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ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς  

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Οικονομικών 

Τουρισμού 

 

Θέμα: Την καταβολή των επιδοτήσεων ζητάει ο σύλλογος ιδιοκτητών 

τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 

  

Σε επιστολή του, ο σύλλογος ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης αναφέρει 

ότι με αγωνία και έντονη αβεβαιότητα, αναμένουν την επιδότηση της πολιτείας λόγω 

της πανδημίας, έχοντας μπει πλέον στον 9ο μήνα αναμονής. 

Επισημαίνουν ότι παρόλο που ακόμη ένας δύσκολος μήνας ( ο 10ος ) για όλους τους, 

βρίσκεται προ των πυλών, ο υπουργός Τουρισμού είτε αγνοεί παντελώς την ανάγκη 

καταβολής των χρημάτων, είτε την γνωρίζει, αλλά ανεξήγητα για τους ίδιους, 

αδιαφορεί, με αποτέλεσμα αυτή του η στάση να είναι εγκληματική απέναντι στον 

κλάδο, και κατ' επέκταση στους ανθρώπους του και τις οικογένειές τους, που βλέπουν 

για δεύτερη χρονιά να βρίσκονται όλα στον αέρα, χωρίς μάλιστα να υπάρχουν σαφή 

και ξεκάθαρα μηνύματα για το ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου. 

Τονίζουν, ότι καλούνται να καταβάλουν το αντίτιμο των τελών κυκλοφορίας, χωρίς 

να έχουν οικονομικά αυτήν την δυνατότητα, προερχόμενοι από μια χαμένη χρόνια, 

και χωρίς το υπουργείο Οικονομικών να δείχνει ότι γνωρίζει την πραγματικότητα, 

αφού η πολιτεία δεν τους έχει καταβάλει ούτε σεντς από τα χρήματα που έχουν 

εγκριθεί και τα οποία θα έπρεπε να έχουν λάβει, και όλα αυτά, την ώρα που η 

αβεβαιότητα της σαιζόν 2021 είναι προ των πυλών. 

Σημειώνεται ότι στην Κρήτη όπως σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα της πατρίδας μας 

ο τουρισμός είναι εποχικός και σε καμία περίπτωση φέτος δεν αναμένεται να 

ξεπεράσει απ' ότι πληροφορούνται τα σκληρά και ιδιαίτερα χαμηλά νούμερα του 

2020. 

Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου, μετά τα όσα βίωσαν πέρσι, νοιώθουν 

διπλά απροστάτευτοι απ' όλα όσα πληροφορούνται από την αγορά και τις τουριστικές 

κρατήσεις που δείχνουν να είναι αναιμικές αλλά και τον τρόπο που παρακολουθούν 

του αρμόδιο Υπουργείο να λειτουργεί. 
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 Προτίθεται η κυβέρνηση να κατανοήσει έστω και τώρα, την δύσκολη θέση τους, για 

την οποία έχει την ευθύνη της επιδείνωσης της οικονομικής πραγματικότητας; 

Θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην άμεση καταβολή των καθυστερημένων 

επιδοτήσεων και τον συμψηφισμό των ποσών των τελών κυκλοφορίας που καλούνται 

να πληρώσουν σε λίγες ημέρες; 
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