστυχώς λόγω 
της συγκυρίας τα τέλη που πληρώσαμε την 31η Δεκεμβρίου 2019, πήγανε ουσιαστικά χαμένα, εάν λάβουμε 
υπόψη ότι τα οχήματα αυτά είναι ακινητοποιημένα σχεδόν τη μισή χρονιά. Η απαλλαγή από τα τέλη του 
2021 είναι ένα δίκαιο αντιστάθμισμα. 
4. Παράταση του ορίου ηλικίας των υφιστάμενων σε κυκλοφορία τουριστικών λεωφορείων. Για 
τη χαμένη χρονιά του 2020, είναι δίκαιο να δοθεί ως αντιστάθμιση, παράταση ενός έτους στο όριο ηλικίας, 
των ήδη ταξινομημένων τουριστικών λεωφορείων. 
5. Μόνιμη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% ή και περισσότερο, για κάθε είδος, παροχής υπηρεσίας 
μεταφοράς προσώπων με τουριστικό λεωφορείο. 
6. Επιδοτήσεις για της ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές των επιχειρήσεών μας. 
 

Θα θέλαμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός, ότι η περίπτωση των τουριστικών γραφείων των 
Τρικάλων δεν θα πρέπει να θεωρείται όμοια και να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο, σε σχέση με τα 
τουριστικά γραφεία της Αττικής για παράδειγμα. Η περιοχή μας σε αντίθεση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, 
δεν διαθέτει εργοστάσια, ή άλλες επιχειρήσεις που θα προσφέρανε σταθερό μεταφορικό έργο στα 
τουριστικά μας λεωφορεία. Οι εκδρομές με το τουριστικό λεωφορείο είναι το μόνο μας έσοδο. Δυστυχώς 
λόγω κορονοϊού το επιβατικό κοινό είναι διστακτικό στο να συμμετάσχει στις εκδρομές και τα τουριστικά 
μας λεωφορεία έχουν απομείνει άνευ έργου. Πρέπει να δοθεί λοιπόν λύση λαμβάνοντας και τις 
ιδιαιτερότητες της επαρχίας. 

 
 

Με εκτίμηση,  
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.   
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