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Θέμα: αποκλεισμός των επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων από τα προγράμματα 
στήριξης της απασχόλησης  
 
Κύριοι Υπουργοί, 
 
Όπως διαπιστώνουμε από τη δημοσίευση της ΚΥΑ για το πρόγραμμα στήριξης της 
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ως προς το σκέλος της επιδότησης των εισφορών, αλλά και 
από τις χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας για το πρόγραμμα αναστολής 
συμβάσεων εργασίας Ιουλίου – για το οποίο σας έχουμε ήδη αποστείλει την έντονη 
διαμαρτυρία μας- έχετε επιλέξει να αποκλείσετε τις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων 
και τις ΤΕΟΜ –με ΚΑΔ 49.39- από τα πρόσφατα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης. 
 
Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό να διαιρείτε έναν κλάδο που λειτουργεί ενιαία και αποτελεί 
τον ίδιο κρίκο της τουριστικής αλυσίδας επιδοτώντας τον μισό ως προς την απασχόληση 
των εργαζομένων του μέσω του ΚΑΔ των τουριστικών γραφείων και τον υπόλοιπο μισό να 
τον αποκλείετε από τα μέτρα στήριξης. 
 
Γιατί κύριοι Υπουργοί τόσο προκλητικά τιμωρείτε τα τουριστικά λεωφορεία – ο κύκλος 
εργασιών των οποίων έχει καταρρεύσει σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του 70% που έχετε 
θέσει ως κριτήριο- αντί να τα στηρίζετε, όπως κάνετε για τα τουριστικά καταλύματα με 
πλήρη κάλυψη των εισφορών των εργαζομένων; Από πού θα αντλήσουν έσοδα οι 
επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων για να καλύψουν τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές 
τους υποχρεώσεις, τι θα κάνουν με το προσωπικό τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
τουριστικής περιόδου η οποία εξελίσσεται πολύ χειρότερα του αναμενόμενου και με 
μηδενική ζήτηση για εκδρομές εσωτερικού τουρισμού; 
 
Κύριοι Υπουργοί, η τιμωρία των τουριστικών λεωφορείων με τον αποκλεισμό τους από το 
πρόγραμμα αναστολής συμβάσεων εργασίας και επιδότησης εισφορών στο πρόγραμμα 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι αδικαιολόγητη, δεν έχει καμία ρεαλιστική βάση και θα οδηγήσει στην 



  

κατάρρευση των επιχειρήσεων αυτών καθώς το πλήγμα που έχουν δεχθεί τα τελευταία δύο 
χρόνια είναι δυσθεώρητο. 
 
Σας καλούμε να αναθεωρήσετε άμεσα τη στάση σας εντάσσοντας και τις επιχειρήσεις 
τουριστικών λεωφορείων με ΚΑΔ 49.39 στα προγράμματα αυτά. 
 
 
 

Με εκτίμηση, 
Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας 
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