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Τρίκαλα, 30η Ιουλίου 2020 
 

Αξιότιμη κα. Παπακώστα 
 

Ο σύλλογός μας, προσπαθεί να εκθέσει τις ανησυχίες των μελών του, για το μέλλον του κλάδου εν 
μέσω της τόσο δύσκολης αυτής συγκυρίας. Ένα μέλλον, τουλάχιστον αβέβαιο θα τολμούσαμε να πούμε, με 
την επιβίωση των τουριστικών μας γραφείων να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Στα πλαίσια αυτής της 
προσπάθειας λοιπόν, λαμβάνουμε την πρωτοβουλία, να απευθυνθούμε σε εσάς, τους εκπροσώπους μας στο 
ελληνικό κοινοβούλιο. Βασιζόμαστε σε εσάς, να αποτελέσετε την «φωνή» μας στο ελληνικό κοινοβούλιο 
και την κυβέρνηση, όπως άλλωστε πράξατε και στην περίπτωση του ψηφίσματος μας προς την κυβέρνηση 
την 2η Ιουνίου 2020. 

Δυστυχώς όπως γνωρίζετε ήδη από το προαναφερθέν ψήφισμα, βιώνουμε μια πολύ δύσκολή 
κατάσταση. Από την 2η Ιουνίου 2020 έως σήμερα έχουν παρέλθει σχεδόν δύο μήνες. Κατά το διάστημα 
αυτό, η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε κανένα εκ των αιτημάτων μας. Αιτήματα που αφορούν την επιβίωσή 
μας.  

Η κατάσταση μας έχει επιδεινωθεί στο έπακρο, με τα τουριστικά μας λεωφορεία να βρίσκονται 
μονίμως ακινητοποιημένα. Τα έσοδα των επιχειρήσεών μας, είναι σχεδόν ανύπαρκτα και δεν επαρκούν 
πλέον, ούτε για την προσωπική μας διαβίωση. Ένα τουριστικό λεωφορείο που παρήγαγε ακαθάριστα έσοδα 
για την επιχείρησή του μέχρι και €10.000,00/μήνα σε φυσιολογικές συνθήκες, φέτος λόγο κορονοϊού το 
ποσό αυτό δεν ξεπερνά τα €1.000,00/μήνα. Στην περίπτωση δε που η επιχείρηση έχει περισσότερα του ενός 
πούλμαν, τότε το νούμερο αυτό δυστυχώς παραμένει σχεδόν το ίδιο, αφού δεν υπάρχει έργο για τα 
υπόλοιπα λεωφορεία της επιχείρησης, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα. Αλλά και στην περίπτωση 
που υπάρξει έργο, τα έσοδα δεν επαρκούν για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα, όπως ασφαλιστήριο 
οχήματος, ασφάλεια οδηγού, άλλες φθορές κ.α., έχοντας ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του στόλου και 
την κατάθεση των κρατικών πινακίδων των λεωφορείων για την αποφυγή των εξόδων αυτών. Η περιουσία 
μας βρίσκεται ακινητοποιημένη, δεν παράγει έσοδα, ενώ χάνει καθημερινά την αξία της. 

Εμείς οι ίδιοι, οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, είμαστε δέσμιοι της κατάστασης αυτής και 
αυτή τη στιγμή έχουμε εδώ και μήνες απλήρωτα τα ενοίκια των γραφείων μας, των σπιτιών μας, το 
λογαριασμό του ηλεκτρικού, του τηλεφώνου, του νερού και όποιες άλλες υποχρεώσεις των επιχειρήσεών 
μας και των οικογενειών μας. Η οικονομική βοήθεια είναι επιβεβλημένη. Σε όποια άλλη περίπτωση, 
φοβούμεθα πως τις επόμενες μέρες δεν θα έχουμε ούτε φαγητό στα τραπέζια μας. 

Ζητούμε λοιπόν ξανά από την κυβέρνηση, να λάβει οικονομικά μέτρα, που θα εξασφαλίζουν την 
επιβίωσή μας. Παρακαλούμε, να συμβάλετε με όλες σας τις δυνάμεις, για να υλοποιηθούν τα αιτήματά 
μας. Είναι πλέον ζήτημα ζωής και θανάτου για εμάς!  
(Σας επισυνάπτουμε το με αριθμό 65/2020 έγγραφο/κατάσταση των αιτημάτων μας.) 

 

Με εκτίμηση,  
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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