ΑΠ:19218
ΠΡΟΣ:ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟYΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2008

Παγκόσµια ηµέρα τουρισµού µε ΑΠΕΡΓΙΑ στην Ελλάδα.
Απαράδεκτη Νοµοθετική Ρύθµιση Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών
Για πρώτη φορά ο Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) δεν
θα γιορτάσει την παγκόσµια ηµέρα τουρισµού. Φέτος η 27η Σεπτεµβρίου θα είναι για τα τουριστικά
γραφεία της χώρας ηµέρα απεργίας και διαµαρτυρίας.
Στην απόφαση αυτή καταλήξαµε διαπιστώνοντας ότι παρά τη σύσσωµη αντίδραση του κλάδου µας το ΥΜΕ
συνεχίζει να προωθεί νοµοθετική ρύθµιση που ενισχύει το µονοπώλιο των ΚΤΕΛ ΑΕ και τους εκχωρεί έργο
των τουριστικών γραφείων.
Προφανώς το αδηφάγο αχόρταγο µονοπώλιο των ΚΤΕΛ ΑΕ δεν χορταίνει µε τίποτα. ∆εν αρκούν οι
αλλεπάλληλες παρατάσεις του καµποτάζ, που στοιχίζουν λεφτά στον Ελληνικό λαό, για την προστασία του
µονοπωλίου τους µέχρι το 2019. ∆εν αρκούν οι αυξηµένες επιδοτήσεις, οι απαλλαγές και οι εκπτώσεις σε
φόρους, τέλη κυκλοφορίας κοκ που τους χαρίζει το Ελληνικό κράτος από τις τσέπες των φορολογούµενων.
∆εν αρκούν τα υπερβολικά κόµιστρα που εισπράττουν στα εισιτήριά τους από το αποκλειστικό δικαίωµα να
εκτελούν δροµολόγια. ∆εν αρκούν τα τεράστια ποσά που εισπράττουν από τις µεταφορές µαθητών που
αναλαµβάνουν µε φωτογραφικές διαδικασίες.
Αδιαφορώντας για την πολιτική της ΕΕ το ΥΜΕ συνεχίζει την υπερπροστασία των ΚΤΕΛ ΑΕ τα οποία
απαιτούν τώρα και έργο των τουριστικών λεωφορείων και τουριστικών γραφείων. Αν οι ΚΤΕΛ ΑΕ
επιθυµούν τουριστικό έργο γιατί δεν προχωράµε σε πραγµατική αµφίδροµη απελευθέρωση του
συγκοινωνιακού έργου για όλους;
Το ερώτηµα είναι, µε αυτή την προσπάθεια του ΥΜΕ να εκλείψουν τα τουριστικά λεωφορεία των
τουριστικών γραφείων, τι θα συµβεί µε το µονοπώλιο των ΚΤΕΛ ΑΕ για τους Έλληνες καταναλωτές, πολύ
περισσότερο όµως για τον τουρισµό της χώρας;
Με βασικά αιτήµατα την απόσυρση της επίµαχης διάταξης και την συνολική αντιµετώπιση του
προβλήµατος υποκλοπής έργου που αντιµετωπίζουν τα τουριστικά γραφεία, αποφασίσαµε να
πραγµατοποιηθεί 24ωρη απεργία των τουριστικών γραφείων το Σάββατο 27/9/2008.
Αποφασίσαµε αύριο, 24/9 να συµµετάσχουµε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλων των φορέων του κλάδου
προκειµένου να συναποφασίσουµε νέες ακόµη πιο δυναµικές κινητοποιήσεις.
Για τους ίδιους λόγους, η προγραµµατισµένη για την παγκόσµια ηµέρα τουρισµού εκδήλωση του ΗΑΤΤΑ αφιέρωµα στον ποιητή Νίκο Καββαδία, που θα γινόταν στη Ρωµαϊκή Αγορά, ακυρώνεται µια και δεν είναι
δυνατόν να γιορτάζουµε όταν πρέπει να αγωνιζόµαστε.
Όλα τα σχετικά έγγραφα του ΗΑΤΤΑ, προς τα Υπουργεία και τους φορείς, για το θέµα µπορείτε να τα βρείτε στην
ιστοσελίδα µας www.hatta.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µαζί µας στα γραφεία του ΗΑΤΤΑ (τηλ. 210 - 9223522, fax. 210
- 9233307, e-mail hatta@hatta.gr ή στα κινητά 6932 454270 και 6973 043504.

