ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ
261/2010

Προς: I. Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Χάρη Καστανίδη
Υπουργό
II.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Υπουργό
ΙΙI. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
κ. Παύλο Γερουλάνο
Υπουργό
Αθήνα, Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010
Θέμα: Προστασία ελληνικού τουρισμού από απεργιακές κινητοποιήσεις
Αξιότιμοι κύριοι,
Γινόμαστε, καθημερινά, μάρτυρες καταστροφής του ελληνικού τουρισμού από
τις απεργιακές κινητοποιήσεις διάφορων κοινωνικών ομάδων.
Ήδη μετά τον αποκλεισμό του λιμανιού του Πειραιά από την Π.Ν.Ο, χθες
αντιμετωπίσαμε τον αποκλεισμό λιμανιών από ανεμότρατες, σήμερα δεν θα
πραγματοποιηθούν πλόες και δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν τα
κρουαζιερόπλοια λόγω απεργίας των πλοηγών.
Καθημερινά αντιμετωπίζουμε προβλήματα με αποτέλεσμα τη διατάραξη της
ροής της τουριστικής κίνησης, τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από τους
τουρίστες για πλημμελή παροχή υπηρεσιών, τη δυσφήμιση της χώρας μας και
βέβαια τη σοβαρή μείωση της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα με
σοβαρότατες επιπτώσεις:
¾ στην εισροή πόρων προς τη χώρα μας
¾ στην βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και
¾ στην απασχόληση
¾ ποιος θα πληρώσει για τις ζημίες προς τρίτους που υφιστάμεθα;
Σεβόμαστε το δικαίωμα στην απεργία, θα πρέπει όμως αντίστοιχα, να υπάρξει
σεβασμός στην προστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας και τη γενικότερη
προστασία του πολίτη και της κοινωνίας μας.
Τι θα συμβεί στο μέλλον με επαναλαμβανόμενες απεργίες; Η Ελλάδα θα
κατεβάσει τα ρολά; Θα στερήσουμε από την πατρίδα μας απαραίτητους για
την ανάκαμψή της πόρους

Τι θα συμβεί στο μέλλον με επαναλαμβανόμενες απεργίες; Η Ελλάδα θα
κατεβάσει τα ρολά; Θα στερήσουμε από την πατρίδα μας απαραίτητους για
την ανάκαμψή της πόρους;
Παρακαλούμε:
− να τεθεί τι θέμα στα θεσμικά όργανα της πολιτείας, προκειμένου να
ληφθούν αποφάσεις για την προστασία του ελληνικού τουρισμού και
− να ληφθούν πρακτικά μέτρα και ειδικές ρυθμίσεις, ώστε να
εξασφαλίζεται η ομαλή ροή της τουριστικής κίνησης αλλά και η
λειτουργία της ελληνικής αγοράς και σε καμία περίπτωση να μην
επιτρέπεται η παρακώλυση της κυκλοφορίας σε χώρους τουριστικού
ενδιαφέροντος.
Είμαστε στη διάθεσή σας να συμβάλλουμε στην προσπάθεια για την
προστασία του ελληνικού τουρισμού.
Με εκτίμηση,
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