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Κυρία Υπουργέ, 
 
Λάβαμε την από 12-6-2018 επιστολή σας που αναφέρεται στο άρθρο 41 του σχεδίου νόμου 
«Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες 
διατάξεις». Θεωρούμε ότι αντιλαμβάνεστε τα νομικά επιχειρήματα που σας παραθέσαμε 
στην επιστολή μας της 6ης Ιουνίου και δεν θα επανέλθουμε σε αυτά. 
 
Ωστόσο, πολλά στοιχεία της επιστολής σας βασίζονται σε εσφαλμένες πληροφορίες ή και 
σε στρεβλή αντίληψη της πραγματικότητας, που χρήζουν απάντησης προς αποκατάσταση 
της αλήθειας. 
 
Σε ότι αφορά το προηγούμενο του ΣΕΤΕ επισημαίνουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) αποτελεί τομεακή οργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας 
και όχι γεωγραφικό υποκατάστατο τομέα. Επίσης, ο ΣΕΤΕ ουδέποτε ήταν, και δεν είναι, 
μέλος του ΣΕΒ, όπως εσφαλμένα αναφέρετε. Το γεγονός ότι δύο (2) καταξιωμένοι 
επιχειρηματίες μετέχουν σήμερα στα πολυπληθή διοικητικά συμβούλια των δύο 
οργανώσεων ασφαλώς και δεν δημιουργεί επικάλυψη μεταξύ τους. Άλλωστε το ίδιο 
συμβαίνει και με άλλους επιχειρηματίες ή/και επιχειρήσεις που συμμετέχουν είτε στα 
Διοικητικά Συμβούλια του ΣΒΒΕ και του ΣΕΒ, είτε ως μέλη των δυο συνδέσμων. 
 
Στον ΣΕΤΕ μετέχουν, πλην των άλλων, 14 πανελλήνιας έκτασης κλαδικές οργανώσεις από 
διαφορετικούς κλάδους του τουρισμού, καλύπτοντας όλους τους επιμέρους κλάδους του 
τουριστικού τομέα, οι οποίες δεν εκπροσωπούνταν από κανέναν εθνικό κοινωνικό εταίρο. 
Είναι η οργάνωση που καλύπτει κατεξοχήν τον τομέα του τουρισμού, ο οποίος μέχρι το 
2013 δεν εκπροσωπείτο επί της ουσίας σε επίπεδο θεσμικών κοινωνικών εταίρων. 
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Επιπλέον, η νομοθετική ρύθμιση στην περίπτωση του ΣΕΤΕ, επισφράγισε μία διαδικασία 
ωρίμανσης που είχε ξεκινήσει χρόνια πριν, με την επίτευξη της ενιαίας εκπροσώπησης του 
τουριστικού τομέα κάτω από τη στέγη του ΣΕΤΕ, την ανάπτυξη σχέσεων του ΣΕΤΕ με τους 
λοιπούς εταίρους που υπέγραφαν μέχρι τότε την ΕΓΣΣΕ, μια διαδικασία που 
ολοκληρώθηκε από το γεγονός ότι οι λοιποί αυτοί εταίροι δέχθηκαν με την ελεύθερη 
βούλησή τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της ΕΓΣΣΕ τη συμμετοχή του ΣΕΤΕ.  
 
Επομένως, οι περιπτώσεις που αναφέρετε δεν μπορούν να είναι συγκρίσιμες. 
 
Σε ότι αφορά το κενό συνδικαλιστικής εκπροσώπησης που έρχεται να καλύψει η νομοθετική 
σας πρωτοβουλία, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι και εδώ παραβλέπονται βασικά στοιχεία 
του Καταστατικού του ΣΒΒΕ. Συγκεκριμένα, η βάση μελών του ΣΒΒΕ δεν προέρχεται μόνο 
από τον τομέα της Βιομηχανίας, καθώς βάσει του Καταστατικού υποδέχεται ως 
συνδεδεμένα μέλη και επιχειρήσεις από τους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών, του 
τουρισμού, της εκπαίδευσης κοκ, γεγονός που αποτυπώνεται και στη σύνθεση του 
Διοικητικού του Συμβουλίου. 
 
Επιπλέον, υποτιμάτε τον ΣΒΒΕ λέγοντας ότι παλαιότερα υπήρξε αμιγώς συνδικαλιστικό 
όργανο, ενώ πρόσφατα μόνο μετεξελίχθηκε σε σημαντικό αναπτυξιακό φορέα. Το 
αντίστροφο ισχύει. Η μακρά ιστορία του ΣΒΒΕ χτίστηκε από ιδρύσεώς του πάνω, στις 
συλλογικές προσπάθειες στήριξης της βιομηχανικής ανάπτυξης στον γεωγραφικό χώρο 
που καλύπτει. Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 κάλυψε και την εργοδοτική 
εκπροσώπηση, στο επίπεδο κυρίως των τοπικών ΣΣΕ. 
 
Σε κάθε όμως περίπτωση, κριτήριο στα θέματα που ρυθμίζει το Υπουργείο σας σε ότι 
αφορά τον εθνικό κοινωνικό διάλογο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι κατά πόσο 
κάποιος είναι σημαντικός αναπτυξιακός φορέας ή όχι. Εάν ήταν έτσι, όχι μόνο και άλλοι 
περιφερειακοί Σύνδεσμοι θα έπρεπε να έχουν την ίδια μεταχείριση, αλλά και φορείς που 
κατ’ επάγγελμα ασχολούνται με την ανάπτυξη. 
 
Τέλος, οφείλουμε να σχολιάσουμε τη θέση σας περί σεβασμού του κοινωνικού διαλόγου 
και των φορέων που συμμετέχουν σε αυτόν. Η μέχρι σήμερα πρακτική ουδόλως υπηρετεί 
αυτή την αρχή, γεγονός που αποδεικνύεται από τα πλείστα όσα εξαιρετικά σοβαρά 
ζητήματα έχουν νομοθετηθεί στο διάστημα της υπουργίας σας, χωρίς καμία σοβαρή 
ενημέρωση ή τεχνική συζήτηση και διαπραγμάτευση με τους θεσμικούς κοινωνικούς 
εταίρους, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της τελευταίας νομοθετικής σας πρωτοβουλίας, 
που επηρεάζει άμεσα την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων ,αλλάζοντας τη 
σύνθεση των θεσμικών κοινωνικών εταίρων. 
 
Εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να σας καλέσουμε και πάλι να επανεξετάσετε την 
προτεινόμενη ρύθμιση, γιατί με τη στάση σας υποχρεώνετε τις οργανώσεις μας να 
απευθυνθούν στα μέλη τους και να τα καλέσουν να επιλέξουν από ποιόν φορέα επιθυμούν 
να δεσμεύονται ως προς την εκπροσώπησή τους. Τότε μόνον θα σας δοθεί η ευκαιρία να 
διαπιστώσετε το εύρος ,την αντιπροσωπευτικότητα και τη βαρύτητα εκπροσώπησης του 
κάθε φορέα. 
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Με εκτίμηση,  
 
 
 

Για τον ΣΕΒ 
Ο Πρόεδρος                       Ο  Αντιπρόεδρος 
 
 
 
Θ. Φέσσας                                                                                        Κ. Μπίτσιος 
 

 
Για τη ΓΣΕΒΕΕ 

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
Γ. Καββαθάς                                                                                   Γ. Κουράσης  
 

 
Για την ΕΣΕΕ 

Ο Πρόεδρος        Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
Β. Κορκίδης                                                                                        Γ .Καρανίκας 
 

 
Για τον ΣΕΤΕ 

Ο Πρόεδρος        Ο  Γεν .Γραμματέας  
 
 
 
Γ. Ρέτσος                                                                                        Γ. Βερνίκος  


