Κοινό Δεληίο Τύποσ
με ηις Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώζεις Τοσριζηικών Επιτειρήζεων:

ΠΟΞ, ΣΕΕΔΔΕ, ΣΕΕΝ, ΣΕΠΟΑ, HAPCO, HATTA, ΕΠΕΣΤ,
ΣΤΕΕΑ, ΓΕΠΟΕΤ,
ΕΕΑΕ, ΕΛΙΜΕ, ΣΕΟΕΣ, ΣΑΑΕ, ΕΜΑΕ

03.10.14
ε ζπλέρεηα ηεο ρζεζηλήο θαηάζεζεο από ηνλ Τ.ΡΘΖ.Α. ηεο
πξόηαζεο θαηάξγεζεο ηνπ άξζξνπ 37/Ν4144 αλαθήξπμεο ηνπ
ΕΣΕ σο ηζόηηκνπ θνηλσληθνύ εηαίξνπ, ν ΕΣΕ εμέδσζε ην
αθόινπζν Δειηίν Σύπνπ:
Κάθε ζσζήηηζη με ζηηούμενο να ηεθεί ο ελληνικός
ηοσριζμός εκηός Κοινωνικού Διαλόγοσ, ζηερείηαι λογικής.
Η αλαγλώξηζε ηνπ ηνπξηζκνύ σο ηζόηηκνπ ζεζκηθνύ Ινηλσληθνύ
Εηαίξνπ, κέζσ ηνπ ΕΣΕ ν νπνίνο εθπξνζσπεί ην ζύλνιν ησλ
Παλειιήλησλ Ιιαδηθώλ Ελώζεσλ Επηρεηξήζεσλ (14) κε
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο, ήηαλ δίθαηε θαη απηνλόεηε
εθπιήξσζε ελόο θαζνιηθνύ αηηήκαηνο δεθαεηηώλ, ε νπνία έηπρε
επξείαο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο απνδνρήο.
Η ειιεληθή νηθνλνκία κεηαζρεκαηίδεηαη. Οδεγείηαη ζε αλαδηάηαμε
ησλ παξαδνζηαθώλ δνκώλ ηεο θαη ζε αλαδηάξζξσζε ησλ βαζηθώλ
ππιώλσλ ηεο. ε απηή ηελ κεηεμέιημε θαη ζην πιαίζην ηεο εζληθήο
πξνζπάζεηαο εμόδνπ από ηελ θξίζε, ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηώλ
αλαδεηθλύεηαη ζε πξσηαγσληζηή ησλ αλαπηπμηαθώλ πξννπηηθώλ
ηεο ρώξαο, κε ηνλ Σνπξηζκό, θεληξηθό εθθξαζηή λέσλ
αληηιήςεσλ, ξπζκηζηή ησλ λέσλ ζπλζεθώλ πνπ δηακνξθώλνληαη
κπξνζηά καο θαη θαηαιύηε ζηαζεξόηεηαο.
Ο ηνπξηζκόο είλαη ν ηνκέαο πνπ ζπλεηζθέξεη πιένλ ην 20% ηνπ
ΑΕΠ, θαιύπηεη άλσ ηνπ 20% ηεο Απαζρόιεζεο, απνθέξεη άκεζα
εζληθά έζνδα ηεο ηάμεο άλσ ησλ 13,5 δηζ. Επξώ εηεζίσο θαη
δεκηνπξγεί πξόζζεηε δήηεζε ζηελ εζληθή νηθνλνκία άλσ ησλ 35
δηζ. Επξώ, ζπκπαξαζύξνληαο πιήζνο άιισλ θιάδσλ θαη
παξαγσγηθώλ ηάμεσλ.

Είλαη ν ηνκέαο πνπ ην ηξέρνλ έηνο κόλνλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ΘΙΑ,
δεκηνύξγεζε ην πξώην επηάκελν 120.000 λέεο ζέζεηο κηζζσηήο
εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην 2013. Σξνθνδόηεζε ην ζύζηεκα
θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ζρεδόλ 650 εθαη. Επξώ αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο κέρξη ηνλ Θνύιην 2014 εκθαλίδνληαο αύμεζε 20% θαη
αληηζηάζκηζε νπζηαζηηθά ηηο απώιεηεο ησλ ππόινηπσλ ηνκέσλ ηεο
νηθνλνκίαο, κε απνηέιεζκα ηα έζνδα ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ
λα παξακέλνπλ ζηαζεξά.
Σν 90% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνπξηζκό, είλαη πιήξνπο
απαζρόιεζεο θαη κε κέζνπο κηζζνύο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 1.000
Επξώ, ελώ ε ξαρνθνθαιηά ηνπ θιάδνπ, ην 95%, είλαη κηθξνκεζαίεο
νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο.
Είλαη ν κόλνο ηνκέαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ν νπνίνο
πξνρώξεζε ζηελ ππνγξαθή κηαο εθ ησλ κεγαιύηεξσλ Ιιαδηθώλ
πιινγηθώλ πκβάζεσλ Εξγαζίαο (μελνδνρνϋπαιιήισλ), κε
αύμεζε κηζζώλ θαη κε δηαηήξεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ επηδνκάησλ.
Είλαη ν ηνκέαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ν νπνίνο ηξνθνδνηεί ηελ
εμσζηξέθεηα, εληζρύεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία,
ππνζηεξίδεη ηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε, ηελ πνιηηηζκηθή
ηαπηόηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.
Δέζκεπζε ηνπ ΕΣΕ, ήηαλ θαη παξακέλεη, λα ζεκειησζεί κία λέα
επνρή ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ππόινηπνπο Ινηλσληθνύο Εηαίξνπο θαη
καδί κε ηηο άιιεο παξαγσγηθέο δπλάκεηο, λα νδεγεζεί ε ρώξα καο
ζηελ αλάθακςε θαη ζηε ζέζε πνπ ηεο αμίδεη.
Ο ΣΕΤΕ απεσθύνει έκκληζη προς κάθε καηεύθσνζη: Ο
ηοσριζμός, ο πλέον δσναμικός ηομέας ηης οικονομίας ηης
τώρας, δεν έτει κομμαηικό τρώμα, δε πρέπει να αποηελεί
πεδίο άζκηζης πολιηικών ζκοπιμοηήηων, πρέπει να μείνει
μακριά από κομμαηικές ανηιπαραθέζεις.

