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Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 23 Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.09’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Β’ σύνθεση), για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής
κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 22-7-2014
εξουσιοδότηση του Τµήµατος (Β’ σύνθεση) επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Τρίτης
17 Ιουνίου 2014, της Τετάρτης 18 Ιουνίου 2014, της Πέµπτης 19
Ιουνίου 2014, της Τρίτης 24 Ιουνίου 2014 και της Τετάρτης 25
Ιουνίου 2014.)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τµήµα.
(Ανακοινώνονται προς το Τµήµα από την κ. Παναγιώτα Ιακωβίδου, Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Υγείας, Οικονοµικών
521) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στα σοβαρά προβλήµατα υποστελέχωσης που αντιµετωπίζουν τα
νοσοκοµεία της Θεσσαλίας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
522) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Προσωπικού Πανεπιστηµίου Πατρών καλεί τις αρµόδιες αρχές να πάρουν θέσει
σχετικά µε τις απολύσεις του προσωπικού του πανεπιστηµίου και
αιτείται την επαναπρόσληψη όσων βρίσκονται σε διαθεσιµότητα.
Εσωτερικών
523) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στη δυσαρέσκεια των εργαζοµένων στη Δυτική Περιφέρεια για τον τρόπο
που επιλέγησαν οι εργαζόµενοι στην εκλογική διαδικασία και
δροµολογήθηκε να λάβουν το «γενναίο» επίδοµα.
Υγείας
524) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων
Αχαΐας (ΕΙΝΑ) αιτείται την παρέµβαση του ΙΣ Πατρών για αποκατάσταση της εργασιακής ηρεµίας στην παθολογική κλινική του
ΓΝ Πατρών κι εκφράζει την ανησυχία για την κατάσταση που επι-

κρατεί στο νοσοκοµείο και τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει
στους ασθενείς.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
525) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ν. Παπαγεωργίου αιτείται την
επίλυση του θέµατος που αφορά παράνοµες προσλήψεις και λοιπές παρατυπίες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Οικονοµικών
526) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά την υποχρεωτική αναγραφή και στα λατινικά της ονοµασίας των ψαριών στις
πινακίδες της ιχθυόσκαλας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
527) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία
Πολυτέκνων Ελλάδος αιτείται τις µετεγγραφές και τη µεταφορά
θέσης εισαγωγής πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) σε σχολές ή
τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
528) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το σωµατείο καθαριστριών η
«ΦΡΟΝΤΙΔΑ» του Υπουργείου Οικονοµικών αιτείται την επαναπρόσληψη των καθαριστριών βάσει του ν. 4151 Αρ. Φύλλου 103
άρθρο 2,3.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
529) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κ. Ιακώβου εκφράζει την αντίθεσή του σε κυβερνητικούς χειρισµούς έναντι των επιµελητηρίων.
Υγείας
530) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην επαναφορά της στάσης των ταξί στην είσοδο του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών «Η Παναγία Βοήθεια».
Υγείας
531) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά πα-
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ραθέτει δελτίο Τύπου σχετικά µε την επαναφορά του πλαφόν στη
συνταγογράφηση φαρµάκων και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
532) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά την ανάγκη
άµεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκλογής του Προέδρου
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
533) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά την ακροαµατική διαδικασία για την υπόθεση των πυροβολισµών των αλλοδαπών µεταναστών, τον περασµένο Απρίλιο στο ΜΟΔ Πάτρας.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
534) Η Βουλευτής Λαρίσης κ. ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία η Ένωση Υπαλληλικού Προσωπικού ΚΑΑΕΑΘ «Ο
ΑΡΙΣΤΕΥΣ» διαµαρτύρονται για τις δυσλειτουργίες στο Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας και αιτούνται την
επαναφορά του νοµικού καθεστώτος των Μονάδων στην προ του
2011 κατάσταση.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας
535) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο σχέδιο πώλησης του ψηφιακού µερίσµατος για τις συχνότητες στην
κινητή τηλεφωνία.
Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Οικονοµικών
536) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τη σύσκεψη µε
θέµα το Φορέα Διαχείρισης και Λειτουργίας του έργου «Ύδρευση Πάτρας- Βιοµηχανικής Πατρών (ΒΙΠΕ) και οικισµών Βορειοδυτικής Αχαΐας από τους Ποταµούς Πείρο και Παραπείρο».
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
537) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά τη δήλωση του
Δηµάρχου Θάνου Καρπή σχετικά µε τη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» και τη δηµιουργία µονάδας σε τριπλάσια
έκταση από την αρχική, µε δυνατότητα µεγαλύτερης ποσότητας
λυµατολάσπης.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
538) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου του Νοµού Ηρακλείου αιτείται την άµεση αποζηµίωση των παραγωγών λόγω της καταστροφής της παραγωγής
ελαιολάδου που δηµιούργησε το φαινόµενο της σχινοκαρπίας.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών
539) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά σε σκάνδαλο
στην Περιφέρεια Αττικής µε τη συµµετοχή της εταιρείας του
Μπόµπολα προεκλογικά σε ανανέωση σύµβασης εκατοµµυρίων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
540) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εκπαιδευτική Κοινότητα της
Δευτεροβάθµιας Περιφερειακής Εκπαίδευσης του Νοµού Σερρών αιτείται την ίδρυση ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής στις Σέρρες.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Τουρισµού
541) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Επιτροπή τεθέντων σε διαθεσιµότητα υπαλ-
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λήλων ΕΟΤ παραθέτει σειρά ερωτηµάτων και καλεί τις αρµόδιες
αρχές να φροντίσουν για την αποκατάστασή τους.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
542) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµαρχος Καλαµπάκας αιτείται
την επαναλειτουργία του τµήµατος εµπορίας της ΔΕΗ του Περιφερειακού Καταστήµατος της Καλαµπάκας και παραθέτει τη
σχετική απόφαση και το ψήφισµα του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
543) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλληλικού Προσωπικού ΚΑΑΕΑΘ «Ο Αριστεύς» επισηµαίνει τα προβλήµατα και τις
δυσλειτουργίες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Θεσσαλίας, τα οποία έχουν ανακύψει από τη συγχώνευση των
προνοιακών µονάδων ανά περιφέρεια και αιτείται την επίλυσή
τους.
Υγείας
544) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά την
ακύρωση του διαγωνισµού πρόσληψης οδηγών ασθενοφόρων
από τον ΑΣΕΠ και αιτείται την άµεση κάλυψη των κενών θέσεων
οδηγών ασθενοφόρων για την ηπειρωτική και τη νησιωτική Μαγνησία.
Υγείας
545) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο
Εργαζοµένων του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) καταγγέλλει την απόφαση της Διοίκησης του
Νοσοκοµείου να κλείσει την παιδοχειρουργική κλινική του
ΠαΓΝΗ και αιτείται την άµεση στελέχωσή της µε το απαραίτητο
ιατρικό προσωπικό.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
546) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών
Σπουδών παραθέτει υπόµνηµα σχετικά µε την Ίδρυση Οµάδας
Προσανατολισµού «Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρµογών» στο νέο τεχνολογικό λύκειο.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
547) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία
διαµαρτύρεται για τις ρυθµίσεις νοµοσχεδίου σχετικά µε το σύστηµα µετεγγραφών των φοιτητών µε αναπηρία και κυρίως των
φοιτητών που στην οικογένειά τους, υπάρχει ένα τουλάχιστον
µέλος µε αναπηρία.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
548) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Καλαµπάκας του
Νοµού Τρικάλων αιτείται τη διατήρηση του τµήµατος Πωλήσεων
της ΔΕΗ στο δήµο τους, για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των
δηµοτών και η επιβάρυνση µε επιπλέον έξοδα σε περίοδο κρίσης.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
549) Η Βουλευτής Λακωνίας κ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης αιτείται την
ένταξη των συµβασιούχων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στα επικίνδυνα κι ανθυγιεινά επαγγέλµατα κι εκφράζει την
αντίθεσή της για την εξαίρεση του κλάδου από το επίδοµα των
500 ευρώ, που χορηγήθηκε σε όλους τους ένστολους.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
550) Οι Βουλευτές Κυκλάδων, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 23 IOYΛIΟΥ 2014

και Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εµπορικού Ναυτικού
(ΠΕΝΕΝ) διαµαρτύρεται για την απόφαση µείωσης των θέσεων
εργασίας στα επιβατικά πλοία.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
551) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατικό Κέντρο του Νοµού Σάµου διαµαρτύρεται για την έλλειψη ιατροφαρµακευτικής κάλυψης των
συνταξιούχων, λόγω καθυστέρησης ελέγχου των δικαιολογητικών και των ενσήµων τους από το ΙΚΑ του Πειραιά.
Υγείας
552) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κύθνου αιτείται την
άµεση κάλυψη της θέσης του οδηγού ασθενοφόρου στο Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο του Κέντρου Δρυοπίδας Κύθνου,
επισηµαίνοντας τη σηµασία του ζητήµατος για την ασφάλεια των
κατοίκων και των παραθεριστών του νησιού.
Υγείας
553) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο σύλλογος Ανδριτσάνων Ολυµπίας
αιτείται τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Υγείας της Ανδρίτσαινας και την ενίσχυσή του σε ιατρικό προσωπικό, ιδιαίτερα
τους θερινούς µήνες, λόγω αύξησης των παραθεριστών.
Υγείας
554) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση Νοσοκοµειακών Ιατρών
Πέλλας αιτείται τη µαζική πρόσληψη µόνιµου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τη διακοπή των µετακινήσεών τους από το ένα νοσοκοµείο στο άλλο και την άρση της
συστηµατικής υποχρηµατοδότησης του δηµόσιου συστήµατος
υγείας.
Εξωτερικών, Οικονοµικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, στον Πρωθυπουργό, Επικρατείας
555) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ενοικίαση ακινήτου από offshore εταιρεία και στο ρόλο γνωστού
εφοπλιστή.
Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
556) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην υλοποίηση έργου µε αυξηµένο συνολικό προϋπολογισµό που ανατέθηκε από τον Δήµο Αθηναίων λίγο πριν τις δηµοτικές εκλογές.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
557) Οι Βουλευτές, Αιτωλοακαρνανίας κ. κ. ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ και Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νοτιοδυτικής Ελλάδας, η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Εργαστηριακών Μαθηµάτων κλάδου
ΤΕ01 (ΠΕΤΕΕΜ-ΤΕ1), η Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας και η Οµοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ καταδικάζουν τη διοίκηση του ΟΑΕΔ
για τη διενέργεια ΕΔΕ σε βάρος του καθηγητή της ΕΠΑΣ Αγρινίου του ΟΑΕΔ κ. Πανογεώργο, ο οποίος διώκεται για ανακοίνωση της παράταξής του σχετικά µε εκπαιδευτικά θέµατα.
Οικονοµικών, Επικρατείας, Εξωτερικών
558) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην απαξιωτική εικόνα της χώρας µας την περίοδο 2010-11 και τις
δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι βορειοελλαδίτες εξαγωγείς.
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Υγείας
559) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ειδικευόµενοι ιατροί παθολογίας
στην Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών «Ο
Άγιος Ανδρέας» εκφράζουν τον προβληµατισµό τους για τη νοµιµότητα της βεβαίωσης ολοκλήρωσης του χρόνου ειδικότητας,
που θα τους χορηγηθεί από το νέο προϊστάµενο της Παθολογικής Κλινικής, ο οποίος δεν ασκεί την ειδικότητα της παθολογίας,
αλλά της παθολογικής ογκολογίας.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
560) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήµατος της ΔΕΗ στην Αµαλιάδα του
Νοµού Ηλείας και υποστηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του
για την εξυπηρέτηση των συµπολιτών του.
Εθνικής Άµυνας
561) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών αιτείται την κάλυψη σηµαντικής εκκρεµότητας που υπήρχε ήδη από την εφαρµογή του ν.3865/2010 ως
προς τον υπολογισµό των συντάξιµων ετών των στρατιωτικών,
που κατετάγησαν τα έτη 1990-1992, καθώς και την εξάλειψη των
δυσλειτουργιών.
Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
562) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην κατηγορία που εκκρεµεί εις βάρος του Περιφερειάρχη Αττικής κ.
Σγουρού κι άλλων µελών του ΠΑΣΟΚ για ατασθαλίες εκατοµµυρίων ευρώ στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Στίβου το 1997.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
563) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νάουσας αιτείται την
επίλυση προβληµάτων που έχουν προκύψει µε τον ΟΑΕΔ και το
ΙΚΑ σχετικά µε το εργοστάσιο «FANCO»- πρώην «ΤΡΙΚΟΛΑΝ» και
την ακύρωση των απολύσεων των εβδοµήντα έξι υπαλλήλων του.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
564) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Αθλητικών Οµοσπονδιών αιτείται τη σταθερή καταβολή της µισθοδοσίας και την
ανάκληση των απολύσεων των εργαζοµένων των οµοσπονδιών,
καθώς και την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργικότητας
των αθλητικών Οµοσπονδιών.
Οικονοµικών
565) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συµβούλιο και οι κάτοικοι της Κοινότητας Λαγκαδά διαµαρτύρονται
για το αυξηµένο τέλος που πληρώνουν στη ΔΕΗ και αιτούνται
την άµεση αποκατάσταση του λάθους στη διαδικασία προσδιορισµού του συντελεστή της αξίας των ακινήτων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
566) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών σε διαθεσιµότητα, καταγγέλλει τη διαθεσιµότητα των
εκπαιδευτικών κι αιτείται τη συνέχιση της µισθοδοσίας τους, την
επαναλειτουργία όλων των ειδικοτήτων στο νέο ΕΠΑΛ, καθώς και
την απορρόφηση των εκπαιδευτικών µε δεύτερα πτυχία.
Οικονοµικών
567) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Επιµελητήρια Αρκαδίας,
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Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας αιτούνται την
τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθ. 2/38310/0025, για τη ρύθµιση των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
και επαγγελµατίες, καθώς και την προσµέτρηση στην αναστολή
της καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόµενων δόσεων και
των δύο δόσεων του έτους 2013.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
568) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Εύβοιας αιτείται την επίλυση σειράς προβληµάτων που δηµιουργούνται µέσω των ενεργειών της διοίκησης, ώστε να
συνεχίσουν να εκτελούν απερίσπαστα το έργο τους, µε κύριο µέληµα την προστασία των πολιτών και τη διαφύλαξη του δηµόσιου
συµφέροντος.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
569) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ξενοδόχων Νοµού Μαγνησίας διαµαρτύρεται για τη γραφειοκρατία, που διέπει το νέο
Πρόγραµµα Τουρισµού 2014-2015, µε αποτέλεσµα την ταλαιπωρία των δικαιούχων του εν λόγω προγράµµατος.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
570) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων του Νοµού Τρικάλων αιτείται την άρση της απελευθέρωσης του ωραρίου των καταστηµάτων για πενήντα δύο
Κυριακές το χρόνο, διότι σύµφωνα µε στοιχεία έρευνας µόνο το
4,2% των καταστηµάτων παρουσίασε αύξηση τζίρου µετά την
εφαρµογή του µέτρου, επισηµαίνοντας ότι δεν είναι εφικτή η αύξηση της κατανάλωσης σε περίοδο κρίσης.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
571) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλληλικού
Προσωπικού ΚΑΑΕΑΘ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας αιτείται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου οι προνοιακές µονάδες των συγχωνευµένων φορέων να επιστρέψουν στην αρχική νοµική
σύστασή τους ως αυτόνοµα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
κι επισηµαίνει πως στην περιοχή υπάρχει µόνο µια εξειδικευµένη
δοµή στο Βόλο για παιδιά µε αυτισµό, η οποία λειτουργεί µε ελάχιστο προσωπικό.
Οικονοµικών, Εσωτερικών
572) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τις κινήσεις του
Υπουργού Άµυνας όταν διαπίστωσε ότι η διαδροµή από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και για εξήντα χιλιόµετρα στο εσωτερικό
της Ελλάδας ήταν γεµάτη σκουπίδια.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Επικρατείας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
573) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην παράνοµη δράση, γνωστού συνδικαλιστή.
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας
574) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Αθλητικών Σωµατείων αιτείται την επίλυση προβληµάτων
τους, σχετικά µε την απρόσκοπτη πληρωµή της µισθοδοσίας
τους, την ανάκληση των απολύσεων των εργαζοµένων και τη διακοπή της εφαρµογής του µέτρου της εκ περιτροπής εργασίας.
Οικονοµικών
575) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε έλληνες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

στο εξωτερικό που ιδρύουν εταιρείες «µαϊµού» στη Βουλγαρία,
οι οποίοι γλυτώνουν φόρους ζηµιώνοντας το ελληνικό Δηµόσιο.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
576) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε εκπαιδευτικό επαγγελµατικού λυκείου (ΕΠΑΛ) που πήγε να διδάξει
µεθυσµένη.
Υγείας
577) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αιτείται την άµεση εξόφληση των οφειλόµενων
ποσών του 2013 από τον ΕΟΠΠΥ προς τους φυσικοθεραπευτές,
µετά τον καταλογισµό και τον συµψηφισµό των επιστροφών (rebate & clowback).
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Τουρισµού
578) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Καζίνο
Αιγαίου αιτείται τη συνέχιση της άδειας λειτουργίας του Καζίνο
της Σύρου, παρά την αδυναµία εκπλήρωσης των οικονοµικών του
υποχρεώσεων έναντι του ελληνικού δηµοσίου, διότι η ανάκληση
θα οδηγήσει στην ανεργία τους εργαζοµένους µε τις οικογένειές
τους.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Επικρατείας, Οικονοµικών
579) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον ρόλο
του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά µε τον «εγκλωβισµό» προς πώληση ή παραχώρηση χώρων της Πάτρας προς εκµετάλλευση χρήσης τους
από τις τοπικές κοινωνίες.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
580) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στη µη κατάργηση του Αστυνοµικού Τµήµατος Ακράτας.
Οικονοµικών
581) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) αιτείται την άρση όλων των σκληρών
µέτρων που έχουν επιβληθεί µε την ψήφιση των µνηµονιακών
νόµων και παράλληλα σε συνεργασία µε την ΕΣΑΜΕΑ τη σχεδίαση ενός υποστηρικτικού πλαισίου για τα άτοµα µε αναπηρία.
Τουρισµού, Οικονοµικών
582) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Επιχειρηµατιών Ενοικιαζόµενων Διαµερισµάτων και Δωµατίων του Νοµού Ηρακλείου
«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» καταγγέλλει τις παρεµβάσεις της Κυβέρνησης µε
νοµοσχέδια που πλήττουν τον κλάδο των ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων και δωµατίων της χώρας, κυρίως µε την επιβολή και
την αύξηση των φόρων.
Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
583) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο Εθνικό Πάρκο
του Σχοινιά που έχει µετατραπεί σε σκουπιδότοπο και εκπέµπει
σήµα κινδύνου για την αδιαφορία των πολιτειακών αρχών.
Εσωτερικών, Τουρισµού
584) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά την εγκατάλειψη του
Ολυµπιακού Χωριού δέκα χρόνια µετά από τη δηµιουργία του.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
585) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία
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Πολυτέκνων Ελλάδος αιτείται την τροποποίηση του άρθρου 53
του ν. 4264/2014 σχετικά µε το θέµα της µεταφοράς θέσης εισαγωγής πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) σε σχολές ή τµήµατα
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Καθηγητών σε Διαθεσιµότητα αιτείται την άµεση επαναλειτουργία τοµέων όλων των ειδικοτήτων στο νέο ΕΠΑΛ και την ταυτόχρονη
επιστροφή όλων των εκπαιδευτικών και µαθητών στα σχολεία.

Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
586) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά σε αδυναµία των δικηγόρων στο Βόλο να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, µε αποτέλεσµα να απειλούνται µε κατασχέσεις.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
595) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Φαιστού του Νοµού
Ηρακλείου αιτείται τη συνέχιση λειτουργίας του ΙΚΑ Μοιρών-Τυµπακίου και διαµαρτύρεται για τη µεταφορά αρµοδιοτήτων στο
Περιφερειακό Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηρακλείου.

Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
587) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυροσβεστών Πενταετούς
Υποχρέωσης αιτείται την ένταξη των ΠΠΥ και των συµβασιούχων
στα επικίνδυνα κι ανθυγιεινά επαγγέλµατα, σύµφωνα µε την
παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4024, και καταγγέλλει την εξαίρεσή
τους από το επίδοµα των 500 ευρώ, που χορηγήθηκε σε όλους
τους ένστολους.

Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
596) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία παραθέτει προτάσεις για την οικονοµική ανακούφιση
πολύτεκνων ατόµων µε αναπηρία, που ασκούν δραστηριότητες
υπαίθριου εµπορίου.

Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
588) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε εταιρεία, υποψήφιο ανάδοχο για τα ελληνικά αεροδρόµια, της
οποίας ο Αργεντινός επιχειρηµατίας και πρόεδρος της έχει καταγγελθεί για διαφθορά και φοροδιαφυγή.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
589) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Κερασοπαραγωγών Έδεσσας διαµαρτύρεται για τους νέους τιµοκαταλόγους ασφαλιστικών καλύψεων κι αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ
και την οµαδοποίηση της παραγωγής κερασιού σε τρεις κατηγορίες, επισηµαίνοντας την απαξίωση της παραγωγής τους.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
590) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ξενοδόχων
Νοµού Μαγνησίας διαµαρτύρεται για τις πολύπλοκες διαδικασίες φιλοξενίας των δικαιούχων του Προγράµµατος Κοινωνικού
Τουρισµού 2014-2015.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
591) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων
Ξένων Γλωσσών Ηρακλείου Κρήτης παραθέτει ερωτήµατα αναφορικά µε την ευθύνη του ελέγχου καταλληλότητας κτηρίου σε
µεταφερθέντα και νεοϊδρυθέντα κέντρα ξένων γλωσσών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
592) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Οµοσπονδία για τα Δικαιώµατα Αυτιστικού Φάσµατος επισηµαίνει την ανάγκη τροποποίησης του νοµοσχέδιου που προωθείται προς ψήφιση, το
οποίο παραβιάζει τα δικαιώµατα των µαθητών µε αυτισµό και αιτείται την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των µαθητών τους.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
593) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Πεζών Νοµού Ηρακλείου Κρήτης αιτείται την επίσπευση
της διαδικασίας αποζηµίωσης των αµπελουργών, των οποίων η
παραγωγή πληγώθηκε από τον περονόσπορο την άνοιξη και το
καλοκαίρι του 2011.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
594) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Αιγαίου
597) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµποροεπαγγελµατικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου εκφράζει τη διαµαρτυρία του σχετικά µε
καταγγελίες µελών του, ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιβιβάζουν φορτηγά αυτοκίνητα, δηµιουργώντας προβλήµατα στην
οµαλή τροφοδοσία της αγοράς.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
598) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου του
Νοµού Ηρακλείου αιτείται την αποζηµίωση των παραγωγών του
Δήµου Βιάννου, λόγω της σχινοκαρπίας των ελαιοδένδρων για
το 2013-2014 και επιµένει στην αλλαγή του κανονισµού του
ΕΛΓΑ, προκειµένου οι αποζηµιώσεις να καταβάλλονται µέσω
ΕΛΓΑ κι όχι ΠΣΕΑ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας
599) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος του Νοµού
Ιωαννίνων αιτείται την άµεση ρύθµιση ασφαλιστικών θεµάτων,
που αφορούν τους «ασυνεπείς» ασφαλισµένους εµπόρους και
άλλους επαγγελµατίες.
Οικονοµικών
600) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πρατηριούχων Εµπόρων Καυσίµων (ΠΟΠΕΚ) αιτείται τη µείωση του
ειδικού φόρου κατανάλωσης, επισηµαίνοντας ότι είναι η µοναδική επιλογή για την αύξηση των δηµοσίων εσόδων.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
601) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε
επιστολή του Σωµατείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Μαγνησίας, σχετικά µε εργοδοτικές αυθαιρεσίες σε βάρος των ασφαλισµένων.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών
602) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου αιτείται την υπαγωγή των δικηγόρων σε καθεστώς
ρυθµίσεων των οφειλών τους προς το πρώην Ταµείο Νοµικών.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
603) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δηµοσίων Υπαλλήλων καταγγέλει ότι
έχει παραχωρηθεί στο Δήµο Αµαρουσίου µέσω του ΤΑΙΠΕΔ
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έκταση στην οποία λειτουργούν δύο µονάδες του ΥΠΑΑΤ, και αιτείται τη διατήρηση των εργαστηρίων, προκειµένου να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της γεωργίας.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
604) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Αστυνοµικών Υπαλλήλων εκφράζει τη διαµαρτυρία της για προσωρινές τοποθετήσεις πρώην δηµοτικών αστυνοµικών σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας πριν την έκδοση των σχετικών
προεδρικών διαταγµάτων.
Υγείας
605) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει το ΕΚΑΒ Πάτρας λόγω
έλλειψης προσωπικού.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
606) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην έλλειψη
προσωπικού και στην έλλειψη ταχύπλοου φουσκωτού σκάφους
στο Λιµεναρχείο του Αγίου Νικολάου Κρήτης, ελλείψεις, οι
οποίες δεν εξυπηρετούν τις εργασίες του λιµεναρχείου και την
πάταξη της λαθραλιείας.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
607) Η Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΕΥΓΕΝΙΑ(ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµάδα Αλληλεγγύης µε σκλήρυνση κατά πλάκας αιτείται την ένταξη της σκλήρυνσης κατά
πλάκας στις παθήσεις που χαρακτηρίζονται µε επ’ αόριστον αναπηρία.
Υγείας
608) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βορείων Τζουµέρκων
του Νοµού Ιωαννίνων εκφράζει την ανησυχία του για πιθανή σχεδιαζόµενη υποβάθµιση του Κέντρου Υγείας Πραµάντων.
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
609) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο έργο
της εγκατάστασης αποχετευτικού δικτύου στη Σαλαµίνα, στο
οποίο διαπιστώθηκε υπέρβαση 7,5 εκατ. ευρώ.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
610) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
ανάγκη κλαδέµατος των δέντρων σε αρκετά σηµεία της Πάτρας,
διότι κρύβουν τους φωτεινούς σηµατοδότες, µε συνέπεια την
πρόκληση ατυχηµάτων.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευµάτων
611) Η Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νίκος Ντάρας εκφράζει τον προβληµατισµό του σχετικά µε τους σπουδαστές στις
σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι οποίοι εισήχθησαν το 2013,
αλλά θα φοιτήσουν το 2015.
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
612) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα πέντε
Σωµατεία Εργαζοµένων της ΔΕΗ, τα οποία προσέφυγαν στο ΣτΕ,
για να ακυρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει για την πώληση σε ιδιώτες του 66% των υποδοµών και των
δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

613) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων Σάµου-Ικαρίας και
Φούρνων εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την ταλαιπωρία που
έχει υποστεί µέλος του συλλόγου τους στη διαδικασία καταβολής σύνταξης από τον ΟΓΑ.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας,
Επικρατείας
614) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καταγγελία της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
για την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα αυτοκίνητα
της αστυνοµίας.
Οικονοµικών
615) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος
Χαρτοφύλης εκφράζει τη διαµαρτυρία του σχετικά µε τους συντελεστές δηµοτικών τελών, δηµοτικού φόρου και τέλους ακίνητης περιουσίας για το 2014 στη Νήσο Νίσυρο.
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εσωτερικών, Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
616) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο κλείσιµο της παιδικής χαράς στον εξωτερικό χώρο του Κάστρου
Πάτρας και αποδίδει τις ευθύνες στην Αρχαιολογική Υπηρεσία
για την καθυστέρηση της επαναλειτουργίας της.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
617) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου εκφράζει τη διαµαρτυρία της σχετικά µε τη δυσλειτουργία στους τοµείς της οικείας
Αστυνοµικής Διεύθυνσης και αιτείται να προβλέπεται περαιτέρω
ενίσχυση των υπηρεσιών κατά τους θερινούς µήνες.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
618) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Κέρκυρας
και οι κάτοικοι του οικισµού «Κέρκυρα VI» αιτούνται την άµεση
µετεγκατάσταση οικιστών της συγκεκριµένης περιοχής και την
ανακατασκευή κτηρίων λόγω επικινδυνότητας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη
619) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Ντάρας αιτείται την
ένταξη των επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013
στις σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας το Ακαδηµαϊκό έτος
2014-2015.
Επικρατείας, Εξωτερικών
620) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά σε ανασχηµατισµό του ΤΑΙΠΕΔ µέσα στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθεί
η Κυβέρνηση.
Επικρατείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
621) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αποστολή ειδοποιητηρίων από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών προς τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ.
Εθνικής Άµυνας
622) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
αιτείται την αλλαγή της ορισθείσας ηµεροµηνίας για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων µνήµης και απόδοσης φόρου τιµής
για τα θύµατα των επιχειρήσεων της Κύπρου.
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 8177/13-05-2014 ερώτηση της Βουλευτού
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κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/44997/
ΔΠΓΚ/18-06-2014 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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2. Στην µε αριθµό 8251/26-05-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/42901/0022/

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

18-06-2014 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών
η ακόλουθη απάντηση:

»
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3. Στην µε αριθµό 8299/29-05-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βιρβιδάκη Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-904 /18-06-2014
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έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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4. Στην µε αριθµό 8329/30-05-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Δαµαβολίτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-908/18-06-

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

2014 έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 8402/03-06-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Χαραλαµπίδου Δέσποινας, Μητρόπουλου Αλεξίου, Μπάρκα Κωνσταντίνου, Τσουκαλά Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

2/45312/0022/19-06-2014 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Τουρισµού: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και
τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στη σηµερινή θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε για
δεύτερη µέρα σήµερα τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Τουρισµού για την απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών και τις
ειδικές µορφές τουρισµού.
Στο πρώτο µέρος γίνεται παρέµβαση µε σκοπό την κωδικοποίηση και απλούστευση των εννοιών για τουριστικές επιχειρήσεις.
Οι τουριστικές επιχειρήσεις πλέον κατατάσσονται σε επτά κατηγορίες και αρµόδια αρχή για τη χορήγηση του ειδικού σήµατος
λειτουργίας σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις ορίζεται το
Υπουργείο Τουρισµού.
Επιπλέον, προβλέπεται η κατάργηση της απαίτησης να
υπάρχει προηγούµενη έγκριση της αρχιτεκτονικής µελέτης και
της καταλληλόλητας οικοπέδου ή γηπέδου, οι οποίες πλέον ενσωµατώνονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
ενώ η αρµόδια υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να εξετάσει το φάκελο και να χορηγήσει ειδικό σήµα λειτουργίας εντός πενήντα
ηµερών.
Επιπροσθέτως, απλοποιείται η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών χορήγησης σήµατος λειτουργίας και ο φάκελος
θα µπορεί να κατατίθεται ακόµα και στα ΚΕΠ. Η βεβαίωση ενηµερότητας από το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος και το
πιστοποιητικό ποινικού µητρώου θα αναζητούνται πλέον από την
αρµόδια υπηρεσία και δεν θα απαιτείται να τα προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας.
Στις περιπτώσεις τουριστικών καταλυµάτων που περιλαµβάνουν καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος επισπεύδονται
οι διαδικασίες ελέγχου και γνωµοδότησης, αφού αυτή θα έχει
δοθεί σε λιγότερο από πενήντα ηµέρες. Για να επισπευσθεί η διαδικασία ελέγχου και γνωµοδότησης θεσπίζεται η συνεργασία
υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισµού και των αρµόδιων υγειονοµικών υπηρεσιών.
Αλλάζει κατ’ αντιστοιχία µε τα ξενοδοχεία, η διαδικασία χορήγησης σήµατος λειτουργίας και στις επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων
δωµατίων, όπου η διαδικασία ελέγχων, γνωµοδοτήσεων και χορήγησης του σήµατος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πενήντα ηµερών.
Τα ξενοδοχεία θα κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες αστέρων και προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος, µε το
οποίο θα επανακαθοριστούν οι τεχνικές και οι λειτουργικές προδιαγραφές τους.
Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων δωµατίων θα κατατάσσονται
σε κατηγορίες κλειδιών, ενώ εξουσιοδοτείται ο εκάστοτε Υπουργός Τουρισµού να καθορίζει µε απόφασή του τον αριθµό των
κλειδιών, τις τεχνικές και τις λειτουργικές προδιαγραφές των
ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων-διαµερισµάτων.
Το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος θα είναι ο αρµόδιος
φορέας που θα αναλάβει την ευθύνη κατάταξης των ξενοδοχείων
και των ενοικιαζόµενων δωµατίων σε κατηγορίες και κανένας
άλλος. Οι υπηρεσίες τουρισµού διατηρούν τη δυνατότητα να διενεργούν ελέγχους για το αν η κατάταξη του καταλύµατος έγινε
σύµφωνα µε τις τεχνικές αλλά και λειτουργικές προδιαγραφές
τους. Αν, όµως, διαπιστωθεί ότι κατετάγησαν σε υψηλότερη κατηγορία από ό,τι θα έπρεπε, θα τους αφαιρείται το σήµα και θα
πρέπει να προσκοµίζουν νέο πιστοποιητικό κατάταξης από το

1303

ΞΕΕ.
Παράλληλα, ρυθµίζονται θέµατα χωροθέτησης και καθορισµού των χερσαίων ορίων αλλά και της ζώνης αιγιαλού στις µαρίνες, µε στόχο, µεταξύ άλλων, να προσδιοριστεί µε µεγαλύτερη
ακρίβεια η συγκεκριµένη κατηγορία δηµόσιας περιουσίας.
Τα υδροπλάνα θα µπορούν να χρησιµοποιούν µαρίνες µε
στόχο να εξυπηρετηθεί η εποχική ζήτηση για µετακίνηση µε αυτό
το σε άλλες χώρες εξαιρετικά διαδεδοµένο µέσο.
Επιπλέον, επιχειρείται να µπει τέλος στον αυθαίρετο ελλιµενισµό σκαφών αναψυχής στους λεγόµενους παρθένους προορισµούς ιδιαίτερου φυσικού κάλλους αλλά και στην παράνοµη
εµπορική εκµετάλλευση. Έτσι, θεσπίζονται θαλάσσιες ζώνες
ναυδέτων που θα λειτουργούν συµπληρωµατικά ως προς τις µαρίνες και φυσικά θα εισφέρουν έσοδα στα δηµόσια ταµεία.
Ταυτόχρονα, προωθούνται τροποποίησες και ανταλλαγή εκτάσεων µεταξύ του τουριστικού και του εµπορικού λιµένα Ζακύνθου.
Το σχέδιο νόµου, τροποποιεί διατάξεις που αφορούν τη δηµιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, που αποτελούν το
νέο προϊόν πάνω στο οποίο θα βασιστεί η προσέλκυση µεγάλης
κλίµακας επενδύσεων και η δηµιουργία νέων ολοκληρωµένων
τουριστικών πόλων. Το σύνθετο τουριστικό κατάλυµα είναι νέο
τουριστικό προϊόν που συµπεριλαµβάνει υποχρεωτικά ξενοδοχεία πέντε αστέρων, ειδική τουριστική υποδοµή -γκολφ, συνεδριακό κέντρο, θαλασσοθεραπεία κ.λπ.- και τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες, οι οποίες µπορούν να µισθωθούν µακροχρονίως
ή και να πουληθούν.
Πλέον, µπορούν να πωλούνται οι πολυτελείς κατοικίες ακόµα
κι από τα σχέδια, όπως συµβαίνει σε όλες τις ανταγωνίστριες
αγορές, φυσικά µετά από µία σειρά προϋποθέσεων και δικλείδων
ασφαλείας.
Άδεια στο εξής να δηµιουργούν εξέδρες για πρόσδεση σκαφών ή για τη διευκόλυνση των λουοµένων θα έχουν όχι µόνο τα
ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων άνω των τριακοσίων
κλινών αλλά και µικρότερα, υπό την προϋπόθεση -το προτείνω
αυτό στην Υπουργό και τους συνεργάτες της- η πρόσοψη της οικοπεδικής έκτασης που φιλοξενείται αυτή η τουριστική µονάδα
µικρότερης κατηγορίας από τεσσάρων και πέντε αστέρων να
είναι άνω των εβδοµήντα ή ογδόντα µέτρων, έτσι ώστε να καταρρίψουµε το επιχείρηµα που λέει ότι εµείς εξυπηρετούµε µε αυτήν
την κίνηση µόνο τους µεγαλοξενοδόχους. Όχι, εξυπηρετούµε και
τους µικρότερους ξενοδόχους αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα
έχουν µία πρόσοψη τέτοια που να τους δικαιολογεί τη δυνατότητα δηµιουργίας µίας τέτοιας εξέδρας -προσωρινής- εφόσον
φυσικά ο αιγιαλός, η ζώνη, η πρόσοψη, είναι εξαιρετικά σκληρή,
βραχώδης και επικίνδυνη.
Το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει πλέον ρυθµίσεις για ειδικές
µορφές τουρισµού όπως ο οινοτουρισµός, ο ιαµατικός αλλά και
ο ιατρικός τουρισµός. Οι ειδικές θεµατικές µορφές τουρισµού
αντιµετωπίζουν συχνά και αποδεδειγµένα στην υλοποίηση τους
τεχνικές αλλά και διαδικαστικές δυσχέρειες, εξαιτίας του συνδυασµού ετερόκλητων αρµοδιοτήτων, αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων κ.λπ..
Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, δίνεται η δυνατότητα σε εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Τουρισµού, όπως ο ΕΟΤ,
να λαµβάνουν χρηµατικές δωρεές µε τη µορφή χορηγιών, µε
σκοπό όχι απλά την τουριστική προβολή της χώρας αλλά την οργανωµένη, συντονισµένη τουριστική προβολή της χώρας και τίποτα παραπέρα. Διότι ακούστηκαν –κυρίως στην eπιτροπή, στο
προηγούµενο θερινό Τµήµα- διάφορες τοποθετήσεις που βεβαίως νοµίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να τις σχολιάσουµε.
Η ρύθµιση αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, δίνει τη δυνατότητα
σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις να προσφέρουν µε τη µορφή χορηγίας
-και στη συνέχεια αυτό να εκπίπτει από το φόρο τους- συγκεκριµένα ποσά που θα µπορούν να φτάνουν το 10% του συνολικού
φορολογούµενου εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης που προσέφερε τη χορηγία, κάτι δηλαδή, που συµβαίνει σε άλλα κράτη συστηµατικά
και πολλά χρόνια τώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας θα ήθελα να
σταθώ στο σηµείο αυτό στην yπουργική τροπολογία, η οποία µε
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βρίσκει απόλυτα σύµφωνο, µιας και στο σύνολό της είναι βασισµένη στην τροπολογία που πέντε Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας καταθέσαµε κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του
σχεδίου νόµου στην Επιτροπή Παραγωγής κι Εµπορίου.
Στη σχετική τροπολογία δίνεται έµφαση στην προώθηση συγκεκριµένης µορφής τουρισµού, τον αγροτουρισµό, όπου χρηµατοδότησε η Ελλάδα µε εθνικά χρήµατα -αλλά κι ευρωπαϊκά
χρήµατα η Ευρώπη- τα τελευταία τουλάχιστον είκοσι χρόνια
χωρίς να διαθέτουµε εθνικό πλαίσιο.
Για πρώτη φορά εισέρχονται στην ελληνική νοµοθεσία διατάξεις που αφορούν τον αγροτουρισµό, δηµιουργώντας το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της ιδιαίτερης αυτής
µορφής τουρισµού στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι την τελευταία εικοσαετία έχουν δηµιουργηθεί στο σύνολο σχεδόν της
ελληνικής υπαίθρου αξιόλογες επιχειρήσεις που συνδυάζουν τέτοιες δραστηριότητες κι υπηρεσίες, δεν δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν τη µετάβαση του αγροτουρισµού
από τη φάση της περιστασιακής πηγής εισοδήµατος σε εκείνη
της οργανωµένης τουριστικής δραστηριότητας, η οποία θα παρέχει εισόδηµα και συµπληρωµατική εργασία σε αγροτικούς
πληθυσµούς κυρίως των πιο αποµακρυσµένων και λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών της χώρας.
Με τις προωθούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις εισάγονται γενικοί κανόνες που απουσίαζαν όλη αυτήν την περίοδο, ορισµοί
αλλά και κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τον αγροτουρισµό
και την αγροτουριστική δραστηριότητα.
Πιο συγκεκριµένα, ο αγροτουρισµός, ο οποίος αποτελεί κατηγορία του τουρισµού υπαίθρου, είναι µορφή τουρισµού η οποία
αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και
εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιηµένους σε αγροτικές
εγκαταστάσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά µε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την αγροτική παραγωγή, όπως
και µε την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τόπου.
Επιπλέον, προσδιορίζονται οι µορφές των επιχειρήσεων που
δύνανται να ασκήσουν αγροτουριστική δραστηριότητα, ήτοι τα
αγροκτήµατα και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις που συνοδεύονται
µε οργανωµένες επιχειρηµατικές δραστηριότητες και υπηρεσίες
είτε εστίασης είτε υποδοχής και φιλοξενίας.
Ακόµη προβλέπεται ο ορισµός, µε απόφαση της Υπουργού
Τουρισµού και των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών, των
προϋποθέσεων, προδιαγραφών και των όρων λειτουργίας και
ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την ατοµική ή οµαδική
άσκηση των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης σηµαντικό είναι ότι δίνεται επιτέλους η δυνατότητα για
ίδρυση µη κύριων καταλυµάτων σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που θέλουν να αναπτύξουν και αγροτουριστική δραστηριότητα, µοντέλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα διαδεδοµένο στο εξωτερικό και επιτυχηµένο βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό,
κυρία Πρόεδρε.
Με την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στα περιφερειακά
συµβούλια να καθορίζουν το περιεχόµενο του «Καλαθιού Αγροτικού Προϊόντος», εφόσον η αρµόδια αρχή διαπιστώσει αντικειµενική δυσκολία µιας επιχείρησης να διασφαλίσει την αναγκαία
ποσότητα προϊόντων.
Με την τροπολογία ρυθµίζεται ακόµα η πιστοποίηση των αγροτουριστικών επιχειρήσεων µε τη χορήγηση από το Υπουργείο
Τουρισµού ή της εξουσιοδοτηµένης από αυτό αρχής ειδικού σήµατος αγροτουρισµού, εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια, τους
όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζουν µε απόφαση της
Υπουργού Τουρισµού.
Όσον αφορά στον έλεγχο και την εποπτεία των επιχειρήσεων
αγροτουρισµού, προβλέπεται ο έλεγχος από την αρµόδια υπηρεσία, τουλάχιστον ανά τριετία, της συνδροµής των προϋποθέσεων χορήγησης του ειδικού σήµατος αγροτουρισµού, καθώς
και η ανάκλησή του σε περιπτώσεις µη εφαρµογής του νόµου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Τέλος, στην προτεινόµενη υπουργική τροπολογία από τους
συναρµόδιους Υπουργούς προβλέπονται ειδικές φορολογικές
και ασφαλιστικές ρυθµίσεις που αφορούν µόνο τους επαγγελµατίες αγρότες που αναπτύσσουν αγροτουριστική δραστηριότητα
ως συµπληρωµατική της αγροτικής απασχόλησης. Το παρεχόµενο από αγροτουριστική δραστηριότητα εισόδηµα επαγγελµατία αγρότη δηλώνεται και φορολογείται ως αγροτικό εισόδηµα,
εφόσον δεν υπερβαίνει το 50% του ετήσιου ατοµικού εισοδήµατός του. Επίσης, προβλέπεται η ασφάλιση στον ΟΓΑ των αγροτών, εφόσον τα εισοδήµατα που προέρχονται από αυτήn δεν
υπερβαίνουν το 50% του ετήσιου ατοµικού εισοδήµατός τους.
Όσον αφορά τις υφιστάµενες επιχειρήσεις, λαµβάνεται ειδική
µέριµνα και πολύ σωστά και τους δίνεται µεταβατικά η δυνατότητα και ο χρόνος να προσαρµοστούν στις νεοεισαγόµενες ρυθµίσεις και προδιαγραφές. Ωστόσο επιτρέψτε µου να κάνω µία
παρατήρηση στην προτεινόµενη τροπολογία, κάτι που είπα και
κατ’ ιδίαν πριν την επίσηµη έναρξη της συνεδρίασης. Πρέπει να
αποσαφηνιστεί ότι η δυνατότητα άσκησης δραστηριότητας αγροτουρισµού δεν παρέχεται µόνο στους κατ’ επάγγελµα αγρότες
αλλά σε όσους επιθυµούν, σεβόµενοι τους κανόνες και το πλαίσιο που το Υπουργείο Τουρισµού µε τα συναρµόδια Υπουργεία
δηµιουργεί, να επενδύσουν, να δραστηριοποιηθούν και φυσικά
να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Τουρισµού µε το
σχέδιο νόµου που φέρνει διορθώνει εκκρεµότητες πολλών ετών.
Θέτει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τη λειτουργία τουριστικών δραστηριοτήτων. Απλοποιεί τις διαδικασίες, είναι πασιφανές. Ενισχύει κατ’ επέκταση τον ανταγωνισµό αλλά και προσφέρει νέα,
ανταγωνιστικά προϊόντα στον κλάδο του τουρισµού. Βάζει µια
νέα αρχή και µπράβο στην Υπουργό, µπράβο στους συνεργάτες
της, µπράβο σε όλους όσους συνέβαλαν και συµβάλλουµε και
σήµερα, έστω κι αυτήν την ώρα, για να κάνουµε ένα πιο σύγχρονο και πιο ουσιαστικό νοµοθέτηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αυγενάκη.
Εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο εισηγητής κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης
έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να πω ότι χθες στη συζήτηση και από την οµιλία της κυρίας Υπουργού δεν απαντήθηκε σχεδόν τίποτα από όσα ειπώθηκαν από τα σοβαρά που αποτελούσαν τις αιτιάσεις όχι µόνο από
το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τους υπόλοιπους εισηγητές. Να πω ότι
δεν ειπώθηκε τίποτα για τον εσωτερικό τουρισµό που είναι τεράστιο θέµα. Εκεί ούτε έχετε πολιτική ούτε νοµοθετείτε ούτε καν
αναφέρεστε. Αφορά τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και αυτό
ίσως είναι µία εξήγηση. Δεν αφορά τις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, όµως είναι πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, διότι δεν είναι
µόνο για τις διακοπές των Ελλήνων, που δεν κάνουν πια διακοπές
και το ξέρετε αλλά είναι και το ότι από εκεί περιµένουν οι µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώσουν, όχι να κερδίσουν πια.
Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω, είναι ότι είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας για την πολιτική σταθερότητα η οποία έµοιαζε µε την αγωνία να γαντζωθούν
κοµµατικά η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές
καρέκλες. Μια τέτοια αγωνία φάνηκε να είναι. Εγώ θα έλεγα ότι
αν θέλουµε να δούµε τα µείζονα, θα έπρεπε να δούµε ειρήνη, θα
έπρεπε να δούµε κοινωνική σταθερότητα και θα έπρεπε να δούµε
αν τα συγκεκριµένα πια στην Ευρώπη, η παρατεταµένη λιτότητα
και στην Ελλάδα τα µνηµόνια, τα µεσοπρόθεσµα και οι τετρακόσιοι εφαρµοστικοί νόµοι και όλη αυτή η καθηµαγµένη κοινωνία
που κάνατε, ευνοούν τον τουρισµό. Για να µιλήσουµε κάποια
στιγµή και πολιτικά και να σταµατήσουµε να λέει ο καθένας ό,τι
τον συµφέρει και στο τέλος να είµαστε χαµένοι όλοι. Επίσης, το
θέµα της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων είναι εκτός του
πεδίου. Δεν το βλέπετε αυτό, είναι κάπου αλλού, σε έναν άλλο
πλανήτη.
Για τον αγροτουρισµό θα έλεγα ότι σας ζήτησαν περισσότεροι
από ένας εκπρόσωποι κοµµάτων να αποσυρθεί, διότι και η διαβούλευση και το ότι δεν πέρασε µε κάποια µορφή, όπως έρχεται
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εδώ από τις επιτροπές, είναι τυπικά και ουσιαστικά κωλύµατα
αλλά υπάρχουν και άλλα θέµατα που έχουν να κάνουν µε το ότι
δεν µπορεί να λείπει το Υπουργείο το κατά το ήµισυ τουλάχιστον
–ή πείτε όσο θέλετε εσείς- αρµόδιο.
Και κάτι άλλο. Είπατε, κυρία Υπουργέ, ότι δώσαµε στοιχεία τα
οποία δεν είναι αληθινά. Εγώ, λοιπόν, θα σας τα δώσω από την
Τράπεζα της Ελλάδας σηµειωµένα και επιµένουµε ότι δεν έχουµε
δώσει ποτέ λάθος στοιχεία και αν δώσουµε λάθος στοιχεία, θα
ζητήσουµε συγγνώµη. Δεν θα ζητήσουµε συγγνώµη, γιατί δεν
δώσαµε λάθος στοιχεία.
Κατά 8 εκατοµµύρια ευρώ ή 0,8% είναι αυξηµένες οι εισπράξεις, όπως ακριβώς σας είπα και χθες, ενώ υπήρξε αύξηση σ’
αυτό το ίδιο διάστηµα, τον Μάιο του 2014. Αυτά τα διαβάζω από
την Τράπεζα της Ελλάδος. «Ευρωσύστηµα. Δελτίο Τύπου. Αθήνα
22 Ιουλίου 2014». Το δίνω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα σας πω τώρα για τα άρθρα. Ήδη τα έχουµε πει και στις
επιτροπές.
Θεωρώ ότι το άρθρο 1, που θεωρείται αθώο, δεν είναι αθώο.
Το άρθρο 7 -είπα χθες για τα άρθρα 2 έως 6- για την ελεγκτική
διαδικασία σας εκθέτει ανεπανόρθωτα, διότι διαλύετε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και µετά προτάσσετε τους ελέγχους, αφού
πρώτα έχετε απονευρώσει το σύστηµα. Θέλω να σας πω, επίσης,
για το θέµα της λειτουργικής τακτοποίησης τουριστικών λιµένων
µε στόχο να γίνουν πιο ελκυστικοί για τους υποψήφιους αγοραστές, όπως λέµε εµείς, ότι το παρόν νοµοσχέδιο προχωράει σε
νέες διευκολύνεις. Θέλω να σας πω ότι ενώ δεν έχουν οριστεί
και δεν έχουν τυπικά και ουσιαστικά οριστεί οι τουριστικοί λιµένες στη χώρα, προχωράτε στα υπόλοιπα. Δεν κάνετε ουσιαστική
δουλειά. Προσπαθείτε να λύσετε διοικητικά ζητήµατα, τα οποία
όµως είναι πάρα πολύ σηµαντικά. Δεν γίνεται έτσι.
Προχωράτε στη διεύρυνση της χερσαίας ζώνης των µαρινών
από είκοσι χιλιάδες σε πενήντα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα µε
το άρθρο 9 µε τη δικαιολογία των ποικίλων χρήσεων που αναπτύσσονται στη χερσαία ζώνη τους.
Για να διευκολυνθούν ακόµα περισσότερο οι εταιρείες διαχείρισης των µαρινών, τους δίνεται η δυνατότητα τµηµατικών αδειών, ώστε να λειτουργούν χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Αυτό το λέτε στο άρθρο 10. Για να µπορέσουν οι µεγάλες τουριστικές αναπτύξεις να ενταχθούν στον διεθνή τουριστικό καταµερισµό εργασίας σε συνεργασία µε τα µεγάλα διεθνή πρακτορεία και τους tour operators δίνετε τη δυνατότητα δηµιουργίας ζωνών εξυπηρέτησης υδροπλάνων σε ανεξάρτητες,
όµορες των τουριστικών λιµένων, θαλάσσιες περιοχές.
Εγώ θέλω να σας πω ότι εδώ οι ελεγκτικοί µηχανισµοί –παραδείγµατος χάριν της πολεοδοµίας- δεν µπορεί να παρακάµπτονται. Τι θα διευκολύνουµε; Όχι. Πρέπει να υπάρχουν νόµοι, να
είναι σωστοί και αποτελεσµατικοί, να µην είναι γραφειοκρατικοί.
Όµως δεν µπορεί στο όνοµα της γραφειοκρατίας να υπάρχει µία
παράλυση κάθε ελέγχου και να δίνουµε όπου θέλουµε αδειοδοτήσεις. Αυτό δεν είναι σωστό. Στο τέλος θα την πληρώσει το περιβάλλον και το περιβάλλον εµείς το πληρώνουµε.
Όσον αφορά στο άρθρο 12 για τα ναύδετα, σας µίλησα εχθές
και δεν θα επαναλάβω.
Με το άρθρο 14, σας είπα ότι καταργείτε όλες τις προϋποθέσεις χωροθέτησης στις δεκαέξι µεγάλες µαρίνες, που δεν τις
ονοµάζω τώρα για λόγους χρόνου. Θα σας πω ότι εδώ όλα φαίνεται ότι πηγαίνουν στο ΤΑΙΠΕΔ και οι ΕΤΑΔ είναι πια ένας µοχλός σ’ αυτού τους είδους την ανάπτυξη που θέλετε και προωθείτε και µε το προηγούµενο νοµοσχέδιο και µε τούτο, που και
οµότιτλα είναι και τους ίδιους στόχους –υποτίθεται- ότι εξυπηρετούν. Όµως εγώ λέω ότι είναι οµολογία αποτυχίας ότι φέρνετε
δύο νοµοσχέδια µετά από ένα δωδεκάµηνο απόσταση το ένα
από το άλλο και δεν έρχεστε να µας πείτε γιατί απέτυχε το προηγούµενο και γιατί θα πετύχει ετούτο.
Στα άρθρα 17, 18 και 20, είναι εµφανής η συµπλήρωση «παραλείψεων», όπως λέτε, και η ικανοποίηση αιτηµάτων ή εµείς θα
το λέγαµε «ρουσφετιών» σε κάποιους από τους µεγάλους παί-
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κτες του τουρισµού σε διάφορες περιοχές. Δεν απαιτούνται εκδόσεις αδειών και εγκρίσεων για τη σύσταση διαιρεµένων ιδιοκτησιών. Προβλέπεται πώληση ή µακροχρόνια µίσθωση χωρίς
καν να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των επιπλωµένων κατοικιών. Δίνεται η δυνατότητα να λειτουργούν και να πουλάνε οι
συγκεκριµένες επιχειρήσεις χωρίς άδειες και δίνεται το δικαίωµα
να καταπατούν στην ουσία αιγιαλό -το νοµιµοποιείτε, παραλία
και θαλάσσιο χώρο- στα καταλύµατα τεσσάρων ή πέντε αστέρων. Το έδινε αυτό το δικαίωµα ο ν. 4179, ο περσινός, σε καταλύµατα τριακοσίων κλινών και άνω και τώρα δίδεται σε εκατόν
πενήντα κλίνες και πάνω. Σας τα είπαν και εχθές από την πλευρά
του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σηφουνάκης σας είπε για τα νησιά. Νοµίζω ότι
όλοι συµφωνούµε. Είναι µία πραγµατικότητα. Εµένα η απορία
µου είναι πως, ενώ το στοιχειοθετεί τόσο καλά ο κ. Σηφουνάκης,
στο τέλος, απ’ ότι κατάλαβα, θα έρθει και θα το ψηφίσει το
ΠΑΣΟΚ αυτό το νοµοσχέδιο και τα συγκεκριµένα άρθρα, αν θέλετε. Υπάρχει, λοιπόν, πλήρης ασυδοσία.
Θα σας πω ότι στο άρθρο 19, προωθούνται παραπέρα διευκολύνσεις νοµιµοποιώντας κτήρια και εγκαταστάσεις χωρίς άδεια,
χωρίς περιβαλλοντικές µελέτες, χωρίς νόµιµες άδειες δηλαδή,
δίνοντας παράταση και για το 2015.
Για να διευκολυνθούν οι µεγάλες τουριστικές αναπτύξεις να
εντάξουν στα όριά τους αυτοκινητοδρόµια, δίνεται η δυνατότητα
στο Υπουργείο να καθορίζει τις προδιαγραφές µε υπουργικές
αποφάσεις -αυτό το λέτε στο άρθρο 21- για δηµιουργία αυτοκινητοδροµίων, διότι άκουσον-άκουσον, οι προδιαγραφές που
έχουν τεθεί µε προεδρικά διατάγµατα είναι ιδιαίτερα µαξιµαλιστικές και εκτός πραγµατικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο και εγώ.
Αυτό δεν είναι απλούστευση διαδικασιών, είναι εξυπηρέτηση
συµφερόντων.
Με προηγούµενες ρυθµίσεις ο ν. 4176 υλοποιούσε µια νεοφιλελεύθερη πολιτική των µνηµονίων, στην οποία νοµίζω ότι είναι
συνεπής η κυρία Υπουργός και το Υπουργείο Τουρισµού, διότι
αυτό κάνει. Δηλαδή αυτό που λέει η Κυβέρνηση το κάνει στον
τουρισµό. Όµως διαλύει τη δηµόσια τουριστική εκπαίδευση και
δεν είναι η κατάργηση του ΟΤΕΚ επίτευγµα, όπως παρουσιάστηκε χθες αλλά το αντίθετο, διότι βασικός στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση και της τουριστικής εκπαίδευσης και η εκχώρησή της
στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.
Με το άρθρο 23, ξεπουλάτε την περιουσία του ΟΤΕΚ υπό το
µανδύα της αξιοποίησης. Και µιλάµε για ακίνητα φιλέτα, όπως
αυτό της Αναβύσσου και του Ηρακλείου. Εκεί ο κόσµος –να ξέρετε- παίρνει χαµπάρι και µιλάει και για το ποιος επιχειρηµατίας
θα αγοράσει στο Ηράκλειο το «ΞΕΝΙΑ» και είναι διπλανός. Μάλιστα, µας λένε οι εργαζόµενοι ότι «βγαίνει, κάνει το χέρι του έτσι
και το βλέπει», δηλαδή το εποπτεύει πριν καν του έρθει στα χέρια
του.
Δίνονται για µίσθωση ενενήντα εννέα χρόνων ακίνητα µε άδεια
δόµησης ξενοδοχείου, διατηρώντας εντός αυτών τις εκπαιδευτικές µονάδες που υπάρχουν.
Με τι όρους θα γίνουν οι µισθώσεις αυτές, κυρία Υπουργέ; Θα
µας το πει η υπουργική απόφαση. Άρα, δηλαδή, ούτε στην επιτροπή ούτε στην Ολοµέλεια µπορούµε εµείς να έχουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θα το κάνετε µόνο εσείς. Εγώ λέω ότι ακόµα
και σωστά να το κάνετε, θα έρθει και εδώ µια κριτική, ότι το περνάτε έξω από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ούτε γι’ αυτό
όµως λέτε κάτι.
Διατηρώντας εντός αυτών των εκποιηµένων ακινήτων του
ΟΤΕΚ µε άδεια δόµησης ξενοδοχείου τις εκπαιδευτικές µονάδες,
δίνετε τη δυνατότητα χρήσης των µονάδων αυτών και χρησιµοποίησης των όποιων µαθητών ως φτηνό εργατικό δυναµικό µε τη
µορφή της πρακτικής άσκησης. Ούτε γι’ αυτό όµως µας είπατε
τίποτα, παρ’ ότι εγκληθήκατε από τρεις συγκεκριµένους εισηγητές κοµµάτων.
Τι γίνεται µε αυτό; Τι γίνεται µε τους µαθητευόµενους; Έχετε
κάνει ένα νόµο που το επιτρέπει κατά 17%, δηλαδή έχω εκατό
εργαζόµενους, µπορώ να πάρω δεκαεπτά. Τους παίρνει, λοιπόν,
στις δύο βάρδιες και το κάνει έτσι 34%. Δεν έχει έλεγχο και µπο-
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ρεί να το κάνει 50% ή όσο θέλει. Δεν είπατε ούτε γι’ αυτό τίποτα.
Δεν σας ενδιαφέρει; Δεν είναι θέµα της ποιότητας, της εργασίας,
δεν είναι θέµα του τουρισµού; Δεν λέτε ούτε σε αυτό τίποτα.
Μετονοµάζετε την ΑΣΤΕΑΝ σε ΑΣΤΕΚ και διατηρείτε το δικαίωµα, παρ’ ότι µετά τις αντιδράσεις δεν µεταφέρετε την έδρα
στο Ηράκλειο. Και εγώ θα σας πω, αν και είµαι Βουλευτής Ηρακλείου. Πρέπει να µείνει στον Άγιο Νικόλαο. Ξέρετε γιατί; Γιατί
είναι επιτυχηµένη.
Γιατί χαλάτε αυτά που έχουν πετύχει; Γιατί δεν την αφήνετε
εκεί που έχει ριζώσει; Έχουν δίκιο οι άνθρωποι που φωνάζουν.
Και σας το λέει Βουλευτής Ηρακλείου. Και σε αυτό συµφωνούν
και οι Βουλευτές των υπολοίπων νοµών. Γιατί το κάνετε αυτό; Τι
θέλετε να εξυπηρετήσετε; Είναι όµως µνηµειώδες αυτό που είπατε σαν δικαιολογία, ότι δηλαδή δεν έχει τις προϋποθέσεις που
θα έπρεπε να έχει. Και σας λέω ότι όλες οι σχολές δεν έχουν
προϋποθέσεις αλλά δεν τις µεταφέρετε. Η µεταφορά δεν λύνει
το πρόβληµα της µη ύπαρξης προϋποθέσεων.
Εν πάση περιπτώσει, το θέµα των ειδικών µορφών τουρισµού
έχει καταντήσει να είναι ανέκδοτο. Δεν γίνεται µε κάποιες αναφορές σε νοµοσχέδια. Θέλει πολιτικές, πρόνοιες και προετοιµασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Κριτσωτάκη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
Θα σας δώσω, λοιπόν, ένα παράδειγµα για τον ιαµατικό και
τον ιατρικό τουρισµό στο Ηράκλειο. Εµφανίζεται ιδιώτης, ο
οποίος δίπλα από το ΠΑΓΝΗ, το Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό
Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, έχει υποβάλει τα χαρτιά για
ιατρικό τουρισµό µέσα από το «JESSICA» να κάνει µια ψυχιατρική κλινική, όταν η ψυχιατρική κλινική που είναι διακόσια µέτρα
πιο πέρα φθίνει διαρκώς, διότι εφαρµόζετε εκεί τη µέθοδο της
Ολυµπιακής. Αυτό που δεν το θέλετε, το απαξιώνετε για να µπορείτε να το πετάξετε. Και σας λέω ότι δεν ζητάει κανείς δεύτερη
ψυχιατρική κλινική, δεν υπάρχει ανάγκη από εκατόν τριάντα
κλίνες εκεί δίπλα. Αυτό θα κάνει ο ιατρικός τουρισµός; Θα σκοτώνει τη δηµόσια υγεία, για να κάνει δίπλα µια ιδιωτική που θα
την πληρώνουµε δεν ξέρω πόσο όλοι µας για να την έχουν
κάποιοι ιδιώτες; Δεν είναι αυτό ιατρικός τουρισµός.
Σας λέω επίσης ότι για τα θέµατα της τουριστικής προβολής
της χώρας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είχε πει χθες ο Πρόεδρος ο κ. Μαρκογιαννάκης ότι την χθεσινή δευτερολογία θα την
προσθέταµε σήµερα και νοµίζω ότι όλοι όσοι είναι εδώ µπορούν
να το επιβεβαιώσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, αλλά ήδη
έχετε πάρει και εσείς τέσσερα λεπτά επιπλέον.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ναι, αλλά είχε πει ότι τη δευτερολογία τη χθεσινή θα την προσθέταµε σήµερα και νοµίζω ότι είναι
εδώ όλοι και το είχαν πει. Να εφαρµοστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τη δευτερολογία σας την έχετε κλείσει, λοιπόν, εάν είναι έτσι όπως το λέτε.
Παρακαλώ, κύριε Κριτσωτάκη, όµως, συντοµεύετε. Εντάξει, ολοκληρώστε τη σκέψη σας πρώτα. Είναι σεβαστό αυτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Υπάρχει το θέµα της τουριστικής
προβολής και υπάρχει και το θέµα ότι όταν είναι στα χέρια των
πολύ µεγάλων θα έχει κατεύθυνση αυτή η τουριστική προβολή.
Το θέµα δεν είναι µόνο ότι θα είναι ιδιωτική. Θα οδηγήσει σε
ακόµη µεγαλύτερο µαρασµό τις µεσαίες και τις µικρές επιχειρήσεις και αυτό είναι ένα ζήτηµα. Πέρα, δηλαδή, από το ιδεολογικό
θέµα εάν πρέπει να είναι έτσι ή αλλιώς, ποιος πρέπει να έχει στα
χέρια του την προβολή, υπάρχει µεγάλο ζήτηµα.
Θα σας πω ακόµα για τα θέµατα των εργαζοµένων ότι υπάρχει
µείωση της απασχόλησης πάνω από 20% την τελευταία πενταετία, πλήρης απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, κατάργηση
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Δεν έχετε να πείτε τίποτα
σε αυτό ως Υπουργός Τουρισµού. Υπάρχει µαύρη και ανασφάλιστη εργασία πάνω από το 50%, µισθοί και µεροκάµατα πείνας,
έχει κοπεί ουσιαστικά το εποχικό επίδοµα και το επίδοµα ανεργίας, όπως και η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που αποτελούν
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πια όνειρο για τους εργαζοµένους, και οι τουριστικές µονάδες
της χώρας γεµίζουν από δήθεν εκπαιδευόµενους, όπως σας είπα
και προηγουµένως. Όλο αυτό εσείς το λέτε «success story» στον
τουρισµό που µοιάζει µε το γενικό «success story».
Όσον αφορά το θέµα του περιβάλλοντος και του φυσικού
πλούτου της χώρας, να πω ότι παραχωρούνται τα δάση και οι
δασικές εκτάσεις. Ήδη εχθές –αν δεν κάνω λάθος- κατατέθηκε
το νοµοσχέδιο για το θέµα αυτό. Καταπατούνται ο αιγιαλός και
οι παραλίες, καταπατούνται οι προστατευόµενες περιοχές όπως
οι «NATURA 2000», εκχωρούνται ακόµα και βουνοκορφές µαζί
και τα χιονοδροµικά και τα ορειβατικά καταφύγια, καταστρέφονται µικρά νησιά και παραδίδονται στις αδηφάγες ορέξεις των µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων περιοχές µοναδικού φυσικού κάλλους.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, και λέω ότι όλο αυτό δεν µπορεί να
είναι η ανάπτυξη του τουρισµού σε µία χώρα η οποία δεν είναι
το Ντουµπάι για να φτιάξει τσιµεντένια νησιά και να βάλει ψεύτικους φοίνικες πάνω. Τη φυσική οµορφιά την έχει και αυτό που
πρέπει να κάνει, δεν είναι να πυροβολεί το περιβάλλον αλλά να
το προστατεύει. Θα πρέπει να στηριχθούµε στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις γιατί δεν είµαστε µία τεράστια χώρα, είµαστε η πιο
νησιωτική χώρα της Ευρώπης και όλα θα πρέπει να είναι πιο µινιµαρισµένα και από την άλλη πλευρά να προστατεύσουµε και
την εργασία, διότι η ποιότητα στον τουρισµό δεν είναι κάτι µε το
οποίο µπορεί κανείς να παίζει.
Δεν µας είπατε, κυρία Υπουργέ, ορισµένα πράγµατα. Επιφυλάσσοµαι, όµως, στη δευτερολογία µου να αναφερθώ, διότι ήταν
πολύ σηµαντική η απουσία κάποιων πολύ σοβαρών θεµάτων όχι
µόνο από το νοµοσχέδιο αλλά και από τη γενική σας θεώρηση,
τη γενική σας πολιτική που δεν κάνετε καν αναφορά.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κριτσωτάκη.
Παρακαλώ, όµως, ας είµαστε λίγο πιο προσεκτικοί στους χρόνους µας.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Σηφουνάκης, ειδικός αγορητής
του ΠΑΣΟΚ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Θα αρχίσω από µία υπενθύµιση
που έκανε ο συνάδελφος και εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά
µε τις ευκαιρίες, τους τρόπους και τις εξαγγελίες πολλές φορές
που έχουν γίνει, αναφερόµενος στο παράδειγµα της Αναβύσσου.
Η έκταση της Αναβύσσου ανήκει στον ΕΟΤ εδώ και πενήντα
χρόνια. Όταν την απέκτησε ο ΕΟΤ, την απέκτησε προκειµένου
να κάνει τουριστική εκµετάλλευση, ενός υψηλού επιπέδου τουρισµού, γιατί είχε µπροστά του αυτήν την υπέροχη παραλία.
Υπήρχε και µελέτη πώς θα υποβαθµιστεί ο δρόµος. Αυτό δεν
έγινε ποτέ γιατί υπήρξαν πολύ µεγάλες αντιδράσεις, κυρίως πολιτικές αντιδράσεις. Εάν αυτό είχε γίνει, αυτό που βλέπουµε σήµερα γύρω από την έκταση της Αναβύσσου, µία άναρχα δοµηµένη περιοχή, δεν θα υπήρχε. Ο ΕΟΤ δεν είχε καµµία άλλη προοπτική από το να το δώσει ή να το οικοδοµήσει, να το κάνει οικοδοµικά τετράγωνα ή να το κάνει πάρκο. Το κράτος πλέον έχασε
αυτήν την ευκαιρία σε αυτόν τον υπέροχο χώρο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Την έχασε ή τη χάρισε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Και γιατί το λέω αυτό; Το λέω
γιατί η διαδροµή αυτή είναι εκπληκτική. Υπάρχει το Σούνιο. Στο
Σούνιο, όπως ξέρετε, ό,τι βλέπει ο αρχαίος ναός είναι αρχαιολογική ζώνη α’ και δεν µπορείς να χτίσεις. Εποµένως, εκεί θα µπορούσες να έχεις µία συνοδευτική υποδοµή γι’ αυτόν το χώρο.
Θέλω να πω ,λοιπόν, ότι πολλές φορές εκεί και το ΠΑΣΟΚ στο
παρελθόν είχε πολύ µεγάλες ευθύνες.
Τώρα έρχοµαι να σηµειώσω ορισµένα πράγµατα. Είπα και στην
επιτροπή ότι τα τελευταία πέντε χρόνια από το 2009 –γιατί συµπεριλαµβάνω και την ΚΥΑ για το χωροταξικό του τουρισµού του
κ. Σουφλιά- έχουν υπάρξει εννέα νοµοθετήµατα, που εγώ µπορώ
να σας πω ότι ήταν αναγκαία. Απλώς τα νοµοθετήµατα αυτά δεν
ήταν ποτέ ολοκληρωµένα. Και το πρόβληµα της χώρας µας τα
τελευταία τριάντα χρόνια, είναι ότι στους τοµείς που παρεµβαίνει, δεν κάνει ολοκληρωµένες παρεµβάσεις.
Εγώ δεν µπορώ να πω ότι η ευθύνη είναι στις πολιτικές ηγεσίες. Έχουν την ευθύνη τους αλλά η ευθύνη είναι και στον µηχα-
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νισµό που αναπτύσσεται µέσα στους οργανισµούς ή µέσα στις
υπηρεσίες, ο οποίος πολλές φορές είναι «κολοβός» ή πολλές
φορές δεν έχει τη δυνατότητα πρωτοβουλιών.
Το διάστηµα 2009-2011 έγιναν πάρα πολύ σηµαντικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες για να βοηθηθεί ο τουρισµός, προκειµένου
να υπάρχει άµεση και ταχεία εξυπηρέτηση στις επενδύσεις µε το
νόµο «fast track». Δεν θέλω να αναφέρω σηµαντικές επενδύσεις
στα νησιά, οι οποίες ήταν µπλοκαρισµένες για χρόνια και εξακολουθούν να είναι µπλοκαρισµένες και που ακόµη και µε αυτόν το
νόµο δεν µπορούν να ξεµπλοκαριστούν.
Υπήρξαν νόµοι από το ΥΠΕΚΑ που έσπαγαν ένα κατεστηµένο
στην έκδοση οικοδοµικών πολεοδοµικών αδειών και πλέον διαχωρίστηκε το εγκριτικό από το εποπτικό έργο και η ευθύνη της
έκδοσης άδειας δεν βαρύνει τον επόπτη της πολεοδοµίας αλλά
τον µηχανικό ο οποίος συντάσσει τη µελέτη, όπως γίνεται σε όλα
τα µέρη του κόσµου και βεβαίως τηρώντας τις νόρµες και τους
κανόνες.
Ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών που άλλαξε µετά από ενενήντα χρόνια και ο νέος ΓΟΚ, απελευθερώνουν από τη γραφειοκρατία και τους παντογνώστες των πολεοδοµικών γραφείων, οι
οποίοι θα έπρεπε να ήταν διεκπεραιωτές αλλά κατάντησαν να
είναι αυτοί, οι οποίοι επέβαλαν τη σύνταξη των µελετών, γιατί
υπήρχε ένας ΓΟΚ ο οποίος στην ουσία είχε εκατό τρόπους ερµηνείας.
Εµείς τους κωδικοποιήσαµε και κάναµε έναν απλό ΓΟΚ και είπαµε µακάρι να φθάσει η χώρα µας στο σηµείο κάποια στιγµή –
και µακάρι να το κάνει η σηµερινή Κυβέρνηση- να υπάρχει ένα
µόνο άρθρο και ο έλεγχος να αφορά τον όγκο του κτηρίου. Να
εξαιρέσουµε, βεβαίως, ευαίσθητες περιοχές και αναφέροµαι
στους παραδοσιακούς οικισµούς και τους αρχαιολογικούς χώρους.
Άρα, το ζητούµενο σήµερα για τον τουρισµό και για την µεγάλη ανταγωνιστικότητα που υπάρχει είναι η αποτελεσµατικότητα που δείχνουµε εµείς σε όλον τον κόσµο που ασχολείται µε
τον τουρισµό. Και εδώ θέλω να αναφερθώ και σε κάτι που είπε
εχθές ο κ. Κοντονής, ο οποίος βλέπω ότι φεύγει τώρα αλλά δεν
πειράζει.
Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο τουρισµός στην Ελλάδα το
2013 και το 2014, κυρίως οφείλεται στην κρίση στη Μέση Ανατολή και σε κοντινές χώρες, όπως είναι η Αίγυπτος και η Τουρκία.
Ίσως για τις εκεί περιοχές δεν υπάρχει καλή πληροφόρηση. Να
σας πω, λοιπόν, ότι στην Αίγυπτο αλλά κυρίως στην Τουρκία, τα
τελευταία πέντε χρόνια υπάρχει τροµακτική άνοδος, παρά το πολιτικό κλίµα και παρά την αστάθεια που υπάρχει. Ξέρετε γιατί;
Διότι έχουν χαµηλές τιµές και δεν µπορούµε να τους ανταγωνιστούµε. Το κόστος παραγωγής του τουριστικού προϊόντος στην
Ελλάδα είναι 40%, στην Τουρκία 12% και στην Αίγυπτο 7%.
Αυτό δεν πάει να πει ότι εµείς προτείνουµε να φθάσουµε στα
επίπεδα αυτά είτε των εργασιακών σχέσεων είτε να µειώσουµε
την ποιότητα και την παροχή υπηρεσιών, όπου εξακολουθούµε
να είµαστε ελλειµµατικοί. Το λέω για να τονίσω ότι και η ανάπτυξη της οικονοµίας της Ευρώπης έχει τη σηµασία της, δειλάδειλά, γιατί την κρίση της Ελλάδος την έζησε και η Ευρώπη σε
µικρότερο βαθµό. Δεν ήταν καλό που εµείς τα τελευταία χρόνια
χάσαµε τους βασικούς µας επισκέπτες που ήταν σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό οι Γερµανοί, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και σωθήκαµε,
κατά κάποιο τρόπο, από τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Δεν
ήταν ό,τι καλύτερο. Πρέπει να κρατήσουµε την ισορροπία. Είδατε τώρα που υπάρχει µία κρίση στην Ουκρανία ότι κατέρρευσε
ο ουκρανικός τουρισµός.
Εµείς, λοιπόν, πρέπει να είµαστε µία χώρα που θα έχουµε ανοιχτούς, αν θέλετε, τους ορίζοντες παντού και θα πολιτευόµαστε
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εκµεταλλευόµαστε τις ατυχείς συγκυρίες ανταγωνιστικών χωρών αλλά ταυτόχρονα να προχωράµε
µε βλέµµατα µπροστά.
Γι’ αυτό µιλάµε επίσης για τον εµπλουτισµό του τουριστικού
προϊόντος. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι προσπαθώ να είµαι ενήµερος. Πάνε είκοσι χρόνια από την εποχή που είχα την ευθύνη του
Υπουργείου Τουρισµού. Τότε έγινε το διάταγµα για τη λειτουργία
του ΕΟΤ, το οποίο και δεν ευοδώθηκε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λή-
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ξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο την ανοχή σας, όπως κάνατε και στους άλλους συναδέλφους.
Εµείς, λοιπόν, πρέπει να εµπλουτίσουµε το προϊόν το οποίο
προσφέρουµε και µάλιστα να το εµπλουτίσουµε και στον περιβάλλοντα χώρο. Φαντάζοµαι ότι θα έχετε πάει όλοι στις άλλες
χώρες της Ευρώπης, τις ανταγωνίστριες ως προς τον τουρισµό.
Εγώ θα σας πω για την Τουρκία, δεδοµένου ότι από τη Μυτιλήνη
πάω στο Αϊβαλί κάθε τρεις και λίγο. Οι δρόµοι, λοιπόν, είναι όλοι
καθαροί και µε λουλούδια, ενώ υπάρχουν και τεράστια πεζοδρόµια. Αντίθετα, εγώ στενοχωρήθηκα προχθές που πήγα στην Κέρκυρα. Έγινε ο δρόµος «Μιτεράν», όπως τον ονοµάζετε, που
πηγαίνει από την πόλη προς τη βόρεια περιοχή και λυπήθηκα
βλέποντας, για παράδειγµα, ότι τα λουλούδια δεξιά και αριστερά
δεν είναι ποτισµένα, δεν είναι κλαδεµένα, τα διαχωριστικά των
δρόµων και όλα αυτά. Πρέπει να αλλάξουµε πολύ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και αν φέτος θέλουµε να έχουµε µία καλή χρονιά, επαναλαµβάνω ότι το προϊόν της διαφήµισης δεν αποφέρει. Η διαφήµιση
επηρεάζει µόνο κατά 15% τον επισκέπτη, κάτι που έχει αποδειχθεί από όλες τις µετρήσεις. Η από στόµα σε στόµα, το repeating,
είναι το βασικό κίνητρο του τουρισµού.
Όµως, η χώρα µας είναι χώρα εποχικού τουρισµού. Η Κρήτη
που ξεκίνησε από τη δεκαετία του ’60 να είναι ένας µεγάλος τουριστικός προορισµός, το 1977 είχε εννιά µήνες περίοδο τουρισµού. Ίσως περίπου το ίδιο να είχαν και άλλες περιοχές της
Ελλάδος. Σήµερα, λοιπόν, η Κρήτη έχει έξι µήνες τουρισµού. Με
την κρίση, οι µικροί και µεσαίοι επαγγελµατίες έχουν φτάσει να
έχουν τέσσερις µήνες τουρισµού. Γιατί συµβαίνει αυτό; Κάποιος
φταίει, κάποιος ευθύνεται γι’ αυτό.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να µιλήσω και για µια άλλη περιοχή, όπως είναι οι νησιώτικες περιοχές στο βόρειο Αιγαίο.
Εµείς έχουµε ένα τουρισµό ο οποίος είναι δύο, τριών µηνών και
ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90. Εκεί, λοιπόν, πρόκειται για µια παρθένα περιοχή και θα πρέπει να τονώσουµε τον τουρισµό, γιατί
πρόκειται για ένα άλλο τοπίο και ένα άλλο περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια τον τουρισµό της Λέσβου, της Χίου και της Σάµου
έσωσαν οι τουρίστες από την Τουρκία µε τις διεργασίες που έγιναν –ευτυχώς!- µε τη βίζα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι
ανάσανε και σώθηκε ο τουρισµός αυτών των περιοχών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στον εµπλουτισµό. Υπάρχει µέσα στο νοµοσχέδιο το κεφάλαιο και η διάταξη που αφορά
τους χορηγούς και τις χορηγίες, κάτι πολύ σωστό. Όµως, θέλω
να πω ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Το σύνολο της
χορηγίας που θα λαµβάνεται πρέπει να κατανέµεται και κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να βοηθάει, για παράδειγµα, τον πολιτισµό, τις περιοχές του πολιτισµού, τα θεµατικά µουσεία, αυτά που
δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του κράτους, µε αποτέλεσµα να
µην τα βοηθάει και να µην µπορούν να ζήσουν, να επιβιώσουν.
Θα πρέπει, λοιπόν, να µπορεί να δίνεται ένα µέρος του ποσού
που θα συγκεντρώνεται και σ’ αυτά τα θεµατικά µουσεία που έχει
κάθε περιοχή της Ελλάδας.
Για παράδειγµα, στη Λέσβο υπάρχει ένα βιοµηχανικό µουσείο,
όπως και στη Χίο το οποίο είναι ιδιωτικό. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο
θεµατικό, βιοµηχανικό µουσείο. Ωστόσο, δεν µπορεί να λειτουργήσει. Έχει 120.000 έξοδα το χρόνο και το διατηρείτε διώχνοντας και τους περισσότερους υπαλλήλους. Οι ιδιώτες δεν µπορούν πλέον να δίνουν χρήµατα και οι χορηγίες έχουν στερέψει.
Άρα, θα πρέπει να υπάρξει µια κατανοµή και µέσα στην επιτροπή
να υπάρξουν και άνθρωποι που να µπορούν να βοηθούν προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Τελειώνοντας, κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να σας πω το εξής.
Χθες έγινε αντιληπτό ότι είχα υψηλούς τόνους. Ξέρετε, στην πολιτική, στη Βουλή είµαι είκοσι έξι χρόνια και ποτέ δεν είχα υψηλούς τόνους. Μάλιστα, πάντοτε προσπαθώ να έχω άρτιες σχέσεις µε τους συναδέλφους, πολύ περισσότερο όταν στην Κυβέρνηση είµαστε δύο κόµµατα που πρέπει να µπορούµε να συνεργαζόµαστε. Εγώ εξεπλάγην όταν είδα την τροπολογία την οποία
δεν γνώριζα.
Εγώ όλους τους συναδέλφους τους ενηµέρωνα για όποια νο-
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µοσχέδια έφερνα είτε όταν ήµασταν στην κυβέρνηση Παπαδήµου για έξι µήνες είτε άλλοτε. Τον Μητσοτάκη, που ήταν τότε
υπεύθυνος περιβάλλοντος, τον φώναζα στο Υπουργείο και του
έδινα το προσχέδιο. Τον Πολατίδη από το ΛΑΟΣ, τον φώναζα στο
Υπουργείο και του έλεγα «Πάρε το προσχέδιο για το νέο ΓΟΚ,
για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών». Μου έφερνε τις παρατηρήσεις και όταν ολοκληρωνόταν, κατατίθετο στη Βουλή. Ο παρακείµενος Υπουργός κ. Βαρβιτσιώτης, µε τον οποίο πολλές φορές
έχουµε συγκρουστεί, όταν ήταν να καταθέσει την τροπολογία
αυτή που σήµερα θα συζητήσουµε, φώναξε και εµένα και τον κ.
Τριαντάφυλλο και είπε «Ελάτε να συζητήσουµε την τροπολογία».
Έτσι, είµαι ενήµερος.
Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Θέλω δηλαδή να πω ότι µπορεί µεν
να ήρθε µια µεγαλύτερη παράταξη στην Κυβέρνηση και εµείς είµαστε η µικρότερη αλλά είµαστε εταίροι. Εκείνο πάνω απ’ όλα
που θέλω να πιστεύω ότι σας διέφυγε είναι ο σεβασµός στους
εισηγητές. Οι Υπουργοί κάνουν τη δουλειά τους. Οι συνάδελφοι
στο Υπουργικό Συµβούλιο δεν έχουν καµµία σχέση µε τα θέµατα
τα οποία τίθενται. Πρέπει, λοιπόν, να έχουµε µια τέτοια συνεργασία, ώστε να σεβόµαστε και την εργασία και τον κόπο τον
οποίο κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι.
Καταθέτω στα Πρακτικά, για να υπάρχουν –υποθέτω ότι τα
έχει λάβει το Υπουργείο σας- τις θέσεις των επιµελητηρίων όλων
των νησιών του βορείου Αιγαίου και τις θέσεις της Ένωσης Νησιώτικων Επιµελητηρίων Ελλάδος για το θέµα της τροπολογίας
που έχουµε καταθέσει, γιατί αναγκαστήκαµε και την καταθέσαµε.
Εγώ πίστευα ότι θα την είχατε ανακοινώσει χθες.
Θέλω να σας παρακαλέσω, από τη στιγµή που γίνεται αντιληπτό αυτό το αίτηµα για τα νησιά, όπως και εσείς είχατε συµφωνήσει, όταν τελειώσαµε στην επιτροπή, έγκαιρα τουλάχιστον να
µας πείτε την άποψή σας, αν δηλαδή το κάνετε δεκτό αυτό το
ιδιαίτερο νέο προϊόν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Σηφουνάκη.
Εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής κ. Κωνσταντίνος Δαµαβολίτης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ήρεµα, παρακαλώ, εντός της Αιθούσης!
Κυρία Υπουργέ και κύριε Σηφουνάκη, τις διαφορές της συγκυβέρνησης εκτός Αιθούσης!
Ορίστε, κύριε Δαµαβολίτη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Πάντα σε όλα τα µεγάλα έργα απαιτείται µία ενέργεια που λέγεται προεργασία. Εδώ, λοιπόν, κάνοντας τη σύγκριση µεταξύ
του νοµοσχεδίου που βρίσκεται προς συζήτηση στις επιτροπές
και µεταξύ του νοµοσχεδίου, το οποίο ψηφίζεται τώρα στη Βουλή, παρατηρείται ο χρόνος προεργασίας στο ένα, για να έρθει
και να αξιοποιηθεί το άλλο.
Συζητάµε στις επιτροπές το νοµοσχέδιο, το οποίο έχει να κάνει
µε το περιβάλλον, µε τις δασικές εκτάσεις, µε τις χορτολιβαδικές
εκτάσεις και όλα τα συναφή. Την ίδια στιγµή βρισκόµαστε εδώ
και συζητάµε µε τόσο µεγάλη λεπτοµέρεια για τα τουριστικά καταλύµατα, τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, τα οποία από την
περιγραφή δείχνουν ότι µόνο ένας ο οποίος έχει πολύ µεγάλη
δυναµική στον επιχειρηµατικό στίβο µπορεί να παίξει σε αυτό το
πεδίο.
Στο νοµοσχέδιο το οποίο είναι προς επεξεργασία στις επιτροπές υπάρχει άρθρο, το οποίο λέει ότι οι χορτολιβαδικές και οι
θαµνώδεις εκτάσεις, που είναι δηλαδή το µεγαλύτερο µέρος της
επικράτειας στην Ελλάδα, όταν καταστραφούν από πυρκαγιά ή
κάτι άλλο, δεν έχουν το δικαίωµα να ξαναµπούν σε πλαίσιο προστασίας της περιοχής. Ανοίγει δηλαδή ο δρόµος για όλους τους
επίδοξους καταπατητές. Και οι επίδοξοι καταπατητές - ακούγαµε
και παλαιότερα να λέγεται ότι κάπου µπαίνει µια πυρκαγιά και οικοπεδοφάγοι είναι πίσω- αύριο -µεθαύριο θα είναι οι µεγαλοεπενδυτές που θα πάνε στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Επειδή τώρα η συζήτηση είναι επί των άρθρων, θα προσπαθήσω να στοχεύσω στα άρθρα, ξεκινώντας µε τα άρθρα 1, 5, 6,
7, 13, 14, 18, 21, 23, 25, 29, 33. Όλα είναι άρθρα τα οποία έχουν
εκτενέστατη περιγραφή. Όµως, µε την προσθήκη της φράσης
«κατόπιν υπουργικής απόφασης» αλλάζουν.
Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω, όπως είπα και χθες στην εισήγησή µου επί της αρχής, για ποιο λόγο υπάρχει όλη αυτή η ανάλυση, από τη στιγµή που ο ηγεµονικός χαρακτήρας που παίρνει
ο Υπουργός µπορεί να αλλάξει τα πάντα.
Το άρθρο 6 και το άρθρο 38, είναι ένας ακόµη εκρηκτικός µηχανισµός, ο οποίος τοποθετείται στο πιο σηµαντικό εργαλείο που
έχει η χώρα για την ανάπτυξη, τα επιµελητήρια, όπου τους παίρνει ακόµα µία αρµοδιότητα. Πρωτίστως να θυµηθούµε ότι είχε
τοποθετηθεί ένας άλλος εκρηκτικός µηχανισµός που έχει να
κάνει µε την υποχρεωτικότητα της εγγραφής και της συνδροµής.
Αυτοί, λοιπόν, οι εκρηκτικοί µηχανισµοί, που έχουν σκοπό την
εξόντωση του επιµελητηριακού θεσµού, έχουν ένα χρονοδιάγραµµα µέχρι να φτάσουµε στην ολική καταστροφή. Με το που
παίρνουν τις αρµοδιότητες από τα ενοικιαζόµενα δωµάτια αυτόµατα δηµιουργείται ένα κοµφούζιο. Είπα πως µίλησε χθες στην
επιτροπή ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Στην Κυβέρνηση επιµένουνε για ένα αθηνοκεντρικό κράτος.
Η αποκέντρωση είναι µόνο στα φυλλάδια τα προεκλογικά. Πλέον
το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος θα έχει την ευθύνη µε
είκοσι άτοµα προσωπικό για όλη την επικράτεια.
Έχω εδώ, όπως είπα χθες, την έγγραφη διαµαρτυρία των επιµελητήριων όλων των νησιών που διαµαρτύρονται έντονα σε
αυτές τις αρµοδιότητες, καθώς και του Επιµελητηρίου Ηρακλείου, τις οποίες θα καταθέσω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Δαµαβολίτης,
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε αυτό το σηµείο να πω ότι στις 21 του µηνός έληγε η προθεσµία για τη δηµοσίευση των ισολογισµών. Υπάρχει ένα τέλος, το
οποίο πληρώνουν όσοι είναι εκπρόθεσµοι, αν δηµοσιευθεί στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτό το τέλος καταργήθηκε,
όµως µέχρι πρότινος –µέχρι τις 22- έπρεπε να το πληρώσουν. Σε
µία ηµέρα µέσα το Επιµελητήριο Ηρακλείου δηµοσίευσε χίλιους
ισολογισµούς.
Μπορεί, λοιπόν, από αυτό να καταλάβει κανείς τη λειτουργία
που έχει ο επιµελητηριακός θεσµός. Και στο κοµµάτι που αφορά
αυτό το σηµείο του τουρισµού, που είναι τα ενοικιαζόµενα δωµάτια, ο επιχειρηµατίας χάνει την αµεσότητά του. Να φεύγει από
τη Νίσυρο, τη Σάµο, το Ηράκλειο ή τη Ρόδο και να πηγαίνει στην
Αθήνα για να πάρει συµβουλευτική αγωγή, να ενηµερωθεί για
την κατηγοριοποίηση και ούτω καθ’ εξής.
Στο άρθρο 28 και στο άρθρο 35, αναφέρεται το θέµα των χορηγιών. Είπαµε ότι υπάρχει ασάφεια και στο θέµα του ελεγκτικού
µηχανισµού και στο θέµα της προβολής. Χορηγία από επιχειρηµατία, που δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν είναι χορηγία ή αν είναι
προσωπική διαφήµιση και µπορεί να περάσει ως χορηγία για να
έχει µετά φοροαπαλλαγή. Την ίδια στιγµή που το Υπουργείο αναλαµβάνει µέσα από αυτές τις επιτροπές την προβολή, αυτή η
υπηρεσία φεύγει από τον καθ’ ύλην αρµόδιο οργανισµό, που
είναι ο ΕΟΤ. Και σε συνδυασµό µε τις µαζικές απολύσεις βλέπουµε ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραµµα εξόντωσης και του ΕΟΤ.
Έτσι, γυρίζουµε πάλι στον ηγεµονικό χαρακτήρα του Υπουργείου.
Στο άρθρο 17, µε τον όρο «µεταβίβαση κατά κυριότητα» δίνεται το περιθώριο στους επιχειρηµατίες να περνάνε µέσα από τη
διευκόλυνση της ανοικοδόµησης που δίνεται σε ξενοδοχειακές
µονάδες και στη συνέχεια να µετατρέπονται σε real estate. Να
πουλάνε, δηλαδή, όχι όµως µε τους οικοδοµικούς και πολεοδοµικούς συντελεστές που προβλέπει ο νόµος για κάποιον που
είναι επαγγελµατίας πάνω στον κατασκευαστικό κλάδο. Εδώ, στο
άρθρο 17, φαίνεται ότι θα µπορεί κάποιος να το περνάει µέσα
από το ξενοδοχειακό φίλτρο και µετά να το πουλάει καθαρά ιδιωτικά.
Στο άρθρο 24, έχουµε τη διαµαρτυρία του Συλλόγου των Ξεναγών γιατί ανοίγει το δρόµο και σε αλλοδαπούς ξεναγούς.
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Ακόµη δεν έχουµε τακτοποιήσει το θέµα της ανεργίας, ακόµη
δεν έχουµε βρει πως θα ρυθµίσουµε το µηχανισµό και προσπαθούµε να βάλουµε ξένο σώµα µέσα σε έναν ήδη προβληµατικό
οργανισµό.
Για το θέµα του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπου τα κτήρια θα διατεθούν προς ενοικίαση από ιδιώτες, λέει συγκεκριµένα ότι θα εγγυηθεί η απρόσκοπτη λειτουργία, χωρίς όµως να λέει πώς. Το «απρόσκοπτη λειτουργία» καλύπτει τα πάντα.
Όσον αφορά το άρθρο 10, έχει να κάνει µε τις µαρίνες αλλά
επειδή ο χρόνος πιέζει, θα πάω στις ειδικές µορφές τουρισµού
που έχουν να κάνουν µε το άρθρο 22. Όπως είπα και χθες, µιλάµε τόσο πολύ για τον τουρισµό και δεν µιλάµε για τις υποδοµές του τουρισµού. Μέσα στις υποδοµές του τουρισµού είναι και
τα αξιοθέατα.
Είπα για το Μουσείο Ηρακλείου που ήταν κλειστό. Είπα για τα
σκηνικά των Ολυµπιακών Αγώνων που έχω καταθέσει και ερώτηση. Και η απάντηση ήταν ότι «δεν είµαστε υπεύθυνοι». Τα σκηνικά των Ολυµπιακών Αγώνων βρίσκονται παρατηµένα στα Άνω
Λιόσια. Η απάντηση ήταν ότι άλλο Υπουργείο είναι που διαχειρίζεται τα ολυµπιακά ακίνητα. Τα σκηνικά δεν είναι ακίνητα. Και
τέλος πάντων, µέχρι να βρει η Κυβέρνηση τίνος είναι τα σκηνικά,
πρέπει να πληροφορηθεί ότι είναι του ελληνικού λαού. Τα έχουµε
πληρώσει αυτά. Είναι ένα σύγχρονο θαύµα στον πολιτισµό και
ρηµάζει κάτω από υπόγεια.
Τελειώνοντας, στο κεφάλαιο Δ’ που έχουµε να κάνουµε µε τις
ειδικές µορφές τουρισµού έχουµε βάλει τον προσκυνηµατικό
τουρισµό. Οι λέξεις Ελλάδα και Ορθοδοξία είναι ένα πράγµα. Η
Ελλάδα είναι η κοιτίδα της ορθόδοξης πίστης. Θα µπορούσε να
γίνει αναβάθµιση σε πολλά πράγµατα, όπως είναι η τουριστική
βίζα για τους Ρώσους, που θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Όσον αφορά τον καταδυτικό τουρισµό, η Ελλάδα µε τα αρχαία
και τα σύγχρονα ναυάγια, η Ελλάδα των δυόµισι χιλιάδων νησιών, µε αυτόν το θαυµάσιο υποβρύχιο κόσµο, δεν έχει πλαίσιο
για τον καταδυτικό τουρισµό, που ο καταδυτικός τουρισµός γίνεται όλον το χρόνο µε τις κλιµατολογικές συνθήκες που διαθέτουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Δαµαβολίτη.
Εκ µέρους της Χρυσής Αυγής ο ειδικός αγορητής κ. Πολύβιος
Ζησιµόπουλος έχει τον λόγο.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να δηλώσουµε ότι καταψηφίζουµε τα άρθρα στο
σύνολό τους. Θα αναφερθούµε όσο γίνεται αναλυτικότερα σε
ορισµένες τροπολογίες.
Ξεκινάµε, λοιπόν, από την 1589/32. Όσον αφορά το ζήτηµα της
απρόσκοπτης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών, θα τονίσουµε τα εξής. Θεωρούµε ότι δεν υπάρχει κανείς που να µη
θέλει τα νησιά µας να έχουν ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δεν νοείται ελληνικό νησί εν έτει 2014 να µην έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση
και να είναι αποκλεισµένο µόνο και µόνο επειδή αθετούνται καθ’
οποιονδήποτε τρόπο συµβάσεις.
Πρέπει, όµως, η ακτοπλοϊκή σύνδεση να γίνεται πάντα και καλοκαίρι και χειµώνα. Δεν νοείται εν έτει 2014 να εξυπηρετούνται
βασικές ανάγκες στα νησιά από τα πλοία του Πολεµικού µας
Ναυτικού. Και δεν µιλάµε µόνο για τα ζητήµατα της µεταφοράς
νερού. Είναι γνωστό ότι τα πολεµικά πλοία εκτός από την επιτήρηση των θαλασσίων χώρων µας, περνώντας από τα νησιά µας
αφήνουν τρόφιµα, φάρµακα ή ό,τι άλλο, όταν άλλο πλοίο δεν
κάνει την εµφάνισή του.
Είναι, επίσης, απαράδεκτο οι κάτοικοι των νησιών του ανατολικού Αιγαίου να καταφεύγουν στην κατεχόµενη Μικρά Ασία, για
να εξυπηρετήσουν ανάγκες οι οποίες είναι άµεσες, που αφορούν
θέµατα υγείας, όπως επίσης και προµήθεια προϊόντων πρώτης
ανάγκης.
Συνεχίζουµε, λοιπόν. Αυτή η απ’ ευθείας ανάθεση, µας δηµιουργεί έναν εύλογο προβληµατισµό. Γιατί απευθείας ανάθεση,
σε ποιους και µε ποιες προϋποθέσεις; Μπορείτε αν θέλετε να
διασφαλίσετε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για τα νησιά µας
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χωρίς απευθείας αναθέσεις, µπορείτε να βρείτε τους τρόπους,
ώστε και οι συµβάσεις να µην αθετούνται και τα νησιά µας να
έχουν ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι βρίσκεται πλοιοκτήτης και κάνετε
απευθείας ανάθεση. Τι γίνεται µε το θέµα του εισιτηρίου; Υπάρχουν προβλέψεις ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα, να µην
έχουµε αυξηµένες τιµές; Ήδη κυκλοφορούν φήµες ότι µέσα σε
ένα µήνα υπήρξαν πολύ µεγάλες αυξήσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για ορισµένες γραµµές.
Είναι κι άλλα πολλά προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν. Δεν
αρκεί να βρεθούν πλοία που να εκτελούν τα δροµολόγια. Τα
πλοία αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα και αξιόπλοα. Αν είναι
να υπάρξουν πλοία γερασµένα µε συχνές βλάβες, τότε το πρόβληµα διαιωνίζεται και δεν επιλύεται. Όλα αυτά σε συνδυασµό
µε τη σταδιακή διάλυση και των όποιων ελεγκτικών µηχανισµών
αξιοπλοΐας, όπως η Επιθεώρηση Εµπορικών Πλοίων, της οποίας
οι αρµοδιότητες δόθηκαν σε ιδιωτικά γραφεία, δηµιουργούν καταστάσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αλλά
και για την προστασία της ζωής επιβατών και ναυτικών.
Έχουµε επιφυλάξεις και προβληµατισµούς. Θέλουµε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε κάθε ελληνικό νησί, χειµώνα καλοκαίρι,
µε γερά πλοία, χωρίς περαιτέρω προβλήµατα για τους νησιώτες
µας και τους ναυτικούς µας. Με δεδοµένες τις επιφυλάξεις και
τους προβληµατισµούς µας ψηφίζουµε «παρών» στη συγκεκριµένη τροπολογία.
Προχωράµε τώρα στη 1588/31 που έχει θέµα τον αγροτουρισµό. Η πάγια τακτική της Κυβέρνησης να ενσωµατώνει θέµατα
που από µόνα τους έπρεπε να αποτελούν αντικείµενο αυτοτελούς νοµοσχεδίου, είναι γνωστή. Στην προκειµένη περίπτωση το
ζήτηµα του αγροτουρισµού θα µπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστό νοµοσχέδιο.
Δεν είναι αντίθετος κανείς µε την ανάπτυξη του τουρισµού και
ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη µορφή τουρισµού. Το κράτος,
εφόσον πραγµατικά θέλει να προβεί στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού, θα πρέπει να στηρίξει ουσιαστικά όσους ασχοληθούν
µ’ αυτόν. Αν στην πράξη καταλήξουν να πλήττονται από τη φορολογία και από τη γραφειοκρατία, τότε δεν θα υπάρχει κανένα
πρακτικό αποτέλεσµα.
Επειδή η έννοια της οικονοµικής ανάπτυξης δεν είναι µια ουδέτερη τεχνοκρατική έννοια, το θέµα είναι για ποιον γίνεται η
ανάπτυξη και η όποια αναπτυξιακή πολιτική και προς όφελος ποιανού. Αν ο αγροτουρισµός βοηθήσει τους αγρότες µας και τους
ανθρώπους της υπαίθρου, σαφέστατα συµφωνούµε, όχι όµως
να καταλήξει και αυτή η υποτιθέµενη καινοτοµία να λειτουργήσει
προς όφελος άλλων καταστάσεων και συµφερόντων. Στη συγκεκριµένη τροπολογία ψηφίζουµε παρών.
Όσον αφορά στην τροπολογία 1582/26 που αφορά την εκ των
υστέρων νοµιµοποίηση των παρατάσεων των τοποθετήσεων και
των αποσπάσεων υπαλλήλων στη µόνιµη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων, την καταψηφίζουµε. Αυτό δεν το κάνουµε, γιατί µε τις
παρατάσεις αυτές επιβαρύνθηκε κατά 80.000 ευρώ το ελληνικό
δηµόσιο αλλά επειδή ακριβώς έγινε κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων. Δεν εξηγείται από πουθενά γιατί αυτές πρέπει να
γίνουν µε τον τρόπο αυτό και δεν έγιναν σύννοµα, ώστε να µη
χρειάζεται τώρα τροπολογία για τη νοµιµοποίησή τους.
Όσο για την τροπολογία 1580/24, η οποία στην ουσία αποτελεί
επέκταση του νοµοσχεδίου που συζητάµε, αφού αφορά τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού και σχετικές ρυθµίσεις, την καταψηφίζουµε γιατί κινείται στην ίδια φιλοσοφία. Είναι απαράδεκτο
το ότι όλες αυτές οι ρυθµίσεις προστέθηκαν µε ξεχωριστή τροπολογία και δεν εντάχθηκαν στο σχέδιο νόµου εξαρχής.
Το ίδιο ισχύει και για τις τροπολογίες 1585/28 και 1581/25.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Ζησιµόπουλο.
Τον λόγο έχει εκ µέρους της Δηµοκρατικής Αριστεράς ο κ.
Θωµάς Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ήδη στην επιτροπή είχαµε επισηµάνει την
προχειρότητα και τη βιασύνη της βουλευτικής τροπολογίας για

1310

τον αγροτουρισµό. Αποδείχθηκε πόσο δίκιο είχαµε, γιατί πλέον
στην υπουργική –όχι βουλευτική- τροπολογία για τον αγροτουρισµό, από την ώρα που αποσύρθηκε η τροπολογία Αυγενάκη
και ήλθε η υπουργική τροπολογία, προστίθενται πολλά νέα στοιχεία. Ο ορισµός του τουρισµού υπαίθρου, η αγροτουριστική δραστηριότητα που συνδυάζεται µε την παραγωγή αγροτικών
προϊόντων –που δεν υπήρχε πριν-, το γεγονός ότι για να δηµιουργήσει κάποιος αγροτουριστική επιχείρηση, πρέπει να είναι
εγγεγραµµένος στο Μητρώο Αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων, το γεγονός ότι ενσωµατώνει στο νοµοσχέδιο τα πολυλειτουργικά αγροκτήµατα, το ότι δίνει τη δυνατότητα σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις να δηµιουργούν µη κύρια τουριστικά
καταλύµατα. Όλα αυτά είναι καινούργια στοιχεία, ουσιαστικές
βελτιώσεις, οι οποίες όµως αποδεικνύουν ένα στοιχείο, δηλαδή
το πόσο η έλλειψη συζήτησης µπορεί να επηρεάσει αρνητικά ένα
τέτοιο σύνθετο ζήτηµα.
Κύριοι συνάδελφοι, όταν µιλάµε για τον αγροτουρισµό, το
πρώτο πράγµα που έπρεπε να γίνει, πριν καν εισαχθεί η τροπολογία για τον αγροτουρισµό, ήταν να αξιολογηθεί ευθαρσώς το
εγχείρηµα των «LEADER», να αποτιµηθεί το έργο της «Αγροτουριστικής Α.Ε.», να αποτιµηθεί το έργο του Ελληνικού Κέντρου
Αγροτουρισµού, να εκτιµηθεί πόσο κόστισε η έλλειψη ενός συµβουλευτικού σώµατος που θα µπορούσε να βοηθήσει τους αγρότες στη διαχείριση των µονάδων τους, στην προώθηση των
προϊόντων και των υπηρεσιών τους και στη δηµιουργία επαφών
µε άλλες µονάδες στην περιοχή και να ελεγχθεί κατά πόσο η
κάθε µονάδα που µπήκε στο «LEADER» εκπλήρωσε τους διακηρυγµένους στόχους του προγράµµατος σχετικά µε τη στήριξη
της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων, την
ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την ανακαίνιση και
την ανάπτυξη των χωριών, τη διατήρηση και την αναβάθµιση της
αγροτικής κληρονοµιάς.
Η ΔΗΜΑΡ τόνισε πολλές φορές την ανάγκη να υπάρξει ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισµού. Το
λέµε και το ξαναλέµε σαΝ µόνιµη επωδό. Χρειαζόµαστε ένα νοµοθετικό πλαίσιο συνολικά για τον µη συµβατικό τουρισµό.
Και επειδή πολλές φορές τα λέµε αλλά ποτέ δεν εισακουγόµαστε, θα προσπαθήσω µε µεγάλη συντοµία να παρουσιάσω τις
πτυχές ενός τέτοιου είδους στρατηγικού σχεδίου για τον αγροτουρισµό, για τον µη συµβατικό τουρισµό ορθότερα.
Ο µη συµβατικός τουρισµός παρουσιάζεται µε τρεις µορφές:
τον οικοτουρισµό, το γεωτουρισµό, τον αγροτουρισµό. Τα µεταξύ τους όρια αλληλοεπικαλύπτονται και εποµένως δεν µας επιτρέπουν να κόψουµε τον έναν από τους άλλους. Επίσης, δεν
πρέπει να µπούµε στο λαβύρινθο των επιµέρους ειδικών µορφών
που µοιάζουν µε κινούµενη άµµο, καθώς καθορίζονται από την
ανάδειξη νέων ενδιαφερόντων και νέων αναγκών που αναζητούν
νέου τύπου τουριστικές εµπειρίες.
Ο οικοτουρισµός –να ξεκινήσω από το πρώτο- συνδέεται µε
την κοινωνική ευθύνη και την οικολογική συνείδηση του επισκέπτη. Έχει ως στόχο να προσφέρει στους επισκέπτες µια εικόνα
για την επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον και να προωθήσει την εκτίµηση των οικοτόπων. Για να λειτουργήσει ο οικοτουρισµός, απαιτείται η δηµιουργία προγραµµάτων πιστοποίησης
οικοτουρισµού που να διαφοροποιούν τις µονάδες οικοτουρισµού µε βάση το επίπεδο της περιβαλλοντικής τους δέσµευσης.
Ένα εθνικό κανονιστικό συµβούλιο πρέπει να επιβάλει τις διαδικασίες διαπίστευσης µε εκπροσώπηση από διάφορες µονάδες.
Κυβέρνηση, ξενοδόχους, tour operator, πράκτορες, ταξιδιωτικοί
οδηγοί, κ.λπ..
Χρειάζεται, επίσης, να συγκροτηθεί ένα σύστηµα «πράσινων
αστέρων» κατά αναλογία µε τις µονάδες του συµβατικού τουρισµού, βάσει κριτηρίων και αυτά τα κριτήρια να περιλαµβάνουν
σχέδιο διαχείρισης, εκτιµήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
οφέλη για την τοπική κοινωνία και φυσικά την αξία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του προσωπικού.
Χρειάζεται ένα σύστηµα αξιολόγησης που να κατηγοριοποιεί
µια αγροτουριστική µονάδα µε βάση το πόσο βιώσιµες είναι οι
λειτουργίες της, να αξιολογεί την αλληλεπίδραση µεταξύ της µονάδας και των γύρω ενδιαιτηµάτων, να εκτιµά τις πολιτικές διαχείρισης και τα συστήµατα λειτουργίας εντός της µονάδας, να
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εκτιµά το πως η µονάδα ενθαρρύνει τους πελάτες της ώστε να
έχουν ενεργή συµβολή στην κατεύθυνση βιώσιµων πολιτικών, να
αξιολογεί την αλληλεπίδραση µεταξύ της µονάδας και των τοπικών κοινοτήτων και του συνολικού πληθυσµού.
Επίσης, οι ξεναγοί στον αγροτουρισµό είναι ένα προφανές και
άµεσο δυναµικό για την επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση.
Χρειάζονται, όµως, ειδικά εκπαιδευµένοι ξεναγοί και οδηγοί, που
έχοντας βαθιά γνώση του περιβάλλοντος να µπορούν να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των οικοτουριστών.
Θα αναφερθώ τώρα στη µορφή του γεωτουρισµού. Ο γεωτουρισµός εστιάζει στην τουριστική έλξη που βασίζεται στη γεωλογική κληρονοµιά κατ’ εξοχήν. Σχετίζεται, κυρίως, µε την κατανόηση των επιστηµών της γης, γι’ αυτό επιτυγχάνεται µε επισκέψεις σε περιοχές µε ιδιαίτερες γεωµορφές και φυσικά µε χρήση
µονοπατιών, µε ξεναγήσεις, µε γεωδραστηριότητες, όπως αναρριχήσεις, καταδύσεις, κ.λπ..
Η χάρτα του γεωτουρισµού περιγράφει δεκατρείς αρχές οργάνωσης και λειτουργίας και ανάµεσα σε αυτές προβλέπει την
κοινοτική συµµετοχή, το όφελος της κοινότητας, την ενθάρρυνση της µικροµεσαίας επιχείρησης, την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για τη διαχείριση των οικοτόπων, των χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς, της αισθητικής και του τοπικού πολιτισµού,
επίσης την πρόληψη της υποβάθµισης από τη διατήρηση του
όγκου των τουριστών εντός αποδεκτών ανώτατων ορίων και φυσικά την αποφυγή της ανεπιθύµητης υπερανάπτυξης, η οποία τελικά οδηγεί στην υποβάθµιση.
Η µορφή του αγροτουρισµού εστιάζει στην ενεργό συµµετοχή
σε ένα αγροτικό τρόπο ζωής. Η έννοια του αγροτουρισµού κυρίως στις µεσογειακές χώρες έχει µια σειρά από καθορισµένα
χαρακτηριστικά που περιλαµβάνονται στον όρο «αγροψυχαγωγία». Θα αναφέρω πέντε µορφές τέτοιου είδους τουρισµού.
Η διαµονή σε αγρόκτηµα είναι το λεγόµενο farm stay. Μερικά
τέτοια αγροκτήµατα είναι επικεντρωµένα στην οικογένεια, προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία να ταΐσουν ζώα, να µαζέψουν
αυγά, να µάθουν πως λειτουργεί ένα αγρόκτηµα. Σε άλλα αγροκτήµατα πάλι αυτής της µορφής δεν επιτρέπονται παιδιά και
προσφέρουν ένα ήσυχο καταφύγιο για ενήλικες. Ο όρος «διαµονή σε γεωργική εκµετάλλευση» µπορεί να περιγράψει µια συµφωνία ακόµα ανταλλαγής εργασίας όπου εργάζεται ο επισκέπτης έναν καθορισµένο αριθµό ωρών ανά εβδοµάδα σε αντάλλαγµα για δωρεάν ή οικονοµικά προσιτή στέγαση ή εθελούσια
συµµετοχή σε αγροτικές και οικοτεχνικές δραστηριότητες.
Δεύτερη µορφή αγροτουρισµού, είναι η αγορά οικοτεχνικών
προϊόντων.
Τρίτη µορφή, είναι η εκπαίδευση των επισκεπτών σε γεωργικές
πρακτικές. Μαγειρική, γευσιγνωσία, πάτηµα σταφυλιών, απόσταξη, οινοποίηση, τυροκόµιση, εµπειρία της αειφόρου γεωργίας.
Τέταρτη µορφή, είναι η προσφορά δράσεων. Ιππασία, εκδροµές, περιήγηση, άθληση.
Φυσικά η πέµπτη µορφή, είναι το λεγόµενο «αγρόκτηµα παιδότοπος», µε θέµα τη ζωή και τις δραστηριότητες στο αγρόκτηµα.
Φυσικά ο αγροτουρισµός, συνδέεται µε δραστηριότητες που
εκτυλίσσονται και πέραν των ορίων του αγροκτήµατος, στην
φύση ολόγυρα. Επιτυχηµένα παραδείγµατα είναι τα agriturismo
στην Ιταλία ή τα σαλάζ στη Βοϊβοντίνα της Σερβίας, που διαθέτουν και πάρα πολλές ψυχαγωγικές επιλογές.
Εποµένως, ο αγροτουρισµός είναι µια εναλλακτική λύση για
τη βελτίωση των εισοδηµάτων και µια δυνατότητα για οικονοµική
βιωσιµότητα των µικρών εκµεταλλεύσεων στις αγροτικές κοινότητες.
Απαραίτητες όµως προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού είναι. Η καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών στον
αγροτουρισµό έως σήµερα για να αποτιµηθεί η αξία τους. Η παραγωγή εργαλείων ηλεκτρονικής µάθησης και µεθοδολογιών για
στήριξη της επαγγελµατικής κατάρτισης στον αγροτουρισµό. Η
ανάπτυξη συστήµατος πιστοποίησης δεξιοτήτων, η δηµιουργία
βάσης δεδοµένων, ώστε να ξέρουµε ακριβώς ποιες, πόσες, που
είναι οι συγκεκριµένες µονάδες. Ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού
συστήµατος για την on line διαχείριση του πελάτη. Συγκρότηση
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βάσης δεδοµένων, που να παρέχει στους επισκέπτες και τους εν
δυνάµει επιχειρηµατίες πληροφορίες σχετικές µε υπάρχουσες
θέσεις αγροτουρισµού στη χώρα. Φυσικά, αποσαφήνιση του νοµοθετικού πλαισίου σε συνεννόηση µε συναρµόδια Υπουργεία
και one shop stop για εξυπηρέτηση και πάταξη της γραφειοκρατίας.
Ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο πρέπει να επιληφθούν ζητήµατα
που σχετίζονται µε τα κληρονοµικά θέµατα στα παραδοσιακά
κτήρια. Δηµιουργία σχολών για αγροτουριστική εκπαίδευση. Οργάνωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των αγροτουριστικών
µονάδων. Πρόγραµµα αποκατάστασης παραδοσιακών σπιτιών
και ενίσχυση του παραδοσιακού στοιχείου στα χωριά στο πλαίσιο
της φιλοσοφίας του αγροτουρισµού και φυσικά να ξεκαθαρίσει
το φορολογικό τοπίο στις συναλλαγές του αγροτουρισµού.
Τελειώνοντας, κύριοι συνάδελφοι, επανέρχοµαι στα όσα είπα
στην αρχή. Απ’ όλα αυτά που προσπάθησα να σας περιγράψω
και αφορούν τον αγροτουρισµό, υπάρχουν ελάχιστα ή τίποτα
στο νοµοσχέδιο. Αποσπασµατικά, χωρίς σχέδιο δεν θα υπάρξει
ανάπτυξη ούτε τουριστική ούτε αγροτική πολιτική, δυστυχώς.
Χρειαζόµαστε µια, κατά το δυνατόν, ολιστική µατιά και όχι αποσπασµατικά και κατά περίπτωση µέτρα.
Προτείνουµε η τροπολογία να αποσυρθεί, να έρθει στην επιτροπή και να συζητηθεί αναλυτικά, αναλυτικότατα. Επιπλέον,
αυτό επιβάλλεται και για ένα δεύτερο λόγο, κύριοι συνάδελφοι.
Η απουσία του Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης επιβάλλει για λόγους κοινοβουλευτικής τάξης να αποσυρθεί και για έναν επιπρόσθετο λόγο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ψύρρα.
Ο κ. Χρήστος Κατσώτης, ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με τα στοιχεία που παραθέσαµε στη χθεσινή συζήτηση, αποδείξαµε ότι µε κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία σας, ενισχύσατε
τους µονοπωλιακούς οµίλους στον τουρισµό, την κερδοφορία
τους και συµβάλατε στην πιο γρήγορη συγκέντρωση του κλάδου
σε λιγότερους επιχειρηµατικούς οµίλους, µε την καταστροφή
από την άλλη χιλιάδων αυτοαπασχολουµένων, µικρών επιχειρηµατιών του κλάδου.
Επίσης, αναδείξαµε τις µεσαιωνικές εργασιακές σχέσεις, τους
άθλιους όρους αµοιβής εργασίας των εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι και οι αυτοαπασχολούµενοι που είναι η πλειοψηφία και οι
βασικοί συντελεστές του κλάδου, από την πίτα που µεγάλωσε
πήραν ακόµα πιο µικρό κοµµάτι και από την προηγούµενη πίτα
που ήταν πιο µικρή. Όσο µεγαλώνει η πίτα τόσο πιο µικρό κοµµάτι πηγαίνει στους πολλούς. Το σχέδιο νόµου ενισχύει αυτήν
την κατεύθυνση και εµποδίζει ιδιαίτερα την πλειοψηφία του λαού
στις διακοπές, στην πρόσβαση στις ακτές και άλλα.
Χθες ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, είπε: «Μα τι θέλετε; Να γίνουµε Σοβιετική Ένωση;». Παρέθεσε επιχειρήµατα, για να δικαιολογήσει τον αυταρχισµό και την
καταστολή των αγώνων των εργαζοµένων γιατί αυτοί πλήττουν,
όπως είπε, τον τουρισµό.
Η αστική τάξη επιδιώκει την υποταγή της εργατικής τάξης.
Όσοι, όµως το επιχειρούν είναι ανιστόρητοι. Είναι ανειρήνευτος
ο αγώνας, η διαπάλη µεταξύ των καπιταλιστών και των εργατών.
Βεβαίως, βρισκόµαστε σε µια κατάσταση που το κίνηµα βρέθηκε
ανέτοιµο να αντιµετωπίσει τον πόλεµο που δέχεται η εργατική
τάξη.
Αυτό έχει την ερµηνεία του. Έχει τις αιτίες του. Είναι ο συσχετισµός στο εργατικό κίνηµα, η κυριαρχία του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισµού, η λογική του κοινωνικού εταιρισµού,
του συµβιβασµού, των κοινωνικών διαλόγων.
Έτσι, και στον τουρισµό η Κυβέρνηση στήριξε αυτήν την πλειοψηφία της οµοσπονδίας που υπέγραψε µειώσεις µισθών, την
κατάργηση του οκταώρου, τη θέσπιση των δέκα ωρών δουλειάς
την ηµέρα. Χειροκρότησε αυτήν την άθλια σύµβαση, γιατί υπηρετεί την τάξη που εκπροσωπεί.
Στέκεστε απέναντι σε όποιον βάζει για διεκδίκηση τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων και των οικογενειών τους. Λασπώ-
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νετε κάθε µορφή δράσης που αναπτύσσεται στο κίνηµα.
Κύριε Καραγκούνη, στη Σοβιετική Ένωση οι διακοπές ήταν δικαίωµα για όλο το λαό. Το δικαίωµα στην ξεκούραση ήταν κατοχυρωµένο στο σύνταγµα της ΕΣΣΔ. Το άρθρο 119 του συντάγµατος διασφάλιζε το δικαίωµα των διακοπών. Στην πράξη υπήρχε
η παροχή ετήσιων πληρωµένων αδειών και η συνεχής φροντίδα
του σοσιαλιστικού κράτους για τη διεύρυνση του δικτύου των
πολιτιστικών, µορφωτικών και αναζωογονητικών ιδρυµάτων, την
ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού, της φυσικής αγωγής και του
τουρισµού.
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι στην προεπαναστατική Ρωσία λειτουργούσαν µόνο εξήντα σανατόρια µε µόλις τρεις χιλιάδες θέσεις. Τη δεκαετία του ’80, στην αρχή της περεστρόικα, στην
ΕΣΣΔ υπήρχαν ήδη πάνω από δεκατέσσερεις χιλιάδες κέντρα
αναζωογόνησης που δέχονταν σαράντα πέντε εκατοµµύρια αδειούχους. Πολλά σανατόρια είχαν µετατραπεί σε µεγάλα εξειδικευµένα θεραπευτικά ιδρύµατα πρόληψης διαφόρων νοσηµάτων.
Το συνταγµατικό δικαίωµα του κάθε ανθρώπου για ετήσιες
διακοπές η σοβιετική εξουσία το επιβεβαίωνε στην πράξη. Η
άδεια για διακοπές όχι απλά ήταν κατοχυρωµένη από το νόµο
αλλά υπήρχε φροντίδα για τον προγραµµατισµό και την καλύτερη αξιοποίησή της από τις λαϊκές επιχειρήσεις και τα συνδικάτα, που ήταν οι κεντρικοί πυλώνες της οργάνωσης των διακοπών.
Δεν υπήρχε περίπτωση η εργοδοσία να εµποδίσει την άδεια
που ήταν κατοχυρωµένη ούτε βέβαια υπήρχε ο κίνδυνος να φύγεις για διακοπές και όταν γυρίσεις να βρεις την επιχείρησή σου
κλειστή. Στη ΕΣΣΔ δεν υπήρχε ανεργία ούτε καπιταλιστικές κρίσεις και απολύσεις.
Πολλά ήθελα να πω πάνω σε αυτό αλλά δεν θέλω να χάσω το
χρόνο από το σχέδιο νόµου, που όπως είπαµε χθες και το λέµε
και σήµερα, είναι ένα ακόµα σχέδιο νόµου που ικανοποιεί τους
µεγάλους επιχειρηµατίες στον τουρισµό.
Τα άρθρα 3 και 4, καθιστούν το ειδικό σήµα λειτουργίας ως
ένα πιστοποιητικό χωρίς αξία, αφού δεν έχει προϋποθέσεις για
τη χορήγησή του, δεν απαιτείται υποχρεωτικά ο έλεγχος του καταλύµατος, του ξενοδοχείου, του κάµπινγκ, των ενοικιαζόµενων
δωµατίων και διαµερισµάτων. Καταργείται η έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης για τη δηµιουργία ξενοδοχειακής µονάδας και θεσπίζεται επί της ουσίας ο δειγµατοληπτικός έλεγχος.
Με το άρθρο 6, η πιστοποίηση των τουριστικών καταλυµάτων,
η οποία από το 2002 µέχρι σήµερα γινόταν από τον πιστοποιηµένο φορέα, τον ΕΟΤ, εκχωρείται στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδος, για να το εκχωρήσει µε τη σειρά του σε
ιδιωτικές εταιρείες, όπως είπε εξάλλου στην επιτροπή ο κ. Τσακίρης, ο Πρόεδρος του ΞΕΕ, αφού το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό. Είναι γνωστό ότι είναι
είκοσι άτοµα. Και όπως είναι γνωστό και όπως λέει ο λαός µας,
«Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει». Οι ίδιοι οι ξενοδόχοι θα πιστοποιούν τα αστέρια για τα ξενοδοχεία τους.
Με τροπολογία που έχετε καταθέσει, προβλέπεται η δηµιουργία αντίστοιχης διεύθυνσης στο ΞΕΕ και η δηµιουργία περιφερειακών γραφείων για να διευκολύνετε τις εταιρείες που θα αναλάβουν την πιστοποίηση αυτή εργολαβικά από το ΞΕΕ.
Το αίτηµα των εργαζοµένων στον τουρισµό για την ελάχιστη
σύνθεση προσωπικού των ξενοδοχείων και τον καθορισµό καθηκόντων των εργαζοµένων, το αγνοείτε. Για εσάς µετράει η βιτρίνα, το σαλόνι και όχι το αλώνι που οι εργαζόµενοι τρέχουν σαν
άλογα από το πρωί µε το βράδυ. Και όταν γερνούν, βέβαια, τα
σκοτώνουν και µε τη δική σας συµβολή.
Στο άρθρο 8, τα καταφύγια που είναι φυσικοί πόροι µετατρέπονται σε µικρής έκτασης µαρίνες µε σκοπό την ιδιωτικοποίησή
τους, µε τις όποιες συνέπειες, βέβαια, για τους αλιείς και το λαό
που επισκέπτεται τις περιοχές.
Στο άρθρο 9, αυξάνεται το µέγεθος της χερσαίας έκτασης από
είκοσι χιλιάδες τετραγωνικά σε πενήντα χιλιάδες για µεγαλύτερη
εκµετάλλευση των εµπορικών χρήσεων και παραπέρα µείωση
της πρόσβασης στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους στο
λαό.
Στο άρθρο 11, εξασφαλίζονται περισσότερα κέρδη στους εκ-
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µεταλλευτές µαρινών µε τις υπηρεσίες πρόσδεσης, ελλιµενισµού
υδροπλάνων.
Διευρύνεται έτσι το πλαίσιο άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε αυτόν τον τοµέα µε ό,τι αυτό σηµαίνει.
Με το άρθρο 12, εµπορευµατοποιούνται περιοχές ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους θεσπίζοντας µια επιπλέον κατηγορία τουριστικών λιµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµη.
Με το άρθρο 17, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα δεν είναι τίποτα άλλο από real estate µε όλα
τα ευεργετήµατα των τουριστικών καταλυµάτων, όπως είναι ο
αυξηµένος συντελεστής δόµησης. Θα πω περισσότερα παρακάτω.
Στο άρθρο 23, ο ιδιωτικός τοµέας στο εξής θα εκµεταλλεύεται
τις κτηριακές υποδοµές, ξενοδοχεία, οικοτροφεία των δηµόσιων
εκπαιδευτηρίων του τουρισµού. Και αυτό, βέβαια, έρχεται σαν
συνέπεια όλων των προηγούµενων νοµοθετικών πρωτοβουλιών
για τις σχολές τουριστικών επαγγελµάτων. Ήδη µε την κατάργηση του ΟΤΕΚ καταργήσατε επαγγελµατικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, όπως την υπαλληλική ιδιότητα και την προσαύξηση
του µισθού τους.
Στο άρθρο 25, απευθύνεστε στους µεγάλους οινοπαραγωγούς
επιτρέποντας να αναπτύξουν στις επιχειρήσεις τους και καταλύµατα.
Στο άρθρο 35, προκειµένου να αιτιολογηθεί η διάλυση του
ΕΟΤ προσπαθείτε να πείσετε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη της
οργανωµένης τουριστικής προβολής της χώρας από το νέο
φορέα. Οι χορηγίες είναι ένα ζήτηµα. Ποιος θα κάνει χορηγίες;
Ποιος θα προβάλλεται; Πάντως, χορηγίες δεν θα κάνει ο αυτοαπασχολούµενος. Δεν µπορεί. Δεν θα κάνει ο µικρός επιχειρηµατίας. Χορηγίες θα κάνουν οι µεγάλοι τουριστικοί πράκτορες, οι
µεγάλοι τουριστικοί όµιλοι, οι οποίοι θα έχουν τη µερίδα του λέοντος από όλη αυτήν την προβολή των τουριστικών επιχειρήσεων.
Είπα για τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα. Πού αποσκοπεί
αυτή η ρύθµιση; Αποσκοπεί κυρίως στη χρηµατοδότηση των
επενδύσεων. Με το άρθρο 17, ορίζεται ότι για τη σύσταση των
οριζόντιων και διηρηµένων ιδιοκτησιών δεν απαιτείται να έχει εκδοθεί άδεια δόµησης αλλά µόνο η συµµόρφωση προς συγκεκριµένα αρχιτεκτονικά σχέδια. Στα σύνθετα καταλύµατα δίνεται
ήδη, µε την τροποποίηση της απόφασης για τις προδιαγραφές
των συνθέτων, η δυνατότητα οι εκάστοτε άδειες και εγκρίσεις να
µεταβιβάζονται στο φορέα που τις εκµεταλλεύεται κάθε φορά.
Κι αυτό, γιατί ο φορέας που ζητά τώρα την έγκριση δηµιουργίας
του συνθέτου, είναι και ο φορέας που αναλαµβάνει να φέρει
µέχρι ενός σηµείου την αδειοδότηση του σύνθετου και όχι ο φορέας που τελικά θα λειτουργήσει το σύνθετο ή θα που θα πάρει
το ειδικό σήµα λειτουργίας. Έτσι υπάρχει ένα ολοκληρωµένο
προϊόν, το σύνθετο, µε τις τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες,
τις άδειες του οποίου µπορεί να πωλήσει κάποιος στον επόµενο
που θα εκµεταλλευτεί την επένδυση χωρίς να χρειάζεται να εκδώσει και οικοδοµική άδεια που κοστίζει πολύ. Είναι, δηλαδή, πιο
ελκυστικό για τις εταιρείες που αναλαµβάνουν να διεκπεραιώσουν αυτά τα πρώτα στάδια αδειοδότησης για λογαριασµό των
επενδυτών κυρίως του εσωτερικού, οι οποίοι περιµένουν να αναλάβουν την ολοκλήρωση της επένδυσης από ένα σηµείο και
µετά.
Θέλω να πάω στις τροπολογίες και ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για το χρόνο σας.
Αρχίζω µε την υπ’ αριθµόν 1589 τροπολογία του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας. Είναι προκλητική αυτή η τροπολογία. Είναι
δώρο στους εφοπλιστές. Ζητάµε να αποσυρθεί. Η Κυβέρνηση
έρχεται να ξαναµοιράσει την πίτα των επιδοτήσεων για τις λεγόµενες άγονες γραµµές. Επιτρέπει στους ακτοπλόους να αποσυρθούν από τις πολυετείς συµβάσεις εξυπηρέτησης των λεγόµενων
άγονων γραµµών χωρίς κανένα κόστος. Ταυτόχρονα, τους απαλλάσσει από τη συµµετοχή τους στην υποχρέωση να ανανεώσουν
το στόλο που δροµολογούν σε αυτές τις γραµµές. Δίνεται η δυνατότητα στους εφοπλιστές, να αποσυρθούν από την γραµµή
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που έχουν αναλάβει να εξυπηρετούν πριν τη λήξη της σύµβασης
χωρίς καµµία οικονοµική επίπτωση, χωρίς να καταπίπτει η εγγυητική επιστολή υπέρ του ελληνικού δηµοσίου. Όσες εταιρείες επιλέξουν να προχωρήσουν σε µια τέτοια κίνηση, µπορούν να το
κάνουν µέσα σε δυο µήνες από την ψήφιση του νόµου. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αντικαταστήσουν
τα πλοία τους µε νεότερα. Εµείς πιστεύουµε ότι αυτή η τροπολογία πρέπει να αποσυρθεί άµεσα.
Η τροπολογία για τον αγροτουρισµό, στην ουσία προωθεί ορισµένες ρυθµίσεις που αφορούν το λεγόµενο τουρισµό υπαίθρου,
ιδιαίτερα τον αγροτουρισµό και όλα τα παρεµφερή. Κάνει τις
απαραίτητες ρυθµίσεις για την ανάπτυξη των συγκεκριµένων
προγραµµάτων τουρισµού, ενισχύοντας τις καπιταλιστικές επενδύσεις που έχουν προωθηθεί σ’ αυτόν τον τοµέα µέσω ΚΑΠ και
ΕΣΠΑ.
Εντάσσεται στους γενικότερους στρατηγικούς σχεδιασµούς
του κεφαλαίου για την ανάπτυξη του τουρισµού, συνδυασµένα
µε την ανάπτυξη καθετοποιηµένων καπιταλιστικών επιχειρήσεων
παραγωγής τυποποιηµένων αγροτικών προϊόντων, µε κύριο προσανατολισµό την εξαγωγή τους και την ανάπτυξη της βιοµηχανίας τροφίµων ή ιχθυοκαλλιεργειών. Ενώ εµφανίζεται να έχει
σκοπό την ενίσχυση µικρών και µεσαίων επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού και του τουρισµού υπαίθρου, στην πραγµατικότητα, ενισχύει τις ήδη
αναπτυσσόµενες επενδύσεις µεγάλων οµίλων που επενδύουν
στον τουρισµό και έχουν δηµιουργήσει µονάδες παραγωγής
αγροτικών προϊόντων, µε ανάπτυξη φαρµών και άλλων καλλιεργειών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ
ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1585,
σχετικά µε την αξιοποίηση παραλιών, η οποία εισάγει µία σειρά
από διατάξεις που στην ουσία παραχωρούν παραλίες, και αιγιαλούς για επιχειρηµατική αξιοποίηση. Ιδιαίτερα σε ελεύθερες παραλίες ανοίγει το δρόµο στη νόµιµη επιχειρηµατική εκµετάλλευση τους µε ανταλλάγµατα.
Επιπλέον, ανοίγει το δρόµο στην αναγνώριση ως λιµένων τοποθεσιών που µέχρι τώρα δεν αναγνωρίζονταν ως τέτοιες. Στην
πράξη φέρνει από την πίσω πόρτα εν µέρει το νοµοσχέδιο για αιγιαλούς-παραλίες µε τη µορφή τροπολογίας.
Επιπρόσθετα, κάνει ένα ακόµη δωράκι σε όσους µετέτρεψαν
υφιστάµενες ξενοδοχειακές µονάδες σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, αίροντας την υποχρέωση να κατεδαφίσουν εγκαταστάσεις, προκειµένου να εναρµονιστούν µε τις προϋποθέσεις
του νόµου για τη δόµηση. Έτσι, αναγνωρίζει και αυθαίρετες εγκαταστάσεις.
Τελειώνοντας, καταψηφίζουµε συνολικά και τις τροπολογίες.
Βεβαίως θα θέλαµε να ακούσουµε, αν η κυρία Υπουργός κάνει
δεκτή την τροπολογία του Δήµου Καλαµαριάς -που κατέθεσε βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ- όπου ζητάει παράταση της προθεσµίας για
ένα κτήµα που έχουν στην περιοχή.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Συµφωνείτε
εσείς;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι, συµφωνούµε. Είναι του Δήµου Καλαµαριάς. Ο δήµος θέλει να γίνει δεκτή. Είναι µία παράταση της
προθεσµίας. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος…
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Δεν την
έχετε υπογράψει όµως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν την έχουµε υπογράψει. Απλά συµφωνούµε και θα ήταν καλό να την αποδεχθεί η Υπουργός, γιατί
αυτή η τροπολογία λύνει ένα πρόβληµα του δήµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κατσώτη.
Ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω θα ήθελα, χαριτολογώντας, να απευθυνθώ στον
εκπρόσωπο του ΚΚΕ και να θυµίσω ότι πράγµατι στη Σοβιετική
Ένωση πήγαινε ο κόσµος διακοπές. Το θέµα ήταν ότι µερικοί πή-
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γαιναν για πολλά χρόνια «διακοπές» όταν αρνούνταν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αυτός είναι αντικοµµουνισµός;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Χαριτολόγηµα
ήταν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ενώ εδώ δεν πάει κανείς! Γκουντάναµο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να λέτε όλη την αλήθεια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όλη την αλήθεια λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επί του θέµατος παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εν πάση περιπτώσει,
επί του θέµατος.
Κυρία Υπουργέ, σας απηύθυνα χθες, σε µια ιδιωτική συνοµιλία,
µία πρόκληση να επισκεφτείτε την Ηµαθία. Την επαναλαµβάνω
µε τον πλέον επίσηµο τρόπο σήµερα.
Νοµίζω αξίζει τον κόπο να δείτε ποιος είναι ο πραγµατικός τουρισµός και ποιος είναι ο πραγµατικός τουριστικός προορισµός,
να δείτε τα 3-5 Πηγάδια -ελπίζω η κυρία Υπουργός να διαβάσει
τα Πρακτικά, κυρία Πρόεδρε- τα Λευκάδια, να δείτε τα τσίπουρά
µας, να δείτε την ψυχή, τι σηµαίνει φιλοξενία, τι σηµαίνει να αγαπάς το ξένο και να του προσφέρεις ένα κοµµάτι από την αυλή
του σπιτιού σου.
Αυτήν την έννοια δεν µπορώ να τη βρω µέσα στο συγκεκριµένο
νοµοθέτηµα. Διαβάζω, για παράδειγµα, στο άρθρο 24 ότι ανοίγει
η πόρτα για να έρθουν ξένοι ξεναγοί, αλλοδαποί. Θα µου πείτε,
τώρα ανοίγει η πόρτα; Δηλαδή, στα µεγάλα ξενοδοχεία που πάτε
τώρα, στα πεντάστερα, είναι Έλληνες οι σερβιτόροι; Όχι. Είναι
παιδιά από την Ευρώπη που δεν µιλάνε ελληνικά, έρχονται ως
εκπαιδευόµενοι, τους δίνουν ένα κρεβάτι, ένα πιάτο φαγητό και
ένα pocket money. Και αυτή είναι η µεγάλη, δική σας µάχη,
δήθεν, κατά της ανεργίας, όταν έρχονται αυτά τα παιδιά τα οποία
ζουν απλώς την περιπέτεια να περάσουν µερικούς µήνες στην
Ελλάδα. Αυτή είναι η προσέγγιση που κάνετε.
Για να τελειώνω µε το νοµοσχέδιο, το οποίο για µένα είναι εντελώς ανιαρό, µία επανάληψη όσων φέρνετε σε αυτά τα Τµήµατα
Διακοπών, το άρθρο 19 θα το υπερψηφίσουµε για την πραγµατική εύστοχη λειτουργία που κάνετε τώρα πια στα χιονοδροµικά
κέντρα.
Πράγµατι, χρειαζόταν αυτή η αδειοδότηση. Από χθες επέστησα την προσοχή όχι σε ιδιωτικά κτήρια αλλά µόνο σε δηµόσια
κτήρια. Εκεί πρέπει να εστιάσετε. Το χρειάζονται, όµως, τα χιονοδροµικά κέντρα, αυτά εν πάση περιπτώσει που µπορούν και
επιβιώνουν µε αυτές τις κλιµατικές αλλαγές, τις οποίες πρέπει
να παρακολουθήσουµε.
Ωστόσο και χθες παρακολουθώντας πολλούς οµιλητές, νοµίζω
ότι ο πολιτικός σας αµφιβληστροειδής πρέπει να ανοίξει λίγο το
τοπίο. Έκανε, για παράδειγµα, η κ. Ιατρίδη χθες µια εύστοχη παρατήρηση για την τουριστική σχολή στη Ρόδο. Ανοίξτε λίγο το
πεδίο. Δείτε λίγο όλη την Ελλάδα και δείτε λίγο τους µικροµεσαίους που στηρίζουν αυτήν την οικονοµία, αυτήν τη χειµαζόµενη,
την καθηµαγµένη οικονοµία. Δείτε λίγο τις πληροφορίες που έρχονται. Η είδηση λέει ότι το ΤΑΙΠΕΔ πούλησε τριάντα επτά χιλιάδες στρέµµατα στη Ζάκυνθο, µεταξύ των οποίων περικλείεται και
το περίφηµο ναυάγιο. Είναι αλήθεια ή ψέµατα; Θα το επιτρέψετε;
Θα µου πείτε, εδώ επιτρέπετε στον κ. Γκίκα να συγχέει τις συνταγµατικές εξουσίες και να λέει, «Αυτά που αποφασίζει η δικαστική εξουσία δεν µε αφορούν, εµείς κάνουµε πολιτική, εµείς
αποφασίζουµε, δεν πάνε να λένε τα δικαστήρια». Ποιος είναι ο
κ. Γκίκας;
Νοµίζω έχετε αρθρογραφήσει, κυρία Υπουργέ, για τον κ. Γκίκα
παλαιότερα και έχετε πει τις σκέψεις σας. Ήρθε η ώρα κι εµείς
να ασπαστούµε εκείνες τις σκέψεις σας πριν αλλάξετε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Αν
πάτε στο παρελθόν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, θα χρειαστεί να
πάµε. Δυστυχώς, η ιστορία έχει συνέχεια.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Αυτό είναι σταλινισµός, γιατί πριν κατηγορούσατε...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι σταλινισµός;
Μάλιστα. Από εδώ άκουσα ότι είµαι φασίστας, από εδώ ακούω
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ότι είναι σταλινισµός.
Συνεχίζω.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κύριε Γιοβανόπουλε,…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είµαι δογµατικός.
Απλώς σας διαβάζω. Έτυχε να σας διαβάσω και φαντάζοµαι ότι
δεν αυτοαναιρείστε όταν υπογράφετε κάτι.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Βεβαίως, όταν αλλάζουν οι συνθήκες. Εσείς το ίδιο ήσασταν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το παράπονό µου,
όµως, είναι ότι νοµοθετήµατα όπως αυτά δεν έχουν αύρα. Δεν
έχουν το πνεύµα των νόµων. Από εκείνα που έλεγε ακόµα ο Μοντεσκιέ, αυτή η καµπή στην ευρωπαϊκή ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης ιδρύοντας την egalite, την ισότητα. Ιδρύει ισότητα
αυτό το νοµοσχέδιο; Αντιµετωπίζει το ίδιο τους πεντάστερους
αόρατους ξενοδόχους µε εκείνους τους µικρούς που αγωνίζονται µε τη µικρή ιδιοκτησία τους ή το νοικιασµένο τους δωµάτιο
να δώσουν την απάντηση στο αύριο των παιδιών τους;
Δεν εισάγει ισότητα. Εισάγει αδικία, εισάγει άνιση µεταχείριση,
εντελώς, αντικοινωνική. Και θυµηθείτε ότι υπήρχε και εκείνο το
ρητό στο λατινικό δίκαιο που έλεγε, «ius injusta non est ius», δεν
υπάρχει νόµος που να είναι άδικος, τότε δεν είναι νόµος.
Μια που, όµως, είναι εδώ η κυρία Υπουργός και καταλαβαίνω
µερικά πράγµατα, θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολα. Το αντιλαµβάνοµαι. Δεν έρχοµαι µε µηδενιστική προσέγγιση. Ξέρω πόσο
δύσκολα είναι τα πράγµατα. Δηλαδή, τώρα βλέποντάς σας θυµήθηκα ότι ο λεκές, ας πούµε, στο ροζ ταγιέρ της Τζάκι µε τα
αποµεινάρια του JFK ήρθε µόλις µερικές εβδοµάδες αφού εισηγήθηκε να µην περνάει το χρήµα µέσα από τις τράπεζες. Ένα σύστηµα τον τελείωσε εκείνον.
Μια άλλη λεπτοµέρεια για παράδειγµα –που θυµάµαι τώραείναι µια ασήµαντη λεπτοµέρεια που στην ιστορία θα πρέπει να
την ξαναδούµε κάποια στιγµή: Ένας Πρωθυπουργός µας, ο Αλέξανδρος Κορυζής, καµιά δεκαριά µέρες πριν µπουν τα γερµανικά
στρατεύµατα στην Αθήνα, αφού τελείωσε η σύσκεψη στη «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ», πήγε στο σπίτι του στη Βασιλίσσης Σοφίας και
αυτοκτόνησε. Πρώην διοικητής Εθνικής Τράπεζας, πρώην διοικητής Αγροτικής Τράπεζας αυτοκτόνησε το ’41, δέκα µέρες πριν
µπουν οι Γερµανοί. Ακούστε τη λεπτοµέρεια. Αυτοκτόνησε µε
δύο σφαίρες στην καρδιά! Με δύο;
Ξέρω ότι υπάρχουν παράξενα πράγµατα στην ιστορία. Ξέρω
ότι υπάρχει ένα ανίκητο σύστηµα το οποίο σας κυνηγάει, µας κυνηγάει. Δεν µπορείτε να αντιδράσετε πάρα πολλές φορές. Ήρθε,
όµως, η ώρα. Αργά ή γρήγορα αυτά τα συστήµατα καταργούνται
και αυτοκαταρρέουν, γιατί δεν έχουν την αύρα για την οποία σας
µιλάω, γιατί δεν έχουν την ψυχή για ένα ταξίδι, γιατί δεν έχουν
την ουσία να βγει κάποιος πάνω κάποια στιγµή σε αυτό το ωραίο
ελληνικό ταξίδι, να βγει στο κοφίνι του στεριανού καταρτιού και
να πει «στεριά», να πει «Ιθάκη, φτάσαµε»!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
Και φοβάµαι ότι σε αυτό το καράβι εσείς δεν θα χωράτε. Φοβάµαι ότι περιφρονηµένοι από τον ιστορικό του µέλλοντος και
κατατρεγµένοι για όσα ψηφίζετε, θα είστε µακριά από αυτήν την
ιστορία. Και καλώς θα είστε! Αυτό είναι το τίµηµα. Κάποιοι θα είµαστε εκεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, η κ. Σοφία Βούλτεψη,
για να υποστηρίξει τροπολογία της.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η τροπολογία που έρχοµαι να υποστηρίξω θα µπορούσε να περάσει και έτσι αλλά από σεβασµό στο
Κοινοβούλιο και επειδή πιστεύω ότι οι Βουλευτές πρέπει πάντα
να ξέρουν τι ψηφίζουν, βρίσκοµαι εδώ για να σας πω ότι πρόκειται για θεραπεία ενός τροµερού προσωπικού προβλήµατος του
υπεύθυνου Τύπου και επικοινωνίας στις Βρυξέλλες, ενός εξαίρετου συναδέλφου και υπαλλήλου, του Κώστα Παππά, ο οποίος
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από λάθος είναι απλήρωτος εδώ και πολλούς µήνες.
Δεν θα περιγράψω για ευνόητους λόγους την κατάσταση που
επικρατεί και πως επιβιώνει. Απλώς, αυτό το οποίο συνέβη είναι
ότι µε εντολή της ελληνικής Κυβέρνησης και επειδή είχε αναλάβει την Προεδρία, παρέµεινε πάνω από τον προβλεπόµενο χρόνο
επειδή είχε σχέσεις πάρα πολλές µε τους δηµοσιογράφους και
τον χρειάζονταν όλοι. Στο µεταξύ, όµως, είχε γίνει ένα νοµοθετικό λάθος. Δεν είχε περάσει αυτή η διάταξη πέρυσι τον Αύγουστο από νοµοσχέδια που πηγαινοέρχονταν και τελικά έµεινε έξω.
Πλέον είµαστε σε ώρα µηδέν, αφού πρέπει να επιστρέψει. Δεν
θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες, δηλαδή πώς τη «βγάζει» εδώ και
ένα χρόνο. Είναι οι κανονικοί του µισθοί, δεν κάνουµε κάτι. Απλώς, αν δεν κάνουµε αυτήν τη χρονική υπέρβαση, ο Επίτροπος
δεν το εγκρίνει.
Σας παρακαλώ να δώσετε την έγκρισή σας για να πάρει το
µισθό του ο συνάδελφος.
Ευχαριστώ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Κουίκ για ένα-δυο λεπτά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Θέλω, απλά, να ρωτήσω: Αυτός που έκανε το λάθος ποιος είναι και τι ποινή υπέστη;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κύριε συνάδελφε, προφανώς δεν έκανα και εγώ ΕΔΕ. Πρόκειται
για παράλειψη της υπηρεσίας, δηλαδή αντί για είκοσι µία του
µήνα βάλανε είκοσι τέσσερις και δεν του καλύψανε εκείνο το διάστηµα που έµεινε στον αέρα -απ’ ό,τι καταλαβαίνω, διότι και εγώ
µε την γραφειοκρατία, το ξέρεις, δεν τα πάω καλά- και στο µεταξύ έµεινε στον αέρα ολόκληρος ο χρόνος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή πρέπει να αποχωρήσω, δηλώνω εξ ονόµατος των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών
Βουλευτών ότι στην τροπολογία που φέρνει η κυρία Υπουργός
συµφωνούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μπαίνουµε
τώρα στον κατάλογο των εγγεγραµµένων συναδέλφων.
Τον λόγο έχει η κ. Τάνια Ιακωβίδου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί
συνάδελφοι, η ογκώδης αύξηση του τουριστικού ρεύµατος προς
τη χώρα µας την τελευταία διετία ενισχύει σηµαντικά το εθνικό
εισόδηµα σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία και πιστώνεται
στην Κυβέρνηση. Αν, όµως, αναλογιστούµε ότι οι τουρίστες όλης
της Ελλάδας είναι ισάριθµοι µε αυτούς σε κάποια άλλα κοσµοπολίτικα µέρη του πλανήτη, τότε είναι δυνατό να διπλασιάσουµε
τους επισκέπτες της χώρας µας µέσα στα επόµενα χρόνια και να
πολλαπλασιάσουµε το οικονοµικό όφελος για τη χώρα και τον
λαό µας. Για να πλησιάσουµε, όµως, αυτόν το φιλόδοξο στόχο
τον οποίο θεωρώ εφικτό χρειαζόµαστε διάφορα βήµατα κυρίως
προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, όπως επίσης και της επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου.
Ποια βήµατα θα µπορούσαν να είναι αυτά, τα οποία είναι βήµατα καθοριστικής σηµασίας και τα οποία, πραγµατικά, θα µπορούσαν να βοηθήσουν τον τουρισµό µας; Βήµατα όπως η δωδεκάµηνη τουριστική περίοδος, ο πολλαπλασιασµός των µαρινών,
η άψογη λειτουργία των ξενοδοχείων και των καταλυµάτων, η
βελτίωση των λιµανιών και των χιονοδροµικών µας κέντρων, ο
θρησκευτικός τουρισµός, ο ιατρικός τουρισµός, ο ιαµατικός τουρισµός, ο αγροτουρισµός, ο διατροφικός επίσης τουρισµός, ο
καταδυτικός τουρισµός, ο κυνηγετικός τουρισµός, η γενικευµένη
αξιοποίηση του αρχαίου δράµατος ως ελκυστικού τουριστικού
προϊόντος.
Το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Τουρισµού αντιµετωπίζει
πραγµατικά πολλές απ’ αυτές τις προκλήσεις και συνιστά µια
αξιοσηµείωτη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, γιατί
πολύ απλά απλουστεύονται µια σειρά από διαδικασίες, όπως για
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παράδειγµα η διαδικασία της αδειοδότησης για τα καταλύµατα.
Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα κατατάσσονται σύµφωνα µε
τα διεθνή πρότυπα και µάλιστα από το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδος που έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία και παρέχει όλα τα εχέγγυα.
Το πλαίσιο ελέγχου των ξενοδοχείων ορίζεται µε σαφήνεια,
όπως επίσης και οι κυρώσεις στους παραβάτες. Γίνονται παρεµβάσεις στα θέµατα που αφορούν τα τουριστικά µας λιµάνια, τα
χιονοδροµικά κέντρα, τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, όπως
επίσης και τα αυτοκινητοδρόµια. Ενισχύεται ουσιαστικά ο χειµερινός τουρισµός και δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις επιχειρήσεις
αγροτουρισµού και οινοτουρισµού, ενώ αναδεικνύεται παράλληλα η τοπική αγροτοδιατροφική παραγωγή, η οποία πιστοποιείται και µάλιστα για πρώτη φορά µε το ειδικό σήµα αγροτουρισµού και το σήµα επισκέψιµου οινοποιείου.
Θα µου επιτρέψετε να έχω µια ιδιαίτερη ευαισθησία, καθότι
έχω διατελέσει πρόεδρος σε ένα φορέα που είχε διάφορα έργα
για τα άτοµα µε αναπηρία.
Αυτό, λοιπόν, που δεν είδα και θεωρώ ότι πρέπει να προβλεφθεί και να έρθει, κυρία Υπουργέ, σε κάποια τροπολογία είναι το
θέµα της προσβασιµότητας των προσώπων µε ειδικές ανάγκες
στα τουριστικά καταλύµατα. Κατά την άποψή µου, θα έπρεπε να
είχε προβλεφθεί η λειτουργική αδειοδότηση των τουριστικών καταλυµάτων, ούτως ώστε να περιλαµβάνει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη διασφάλιση της προσβασιµότητας σε υποδοµές
αλλά και υπηρεσίες των ατόµων µε αναπηρία.
Η προσβασιµότητα στους αναπήρους πρέπει να είναι διάχυτη,
παντού, σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Πρέπει να είναι διάχυτη
και στα τουριστικά λιµάνια, όπως επίσης και στις εγκαταστάσεις
των εµπορικών καταστηµάτων των λιµανιών.
Επίσης, πρέπει κατά το δυνατόν να εξασφαλίζεται η πρόσβαση
των ατόµων µε αναπηρία σε τµήµατα των αιγιαλών, όπως επίσης
και των παραλιών. Τα τουριστικά λεωφορεία, όπως και τα αστικά
και υπεραστικά λεωφορεία, πρέπει και αυτά επίσης να είναι προσβάσιµα στα αναπηρικά αµαξίδια. Οι πόλεις και οι δρόµοι µας
πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε όλους, γιατί αυτό επιτάσσουν
το ίδιο το ελληνικό Σύνταγµα, η ελληνική νοµοθεσία, όπως επίσης και οι συνθήκες προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Είναι πανθοµολογούµενο και παγκοσµίως αποδεκτό ότι η
ύπαρξη και η εφαρµογή των διεθνών αρχών προσβασιµότητας,
αποτελεί ουσιαστικά ένα όχηµα για το δικαίωµα εξίσωσης των
ευκαιριών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε κάθε πολίτη,
καθώς και την ισότιµη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία στην
υγεία, στην παιδεία, στην απασχόληση, στον αθλητισµό, στην
κουλτούρα, στην ψυχαγωγία, στον τουρισµό, σε όλα τα κοινωνικά, όπως επίσης και τα οικονοµικά δρώµενα της ζωής της κάθε
χώρας, πολύ περισσότερο γι’ αυτήν τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, που δέχεται εκατοµµύρια τουρίστες κάθε χρόνο, πολλοί
από τους οποίους παρουσιάζουν προβλήµατα κινητικότητας.
Αυτό, λοιπόν, είναι µια πρόνοια η οποία θα πρέπει να προβλεφθεί
και θεωρώ, πραγµατικά, ότι θα µπορέσει να βελτιώσει σηµαντικά
την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδος.
Κυρίες και κύριοι, αξιότιµοι συνάδελφοι, χάριν στις προσπάθειες της σηµερινής Κυβέρνησης αλλά και του Πρωθυπουργού
προσωπικά, που από την πρώτη στιγµή αυτό το οποίο είπε από
τις πρώτες φράσεις του όταν ανέλαβε καθήκοντα Πρωθυπουργού σε αυτήν τη χώρα, ήταν ότι ο τουρισµός είναι η βαριά βιοµηχανία και ως βαριά βιοµηχανία θα πρέπει να αντιµετωπιστεί
και να ενισχυθεί, αυτό, λοιπόν, που συµβαίνει είναι ότι η Αθήνα
επιτέλους θεωρείται ασφαλής τουριστικός προορισµός. Καταγράφεται ένα σηµαντικό ταξιδιωτικό πλεόνασµα 1,13 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να παρουσιάζουν
αύξηση 10,6% και αναφερόµαστε το πρώτο πεντάµηνο του 2014.
Μόνο το Μάιο οι επισκέπτες στη χώρα µας έφτασαν το ένα εκατοµµύριο εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες, παρουσιάζοντας αύξηση 12,6% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2013.
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία που δηµοσιοποιήθηκαν µέσα
από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι αφίξεις από τις χώρες της
Ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,6% και οι αφίξεις από τις
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χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των είκοσι οκτώ εκτός της
Ζώνης του ευρώ κατά 28,2%. Αναφορικά µε τις λοιπές χώρες
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των είκοσι οκτώ, οι αφίξεις από
τη Ρωσία έχουν παρουσιάσει µία αύξηση της τάξεως του 39%
και διαµορφώθηκαν σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες ταξιδιώτες,
ενώ οι αφίξεις από τις Ηνωµένες Πολιτείες παρουσίασαν αύξηση
33,4% και διαµορφώθηκαν σε εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες
ταξιδιώτες. Και όλα αυτά, όπως είπαµε, σε µια περίοδο που δεν
θεωρείται, όπως τουλάχιστον λένε οι ειδικοί πάνω στα θέµατα
του τουρισµού, ως φουλ τουριστική σεζόν.
Παράλληλα και σύµφωνα µε τρεις διαφορετικές αναλύσεις για
τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας τα επόµενα επτά χρόνια, που έχουν παρουσιάσει τρία διαφορετικά ιδρύµατα και συγκεκριµένα το ΙΟΒΕ, το ΚΕΠΕ, όπως και η McKinsey, ο τουρισµός
µπορεί να δώσει 16,5 πρόσθετα δισεκατοµµύρια ετησίως και διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες πρόσθετες θέσεις εργασίας, κάτι
που πρακτικά σηµαίνει, αν θελήσουµε να κάνουµε µια αναγωγή,
ότι περίπου για ένα εκατοµµύριο παραπάνω τουρίστες που έρχονται στη χώρα µας, το ΑΕΠ της χώρας ανεβαίνει κατά 1%.
Αυτό σηµαίνει, βεβαίως, ότι είναι σίγουρα βαριά βιοµηχανία ο
τουρισµός και σαν βαριά βιοµηχανία πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Επιπρόσθετα, επειδή άκουσα και τους συναδέλφους, ειδικά
όσον αφορά τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, να αναφέρονται
στο κοµµάτι της ανάπτυξης και στο ότι αυτή η ανάπτυξη δεν συνδέεται άµεσα σε αυτό το νοµοσχέδιο, θέλω να πω ότι η αναπτυξιακή διάσταση είναι σαφής. Είναι σαφής, γιατί µέσα από το
νοµοσχέδιο, προσπαθούµε να διευκολύνουµε τις όποιες διαδικασίες αδειοδότησης και άρα αυτό σηµαίνει και δηµιουργία νέων
επιχειρήσεων στο χώρο του τουρισµού, ενώ αυτό στο οποίο αποσκοπούµε είναι να συγκεντρώσουµε πολλά εκατοµµύρια.
Σύµφωνα µε τους ειδικούς θα πρέπει την επόµενη εξαετία να
έχουµε κεφάλαια 150 δισεκατοµµυρίων ευρώ, από τα οποία τα
38 δισεκατοµµύρια θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ, τα 6 δισεκατοµµύρια από εθνικούς πόρους, τα 106 δισεκατοµµύρια από επενδύσεις, εκ των οποίων από τις άµεσες ιδιωτικές 50 δισεκατοµµύρια. Άρα, τι λέµε; Ότι σε αυτά τα 50 δισεκατοµµύρια τα οποία
θα µπορούσαν να προκύψουν από τις άµεσες ιδιωτικές επενδύσεις, εµείς γυρίζουµε την πλάτη, τα πετάµε στον κάλαθο των
αχρήστων και δεν τα θέλουµε;
Όταν η χώρα πέρασε µια τόσο βαθιά ύφεση για µια ολόκληρη
εξαετία, το µεγάλο στοίχηµα είναι να µπορέσουµε να τροχοδροµήσουµε την ανάπτυξη στην ελληνική οικονοµία και αυτό για να
το πράξουµε θα πρέπει να προσελκύσουµε επενδύσεις κι ο επενδυτής για να έρθει, πρέπει να είναι φιλικό το περιβάλλον της
επένδυσης, να ξέρει ότι όταν θα έρθει, πολύ εύκολα και χωρίς
γραφειοκρατία, θα µπορέσει πραγµατικά να δηµιουργήσει τη
δική του επιχείρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ: Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω το εξής, θυµίζοντας ουσιαστικά και ένα
κοµµάτι της ελληνικής µας ιστορίας. Στην αρχαία Ελλάδα, η φιλοξενία εθεωρείτο πράξη αρετής. Τους ξένους προστάτευαν ο
Ξένιος Δίας και η Αθηνά, όπως επίσης και οι Διόσκουροι, Κάστωρ
και Πολυδεύκης. Υπήρχε θεία απαίτηση για την περιποίηση των
ξένων και εθεωρείτο αµάρτηµα η κακή αντιµετώπισή τους. Τη φιλοξενία µάλιστα να θυµίσουµε ότι ακολουθούσε µια ολόκληρη
ιεροτελεστία και παρεχόταν σε κάθε ξένο, ο οποίος ανεξάρτητα
από την τάξη στην οποία ανήκε, είχε τη δυνατότητα και µπορούσε να µένει σε ένα ειδικό δωµάτιο, τον περίφηµο ξενώνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κυρία
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Στη χώρα, λοιπόν, που γέννησε τη φιλοξενία, ο τουρισµός αποκτά µια διάσταση εθνική αλλά και ιστορική και έτσι ακριβώς πρέπει να αντιµετωπίζεται από όλους, από την πολιτεία που πρέπει
να σέβεται τους επισκέπτες που φιλοξενεί αλλά και από τους πολίτες που πρέπει να αντιλαµβάνονται ότι έχουν ατοµική ευθύνη,
γιατί βεβαίως µόνο έτσι θα µπορέσουµε αυτήν τη χώρα να την
οδηγήσουµε στον πραγµατικό δρόµο της ανάπτυξης, κάτι που
επιδιώκει η Κυβέρνηση αυτήν τη στιγµή.
Σας ευχαριστώ πολύ.

1315

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Αλέξης
Μητρόπουλος έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αναµένω λίγο να µε προσέξει η
κυρία Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Τριαντάφυλλε, σας παρακαλώ, έχει πάρει τον λόγο ο κ. Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήταν ευχαρίστησή µου να µε
προσέξετε για πλείονες λόγους, κυρία Υπουργέ.
Κύριε Τριαντάφυλλε, απευθύνοµαι στην κυρία Υπουργό. Κι
εγώ θα της εξηγήσω ενδιαφέροντα πράγµατα, επιτρέψτε µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Τριαντάφυλλε, σας παρακαλώ, καθίστε κάτω.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υπουργέ, µας εγκαλέσατε
χθες ότι δεν καταλαβαίνουµε τη σηµαντικότητα του σπουδαίου
επιτεύγµατος στον τουρισµό, τα δεκαοκτώ εκατοµµύρια που
ήρθαν πέρυσι και τα είκοσι εκατοµµύρια που θα έρθουν φέτος,
όπως µας εγκαλείτε εµάς, την Αριστερά, ότι δεν αναγνωρίζουµε
το µεγάλο επίτευγµα της παραµονής µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όταν δανειστήκαµε µε ρήτρα εκχώρησης της εθνικής κυριαρχίας και µε ρήτρα κατάργησης του κοινωνικού κράτους.
Αλλά το θαύµα σας το τουριστικό αποτιµάται σε µεγέθη. Θα
σας καταθέσω έναν πίνακα, κυρία Υπουργέ. Ο πίνακας είναι επίσηµος και είναι του ΣΕΤΕ. Το 2004, κυρία Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, τίµησαν την πατρίδα µας δωδεκάµισι εκατοµµύρια τουρίστες. Αποκόµισε η πατρίδα µας 10,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Πέρυσι που ήρθαν τέσσερα εκατοµµύρια παραπάνω, η πατρίδα µας αποκόµισε 1 δισεκατοµµύριο λιγότερο. Δηλαδή, µε
δωδεκάµισι εκατοµµύρια το 2004 -ο πίνακας θα κατατεθεί- εισπράξαµε 10,5 δισεκατοµµύρια. Πρόπερσι, µε δεκαπεντέµισι
εκατοµµύρια το 2012, εισπράξαµε 1 δισεκατοµµύριο λιγότερο,
δηλαδή 10.000.024.000 ευρώ. Το 2013, ενώ ήρθαν δεκαοκτώ
εκατοµµύρια, κυρία Υπουργέ, εισπράξαµε 11,8 δισεκατοµµύρια.
Δηλαδή, µήπως κάνουµε το τουριστικό χαµαλίκι στους tour operators;
Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο επίσης θα καταθέσω, κυρία Υπουργέ, είναι ότι από τα 46 δισεκατοµµύρια του τζίρου της κρουαζιέρας, τα 42 δισεκατοµµύρια τα παίρνουν οι Ιταλοί, επειδή διαθέτουν όλα τα λιµάνια κίνησης και τα 2 δισεκατοµµύρια τα εισπράττουν οι Έλληνες, επειδή διαθέτουµε τα λιµάνια προορισµού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Προφανώς ενδιαφέρεστε γι’ αυτά τα στοιχεία και γι’ αυτό απασχολείτε και τον κύριο Πρόεδρο.
Συνεχίζω. Συνεπώς, στα ζητήµατα της ωφέλειας στο συνολικό
τζίρο υπολειπόµεθα. Θα καταθέσω στο τέλος τα έγγραφα.
Ενώ, λοιπόν, υποδεχθήκαµε πέρυσι –και θέλω αφού µελετήσετε τον πίνακα να µου απαντήσετε- πεντέµισι εκατοµµύρια παραπάνω τουρίστες, εισπράξαµε µισό δισεκατοµµύριο λιγότερο
από το 2004. Θα καταθέσω τον πίνακα.
Στο ζήτηµα της απασχόλησης. Αναφέρθηκε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Κουρουµπλής, αλλά και ο εισηγητής µας, ο κ. Κριτσωτάκης. Άµεση απασχόληση στον τουρισµό, κυρία Υπουργέ. Με τη χρονιά του µνηµονίου είχαµε τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες το 2010, σήµερα έχουµε τριάντα χιλιάδες λιγότερες θέσεις άµεσης απασχόλησης στον τουρισµό.
Τριακόσιες τριάντα χιλιάδες. Έµµεση απασχόληση, συνολική
απασχόληση, την ορίζει το ινστιτούτο.
Ποια είναι η συνολική απασχόληση στον τουρισµό; Η συνολική
απασχόληση –λέει- ισούται µε άµεση, έµµεση και προκαλούµενη
απασχόληση. Όσοι επαγγελµατίες ζουν από το σπουδαίο τουριστικό κύµα για το οποίο χαίρεστε. Και εµείς χαιρόµαστε αλλά δεν
χαιρόµαστε για τα κοινωνικά µεγέθη.
Συνολική απασχόληση. Την πρώτη χρονιά του µνηµονίου,
κυρία Υπουργέ, επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες, πέρυσι εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες, εκατό χιλιάδες λιγότερο.
Άρα, λοιπόν, και θέσεις απασχόλησης χαθήκανε και τζίρο δεν
εισπράξαµε και µας «ξουρίζουν» τις κρουαζιέρες και τον τζίρο οι
Ιταλοί, αφού από τα 46.000.000.000, µας παίρνουν τα
42.000.000.000-44.000.000.000 και ταλαιπωρούνται οι δικοί µας
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ξενοδόχοι και οι δικοί σας στην Κρήτη, εισάγοντας προσωπικό,
δανεισµένο από τους Ρουµάνους του τριακοσάρικου και του τετρακοσάρικου. Άρα, καµµία ωφέλεια. Και υπάρχουν και άλλα
στοιχεία τα οποία θα καταθέσω.
Ο τρίτος πίνακας. Για τις επτακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους
στον κλάδο που σχετίζονται µε τον τουρισµό, οι µισθοί είχαν µείωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια 40%. Καταβαραθρώθηκαν οι
µισθοί του ιδιωτικού τοµέα στο τουριστικό.
Στο µη µισθολογικό µέγεθος στο οποίο αναφέρθηκε κάποιος
συνάδελφος και προς τιµήν του –νοµίζω ο κ. Σηφουνάκης- είχαµε
µείωση των εισφορών κατά 36%. Για ποιο θαύµα µιλάτε;
Επαναλαµβάνω. Μήπως κάνουµε την τουριστική λάντζα; Μήπως κάνουµε το χαµαλίκι, αντί για να επιχαίρουµε, κυρία Υπουργέ, ότι όντως είναι θετικό το µέγεθος του ότι επιπλέον έξι εκατοµµύρια επέλεξαν την όµορφη πατρίδα µας; Όµως, ξεπατώνουµε τους αιγιαλούς και τα χιονοδροµικά κέντρα, µε ό,τι παρανοµίες είχαν, τα νοµιµοποιούµε. Είδατε την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, το λέει. Υπαινίσσεται αντισυνταγµατικότητα.
Άρα, λοιπόν, ενώ έχουµε απίθανο ανθρώπινο κόστος, όπως
µε την παραµονή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία θα
πολεµήσουµε εντός για να λύσουµε το πρόβληµα, το ελληνικό
ζήτηµα, ενώ ξεπατώνουµε το περιβάλλον, ενώ δεν εισπράττουµε
σε τζίρο, ενώ ελαστικοποιούνται οι εργασιακές σχέσεις, ενώ οι
ίδιοι ξενοδόχοι παραπονούνται ότι δεν εισπράττουν γιατί τους
καταφορολογείτε, υπάρχει ένα θαύµα το οποίο προσδιορίζεται
και παραµένει µόνο σε επίπεδο µεγεθών.
Είσαστε νέα πολιτικός και εκφράζετε φιλοδοξία. Το «πολεµάτε» αλλά το «πολεµάτε» ανεπιτυχώς, επειδή έχετε εντάξει το
σχέδιο στην υπηρεσία των δανειστών. Δεν βλέπουν τίποτα οι δανειστές από αυτό το τουριστικό κύµα, παρά µόνο φθηνούς εργαζόµενους, πάµφθηνους εργαζόµενους, επιχειρηµατίες οι ο-
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ποίοι δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα οποία βεβαίως
καλούνται να πληρώσουν και εσείς θα υποδέχεστε απίθανα κύµατα τα οποία δεν θα φέρουν τίποτε στην πολύπαθη χώρα, στην
Ελλάδα της µεταχρεοκοπίας, στην οποία και εσείς προσδοκάτε
ότι σε κάτι καλύτερο µπορούµε να πάµε.
Υπό αυτήν την έννοια να πείτε την αλήθεια. Ποιο σχέδιο τουρισµού διαθέτετε, που θα υπάρξουν προφανείς ωφέλειες για την
πατρίδα, τη δύσµοιρη την πατρίδα; Γιατί –και ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε- στο επίπεδο της απασχόλησης, τζίρου, ευελιξίας, εισφορών στο κάτω-κάτω υπάρχει αυτό το πακέτο. Τα ταµεία οδηγούνται σε κραχ. Σε λίγο οι συντάξεις δεν θα δίδονται, διότι το
κράτος εγγυάται µόνο τη βασική σύνταξη. Από αυτόν τον τουριστικό πόρο, διανοηθήκατε ποτέ κάτι τις να εισρεύσει στα ταµεία
ή έχουµε παραδοθεί στους tour operators ή πάµε χωρίς πυξίδα
σε ένα προϊόν το οποίο πρέπει και εµείς να διαχειριστούµε κατά
εθνικό, πατριωτικό, κοινωνικό τρόπο και ωφέλεια;
Σας ευχαριστώ και µε συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, για την
υπέρβαση του χρόνου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Υπουργέ,
θα µιλήσετε τώρα ή θα κάνετε µία σύντοµη παρέµβαση;
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Θα ήθελα
να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Τουρισµού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη καταθέτει για τα Πρακτικά νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο κ. Κοντονής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στη χθεσινή συζήτηση θέσαµε
αρκετά ζητήµατα και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και
οι υπόλοιποι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Επ’ αυτών των ζητηµάτων δεν πήραµε καµµία απάντηση.
Ξεκινάω µε το µέγιστο ζήτηµα ότι έχει µεταβληθεί η αγορά εργασίας στον τουριστικό τοµέα -παρά την αύξηση του τουριστικού
ρεύµατος για το οποίο υπερηφανευόσαστε- κυριολεκτικά σε
ζούγκλα. Τι απαντήσεις δίνετε για όλα αυτά τα οποία σας αναφέραµε –και ανέφερε και ο κ. Μητρόπουλος προηγουµένως- για
τη διάλυση και την απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, για
τη διάλυση των ταµείων; Καµµία απολύτως απάντηση και κυρίως
για το µέγα ζήτηµα, γι’ αυτό που περιγράφεται ως αίσχος. Να
έρχονται στην Ελλάδα υποτιθέµενοι µαθητευόµενοι από κράτη
της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι µεταβάλλονται εν µία νυκτί
σε κακοπληρωµένους και ανασφάλιστους εργαζόµενους, οι
οποίοι διαβιούν σε άθλιες συνθήκες!
Αυτή είναι η κατάσταση σήµερα στις περισσότερες και µεγαλύτερες τουριστικές επιχειρήσεις. Διαλύετε τις εργασιακές σχέσεις, απορρυθµίζετε την αγορά εργασίας, αµείβονται αυτοί οι
άνθρωποι µε µισθούς, ο οποίοι είναι προσβλητικοί µόνο να τους
αναφέρουµε και δεν κάνετε τίποτα. Και έχετε διαλύσει την Επιθεώρηση Εργασίας. Πώς θέλετε να προχωρήσει έτσι η κοινωνία;
Το άλλο το τερατώδες το ακούσαµε χθες σε αυτήν την Αίθουσα. Προτρέπετε το εργατικό κίνηµα, και τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις να µην κάνουν απεργίες, να µην απεργούν στο λιµάνι οι εργαζόµενοι στην «COSCO» γιατί θα χάσουµε Κινέζους
τουρίστες. Δεν ξέρω που αλλού θα φτάσετε. Έχετε εσείς δαιµονοποιήσει τα πάντα. Δαιµονοποιείτε την άσκηση των δικαιωµάτων
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης µε βάση
το Σύνταγµα και το νόµο. Δαιµονοποιείτε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων που περιγράφονται στο Σύνταγµα και διατυπώνονται
στο Σύνταγµα. Δηλαδή πρέπει εδώ να αντιληφθεί ο Έλληνας πολίτης ότι µε την πολιτική σας, µεταβάλλετε τη χώρα σε ένα στρατόπεδο. Θέλετε να εφαρµόσετε και να εµπεδώσετε προϋποθέσεις κράτους εκτάκτου ανάγκης. Επιτέλους, σταµατήστε αυτόν τον κατήφορο και αυτήν τη ρητορεία, η οποία αναιρεί πτυχές
του κράτους δικαίου και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου µία αναφορά.
Εµείς θα υπερψηφίσουµε την τροπολογία για την οποία ήρθε η
κ. Βούλτεψη στη Βουλή να την παρουσιάσει και να ισχυριστεί ότι
πρέπει να ψηφιστεί για τον υπάλληλο τον κ. Παππά.
Όµως, σας ερωτώ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης –και
είσαστε εδώ κύριε Υφυπουργέ των Οικονοµικών- το εξής: Γνωρίζετε ότι συνταξιούχοι του ΟΓΑ στη Ζάκυνθο είναι δύο χρόνια
τώρα χωρίς σύνταξη; Γνωρίζετε ότι επί αυτού του θέµατος έχω
καταθέσει σειρά ερωτήσεων και απάντηση δεν παίρνω;
Γνωρίζετε ότι δύο φορές στο Α Θερινό Τµήµα της Βουλής, τέσσερις Βουλευτές της Συµπολίτευσης, κυβερνητικοί Βουλευτές,
πρότειναν στην Κυβέρνηση να λυθεί το θέµα; Και δεν το λύνετε!
Απορρίπτονται οι τροπολογίες των κυβερνητικών Βουλευτών!
Τι είναι αυτή η κατάσταση; Αυτό είναι όνειδος! Είσαστε αρµόδιος, κύριε Υπουργέ. Όχι εσείς προσωπικά. Είναι καθ’ ύλην
αρµόδιο το Υπουργείο σας για να λύσει αυτό το ζήτηµα. Πρέπει
εδώ επιτέλους να λυθεί το ζήτηµα των συνταξιούχων του ΟΓΑ!
Μένουν οι άνθρωποι δύο χρόνια χωρίς σύνταξη και υπάρχει
καθεστώς ανασφάλειας και στους υπόλοιπους εργαζόµενους,
ορισµένοι εκ των οποίων θέλουν να βγουν στη σύνταξη και δεν
βγαίνουν, γιατί διερωτώνται: «Τι θα µας ξηµερώσει;».
Εποµένως, όπως λύνετε το ένα ζήτηµα, λύστε και το άλλο. Δεν
απαιτεί τίποτα περισσότερο από µία νοµοθετική ρύθµιση, την
οποία σας έχουµε προτείνει και εµείς, σας έχουν προτείνει και
Βουλευτές της Συµπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε σήµερα πάλι το
φοβερό για τις επενδύσεις. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Δύο
χρόνια το ακούµε αυτό το πράγµα. Μα καλά, δεν διαβάζετε ούτε
τον φιλικό στην Κυβέρνηση Τύπο; Η «ΕΣΤΙΑ» του Σαββάτου της
5ης Ιουλίου, έχει άρθρο του καθηγητή, διαπρεπούς οικονοµο-
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λόγου κ. Νίκου Οικονοµιδη, ο οποίος τι λέει; Μην περιµένετε
ιδιωτικές επενδύσεις εάν δεν εφαρµόσετε πρώτα και κύρια ένα
γενναίο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ώστε να πάρει
µπροστά η οικονοµία, διότι µόνο έτσι θα έρθουν οι ιδιώτες
επενδυτές.
Στην έρηµο που έχετε διαµορφώσει, δεν έρχεται κανένας.
Εποµένως, αφήστε τα περί επενδύσεων. Κάντε αυτό που σας
λένε επιστήµονες φιλικά προσκείµενοι στο χώρο σας και στην
ιδεολογία σας για να δούµε µία άσπρη µέρα.
Κι έρχοµαι στα του νοµοσχεδίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πιο σύντοµο ανέκδοτο το οποίο υπάρχει στη Ζάκυνθο
έχει δύο λέξεις. Μαρίνα Ζακύνθου. Δεν υπάρχει πιο σύντοµο. Αν
θέλετε να κάνετε τον Ζακυνθινό να γελάσει, πείτε του για τη
µαρίνα. Τι είναι αυτή η µαρίνα Ζακύνθου, για την οποία υπάρχει
και σχετική διάταξη, την οποία και αυτή θα υπερψηφίσουµε;
Πρέπει πρώτα από όλα να ξέρετε περί τίνος πρόκειται.
Από το 1999, υποτίθεται ότι η Ζάκυνθος διαθέτει µαρίνα.
Λοιπόν, πάµε να ψάξουµε, κύριοι της Κυβέρνησης, να δούµε που
είναι, για να µου τη δείξετε κι εµένα και να τη δείξετε και στους
Ζακυνθινούς. Μαρίνα δεν υπάρχει.
Και δεν υπάρχει µαρίνα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, διότι εδώ
υπάρχει ένα αλισβερίσι µεταξύ µεγάλων τεχνικών εταιρειών και
του ελληνικού κράτους. Το αλισβερίσι υπάρχει κυρίως µε τον
«ΑΚΤΟΡΑ», των γνωστών συµφερόντων, ο οποίος είχε αναλάβει
να την κατασκευάσει. Όµως, τελικά ήρθε σε σύγκρουση µε το
ελληνικό δηµόσιο και έχει µείνει η κατάσταση έτσι όπως είναι
σήµερα από το 1992, ενώ από το 1999, το Υπουργείο Τουρισµού
αναφέρει ότι µαρίνα υπάρχει.
Εµείς θα υπερψηφίσουµε τη διάταξη αυτή, διότι δίνει πίσω στο
Λιµενικό Ταµείο Ζακύνθου µία έκταση που την είχατε περάσει
στο ΤΑΙΠΕΔ, για να δείτε ότι νοµοθετείτε και «στο πόδι». Σε αυτήν
την έκταση θα φτιαχτεί νέα γέφυρα, για να µπορέσει να
εξυπηρετείται και ο ντόπιος πληθυσµός αλλά και οι τουρίστες
που κατευθύνονται στο Αργάσι και στο Βασιλικό. Γι’ αυτό
ακριβώς και θα την υπερψηφίσουµε.
Σας αναφέραµε χθες ότι υπάρχει στο παρόν νοµοσχέδιο
µεγάλο πρόβληµα µε τα ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας. Πρώτα και κύρια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αναφέρει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής. Επιτέλους, αυτήν την Επιστηµονική Επιτροπή την λαµβάνετε υπ’ όψιν σας ή όλα αυτά τα γράφουν οι άνθρωποι, διαπρεπείς επιστήµονες, έτσι για να λέγονται
και να γράφονται;
Σας θέτω ένα σοβαρό ζήτηµα, το οποίο αναφέρεται στα άρθρα
3, 4, 17 και 18, σχετικά µε τις οικοδοµικές άδειες και τα δικαιολογητικά για τη διαδικασία χορήγησης του ειδικού σήµατος. Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, στα άρθρα αυτά που σας ανέφερα,
διαλαµβάνονται κατ’ επανάληψη αναφορές στο ν. 4041/2011.
Ο νόµος αυτός, ο νόµος νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων, έχει
κριθεί αντισυνταγµατικός –και ιδίως αυτή η διάταξη- από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Πως γίνεται ένας νόµος και µια διάταξη
που έχει κριθεί αντισυνταγµατική από το Συµβούλιο της Επικρατείας, να έρχεται στο παρόν σχέδιο νόµου ως οδηγός για τη νοµιµοποίηση και τη συνέχιση των εργασιών ορισµένων ακινήτων.
Δηλαδή, εδώ ξεπερνάτε κάθε όριο!
Σέβεστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων; Υφίσταται στην Ελλάδα κράτος δικαίου ή όλα αυτά τα λέµε για να περνάει η ώρα
µας; Διότι αν, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, εσείς σεβόσαστε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας –και µάλιστα
της ολοµέλειας και µάλιστα δύο αποφάσεις έχουν εκδοθεί επ’
αυτού του θέµατος- δεν θα αναφέρατε τον αντισυνταγµατικό
νόµο που κατ’ αυτόν τον τρόπο µας δίδετε όχι µόνο την εντύπωση αλλά πλέον την πεποίθηση ότι για εσάς ισχύει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το δεύτερο που ήθελα να αναφερθώ, είναι στα θέµατα του άρθρου 5 παράγραφος 2. Κοιτάξτε, κύριοι Βουλευτές, ο νόµος και
το Σύνταγµα, προβλέπουν ότι µπορεί να υπάρξει νοµοθετική
εξουσιοδότηση σε διάφορα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας
για να επιλύσουν ειδικότερα ή τεχνικά θέµατα.
Όµως, το Σύνταγµα προβλέπει σε κάθε περίπτωση, ότι ο κοινός νοµοθέτης, η Βουλή εν προκειµένω, θα πρέπει να θέσει το
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πλαίσιο κατά τρόπο ορισµένο, βάσει του οποίου θα κινηθεί η
εκτελεστική εξουσία για να επιλύσει νοµοθετικά αυτά τα ζητήµατα. Σας λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής ότι κατ’
αυτόν τον τρόπο που δίδεται η εξουσιοδότηση, δίδεται παντελώς
αορίστως και σας προτρέπει αντί για υπουργικές αποφάσεις να
εκδοθούν προεδρικά διατάγµατα.
Γιατί, όµως, το κάνετε εσείς µε υπουργικές αποφάσεις; Το κάνετε προς δόξαν της διαπλοκής και προς δόξαν του πελατειακού
κράτους, που κατά τα άλλα µας λέτε ότι καταργείτε. Διότι µε τον
τρόπο αυτό θα ικανοποιήσετε τους «ηµετέρους» µε υπουργικές
αποφάσεις, οι οποίες σε ένα αόριστο πλαίσιο θα διαµορφώσουν
µια κατάσταση, η οποία θα είναι όνειδος για το νοµικό µας πολιτισµό.
Αναφέροµαι επιγραµµατικά σε αυτά που λέει η Επιστηµονική
Επιτροπή -γιατί ήδη έχω ξεπεράσει το χρόνο κι έχω κάνει κατάχρηση της καλοσύνης του Προεδρείου- για το άρθρο 3 και για
το άρθρο 19 παράγραφος 2 και 4, που αναφέρονται στις παρανοµίες στα χιονοδροµικά κέντρα.
Με αυτό που θέλω να τελειώσω –και µε αυτό κλείνω- είναι το
εξής. Στο άρθρο 20 του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου, αναφέρεται
ότι δίδεται η δυνατότητα στις παραλίες να γίνονται µικρά έργα,
τα οποία θα εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις, οι οποίες γειτνιάζουν
µε αυτές τις παραλίες. Κι έρχεται πάλι το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής και σας λέει ότι αυτά πρέπει να γίνονται µε φειδώ,
µε ειδικές και εµπεριστατωµένες µελέτες για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Εδώ τώρα µη µας πείτε ότι αυτή η ρύθµιση ήρθε καλά κι ως
έτυχε. Αυτή η ρύθµιση συνδυάζεται άµεσα µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης µε την εκχώρηση των αιγιαλών και των παραλιών
και είναι προποµπός αυτού που εσείς φέρνετε εντός των εποµένων ηµερών. Είναι όνειδος αυτό που γίνεται στις παραλίες και
στους αιγιαλούς. Είναι αντισυνταγµατικές οι ρυθµίσεις αυτές,
γιατί ξέρετε ότι αυτοί οι χώροι είναι κοινόχρηστοι κατά το Σύνταγµα. Εσείς εκχωρείτε τα πάντα στα ιδιωτικά συµφέροντα και
στους φίλους σας.
Είναι αποκαλυπτικά και αυτά που κάνετε, αλλά και αυτά που
σας λέει το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής. Λάβετε τους
επιτέλους υπ’ όψιν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, χαίροµαι που τουλάχιστον υπάρχει εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο γενικός γραµµατέας. Θα
ήθελα να είναι στην Αίθουσα κι ο Υπουργός, ο κ. Βαρβιτσιώτης,
ο οποίος κατέθεσε αυτήν την τροπολογία για την οποία εγώ επί
µακρόν αναφέρθηκα χθες, για τις λεγόµενες «άγονες γραµµές».
Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα χθες, γιατί τα είπα αναλυτικά. Αυτό που θέλουµε είναι µία ξεκάθαρη απάντηση σε δύο θέµατα. Πρώτον, τι θα κάνει το Υπουργείο τούς επόµενους εννέα
ή δέκα µήνες για τους οποίους δεν θα υπάρχει σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας ή δεν θα υπάρχουν κι ενδιαφερόµενοι
να πάρουν αυτές τις γραµµές µε διαγωνισµό, διότι δεν θα υπάρχουν πιστώσεις; Δεύτερον, τι θα κάνετε µε τα δεδουλευµένα των
εργαζοµένων ναυτικών σε αυτές τις εταιρείες που θα λύσουν τις
συµβάσεις αζηµίως και θα πάνε στο σπίτι τους; Σε αυτά τα δύο
ζητήµατα µπορείτε να µας απαντήσετε;
Αν δεν µας απαντήσετε σήµερα σε αυτά τα ζητήµατα, όχι µόνο
η τροπολογία αυτή θα είναι κατάπτυστη, αλλά θα τα βρείτε µπροστά σας τους επόµενους µήνες, µόλις τελειώσει κι ο Σεπτέµβριος. Τώρα θα χαίρονται τα νησιά που θα έχουν τα εναλλακτικά
δροµολόγια, αλλά τέλος Σεπτεµβρίου θα έρθει µαύρος, βαρύς
χειµώνας, που δεν θα υπάρχει ούτε πλοίο να πάει πουθενά σε
αυτές τις επιδοτούµενες γραµµές που υπάρχουν σήµερα. Τελειώνω µε αυτό το θέµα.
Δεύτερο ζήτηµα. Λείπει η κυρία Υπουργός, τα είπαµε κι εχθές,
αλλά εγώ θα επαναλάβω µερικά θέµατα. Τα στατιστικά στοιχεία
τα οποία επικαλεστήκαµε και ο εισηγητής µας ο κ. Κριτσωτάκης
και ο κ. Μητρόπουλος σήµερα και εγώ εχθές και θα επαναλάβω
και σήµερα είναι σωστά και είναι της Τράπεζας της Ελλάδος. Και
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τα δικά της στοιχεία είναι σωστά, αλλά είναι άλλες ηµεροµηνίες
και τα δικά µας στοιχεία είναι σωστά και υπάρχουν και στις σηµερινές εφηµερίδες. Ανοίξτε τον Τύπο να διαβάσετε. Είναι τα
στοιχεία του Μαΐου 2014, τα οποία λένε ότι οι αφίξεις είναι κατά
12,6% αυξηµένες και ότι οριακή είναι η αύξηση των εσόδων συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από την κρουαζιέρα κατά
0,8%.
Τα στοιχεία της κυρίας Υπουργού αναφέρονται στον Απρίλιο
συσσωρευµένα ενός έτους, Απρίλιος 2013-Απρίλιος 2014, και γι’
αυτό εµφανίζονται κι αυτές οι εισπράξεις που ανέφερε χθες.
Εποµένως δεν µπορεί να µας εγκαλεί εµάς για στοιχεία παραπλανητικά.
Τρίτο ζήτηµα, σας είπαµε ότι το µοντέλο τουρισµού που προωθείτε κάνει τρία πράγµατα. Πρώτον, παίζεται από ισχυρά συµφέροντα και απευθύνεται σε ισχυρούς παίχτες. Αυτό είναι το
µοντέλο µε µία κουβέντα. Δεύτερον, αποκλείει από το δηµόσιο
χώρο τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και των απλών τουριστών. Τρίτον, συνθλίβει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά στον τουριστικό τοµέα.
Τέταρτο ζήτηµα, η δική µας απάντηση για τον τουρισµό µε δύο
λόγια είναι ο ποιοτικός τουρισµός µε σεβασµό στο περιβάλλον,
στους εργαζόµενους, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή είναι
η δική µας οπτική και το δικό µας όραµα. Το δικό σας µοντέλο,
αντίθετα, απαξιώνει το περιβάλλον το οποίο αποτελεί την πιο
σταθερή, την πιο αξιόπιστη παράµετρο της τουριστικής και γενικότερα της οικονοµικής ανάπτυξης, διότι το περιβάλλον δεν είναι
µε τη στενή έννοια περιβάλλον, αλλά είναι οικονοµική αξία, είναι
οικονοµική ανάπτυξη, είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα που µας
λέτε παντού σε όλες τις ηµερίδες και στα συνέδρια ότι περιβάλλον και πολιτισµός είναι τα δύο βασικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα κυρίως του αιγιακού χώρου, όλης της νησιωτικής Ελλάδας,
στο Αιγαίο και στα υπόλοιπα νησιά µας, στο Ιόνιο κ.λπ., αλλά και
σε όλη την Ελλάδα.
Και πώς αντιµετωπίζετε το περιβάλλον; Το απαξιώνετε συστηµατικά και όπως σας είπα και ως οικονοµική παράµετρο. Πώς το
απαξιώνετε; Και µε τους νόµους που έχετε φέρει µέχρι σήµερα
και όχι µόνο από το Υπουργείο Τουρισµού, αλλά και από µια
σειρά άλλα Υπουργεία, αλλά και συγκεκριµένα µε αυτό το νοµοσχέδιο πάλι, πρώτον, µε τις µαρίνες, οι οποίες εξακολουθούν να
χωροθετούνται σε αρχαιολογικούς χώρους, σε προστατευόµενες περιοχές, σε περιοχές κατά παρέκκλιση χωροταξικών και πολεοδοµικών διατάξεων κ.λπ. και επίσης µε την περίφηµη αύξηση
των είκοσι στρεµµάτων στα πενήντα στρέµµατα για τους χερσαίους χώρους.
Σας ρωτάµε: Στη νησιωτική Ελλάδα, που είναι µικροί γεωγραφικοί χώροι κατά κανόνα, µε µικροµεσαία νησιά, αν εξαιρέσουµε
τα πολύ µεγάλα νησιά, όπως Κρήτη κ.λπ., ποια είναι η απάντηση
στη λεγόµενη φέρουσα ικανότητα και ποια είναι η απάντηση στο
πώς θα σεβαστούµε το περιβάλλον ως συγκριτικό πλεονέκτηµα,
εάν δώσουµε αυτές τις δυνατότητες, τα είκοσι στρέµµατα να γίνουν πενήντα στρέµµατα;
Δεύτερο ζήτηµα. Η ρύθµιση αυτή όχι µόνο απαξιώνει, αλλά µε
σκανδαλώδη τρόπο γίνεται ο προποµπός για το θέµα του αιγιαλού και των παραλιών. Ίσως επειδή δεν µπορείτε να το φέρετε
συνολικά, γιατί θα έχετε τεράστια αντίδραση για το θέµα του αιγιαλού και των παραλιών, το φέρνετε φέτες-φέτες και µία από
τις φέτες αυτές είναι και η διάταξη για να δώσουµε σε αυτούς
που έχουν εκατόν πενήντα κρεβάτια, εκατόν πενήντα κλίνες, τη
δυνατότητα µπροστά στους χώρους που έχουν αιγιαλούς και παραλίες να χτίζουν ανεξέλεγκτα προβλήτες, εξέδρες και ό,τι άλλο
θέλετε έτσι, ώστε να παραδοθούν αυτοί οι χώροι σε αυτά τα ιδιωτικά συµφέροντα.
Ένα άλλο θέµα –και τελειώνω– είναι τα περίφηµα ναύδετα. Μιλάτε για προστατευόµενους όρµους, θαλάσσιες περιοχές, οι
οποίες θα αναφέρονται στο Εθνικό Σύστηµα Αναφοράς. Εδώ τι
γίνεται; Το ναύδετο ποιο είναι; Το ναύδετο είναι το αγκυροβόλιο,
το οποίο χρησιµοποιούν εκατοντάδες –για να µη πω χιλιάδες- µικροί βαρκάρηδες, οι οποίοι βρίσκονται σκόρπιοι σε όλη την Ελλάδα, τους οποίους τώρα θέλετε να φορολογήσετε. Θα βάλετε
–λέει- φόρο, έσοδο σε αυτά τα ρεµέτζα, τα οποία είναι εκατοντάδες σε διάφορες περιοχές. Θα βάλετε, λοιπόν, άλλο ένα χα-
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ράτσι σε αυτούς τους ανθρώπους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, τι είναι το ναύδετο; Στους πιο ήσυχους όρµους που
υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα αποτελεί αντικίνητρο για κάποιον,
ο οποίος θέλει να ηρεµήσει και για τον τουρίστα –αν θέλετε- να
πάει µε το σκάφος του να του βάλετε ρεµέτζο και να πληρώνει
και να µπει σε µια τέτοια διαδικασία.
Σε τελευταία ανάλυση, είναι ένα άρθρο ανεφάρµοστο. Μιλάτε
για κάποιες κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θα εκδοθούν, διότι δεν έχετε σκεφθεί πώς θα το εφαρµόσετε. Επιπλέον,
µιλάτε για φορέα διαχείρισης. Υπάρχει άλλος φορέας διαχείρισης εκτός από τα δηµοτικά λιµενικά ταµεία; Αυτά θα πρέπει να
είναι οι φορείς διαχείρισης. Ποιους σκέφτεστε ως φορείς διαχείρισης; Κάποιους ιδιώτες οι οποίοι θα δίνουν και ένα ποσοστό στο
κράτος από τα έσοδα;
Αυτή είναι η τουριστική σας πολιτική και αυτό υπηρετείτε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ζαχαριάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σχέδιο νόµου επιχειρεί την απλούστευση των
διαδικασιών λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, έχει όµως υποπέσει σε υπονόµευση πολλές
φορές διατάξεων ουσίας. Προσωπικά, θα αναφερθώ στις διατάξεις εκείνες που αφορούν κυρίως τη δηµόσια υγεία, όταν µάλιστα υπάρχουν άρθρα που αναφέρονται στον ιατρικό και ιαµατικό
τουρισµό.
Κυρία Υπουργέ, οι υφιστάµενες διατάξεις για την προστασία
της δηµόσιας υγείας δεν επιτρέπεται να ελαστικοποιούνται και
να παραβλέπονται, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τουρισµό, αφού
εκτός από την ουσία της προστασίας της υγείας των φιλοξενούµενων επισκεπτών τουριστών αλλά και των εργαζοµένων στις
τουριστικές υποδοµές, η υποστήριξη της δηµόσιας υγείας είναι
σηµαντικό κοµβικό –θα έλεγα- σηµείο αξιοπιστίας και παροχής
υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα µας.
Τέτοιες, όµως, επικίνδυνες διατάξεις έχουν διατυπωθεί στο νοµοσχέδιο που συζητούµε και µε διοικητικές απλά διαδικασίες παραβλέπουν και ξεπερνούν τις πραγµατικές ανάγκες λεπτοµερειακού υγειονοµικού ελέγχου. Αυτές οι διατάξεις πρέπει οπωσδήποτε να αποσυρθούν.
Ήδη, στα άρθρα 3 και 4 προβλέπεται ότι τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, δηλαδή τα εστιατόρια, καφενεία, µπαρ,
ζαχαροπλαστεία και πρατήρια τροφίµων εντός ξενοδοχειακών
καταστηµάτων και κατασκηνώσεων πρέπει να παίρνουν νόµιµη
βεβαίωση λειτουργίας το αργότερο εντός πενήντα ηµερών από
την κατάθεση των δικαιολογητικών τους, προφανώς για επίσπευση και απλούστευση των διαδικασιών.
Μετά την παρέλευση των πενήντα ηµερών τεκµαίρεται η χορήγηση βεβαίωσης µε κάποιο τρόπο σιωπηρής δήλωσης βούλησης του αρµόδιου οργάνου, ακόµη και χωρίς κανέναν υγειονοµικό έλεγχο. Έτσι τα καταστήµατα αυτά λειτουργούν κανονικά,
ενδεχόµενα χωρίς να προστατεύεται η δηµόσια υγεία.
Πολύ περισσότερο στο άρθρο 19, που αφορά τα χιονοδροµικά
καταφύγια, προβλέπεται η χορήγηση άδειας σε καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε απλή απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα του ΕΟΤ, χωρίς καµµία παρουσία υγειονοµικού ελέγχου.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 26 που αφορά τον ιαµατικό και ιατρικό τουρισµό. Εδώ η διαδικασία απλούστευσης του υγειονοµικού ελέγχου των δοµών που παρέχουν τις υπηρεσίες υγείας,
όπως τα υδροθεραπευτήρια, οι εγκαταστάσεις θαλασσοθεραπείας, αναζωογόνησης και ιαµατικών πηγών, οδηγούν στην κατάργηση οποιουδήποτε ελέγχου.
Και είναι γεγονός ότι µόνο εβδοµήντα µία –τουλάχιστον από
την ενηµέρωση που είχα- τέτοιες υγειονοµικές δοµές και ιαµατικές πηγές µπορούν να λειτουργήσουν αυτήν τη στιγµή µε έλεγχο
στη χώρα µας, ενώ υπάρχουν πολλαπλάσιες, οπωσδήποτε πάνω
από διακόσιες. Και πραγµατικά πρέπει να λειτουργήσουν, όµως
σε καµµία περίπτωση σε βάρος της δηµόσιας υγείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Και έτσι πρέπει να γίνει, ιδιαίτερα όταν σε τελευταίο νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Υγείας προβλέπεται ότι
αυτές οι δοµές αποτελούν παροχείς πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας, δηλαδή, επισηµοποιείται η παροχή ιατρικών υπηρεσιών
υγείας εκ µέρους τους.
Ο έλεγχος των υδροθεραπευτηρίων, δηλαδή των δοµών που
λειτουργούν συνήθως σαν εξαρτήµατα των ιαµατικών πηγών και
περιλαµβάνουν ποσιθεραπεία, λουτροθεραπεία, θαλασσοθεραπεία, παρατείνεται ως τις 31-12-2015. Παίρνει δηλαδή άλλη µία
παράταση, όταν η αρχική άδεια νόµιµης λειτουργίας, που περιλαµβάνει τον πραγµατικά αυστηρό έλεγχο, έχει δοθεί εδώ και
οκτώ χρόνια, µε τις διατάξεις του νόµου του 2006 σχετικά µε τον
ιατρικό τουρισµό.
Καταργείται µάλιστα –και πιστεύω είναι πολύ σηµαντικό- η
πρόβλεψη οριστικής σφράγισης µιας ιαµατικής πηγής και η υπαγωγή της στις αρµοδιότητες του δηµοσίου, εάν δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά ελέγχου, όπως προβλέπονταν µε σχετικό
νόµο.
Εδώ πρέπει να πούµε ότι είναι µια απαράδεκτη πρόσθεση,
αφού ο υγειονοµικός έλεγχος των ιαµατικών πηγών αφορά κυρίως τον φυσικό πόρο, δηλαδή τα νερά είτε της ιαµατικής πηγής
είτε της θάλασσας, και από µικροβιακά στελέχη, όπως είναι η λετζιονέλα, το κολοβακτηρίδιο, η ψευδοµονάδα, που µπορεί να
προκαλέσουν σηµαντικά προβλήµατα και µακροχρόνιας διάρκειας παθήσεις στον πληθυσµό, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπείες στις ιαµατικές πηγές.
Τέλος, προβλέπεται για τα πιστοποιητικά µικροβιολογικού
ελέγχου των εγκαταστάσεων ιαµατικού τουρισµού, που µέχρι σήµερα χορηγούνται από τη Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας του οικείου δήµου, να µπορούν να χορηγούνται ακόµη και από ιδιωτικά
µικροβιολογικά εργαστήρια. Νοµίζω ότι αυτή η διαφοροποίηση
δείχνει την σηµαντική παράβλεψη της αξιοπιστίας και της εγγύησης που δίνει ο δηµόσιος φορέας στη χώρα µας πάνω στην δηµόσια υγεία.
Όλες αυτές οι διατάξεις αποτελούν σηµαντικό πλήγµα στον
ουσιαστικό έλεγχο και στην περιφρούρηση της δηµόσιας υγείας
και πρέπει να αποσυρθούν. Μέχρι σήµερα υπάρχει δυνατότητα
ελέγχου των τουριστικών καταλυµάτων, όπως και των εγκαταστάσεων ιατρικού τουρισµού, αρκεί ο έλεγχος να γίνεται τελικά
και να µην παραβλέπεται και µετατίθεται στο αόριστο µέλλον.
Η αξιοπιστία και η ποιότητα των υπηρεσιών τουρισµού στη
χώρα µας είναι ένα πραγµατικό πλεονέκτηµα και δεν πρέπει να
παραβλέψουµε. Πρέπει να το διατηρήσουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Μαντάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι
η συζήτηση που γίνεται αυτές τις δύο µέρες στη Βουλή είναι
αποκαλυπτική, από την άποψη ότι φαίνεται σαφώς ότι υπάρχει
µια σύγκρουση δύο διαφορετικών προσεγγίσεων σε αυτό το µεγάλο και κρίσιµο θέµα του τουρισµού.
Η µία προσέγγιση, αυτή της Κυβέρνησης, είναι µια προσέγγιση
στο δρόµο, θα έλεγα, που έχει χαράξει και σε άλλα πεδία. Αγνοεί
επιδεικτικά ότι αυτός ο τοµέας είναι ένας τοµέας ζούγκλας από
την άποψη την εργασιακών σχέσεων και δεν κάνει τίποτα γι’
αυτό. Είναι ένας τοµέας, ο οποίος και µε τις διατάξεις και µε τις
ρυθµίσεις αυτές, τις οποίες φέρνει σήµερα το Υπουργείο Τουρισµού, επιτείνει ακόµη περισσότερο τις παρεµβάσεις στο περιβάλλον, στους αιγιαλούς, στα δάση, παντού και «κουµπώνει»
ακριβώς µε όλη τη λογική αυτή που βλέπουµε να εξελίσσεται το
τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Από τη δική µας την πλευρά υπάρχει ο ισχυρισµός ότι αυτό το
µοντέλο του τουρισµού το οποίο προωθείται µε τις συγκεκριµένες αυτές διατάξεις, κρύβει από πίσω του συγκεκριµένες εξυπηρετήσεις συµφερόντων. Δεν το είπαµε µόνο εµείς. Άκουσα και
τον κ. Σηφουνάκη χθες να επισηµαίνει αυτήν την πλευρά, να λέει
δηλαδή µε έναν απλό τρόπο ότι µικροί και µεσαίοι επιχειρηµατίες
σε αυτόν το χώρο –και αναφερόµενος και στα νησιά του Βορείου
Αιγαίου- ουσιαστικά µπαίνουν σε µια διαδικασία συρρίκνωσης
των δραστηριοτήτων τους και όχι εν πάση περιπτώσει της όποιας
δυνατότητας δίνεται στις µεγάλες µονάδες, στις τεράστιες αυτές
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µονάδες.
Για να το τεκµηριώσω αυτό, θα σας πω ένα παράδειγµα από
την περιοχή µου. Η Οµοσπονδία Τουριστικών Καταλυµάτων και
Επιχειρήσεων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού Ηπείρου επισηµαίνει κάτι πολύ απλό, το οποίο είναι αποκαλυπτικό. Σε ένα
πρόσφατο δελτίο Τύπου αναφέρει: «Αρκεί να αναλογιστεί κανείς
ότι ένα ξενοδοχείο χιλίων εκατό τετραγωνικών µέτρων καλείται
να πληρώσει 465 ευρώ ΦΑΠ, στη στιγµή που ένα τουριστικό κατάλυµα αντίστοιχων τετραγωνικών µέτρων καλείται να πληρώσει
το εξωφρενικό ποσό των 7.645 ευρώ ΦΑΠ». Νοµίζω ότι αυτό είναι
αποκαλυπτικό. Καταλαβαίνει κανείς προς τα πού γίνονται οι επιλογές.
Το καταθέτω αυτό το έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαντάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και επειδή µιλήσατε –και αναφέρεται και στις τροπολογίες που
έφερε χθες η κυρία Υπουργός- για τον θεµατικό τουρισµό –ήδη
ο κ. Ζαχαριάς αναφέρθηκε στα θέµατα του ιατρικού τουρισµούκαι επειδή έγινε πολύς λόγος για τον οινοτουρισµό, αλλά και
επειδή τυχαίνει και εγώ να κατάγοµαι από ένα χωριό, τη Ζίτσα
των Ιωαννίνων, που είναι µια περιοχή πολύ ξακουστή για τα αµπέλια της και για το κρασί που παράγει, θα ήθελα να σας πω το
εξής.
Ωραία, να τον κάνουµε τον οινοτουρισµό. Να δώσουµε αυτήν
τη δυνατότητα. Να έχουµε όµως παραγωγή. Θα καταθέσω στα
Πρακτικά της Βουλής την πρόσφατη διαµαρτυρία του Συλλόγου
των Αµπελουργών της Ζίτσας, που λέει ότι ουσιαστικά οι συνθήκες παραγωγής πια έχουν γίνει τόσο δύσκολες και εξαιτίας των
φυσικών φαινοµένων αλλά κυρίως από την οικονοµική κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί οι παραγωγοί, που κινδυνεύει η
ίδια η ύπαρξη της παραγωγής. Τι οινοτουρισµό να κάνουµε όταν
δεν έχουµε οινοπαραγωγή; Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαντάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να πω δύο κουβέντες για τα θέµατα της κατάρτισης και της
εκπαίδευσης στον τουρισµό. Η κυρία Υπουργός είπε ότι η τουριστική εκπαίδευση αναβαθµίζεται. Μάλιστα ανέφερε ορισµένα θέµατα που αφορούν τα νέα προγράµµατα, τη διασύνδεση της
τουριστικής εκπαίδευσης µε αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
του τουρισµού, την επέκταση σε ειδικές µορφές τουρισµού και
νέες ειδικότητες κ.λπ..
Όµως στα άρθρα τα οποία αφορούν ακριβώς αυτό το ζήτηµα
–το οποίο είναι µεγάλο, γιατί στήνεται και εδώ ένα µηχανισµός
διοχέτευσης στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε τύπου σε αυτό το
επίπεδο και είναι µεγάλη η «µπίζνα» σε αυτήν την κατεύθυνσηθα ήθελα να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις:
Στο άρθρο 22 µπαίνει διάταξη που δίνει τη δυνατότητα να
µπαίνουν προϊστάµενοι µε τριετή θητεία στα ΣΕΚ και τα ΙΕΚ εκπαιδευτικοί ΠΕ και, ελλείψει αυτών, διοικητικοί υπάλληλοι του
Υπουργείου Τουρισµού.
Εµείς είµαστε ριζικά αντίθετοι µε αυτήν τη διάταξη, διότι ορίζει
ως προϊσταµένους προσωπικό που δεν έχει την εκπαιδευτική
ιδιότητα, στην παράγραφο 3 και 4. Εµπλουτίζει τα εργαλεία του
Υπουργείου για την κινητικότητα του προσωπικού, στην παράγραφο 5, καθώς και χρηµατοδοτεί µε δηµόσια κονδύλια µετεκπαιδεύσεις που διενεργούνται σε εγκαταστάσεις ιδιωτών, µε τις
παραγράφους 6 και 2 του άρθρου 23.
Επιπλέον, το άρθρο που αναφέρεται στον ΟΤΕΚ, πέρα από τα
ζητήµατα της εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας, τα οποία νοµίζω ότι αναλύθηκαν και σε άλλες παρεµβάσεις συναδέλφων
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιεί τα µισθώµατα, ξέρετε σε όφελος ποιων; Σε όφελος των ιδιωτών κυρίως, µε τη διενέργεια επιδοτούµενων µετεκπαιδεύσεων και λοιπά. Και ξέρουµε πάρα πολύ
καλά πώς αυτά δουλεύουν και σε όφελος ποιων.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της επέκτασης για τους επαγγελµατίες ξεναγούς, εµείς νοµίζουµε ότι δηµιουργείται ένα ζήτηµα φερεγγυότητας των πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας, διότι

1323

υπάρχει πράγµατι αδυναµία –και πρέπει να το δούµε- στην πιστοποίηση των σπάνιων γλωσσών από φορείς που δεν δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισµού. Δηµιουργούνται στο
πλαίσιο του ίδιου επαγγέλµατος εργαζόµενοι διαφορετικής εκπαίδευσης, που δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο Τουρισµού.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε µία τροπολογία την οποία καταθέτουµε. Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1587 και ειδικό 30
στο νοµοσχέδιο για τον τουρισµό.
Η τροπολογία αυτή που καταθέτουµε –µε δύο λόγια, για να
µην καθυστερώ- λύνει το πρόβληµα σε περιοχές όπου έχει ανασταλεί η έκδοση οικοδοµικών αδειών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν
εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και του ΣΧΟΟΑΠ. Αφορά ιδιαίτερα περιοχές στο θαλάσσιο
µέτωπο της παραλίας της Θεσσαλονίκης.
Κατατίθεται τώρα, ακριβώς γιατί λήγει άµεσα, στις 24/7, η ηµεροµηνία αναστολής και δεν υπάρχει νοµική δυνατότητα παράτασης στην έγκριση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου.
Αποφεύγουµε έτσι, αν η Κυβέρνηση την κάνει δεκτή, το χτίσιµο
περιοχών πάνω στο κύµα, πάνω στην παραλία, σε αυτό το κρίσιµο ενδιάµεσο διάστηµα που υπάρχει το νοµοθετικό κενό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε. Ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Μαυραγάνης έχει ζητήσει τον λόγο, για να υποστηρίξει κάποια τροπολογία που έχει
καταθέσει.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα έρθει να υποστηρίξει την τροπολογία του;
Συγγνώµη που ρωτάω εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κοιτάξτε, δεν το
γνωρίζω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αν µπορείτε να ενηµερωθείτε, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, θα το
φροντίσω. Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό
1581 και ειδικό 25 της 17ης Ιουλίου 2014.
Με την παρούσα προσθήκη-τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών προτείνονται ορισµένες απαραίτητες αλλαγές που
αφορούν τον ενιαίο φόρο ακινήτων (ν.4223/2013), σε συνδυασµό
και µε κάποιες επιµέρους διατάξεις του ν.3427/2005 και
ν.3842/2010, σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.
Οι προτεινόµενες αλλαγές αποτελούν θετικές παρεµβάσεις
στη φορολογία ακινήτων και ευνοϊκές ρυθµίσεις υπέρ των φορολογουµένων.
Ειδικότερα, όσον αφορά τον υπολογισµό της αξίας των οικοπέδων, αποσαφηνίζεται ρητά ότι ισχύουν και για τον υπολογισµό
του συµπληρωµατικού φόρου οι συντελεστές που λαµβάνονται
υπ’ όψιν για τον υπολογισµό του κύριου φόρου. Προβλέπεται µάλιστα ανώτατος συντελεστής οικοπέδου, που δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερος της µονάδας, προκειµένου να αποφευχθούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις.
Επίσης προτείνεται, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντικειµενικές αξίες ούτε και στην περιφερειακή ενότητα, για τον
προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων κατά την επιβολή του
φόρου να λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας περιφέρειας.
Περαιτέρω, σε περίπτωση έλλειψης γεωγραφικής απεικόνισης
περιοχών ή άλλων στοιχείων στη βάση δεδοµένων του Υπουργείου Οικονοµικών για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις
οποίες υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιµές συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου, προτείνεται να λαµβάνεται ως τιµή συντελεστή
αξιοποίησης οικοπέδου η µικρότερη τιµή.
Με τις παρεµβάσεις αυτές η φορολογητέα αξία των οικοπέδων
υπολογίζεται µε τον ευνοϊκότερο για τους φορολογούµενους
τρόπο. Προς όφελος του φορολογούµενου, επίσης, προτείνεται
η πρόβλεψη δυνατότητας τροποποίησης των στοιχείων ακινή-
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των, χωρίς επιβολή κυρώσεων, µέχρι και την 30η Νοεµβρίου
2014.
Περαιτέρω, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της συµβατότητας του υπάρχοντος
συστήµατος φορολόγησης ακινήτων µε τον Αστικό Κώδικα.
Ειδικότερα, προτείνεται να οριστεί ρητά στο νόµο ότι η προθεσµία για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων στις
περιπτώσεις κληρονοµικής διαδοχής αρχίζει από την ηµεροµηνία
παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας για αποποίηση της κληρονοµιάς.
Συνοψίζοντας, οι παρεµβάσεις αυτές είναι θετικές για τον φορολογούµενο και αντιµετωπίζουν διαδικαστικά θέµατα για τη φορολογική διοίκηση και κρίνονται απαραίτητες στην παρούσα
φάση.
Επίσης, στην τροπολογία, µε βάση προσθήκη-αναδιατύπωση
των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού, την οποία και θα πα-
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ραδώσω για να σας διανεµηθεί, στο τέλος της παραγράφου 3
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση κατά την οποία
από τις δηλώσεις του προηγούµενου εδαφίου προκύπτει, κατά
το οικείο έτος, ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή, το ποσό αυτό συµψηφίζεται µε το πρόστιµο και τυχόν
διαφορά µέχρι του ποσού των 100 ευρώ δεν αναζητείται από τη
Φορολογική Διοίκηση».
Επίσης, η παράγραφος 16 διαγράφεται και η παράγραφος 17
αναριθµείται ως παράγραφος 16 και στην υποπαράγραφο α’ διαγράφονται οι λέξεις: «και της παραγράφου 16 του παρόντος από
την ισχύ του ν. 4275/2014».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος
Μαυραγάνης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
προσθήκη-αναδιατύπωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κυρία Μαρία Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα στο Τµήµα το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού -και το αναφέρω γιατί µάλλον
άλλο πράγµα συζητάµε εδώ µέσα- «Απλούστευση διαδικασιών
λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις». Πρόκειται,
δηλαδή, για ένα νοµοσχέδιο που προσπαθεί να απλουστεύσει τη
γραφειοκρατία. Αυτό δεν λέµε όλοι, επιτέλους, απλούστευση
των διαδικασιών, για να προχωρήσει η ανάπτυξη;
Το συγκεκριµένο, λοιπόν, νοµοσχέδιο επιφέρει ένα πλήθος παρεµβάσεων στον τοµέα του τουρισµού, έναν τοµέα που αναµφισβήτητα, ακόµη και από τις καλύτερες οικογένειες, θεωρείται ο
τοµέας που αναπτύσσεται τα τελευταία δύο χρόνια. Αποτελεί,
λοιπόν, έναν από τους σηµαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της εθνικής µας οικονοµίας και αυτό αποδεικνύεται καθηµερινά.
Τι κάνει το παρόν νοµοσχέδιο; Στο πρώτο µέρος και µετά από
είκοσι χρόνια περίπου απλουστεύει και κωδικοποιεί το σύστηµα
αδειοδότησης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.
Αυτό επιτυγχάνεται µε τον σαφή καθορισµό των επτά κατηγοριών τουριστικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων για τα µεν τουριστικά καταλύµατα απαιτείται το ειδικό σήµα του ΕΟΤ, ενώ για τις
λοιπές κατηγορίες αρκεί µια βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων.
Η διαδικασία αδειοδότησης απλοποιείται και γίνεται σε ένα
µόνο στάδιο, καθώς δεν απαιτείται προηγούµενη έγκριση αρχιτεκτονικής και καταλληλόλητας του οικοπέδου και συντοµεύεται
γιατί είναι υποχρεωµένη η διοίκηση να απαντήσει εντός πενήντα
ηµερών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι θεµελιώδες για την εθνική
µας οικονοµία κάθε επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά
και των τουριστικών, να µπορεί να εξασφαλίζει άδεια λειτουργίας
γρήγορα και απλά, χωρίς να αντιµετωπίζει -όπως ανέφερα- το
σκόπελο της γραφειοκρατίας, η οποία πολλές φορές στο παρελθόν στάθηκε αιτία µαταίωσης σηµαντικών επενδύσεων.
Εξάλλου, αναφέρθηκε παράδειγµα και από τον εισηγητή µας
κ. Αυγενάκη σχετικά µε το πόσα χρόνια πέρασαν µέχρι να φτάσει
να γίνει η επένδυση όσον αφορά το «COSTA NAVARINO» στην
Πύλο!
Επίσης, µε το νοµοσχέδιο επανακαθορίζεται κατά τα σύγχρονα και διεθνή πρότυπα η διαδικασία κατάταξης των κύριων
ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε πέντε κατηγορίες και των ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων, διαµερισµάτων σε κατηγορίες κλειδιών. Έτσι είναι διεθνώς. Η κατάταξη αυτή γίνεται πλέον
αποκλειστικά από το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας, τον
πιο αρµόδιο θεσµικό σύµβουλο του κράτους γι’ αυτά τα θέµατα,
ο οποίος διαθέτει και τεχνογνωσία και εξειδίκευση και εξασφαλίζει την ορθή κατάταξη των καταλυµάτων, προστατεύοντας παράλληλα το δηµόσιο συµφέρον.
Όσον αφορά την παράνοµη, όπως πολλοί θα αναφέρουν, λειτουργία τουριστικών καταλυµάτων, υπάρχουν ρυθµίσεις και γι’
αυτό. Αυτές αφορούν την ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού
από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού, καθώς
και την πρόβλεψη διαφόρων διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων της τουριστικής νοµοθεσίας, οι οποίες
εκτός από πρόστιµα, προβλέπουν ακόµα και τη σφράγιση τουριστικού καταλύµατος υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Πέρα από αυτά, το νοµοσχέδιο εισάγει πλήθος ρυθµίσεων που
αφορούν ειδικές τουριστικές υποδοµές, όπως είναι οι µαρίνες,
οι θαλάσσιες ζώνες εξυπηρέτησης υδροπλάνων, τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας και άλλα, οι
οποίες αναβαθµίζουν την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος
της χώρας µας και ανταποκρίνονται πλήρως στις αυξανόµενες
απαιτήσεις του τουριστικού κόσµου.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα και να τονίσω τη σηµασία του άρθρου 19 το οποίο διευθετεί οριστικά το
ζήτηµα λειτουργίας των αναγνωρισµένων ως υφιστάµενων χιονοδροµικών κέντρων, µεταξύ των οποίων και αυτό του Βέρνου
στο Βίτσι, στην περιοχή στην οποία εκλέγοµαι, την Καστοριά, την
οποία και έχω την τιµή να εκπροσωπώ. Και επειδή είµαι σε θέση
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να γνωρίζω τη σηµασία του χιονοδροµικού κέντρου για την τοπική οικονοµία και κοινωνία, θα ήθελα να εκφράσω προς την
κυρία Υπουργό την ικανοποίηση για την επίλυση ενός ζητήµατος,
γεγονός που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στο χειµερινό τουρισµό.
Με το άρθρο 19 και απαντώντας στον αγαπητό συνάδελφο κ.
Μητρόπουλο, αναγνωρίζονται ως υφιστάµενα τα χιονοδροµικά
κέντρα της επικράτειας, αλλά και ως νόµιµες υφιστάµενες κτηριακές και άλλες εγκαταστάσεις µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΕΟΤ, κατόπιν υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών
από τους διαχειριστές των χιονοδροµικών κέντρων. Άρα λοιπόν,
ή θα τα κλείσουµε ή θα τα αδειοδοτήσουµε. Διότι στη δική µου
περιοχή υπάρχει ένα κτήριο χωρίς άδεια. Να το γκρεµίσουµε;
Όχι! Θα υποβληθεί από τους φορείς, τους διαχειριστές των χιονοδροµικών κέντρων ό,τι απαιτείται, έτσι ώστε να µπορεί να αδειοδοτηθεί και να αναπτυχθεί, όπως σας είπα, όχι µόνο για την
τοπική οικονοµία, αλλά γενικά για την κοινωνία.
Επίσης, τακτοποιείται για πρώτη φορά η λειτουργία των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός
των υφιστάµενων χιονοδροµικών κέντρων, τα οποία υπό προϋποθέσεις πάλι θα λαµβάνουν στο εξής την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Τουρισµού.
Με το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου θεσµοθετούνται για
πρώτη φορά οι έννοιες του ιατρικού τουρισµού, ιαµατικού τουρισµού και οινοτουρισµού, οι οποίες µπορεί να συµβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών µορφών
τουρισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ακόµα λίγο χρόνο, σας παρακαλώ.
Μία λοιπόν, από αυτές είναι και η έννοια του «αγροτουρισµού»,
η οποία εισάγεται µε την υπουργική τροπολογία 1588 και η οποία
ως εναλλακτική µορφή τουρισµού µπορεί να συντελέσει στην αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος και να δώσει έτσι µια συµπληρωµατική εργασία, µια σηµαντική οικονοµική ανάσα στους
αγρότες, στον αγροτικό πληθυσµό της χώρας µας, ιδιαίτερα στις
πιο αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές της χώρας µας.
Τέλος, στο σηµείο αυτό και σε σχέση µε το άρθρο 22, το οποίο
αναφέρεται σε θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισµό, θα ήθελα να επαναλάβω και δηµόσια, διά του Βήµατος της
Βουλής, όπως έχω καταθέσει και προσωπικά στην κυρία Υπουργό, την ανάγκη δηµιουργίας µιας ανώτερης σχολής τουριστικής
εκπαίδευσης στην ηπειρωτική χώρα. Μάλιστα, προτείνω την Καστοριά, η οποία διαθέτει τις απαραίτητες υποδοµές και η οποία
θα ασχολείται µε θέµατα αγροτουρισµού, οινοτουρισµού και
άλλων εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
Πρέπει και οφείλουµε ως κοινωνία να επενδύσουµε στην εκπαίδευση και πιστοποίηση ανθρώπων που θα βοηθήσουν στην
ανάπτυξη του τουρισµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Εµµανουήλ Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ενδιαφέρον σήµερα συζητούµε τα θέµατα που αφορούν τον τουρισµό, δηλαδή τον βασικότερο πυλώνα ανάπτυξης και ανάταξης από την κρίση που
βρίσκεται η χώρα. Άρα δεν πρέπει να συµµεριστούµε την αγωνία
ορισµένων συναδέλφων της Αντιπολίτευσης, αφού πρέπει να
αναγνωριστεί καθολικά ότι ο τουρισµός είναι το βασικό όχηµα
εξόδου από την κρίση. Μάλιστα, πρόκειται για ένα όχηµα που κινείται σε υψηλές ταχύτητες, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο.
Θέλω ειλικρινά να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισµού που µε πολλές, µεγάλες πρωτοβουλίες και προσπάθειες
έχει οδηγήσει τη χώρα στο να υπάρχει ένα τουριστικό ρεύµα παραδειγµατικό σε σχέση µε τις προηγούµενες δεκαετίες.
Παράλληλα, θα ήθελα να συγχαρώ το Υπουργείο Τουρισµού
και την ηγεσία του, γιατί για δεύτερη φορά φέρνει ένα σχέδιο
νόµου προς ψήφιση µε το οποίο ρυθµίζονται σηµαντικά ζητήµατα, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, αλλά και ο εισηγητής,
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τα οποία υπήρχαν εξαιτίας της νοµοθετικής παθογένειας.
Η συντήρηση εξάλλου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και η
εξέλιξή του σε διαρκώς αυξανόµενα ανταγωνιστικά επίπεδα
απαιτεί γενναίες µεταρρυθµίσεις και διαρθρωτικές παρεµβάσεις.
Κάποιες φορές απαιτεί και επικαιροποίηση των δεδοµένων. Αυτό
κάνει το νοµοθέτηµα αυτό.
Σε συνέχεια της περυσινής πρωτοβουλίας του Υπουργείου
Τουρισµού νοµίζω ότι σήµερα µπορούµε να ατενίζουµε το µέλλον µε ιδιαίτερα θετικό µάτι, αφού η ανάπτυξη έρχεται µέσα από
την επιχειρηµατικότητα αφ’ ενός και αφ’ ετέρου δηµιουργούνται
θέσεις εργασίας από την επιχειρηµατική δραστηριότητα µε τους
βασικούς κανόνες που διέπουν την παγκόσµια οικονοµία, τους
οποίους κάποιοι ακόµα και σήµερα δείχνουν να τους αγνοούν.
Εµείς δεν εθελοτυφλούµε και γι’ αυτό λέµε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό πως αυτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού κινείται σε µια λογική συνέχειας σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση και
τη στήριξη άσκησης της επιχειρηµατικότητας και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που έχει ανάγκη η χώρα.
Άκουσα αγαπηµένους συνάδελφους και αγαπηµένες συναδέλφισσες της Αντιπολίτευσης να στηλιτεύουν την απλοποίηση των
διαδικασιών χορήγησης ειδικού σήµατος λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό µε την κατάργηση έγκρισης της αρχιτεκτονικής µελέτης. Μάλλον δεν είναι
από τουριστικές περιοχές οι συνάδελφοι. Στην πραγµατικότητα
η συγκεκριµένη διάταξη δεν διευκολύνει µόνο τη λειτουργία µιας
τουριστικής επιχείρησης. Είναι και ένα µήνυµα του κράτους προς
τους πολίτες ότι τους εµπιστεύεται. Πρέπει επιτέλους να δείξουµε αυτήν τη δυνατότητα στον πολίτη, ότι συνεργάζεται µε
τους κρατικούς µηχανισµούς, γιατί το παιχνίδι της ανάπτυξης
είναι κοινό, είναι εταιρικό.
Είναι, όµως, εξίσου σηµαντικό να απλουστεύονται οι διαδικασίες, να αφαιρούνται διοικητικά βάρη, να µειώνεται το κόστος.
Αυτήν τη λογική έχει το νοµοθέτηµα. Άλλωστε, υπάρχουν και
ασφαλιστικές δικλίδες, όπως είπε και η κ. Αντωνίου πριν -η καταλληλότητα του οικοπέδου έχει ενσωµατωθεί στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κάτι πολύ σηµαντικό γιατί δεκάδες συµπολίτες µας ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται γι’
αυτό- ενώ υπάρχουν και τα εντεταλµένα όργανα της πολιτείας
που διενεργούν παράλληλους ελέγχους. Άλλωστε, µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα ενεργοποιείται ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των τουριστικών
επιχειρήσεων.
Ο τουρισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζεται στην
αξιοπιστία και στην ποιότητα. Οφείλουµε και τα δύο αυτά στοιχεία να τα προστατεύσουµε, να τα θωρακίσουµε και να τα ενδυναµώσουµε.
Επιτρέψτε µου, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο της συζήτησης να αναφερθώ σε δύο επιµέρους στοιχεία του
νοµοσχεδίου που είναι πολύ σηµαντικά.
Το ένα αφορά την κατάταξη των επιπλωµένων ενοικιαζοµένων
δωµατίων ή διαµερισµάτων σε κατηγορίες κλειδιών, αφού η νέα
διάταξη προβλέπει ως φορέα αρµόδιο για την κατάταξή τους το
Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος.
Οφείλω, ωστόσο, να επισηµάνω στην κυρία Υπουργό ότι εδώ
και πολλά χρόνια οι ιδιοκτήτες ενοικιαζοµένων δωµατίων έχουν
τα δικά τους συλλογικά όργανα από τα οποία εκπροσωπούνται.
Θεωρώ ότι δεν πρέπει να απαξιώνονται αυτά τα συλλογικά όργανα. Το Υπουργείο θα πρέπει να θεσπίσει τη συµµετοχή τους
στην αξιολόγηση, κατάταξη και κατηγοριοποίηση των ενοικιαζοµένων δωµατίων.
Και θα έλεγα ότι είναι καιρός και το Υπουργείο Οικονοµικών,
παράλληλα µε το Υπουργείο Τουρισµού, να αντιµετωπίσει τους
ιδιοκτήτες ενοικιαζοµένων δωµατίων σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση ακινήτων µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζει και τα ξενοδοχεία.
Το δεύτερο σηµείο που ήθελα να θέσω υπ’ όψιν και να θίξω
είναι ο οινοτουρισµός, ο οποίος ορίζεται πλέον ως ειδική µορφή
τουρισµού. Ορθότατη κίνηση, σηµαντική η πρωτοβουλία του
Υπουργείου που δίνει ώθηση στην επιχειρηµατικότητα και στην
ανάπτυξη.
Το συνολικό τουριστικό προϊόν πρέπει να εµπλουτίζεται και να
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ενισχύεται διαρκώς. Αυτόν το χαρακτήρα έχει αυτή η ρύθµιση
και νοµίζουµε ότι θα έχουµε σοβαρά και ουσιαστικά αποτελέσµατα στην πορεία του χρόνου. Η ανάδειξη του οινοτουρισµού
σε ειδική µορφή τουρισµού, συνδέεται παράλληλα µε την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό
και αιτούµενο από τους παράγοντες του τουρισµού, από τους
ανθρώπους που ασχολούνται µε την τουριστική ανάπτυξη στη
χώρα.
Θα ήθελα, όµως, να αναφερθώ στη χορήγηση του σήµατος
επισκέψιµου οινοποιείου που θέτει ως προϋπόθεση εντός των
ορίων της εγκατάστασης του οινοποιείου να παρέχονται υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας σε τουριστικά καταλύµατα.
Κύρια Υπουργέ, θα σας παρακαλούσα να επανεξετάσουµε τη
συγκεκριµένη διάταξη. Πιστεύω ότι έχετε τη διάθεση. Έχουν συζητήσει ήδη µαζί σας και οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τοµέα.
Υπάρχουν οινοποιεία και µονάδες που πληρούν όλες τις προδιαγραφές για να είναι επισκέψιµες και ανοικτές στο κοινό. Δεν µπορούµε να τις αναγκάσουµε να δηµιουργούν και καταλύµατα ή
ξενώνες, προκειµένου να τους χορηγηθεί σήµα επισκεψιµότητας
οινοποιείου. Πιστεύω ότι άλλες πρέπει να είναι εκείνες οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να προσδιοριστούν µε υπουργική απόφαση, όπως εξάλλου προβλέπεται και
από το σχετικό νοµοσχέδιο.
Θέλω να κλείσω µε µια αναφορά στην τουριστική εκπαίδευση
και ιδιαίτερα στο άρθρο 22, στην παράγραφο 1, για το οποίο σας
έστειλα, κυρία Υπουργέ, και σχετική επιστολή κατά τη διάρκεια
της δηµόσιας διαβούλευσης του νοµοσχεδίου, γνωρίζοντας τις
ευαισθησίες σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πολλή δουλειά από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, αυτά τα δύο χρόνια, σε βελτιωτικές παρεµβάσεις για την τουριστική εκπαίδευση.
Γίνεται, λοιπόν, αναφορά στην ΑΣΤΕΑΝ και στη µετονοµασία της
σε ΑΣΤΕΚ, προφανώς για να υπάρχει µια αξιοποίηση ενός συνόλου υποδοµών για λογαριασµό της σχολής σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης. Πολύ ορθή πρόβλεψη. Και αυτό πιστεύω ότι
διαφαίνεται σε µια πρώτη ανάγνωση και είναι θεµιτό.
Όµως, υπάρχει η ΑΣΤΕΡ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια
σχολή µε µεγαλύτερη ιστορία, τεράστια ιστορία στη χώρα και
συνεισφορά στην τουριστική εκπαίδευση. Γνωρίζω πόσο έχετε
ασχοληθεί και πριν αναλάβετε την ηγεσία του Υπουργείου. Αναγνωρίζω και την αγωνία σας, αφού συνεργάζοµαι συνεχώς και
µε τα στελέχη του Υπουργείου. Και είναι στην κατεύθυνση της
διορθωτικής παρέµβασης του Υπουργείου, ώστε να θεραπεύσουµε αυτές τις παθογένειες.
Θεωρώ, ωστόσο, ότι θα µπορούσε να αποτελέσει τον πυλώνα
της τουριστικής εκπαίδευσης στο Αιγαίο. Θέλω να σας θυµίσω
ότι στις απέναντι όχθες υπάρχουν δεκάδες τουριστικές δοµές σε
ανώτατο επίπεδο. Είναι σαράντα χιλιάδες οι φοιτητές στον τουρισµό. Στην Κύπρο υπάρχουν σχολές ανώτατης εκπαίδευσης και
δοµές τουριστικής εκπαίδευσης µε τριάντα πέντε χιλιάδες ξένους φοιτητές. Θα µπορούσε, λοιπόν, η ΑΣΤΕΡ να αξιοποιήσει
και να χρησιµοποιήσει παράλληλα µε τις δικές της υποδοµές που
είναι τεράστιες -και µάλιστα µέρος αυτών τώρα είναι αναξιοποίητες- και εγκαταστάσεις που ανήκουν στην περιφέρεια και σε άλλους δήµους του νησιωτικού χώρου, του Αιγαίου, στην Κω, στη
Σύρο και σε άλλα νησιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κατά κύριο λόγο, όµως, θέλω να επισηµάνω ότι υπάρχει η
ανάγκη ενός αυτόνοµου νοµοσχεδίου που θα δηµιουργεί ένα
πλαίσιο για την τουριστική εκπαίδευση. Δύο χρόνια πριν και την
επόµενη είχα παρακαλέσει το Προεδρείο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων να συζητηθεί µονοθεµατικά η τουριστική εκπαίδευση στη χώρα, σε συνεργασία και µε τη συνδροµή του
Υπουργείου Παιδείας. Δεν έχει γίνει ακόµα αυτό. Νοµίζω ότι χρειάζεται να υπάρχουν τολµηρές αλλαγές στο ν. 3105/2003. Θεωρώ, επίσης, ότι πρέπει να αξιοποιούνται οι καθηγητές, το σύνολο
του εκπαιδευτικού προσωπικού, στη διοίκηση των τµηµάτων και
κυρίως να έχουν αξιοπρεπή αµοιβή, όχι χαµηλότερη από εκείνες
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να επισηµάνω ότι στη φετινή χρονιά η εκπαιδευτική διαδικασία στην
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ΑΣΤΕΡ ολοκληρώθηκε χωρίς εκπαιδευτικά βιβλία, παρά του ότι
ενδιαφέρθηκε προσωπικά η κυρία Υπουργός.
Προφανώς, όµως, υπάρχουν παθογένειες και ελλείψεις του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού, γι’ αυτό δεν ολοκληρώθηκε έγκαιρα αυτή η πρόβλεψη. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη
µία µονοθεµατική συζήτηση γι’ αυτά τα θέµατα.
Επισηµαίνω συνοπτικά αυτά που έχουµε θέσει και άλλες
φορές µε την ευκαιρία συζήτησης και άλλων νοµοσχεδίων του
Υπουργείου Τουρισµού για τα ζητήµατα που πρέπει να συµπεριληφθούν σ’ αυτήν τη συζήτηση. Είναι η εξοµοίωση των πτυχίων
των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης µ’ αυτά των ΤΕΙ και η παροχή δυνατότητας σε αποφοίτους να εντάσσονται σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών σε διάφορα πανεπιστήµια της
χώρας, η επικαιροποίηση και ο σχεδιασµός σύγχρονων προγραµµάτων σπουδών, η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των
υποδοµών των σχολών της ΑΣΤΕΡ από τις ίδιες τις σχολές προκειµένου να αποφέρουν έσοδα και να κατοχυρώσουν την οικονοµική τους αυτοτέλεια, η φοίτηση σ’ αυτές τις σχολές
σπουδαστών από άλλες χώρες µε καταβολή διδάκτρων, η παροχή των ίδιων δικαιωµάτων στους σπουδαστές των σχολών µ’
αυτά των ΑΕΙ και των ΤΕΙ. Αναφέροµαι κυρίως σε εκπτωτικά εισιτήρια και απλά ζητήµατα όπως είναι η σίτιση, η στέγαση κ.λπ..
Κυρία Υπουργέ, πιστεύω ότι σύντοµα θα έλθει ένα πλήρες νοµοθέτηµα που θα αφορά την τουριστική εκπαίδευση. Πρέπει να
ξεκαθαρίσω ότι ο µηδενισµός, η ισοπέδωση και η λογική «άσπροµαύρο» δεν προσφέρουν τίποτα θετικό.
Θέλω να συγχαρώ για άλλη µία φορά το Υπουργείο Τουρισµού
και επιχαίρω για τη νοµοθετική δραστηριότητα που σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα έφερε το Υπουργείο. Ελπίζω να στηρίξουµε
όλοι αυτό το νοµοθέτηµα γιατί ο τουρισµός είναι από τους λίγους
τοµείς που στάθηκαν όρθιοι στην κρίση και αποτελεί συγκριτικό
και ποιοτικό πλεονέκτηµα στη χώρα µας για το µέλλον.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την ελληνική οικονοµία ο
τουρισµός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης µε σηµαντική
συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, στην απασχόληση
και στις επενδύσεις. Η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, η εκτεταµένη ακτογραµµή και το φυσικό περιβάλλον είναι ορισµένα
από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα µας
από τους σηµαντικότερους τουριστικούς προορισµούς παγκοσµίως.
Ταυτόχρονα, ο τουρισµός µαζί µε τη ναυτιλία αποτελούν τους
πιο εξωστρεφείς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας µε την εισροή
ταξιδιωτικού συναλλάγµατος να επιδρά θετικά στο ισοζύγιο πληρωµών της χώρας, συµβάλλοντας στη µείωση του ελλείµµατος
των τρεχουσών συναλλαγών.
Σήµερα η κρίση που διέρχεται η ελληνική οικονοµία υποδεικνύει την αναγκαιότητα υιοθέτησης δράσεων στην κατεύθυνση
προσαρµογής σ’ ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Αποτελεί κοινή
διαπίστωση ότι το πρότυπο αυτό θα πρέπει να δίνει έµφαση στην
αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της χώρας και στην τόνωση της
εξωστρέφειας και των επενδύσεων.
Το ενδιαφέρον της αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής
οικονοµίας από την πλευρά των πολιτικών και των εργαλείων τόνωσης της εξωστρέφειας στρέφεται εύλογα στις στρατηγικές
ανάπτυξης των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως και
στον τοµέα του τουρισµού ο οποίος καλείται να διαδραµατίσει
πιο ενεργό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µέσα σ’
ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον από τις χώρες της Μεσογείου, αλλά και από τους νέους αναδυόµενους προορισµούς.
Το παρόν σχέδιο νόµου του Υπουργείου Τουρισµού κινείται
ακριβώς σ’ αυτή την κατεύθυνση, διαµορφώνοντας µία νέα τουριστική πολιτική µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας του
τουριστικού προϊόντος. Η εξέλιξη του διεθνούς ανταγωνισµού,
οι αλλαγές στο τουριστικό προϊόν, οι εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιβάλλουν αλλαγές
στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, συµπληρώνοντας το νοµοθε-
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τικό κενό όπου απαιτείται.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, επιχειρείται η απλούστευση και η
συντόµευση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών καταλυµάτων µε παράλληλη διασφάλιση της ποιότητας του
τουριστικού προϊόντος και ελέγχου της παραβατικότητας. Η αποσαφήνιση αυτή αναµένεται να αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον
και το ρυθµό λειτουργίας και δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων,
συµβάλλοντας στην ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και στη µείωση της ανεργίας µε το προσωπικό που δυνητικά
θα απασχολήσει τις νέες επιχειρήσεις, ενώ η αύξηση των θέσεων
απασχόλησης θα επιφέρει και αύξηση των εργοδοτικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Παράλληλα, θέλοντας να ενθαρρύνει την προώθηση ενός νέου
τουριστικού προϊόντος που είναι τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, το νοµοσχέδιο εισάγει νέες προδιαγραφές γι’ αυτά µε
βάση τις οποίες είναι δυνατή η πώληση τουριστικών κατοικιών
από το στάδιο της αδειοδότησης, καθώς και η πώληση συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων, spa, συνεδριακά και άλλα ως ανεξάρτητων ιδιοκτησιών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα αυτοχρηµατοδότησης της επένδυσης και κατά συνέπεια
βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.
Ταυτόχρονα, το νοµοσχέδιο που εξετάζουµε επιχειρεί την απλοποίηση των διαδικασιών χωροθέτησης και αδειοδότησης τουριστικών λιµένων, οι οποίες είναι αρκετά πολύπλοκες και χρονοβόρες. Επίσης, προβλέπει διατάξεις διάθεσης- πρόσθεσης λιµενικών υποδοµών για υπηρεσίες πρόσδεσης, ελλιµενισµού υδροπλάνων σε τουριστικούς προορισµούς ιδιαίτερα αγαπητούς κατά
την καλοκαιρινή περίοδο.
Τέλος, προβλέπει τη δηµιουργία µιας νέας κατηγορίας τουριστικού λιµένα, τις θαλάσσιες ζώνες ναυδέτων, η λειτουργία των
οποίων θα σηµάνει το τέλος της άναρχης εκµετάλλευσης παράκτιων χώρων, αφού ορίζεται αντάλλαγµα προς το ελληνικό δηµόσιο για την παραχώρηση του θαλάσσιου χώρου.
Δεν θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στα επιµέρους άρθρα
του σχεδίου νόµου, καθώς µας τα περιέγραψαν αναλυτικότερα
οι εισηγητές.
Μέχρι σήµερα δεν υφίσταται ένα σαφές θεσµικό πλαίσιο που
να ορίζει την έννοια, τον τρόπο άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων και την πιστοποίηση επιχειρήσεων που θα µπορούσαν
να δραστηριοποιηθούν σε αυτές τις µορφές τουρισµού. Έτσι, η
συγκεκριµένη διάταξη για τον οινοτουρισµό και η τροπολογία
που κατατέθηκε για τον αγροτουρισµό έρχονται να καλύψουν το
νοµοθετικό κενό και να θέσουν το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις µορφές τουρισµού.
Η ανάπτυξη αυτών των µορφών τουρισµού αναµένεται να έχει
θετικές συνέπειες για τις οικονοµίες των αγροτικών περιοχών,
καθώς µπορεί να συµπληρώσει το εισόδηµα των αγροτών και να
βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους. Επίσης,
διασφαλίζει και δηµιουργεί νέες θέσεις αυτοαπασχόλησης και
συµβάλλει στην παραµονή των πληθυσµών στις περιοχές αυτές.
Εκτός όµως από τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας επιβιώνουν συχνά επαγγέλµατα που τείνουν να εκλείψουν, όπως η ξυλογλυπτική και η υφαντική. Παράλληλα, προβάλλει την αρχιτεκτονική και πολιτιστική µας κληρονοµιά και προσδίδει νέα χαρακτηριστικά στην ελληνική τουριστική προσφορά.
Τέλος, ο οινοτουρισµός και ο αγροτουρισµός αναπτύσσονται
όλες τις εποχές του χρόνου αµβλύνοντας έτσι το πρόβληµα της
τουριστικής εποχικότητας που ως γνωστόν αποτελεί ένα από τα
σηµαντικότερα προβλήµατα του ελληνικού τουρισµού.
Δεύτερον, θα ήθελα να σταθώ στη διάταξη που προβλέπει τη
χορηγία για την τουριστική προβολή της Ελλάδος. Η προβολή
της χώρας σε παγκόσµιο επίπεδο ως ασφαλές και ελκυστικό τουριστικό προϊόν αποτελεί κυρίαρχο στόχο του Υπουργείου Τουρισµού, καθώς µέσω της προβολής επιτυγχάνεται αύξηση του
αριθµού των διεθνών επισκεπτών. Η χώρα µας προβάλλεται από
µία µεγάλη πολύγλωσση και παγκόσµια εκστρατεία µάρκετινγκ
σε όλα τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης. Επιπλέον, εκπροσωπείται
σε όλες τις µεγάλες εµπορικές εκθέσεις τουρισµού και προβάλλεται από µεγάλα γραφεία ταξιδιών και ξεναγήσεων παγκοσµίως.
Στις δύσκολες στιγµές που βιώνουµε τέτοιες δράσεις προβο-
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λής µπορούν και πρέπει να υποστηριχθούν χωρίς να επιβαρυνθεί
ο κρατικός προϋπολογισµός, ο οποίος είναι άλλωστε µειωµένος
για την προβολή κατά 15% σε σχέση µε πέρυσι. Πολύ ορθά, λοιπόν, έρχεται το άρθρο 27 να αναγνωρίσει το θεσµό των χορηγιών
και να ορίσει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να παρέχει
τη δυνατότητα αποδοχής χορηγιών µε διαφανείς διαδικασίες
από το Υπουργείο Τουρισµού ή τον ΕΟΤ για την τουριστική προβολή της Ελλάδος.
Ταυτόχρονα, το άρθρο 31 προστατεύει το χορηγό, καθώς προβλέπει την υποβολή σε αυτόν αναλυτικής έκθεσης απολογισµού
της χρήσης του χρηµατικού ποσού ή άλλης οικονοµικής µορφής
ενίσχυσης και διασφαλίζεται νοµοθετικά ότι το χρηµατικό ποσό
που έδωσε στο δηµόσιο χρησιµοποιείται για το σκοπό της συγκεκριµένης χορηγίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα µε περισσότερα από
δεκαπέντε χιλιάδες χιλιόµετρα παραλίες, µε εκατόν ενενήντα χιλιάδες ακτές και έξι χιλιάδες µικρά και µικρότερα νησιά αποτελεί
κορυφαίο τουριστικό προορισµό παγκοσµίως. Ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός τουριστών καθώς και το προφίλ του σηµερινού
ταξιδιώτη απαιτούν διαφοροποίηση και εµπλουτισµό τού προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος της χώρας µας, καθώς και
την ανάπτυξη αντίστοιχης υποδοµής. Έτσι, σήµερα, µία από τις
βασικές προτεραιότητες της ελληνικής πολιτείας είναι να δηµιουργήσει µία δυναµική και βιώσιµη τουριστική υποδοµή για όλες
τις εποχές του χρόνου που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις
του 21ου αιώνα.
Σε αυτό το πλαίσιο το σχέδιο νόµου που έχουµε στα χέρια µας
προωθεί ένα νέο µακροπρόθεσµα ανταγωνιστικό µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης και στοχεύει στην αναβάθµιση και παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Σας καλώ, λοιπόν κι εγώ µε τη σειρά µου όλους να υπερψηφίσετε, έτσι ώστε ο τουριστικός τοµέας της Ελλάδας να διατηρηθεί
ισχυρός και κερδοφόρος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Στέφανος Σαµοΐλης.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να κάνω µία αναφορά στην τροπολογία
προσθήκη που έχουµε καταθέσει ως ΣΥΡΙΖΑ και αφορά τις ρυθµίσεις για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήµατος φυσικών
προσώπων.
Λείπει και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών που
είπε τα δικά του και θα ήθελα στην τροπολογία που ανέλυσε να
κάνουµε κάποιες παρατηρήσεις. Ελπίζω να τα δει από τα Πρακτικά. Για τις εκπρόθεσµες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικονοµικού έτους 2014 που θα
υποβληθούν µέχρι 31-7-2014, δεν επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι
και πρόστιµα κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Οι δηλώσεις του προηγούµενου εδαφίου υπάγονται κατ’ εξαίρεση στις
διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3296/2004.
Το δεύτερο σηµείο. Για τις εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικονοµικού έτους 2014 που θα υποβληθούν µέχρι 30-9-2014 δεν
επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων.
Τρίτον. Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών του
άρθρου 9 του ν.2238/94 που αφορούν το οικονοµικό έτος του
2014 και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης λαµβάνονται υπ’ όψιν και στην περίπτωση που συµπεριληφθούν σε
εκπρόθεσµες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος.
Τέταρτον, η προθεσµία των παραγράφων 1 και 2 παρατείνεται
για κάθε ηµέρα κατά την οποία δεν λειτουργεί ή παρουσιάζονται
τεχνικά προβλήµατα στην ηλεκτρονική εφαρµογή υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Είναι µία
τροπολογία που έχουµε καταθέσει, ο Δηµήτρης Γελαλής, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Βούτσης Νίκος, εγώ, η Κούβελα Φωτεινή
και ο Μαντάς Χρήστος. Την καταθέσαµε, διότι, όπως γνωρίζετε,
θέλουµε να περάσει από το Υπουργείο Οικονοµικών. Έχουν δηµιουργηθεί τεράστια θέµατα, όσον αφορά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
Όσον αφορά τώρα την τροπολογία που προηγουµένως ο κ.
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Μαυραγάνης ανέλυσε, δηλαδή την τροπολογία µε αριθµό
1581/25/17-7-14, θα ήθελα να πω κατ’ αρχήν ότι γενικά ο ΕΝΦΙΑ
είναι ένας φόρος κι ένας νόµος που συντάχθηκε µε τη λογική
«για όσα λεφτά θέλω, ας φτιάξω ένα νόµο να τα βρω». Τους συντάκτες δεν τους ενδιέφερε ούτε αν µπορεί να ανταποκριθεί ο
κάθε φορολογούµενος ούτε αν είναι δυνατόν να εφαρµοστούν
οι διατάξεις του ούτε αν το υπάρχον πληροφοριακό σύστηµα του
Υπουργείου Οικονοµικών έχει τα δεδοµένα που απαιτεί ο νόµος.
Εξάλλου τέτοιες αδυναµίες και λάθη του συστήµατος προσπαθεί
να εξυγιάνει σε κάποιο βαθµό αυτή η τροπολογία.
Εµείς θα θέλαµε να πούµε ότι όσον αφορά την παράγραφο 13,
γενικά είναι θετικό το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα ο φορολογούµενος να κάνει την όποια διόρθωση χωρίς πρόστιµο.
Το ύποπτο, όµως, σηµείο είναι στο τέλος της παραγράφου,
όπου αναφέρεται ότι «ακίνητα που έχουν πρόβληµα στην περιγραφή θα θεωρούνται ως µη δηλωθέντα». Δηλαδή, όποιος είχε
δηλώσει ένα ακίνητο πριν χρόνια πλήρωνε κανονικά τους φόρους
του χωρίς πρόβληµα και τώρα επειδή τα κριτήρια µε τον ΕΝΦΙΑ
άλλαξαν και χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για τον προσδιορισµό του φόρου που αναλογεί στο ακίνητο, θα πρέπει ο καθένας
να ξαναµπεί στο σύστηµα και να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του
ακινήτου, αλλιώς θα θεωρείται ότι δεν το δήλωσε ποτέ, µε τις
ανάλογες κυρώσεις πάντα.
Αυτό είναι άδικο, διότι δεν είναι ο καθένας λογιστής για να
µπαίνει κάθε χρόνο σε αυτήν τη διαδικασία, επειδή κάθε χρόνο
κάτι αλλάζει. Ούτε τις απαραίτητες γνώσεις έχει ο κάθε πολίτης
για να το κάνει ούτε απλό είναι ούτε διαθέτει λεφτά για λογιστή
κάθε χρόνο. Αυτά είναι για την παράγραφο 13 της τροπολογίας.
Όσον αφορά την παράγραφο 2 της τροπολογίας, είναι λογική
και κρίνεται αναγκαία η προσαρµογή, για να µην έρχονται σε αντίθεση οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα µε τις διατάξεις του
ΕΝΦΙΑ. Δίδεται έτσι µια αναγκαία παράταση. Αυτά είναι όσον
αφορά την τροπολογία η οποία προηγουµένως αναλύθηκε από
τον κ. Μαυραγάνη.
Θα ήθελα να προσθέσω στην τροπολογία που καταθέσαµε ως
ΣΥΡΙΖΑ και το θέµα της προσωποκράτησης για οφειλές προς το
δηµόσιο. Εµείς θεωρούµε ότι είναι ένα ζήτηµα ευαίσθητο για
συµπολίτες µας οι οποίοι αδυνατούν να εκπληρώσουν, αν θέλετε,
τις οφειλές τους προς το ελληνικό δηµόσιο. Με το να τους σέρνουµε στα κελιά των φυλακών δε νοµίζω ότι βγάζουµε τίποτα και
δηµιουργείται και ένα ιδιαίτερο κοινωνικό πρόβληµα. Θα πρέπει
το Υπουργείο Οικονοµικών να το δει µε ευαισθησία.
Θα ήθελα να πω στο χρόνο που µου µένει δύο πράγµατα για
το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού. Γίνεται µια προσπάθεια από το Υπουργείο Τουρισµού να τακτοποιήσει κάποια πράγµατα. Δεν έχει καθορίσει, όµως, ακόµα το Υπουργείο Τουρισµού
τη γενική του στρατηγική. Αυτά τα οποία, δηλαδή, καταγράφονται σε αυτό το νοµοσχέδιο είναι αποσπασµατικές ρυθµίσεις που
στις περισσότερες των περιπτώσεων δηµιουργούν και ιδιαίτερα
προβλήµατα. Για παράδειγµα, το γεγονός ότι οι ακτές διαβρώνονται και είναι ένα φαινόµενο ιδιαίτερο δεν το λαµβάνουν υπ’
όψιν τους.
Κυρία Υπουργέ, βεβαίως και όλοι θέλουµε να εισπράξουµε
από τον τουρισµό. Θα πρέπει, όµως, να βλέπουµε και ένα βήµα
πέρα από τη µύτη µας, ότι αν συνεχίσει η διάβρωση των ακτών
και µε τις παρεµβάσεις που ελεύθερα πια δίνονται στους ιδιώτες,
το ελληνικό δηµόσιο θα πρέπει να αποκαταστήσει αυτή τη ζηµιά,
η οποία είναι τεράστια. Το ένα ζήτηµα είναι αυτό.
Δεύτερον, νοµίζω ότι είναι µόνιµο χαρακτηριστικό αυτών των
νοµοθετηµάτων να µην λαµβάνουν υπ’ όψιν τους µια κατάσταση
που υπάρχει στη χώρα, την κατάσταση των υπαρχόντων λιµένων,
την κατάσταση των ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων, δωµατίων και
των ξενοδοχείων. Δεν τα λαµβάνει καθόλου υπ’ όψιν.
Τι θα κάνουµε; Στην Κέρκυρα έχουµε το 50% περίπου του
αριθµού κλινών σε ενοικιαζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα και
άλλο τόσο είναι τα ξενοδοχεία. Τι θα κάνουµε; Να τα γκρεµίσουµε;
Στην Κέρκυρα –ξέρει ο κύριος Υπουργός Ναυτιλίας που
έφυγε- έχουµε πάνω από είκοσι λιµανάκια, τα οποία ονοµάζουµε
ορφανά. Τι θα κάνουµε µε αυτά τα λιµανάκια; Θα τα µπαζώσουµε; Δεν θα πρέπει να δοθεί µία διέξοδος;
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Στην Κέρκυρα έχουµε τρεις βιολογικούς καθαρισµούς. Το µεγαλύτερο κοµµάτι του νησιού είναι χωρίς βιολογικούς καθαρισµούς.
Στην Κέρκυρα έχουµε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους µε
το χόρτο να είναι στο ενάµισι µέτρο ύψος. Έγιναν δαπάνες σε
αρχαιολογικούς χώρους, για να γίνουν ξύλινα µονοπάτια, που
κατασκευάστηκαν και πληρώθηκαν από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Είναι σάπια και δεν αντικαθιστούν τις σανίδες, για να
περπατήσει ο τουρίστας.
Στην Κέρκυρα έχουµε τρίτο χρόνο τώρα το Αρχαιολογικό Μουσείο κλειστό. Αυτά, ποιος θα τα τακτοποιήσει; Κάποιος άλλος;
Είναι προφανής η προσπάθεια του Υπουργείου Τουρισµού να
προσαρµόσει όλη τη νοµοθεσία στις απαιτήσεις των µεγαλοεπενδυτών. Ξέρετε, όµως κυρία Υπουργέ, οι µεγαλοεπενδυτές
είναι µετρηµένοι στα πέντε δάχτυλα του χεριού µας. Ο ελληνικός
λαός είναι αυτός ο οποίος κρατά τη χώρα και ο ελληνικός λαός
είναι αυτός ο οποίος υποφέρει για τον τουρισµό, γιατί, όπως ξέρετε, µε την αύξηση του τουρισµού το 2013 είχαµε µείωση των
εργαζοµένων στον τουρισµό.
Αυτή είναι η ανάπτυξή µας; Αυτός είναι ο τουρισµός µας; Ξέρετε, θα πρέπει να ενδιαφερθούµε για τον τουρισµό και για την
ανάπτυξη µε δύο βασικά κριτήρια, την προστασία του φυσικού
και του αρχαιολογικού µας περιβάλλοντος, των µνηµείων µας και
την προσφορά εργασίας µέσω της ανάπτυξης µε ανθρώπινες
συνθήκες. Γιατί για να αναφερθώ και πάλι στην Κέρκυρα, οι λιποθυµίες των καθαριστριών στα ξενοδοχεία όλο και αυξάνονται
λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας και δεν υπάρχει Επιθεώρηση Εργασίας, για να ελέγξει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο είχε
ζητήσει η Υπουργός κ. Κεφαλογιάννη.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προς συζήτηση σχέδιο νόµου
έρχεται για να συµβάλλει στην προσπάθεια που κάνουµε για την
στήριξη του ελληνικού τουρισµού και την ανάδειξη του κλάδου
σε αξιόπιστη κινητήρια δύναµη της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Όπως οι περισσότεροι συµφωνούµε, η διαφαινόµενη για δεύτερη συνεχή χρονιά ανοδική πορεία του εισερχόµενου τουρισµού αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη να γίνουµε ακόµη πιο
αποτελεσµατικοί, να διευρύνουµε το φάσµα των µεταρρυθµίσεων, να απαλείψουµε ό,τι αποτελεί τροχοπέδη για την επιχειρηµατικότητα και ό,τι είναι ενάντια σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές. Παράλληλα, βρισκόµαστε στη χρονική στιγµή στην οποία
η Ελλάδα εµφανίζει µία σηµαντική δυναµική ως προορισµός.
Όµως, και ο διεθνής ανταγωνισµός γίνεται εντονότερος. Απαιτούνται, λοιπόν, στρατηγικός σχεδιασµός, αποφασιστικότητα, ριζοσπαστικές λύσεις, τολµηρές µεταρρυθµίσεις που θα αξιοποιήσουν την ευνοϊκή συγκυρία και θα γίνουν µοχλοί ανάπτυξης
µε ορίζοντα δεκαετίας. Με άλλα λόγια, τώρα είναι η στιγµή για
τη µέγιστη δυνατή συνεργασία και αποτελεσµατικότητα. Ο τουρισµός είναι µία εθνική, συλλογική προσπάθεια, που ξεπερνά
στενές και µίζερες αντιπαραθέσεις.
Και εδώ θέλω να πω ότι έχω την ελπίδα πως µετά από δύο χρόνια δουλειάς και αποτελεσµάτων θα µπορούσε η αντιπολίτευση
να αρθρώσει µια συγκροτηµένη κριτική. Δυστυχώς, και πάλι δεν
τα καταφέρατε, κύριοι της Αντιπολίτευσης. Δεν προσπαθήσατε
καν. Αναλωθήκατε σε εύκολα τσιτάτα, φτηνή παραπληροφόρηση, στερεότυπα που δεν µπορούν να σταθούν. Και θα έλεγα
ότι πραγµατικά λυπάµαι ιδιαίτερα, γιατί και σήµερα, όπως και
χθες, δεν προσθέσατε απολύτως τίποτα στον δηµόσιο διάλογο.
Για εµάς ο τουρισµός είναι πεδίο σύνθεσης και δηµιουργικότητας.
Όπως έχουµε τονίσει επανειληµµένα, πέρα από τη διατήρηση
και την ενίσχυση του αριθµού των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων, κύριοι στόχοι µας είναι ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών,
ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος, η αύξηση της κατά
κεφαλήν δαπάνης, η βιωσιµότητα των προορισµών, µε έµφαση
στην προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η τόνωση
της απασχόλησης, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και
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τέλος, η διάχυση του τουριστικού πλεονάσµατος στην περιφέρεια και τις τοπικές κοινωνίες.
Προς αυτήν την κατεύθυνση και σε ό,τι αφορά το θεσµικό σκέλος, ο ελληνικός τουρισµός εµφανίζεται σηµαντικά ενισχυµένος.
Για τον αποδοτικότερο σχεδιασµό και την υλοποίηση της πολιτικής µας, προχωρήσαµε σε πλήρη ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων της κεντρικής υπηρεσίας και των εποπτευόµενων φορέων.
Για την προσέλκυση επενδύσεων επαναδιατυπώθηκε το ειδικό
χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισµό, δηµιουργήθηκαν νέα προϊόντα, όπως η οργανωµένη υποδοχή τουριστικών δραστηριοτήτων και τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας και άλλα ανασχεδιάστηκαν.
Για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης, συντελείται µία πρωτόγνωρη απλούστευση όλων των διαδικασιών αδειοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων.
Εδώ να σηµειώσω ότι αναφερόµαστε σε όλες τις επιχειρήσεις,
όχι µόνο τις µεγάλες, αλλά και τις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις και µάλιστα από τη στιγµή που ρυθµίζονται θέµατα για
τουριστικές επιχειρήσεις, όπως καταλύµατα, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και δικύκλων, οδικών µεταφορών, που χρόνια απασχολούσαν τους αντίστοιχους κλάδους.
Το Υπουργείο Τουρισµού και να συναρµόδια Υπουργεία προχωρούµε µε σταθερά βήµατα στις αλλαγές που υπολείπονται
στα επίµέρους θεσµικά πλαίσια και είναι απαραίτητες για την
ασφαλή προώθηση των τουριστικών επενδύσεων, όπως τον χωροταξικό και τον πολεοδοµικό σχεδιασµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νοµοθετική παρέµβαση, λοιπόν, είναι µέρος µιας συντονισµένης προσπάθειας και δουλειάς
που έχει γίνει την τελευταία διετία από την Κυβέρνηση και όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς για την αλλαγή του παραγωγικού
µοντέλου και στον τουρισµό.
Ειδικοί στόχοι του σχεδίου νόµου είναι η µείωση στο ελάχιστο
δυνατό της παρέµβασης του κράτους στην επιχειρηµατικότητα,
η καλλιέργεια σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ κράτους και πολιτών, η αναβάθµιση της συνολικής ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών, η ενίσχυση των πόρων της τουριστικής εκπαίδευσης,
η προστασία του προϊόντος µε αυστηρούς περιβαλλοντικούς
όρους και έλεγχο της παραβατικότητας, ο εµπλουτισµός της
προσφοράς µε νέες δυνατότητες για τον επισκέπτη όλον τον
χρόνο και η ανάδειξη του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού σε
σύγχρονο και ευέλικτο µέσο προβολής και προώθησης της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Προς αυτήν την κατεύθυνση και σε ό,τι αφορά το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, προχωρούµε σε κωδικοποίηση και απλούστευση των εννοιών για τουριστικές επιχειρήσεις. Για παράδειγµα οι τέσσερις µορφές ξενοδοχείων γίνονται µία, όπως και
οι δύο µορφές ενοικιαζόµενων δωµατίων.
Επιπλέον, προτείνουµε απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης για καταλύµατα, µε παρεµβάσεις όπως η κατάργηση
του σταδίου της έγκρισης της αρχιτεκτονικής µελέτης, καθώς
και της καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου, η οποία έχει
πλέον ενσωµατωθεί στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων, όπου αυτή απαιτείται.
Με την υποβολή των δικαιολογητικών, βάσει τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, χορηγείται αυτοµάτως το ειδικό σήµα
λειτουργίας και ο έλεγχος από την κρατική υπηρεσία έχει πλέον
χαρακτήρα περιορισµού της παραβατικότητας και όχι προληπτικό. Πρόκειται, ουσιαστικά, για µια νέα προσέγγιση της αδειοτοτικής διαδικασίας και σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ κράτους
και πολίτη.
Η δε κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, µε
βάση σύγχρονα πρότυπα, θα γίνεται πλέον από το Ξενοδοχειακό
Επιµελητήριο Ελλάδος, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία. Έχει, άλλωστε, συσσωρευµένη γνώση και εµπειρία στα
θέµατα της λειτουργίας των καταλυµάτων όλων των κατηγοριών
και µεγεθών. Το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδος είναι
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και άρα έχει όλα τα εχέγγυα
για την επιτέλεση, µε τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, της αρµοδιότητας της κατάταξης.
Αυτό, άλλωστε, ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και το
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Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο, µαζί µε ξενοδοχειακούς φορείς
κρατών-µελών της Ευρώπης, συµµετέχει στο µοναδικό κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα κατάταξης ξενοδοχείων και άλλων µορφών καταλυµάτων, το οποίο εφαρµόζεται σε δεκαπέντε χώρες µε φορέα
κατάταξης τις ίδιες τις ξενοδοχειακές οργανώσεις.
Εποµένως, οι υπηρεσίες του κράτους δεν θα ασχολούνται
πλέον µε χρονοβόρες αυτοψίες προέγκρισης και το προσωπικό
και οι χρηµατικοί πόροι θα µπορούν να κατευθυνθούν σε έργο
χρήσιµο για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος και το
δραστικό περιορισµό της παραβατικότητας.
Εν συνεχεία, για τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, στηρίζουµε ακόµα περισσότερο ένα σηµαντικό θεσµό. Το σχετικό
άρθρο προβλέπει τη δυνατότητα σύστασης ιδιοκτησιών σε τουριστικές κατοικίες από τη φάση υποβολής στην αρµόδια υπηρεσία των αρχιτεκτονικών σχεδίων για το σύνολο του σύνθετου
τουριστικού καταλύµατος έναντι της φάσης έγκρισης των οικοδοµικών αδειών που ισχύει σήµερα.
Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα σύµβασης πώλησης ή µίσθωσης των τουριστικών κατοικιών αµέσως µετά την έκδοση των
αδειών δόµησης και σχετικών εγκρίσεων για κάθε εγκατάσταση
έναντι της ισχύουσας κατάστασης, που δίνει αυτήν τη δυνατότητα µόνο µετά την ολοκλήρωση των κατασκευών. Η εφαρµογή
αυτής της διάταξης θα βελτιώσει την ελκυστικότητα του προϊόντος αυτού, καθώς επιτρέπει αφ’ ενός τη δυνατότητα ευκολότερης αυτοχρηµατοδότησης των επενδύσεων και αφ’ ετέρου
προστατεύει και προσφέρει ευελιξία στους αγοραστές κατοικιών
σε σύνθετα καταλύµατα.
Σε ό,τι αφορά τις ρυθµίσεις για τα ακίνητα του καταργηθέντος
οργανισµού τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εδώ βέβαια δεν υφίσταται κανένα θέµα εκποίησης δηµόσιας περιουσίας
ούτε ακόµα περισσότερο κλεισίµατος των σχολών, όπως έχει
ακουστεί. Τα έσοδα του δηµοσίου από τις εκµισθώσεις των ακινήτων που θα φιλοξενούν ταυτόχρονα εκπαιδευτικές λειτουργίες
του Υπουργείου µεταφέρονται και εγγράφονται στον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Τουρισµού και διατίθενται αποκλειστικά και µόνο σε δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελµατικής
κατάρτισης.
Εδώ θέλω να σηµειώσω ότι για πρώτη φορά η τουριστική εκπαίδευση αναβαθµίζεται και εκσυγχρονίζεται σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Παιδείας, οι ανώτερες σχολές στη Ρόδο και στην
Κρήτη είναι ήδη σε διαδικασία αναβάθµισης, καθώς εκτός των
άλλων εκπονούνται προγράµµατα σπουδών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και µε την πρόθεση να προσελκύσουµε σπουδαστές από το εξωτερικό στις ελληνικές σχολές.
Μια επιπλέον σηµαντική διάταξη, που σχετίζεται µε την κατάρτιση, αφορά και στο επάγγελµα του ξεναγού. Με το προτεινόµενο άρθρο δίνουµε τη δυνατότητα ξενάγησης στις λεγόµενες
«σπάνιες» γλώσσες, ώστε να κάνουµε την παραµονή πιο ευχάριστη και το προϊόν πιο ελκυστικό ιδίως στους επισκέπτες προερχόµενους από τις αναπτυσσόµενες χώρες.
Στο δεύτερο και τέταρτο κεφάλαιο δίνεται έµφαση στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού που εµφανίζουν θετική προοπτική και µπορούν να συµβάλλουν στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Έτσι, για την ενίσχυση του χειµερινού και του
ορεινού τουρισµού προτείνουµε οριστική επίλυση του θέµατος
λειτουργίας των υφιστάµενων χιονοδροµικών κέντρων και των
εντός αυτών κτηριακών εγκαταστάσεων.
Ακόµα, στην προσπάθεια αξιοποίησης του υδάτινου χώρου και
µε σκοπό την αύξηση της ελκυστικότητας των παράκτιων περιοχών και την ένταξή τους σε ένα συνολικό προϊόν, γίνονται παρεµβάσεις όπως η τροποποίηση της έννοιας του καταφυγίου τουριστικών σκαφών και της διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού
λιµένα, καθώς και η εισαγωγή πλαισίου για θαλάσσιες ζώνες ναυδέτων και εξυπηρέτησης υδροπλάνων.
Εδώ θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινίσεις για το άρθρο 14
και σε απάντηση όσων εδώ µιλούν µόνο µε ιδεοληψίες και µε πολιτικά συµπλέγµατα. Η ρύθµιση του άρθρου 14 αφορά µόνο τις
δεκαέξι µαρίνες που είναι χωροθετηµένες µε τον ν.2160/1993 για
λογαριασµό και µε πρωτοβουλία του ελληνικού δηµοσίου και όχι
ιδιωτών. Είναι απόλυτα εύλογο και αναµενόµενο µετά από είκοσι
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ένα χρόνια σε ορισµένες από αυτές τις µαρίνες να έχουν επέλθει
µικρής έκτασης και σηµασίας πραγµατικές µεταβολές κυρίως
στη χερσαία ζώνη τους και αυτές οι µεταβολές -που δεν είναι επ’
ουδενί αυθαιρεσίες- έχουν δηµιουργήσει µια νέα πραγµατική κατάσταση που µε τη σειρά της πρέπει να έχει το αντίκρισµά της
στο ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Όµως, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, µε το δεδοµένο ότι
αυτές οι µαρίνες χωροθετήθηκαν πριν από είκοσι χρόνια µε
νόµο, δεν είναι δυνατόν ούτε στοιχειωδώς λειτουργικό να προσφεύγουµε σε τροποποιητικές διατάξεις κάθε φορά που ανακύπτει ένα ήσσονος σηµασίας και περιορισµένης έκτασης ζήτηµα
που αφορά οποιαδήποτε από αυτές τις δεκαέξι κρατικές µαρίνες. Και µάλιστα δεν έχει να κάνει µε όρους δόµησης ή άλλα ζητήµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Σε κάθε περίπτωση, εισάγεται ρητή εξαίρεση από τη ρύθµιση
αυτή για όσες από τις δεκαέξι µαρίνες δεσµεύει και θέτει υπό
τον έλεγχό του το ΤΑΙΠΕΔ. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι µαρίνες
που µπαίνουν στη διαγωνιστική διαδικασία είναι εύλογο για µια
σειρά από λόγους να θωρακίζονται σε οποιεσδήποτε µεταβολές
υφίστανται µε προεδρικά διατάγµατα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους από τις µελλοντικές ανάδοχες
εταιρείες, δηλαδή τους επενδυτές.
Εν συνεχεία και σε συνδυασµό µε τη σχετική τροπολογία που
καταθέσαµε, εισάγεται για πρώτη φορά µετά από ουσιαστική και
γόνιµη συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία το πλαίσιο το
οποίο ορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων αγροτουρισµού και οινοτουρισµού.
Οι προτεινόµενες διατάξεις καλύπτουν αφ’ ενός µεν το νοµοθετικό κενό, αφ’ ετέρου προβλέπουν συντονισµό των δραστηριοτήτων αυτών από ένα συγκεκριµένο και εξειδικευµένο φορέα.
Τα τελευταία χρόνια έχουν δηµιουργηθεί αξιόλογες επιχειρήσεις που προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες και έχουν αυτοχαρακτηριστεί ως αγροτουριστικές. Γι’ αυτό και στο σχέδιο νόµου
υπάρχει πρόβλεψη µετάβασης, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να
προσαρµοστούν σταδιακά στους κανόνες που θέτουµε και να
αποκτήσουν τη σχετική πιστοποίηση. Η αγροτική και οινική παράδοση στη χώρα είναι άλλωστε σηµαντικότατο κεφάλαιο του
ελληνικού πολιτισµού και το αγροτικό τοπίο αναπόσπαστο µέρος
του ελληνικού χώρου. Οφείλουµε, λοιπόν, να αναδείξουµε και
αυτά τα χαρακτηριστικά ως µέρος της συνολικής τουριστικής
προσφοράς.
Επιδίωξή µας είναι να βοηθήσουµε αυτές τις µορφές τουρισµού να περάσουν από τη φάση της περιστασιακής ενασχόλησης σε αυτές της οργανωµένης τουριστικής δραστηριότητας, να
υποστηρίξουν σοβαρά το αγροτικό και οινοποιητικό εισόδηµα
κυρίως στις αποµακρυσµένες και λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές της χώρας.
Όπως άλλωστε έχει δείξει και η διεθνής εµπειρία σε προηγµένες στους συγκεκριµένους τοµείς χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία,
οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, η ανάπτυξη του αγροτουρισµού και του οινοτουρισµού συµβάλλει στη στήριξη των οικογενειακών αγροτικών επιχειρήσεων, στην προώθηση της τοπικής
παραγωγής και στην προσέλκυση επισκεπτών ειδικών ενδιαφερόντων.
Στα άρθρα, λοιπόν, περί αγροτουρισµού και οινοτουρισµού δίνονται ορισµοί όπως των επιχειρήσεων αγροτουρισµού και του
αγροκτήµατος και εισάγονται οι έννοιες του καλαθιού αγροτικών
προϊόντων περιφέρειας. Στόχος είναι η ανάδειξη της τοπικής
αγροδιατροφικής παραγωγής καθώς και του συστήµατος πιστοποίησης µε τη θέσπιση του ειδικού σήµατος αγροτουρισµού και
του σήµατος επισκέψιµου οινοποιείου. Στο πλαίσιο που προτείνουµε, η δραστηριότητα του αγροτουρισµού συνδυάζεται υποχρεωτικά µε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ενώ ενθαρρύνει και την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων.
Στο πέµπτο κεφάλαιο του σχεδίου νόµου διαµορφώνεται το
θεσµικό πλαίσιο ώστε το Υπουργείο Τουρισµού και οι εποπτευόµενοι φορείς, όπως Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, να µπορούν να λαµβάνουν χορηγίες, µε τη βοήθεια των οποίων θα
µπορεί να υλοποιείται το πρόγραµµα προώθησης και προβολής
του τουρισµού αναζητώντας συνεχώς νέα κανάλια επικοινωνίας,
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αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία µάρκετινγκ και σχεδιάζοντας καινοτόµες δράσεις.
Όπως είναι αντιληπτό, η συγκράτηση των επιπέδων τουριστικής κίνησης στη δυσµενή συγκυρία του 2012, καθώς και η θεαµατική βελτίωση που είχαµε την περασµένη χρονιά οφείλεται σε
µεγάλο βαθµό στο µείγµα προβολής του προϊόντος από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού. Στην υψηλή επάρκεια του οργανισµού σε αυτόν τον τοµέα θα συνεχίσουµε να στηριζόµαστε και
τα επόµενα χρόνια.
Η ανάγκη διαρκούς προσαρµογής της στρατηγικής προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στα δεδοµένα του διεθνούς ανταγωνισµού καθώς και η ανάγκη επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση, απαιτούν διεύρυνση των δυνατοτήτων δράσης του οργανισµού, όπως
προτείνουµε στο έκτο κεφάλαιο. Απαιτούν ακόµα πρόβλεψη για
κατάρτιση νέου οικονοµικού κανονισµού για τη διαδικασία υλοποίησης διαφηµιστικών προγραµµάτων καθώς και για τη σύναψη
συµβάσεων µισθώσεων και εκµισθώσεων.
Τέλος, µε τις επόµενες τροπολογίες κάνουµε βελτιώσεις, στις
οποίες καταλήξαµε µετά από συνεννόηση µε συναρµόδια Υπουργεία και λοιπούς φορείς και προσδίδουµε νοµοτεχνική ακρίβεια
σε ό,τι αφορά το πλαίσιο λειτουργίας διαφόρων ειδών τουριστικών επιχειρήσεων.
Επίσης, γίνονται προσθήκες που στοχεύουν στην ακόµα µεγαλύτερη διαφοροποίηση του προϊόντος, όπως για παράδειγµα η
διάταξη για την εκµίσθωση κλασικών επιβατηγών οχηµάτων από
γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων που έχει στόχο να καλύψει µια
νέα µορφή τουρισµού που αναπτύσσεται σε διεθνές επίπεδο και
συνίσταται σε περιηγήσεις µε ιστορικά και κλασικά οχήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητούµε
είναι προϊόν διαβούλευσης µε τους κλαδικούς φορείς, τους πολίτες, τα συναρµόδια Υπουργεία και βεβαίως µε τους συναδέλφους κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Είµαστε βέβαιοι ότι οι αλλαγές που προτείνουµε ενισχύουν πραγµατικά την τουριστική ανάπτυξη, προωθούν τα οφέλη του τουρισµού στις ορεινές και αγροτικές περιοχές, αλλά και σε µικρά
νησιά. Με αυτόν τον τρόπο υπηρετούν τον επόµενο µεγάλο
στόχο µας, δηλαδή τη διάχυση του τουριστικού πλεονάσµατος
σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Σας καλώ, λοιπόν, αφού καταθέσετε τις προτάσεις σας για
όποιες βελτιώσεις, να στηρίξετε τα άρθρα του νοµοσχεδίου και
τις προτεινόµενες τροπολογίες, να κάνουµε µαζί αυτό το αποφασιστικό βήµα, να προχωρήσουµε µαζί για µια ακόµα σηµαντική
µεταρρύθµιση του ελληνικού τουρισµού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ζητήσει ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας για να αναπτύξει τροπολογία την οποία έχει καταθέσει.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε και ζητάµε την
έγκριση του Σώµατος για δύο τροπολογίες που αφορούν το
ν.2932/2001 και, συγκεκριµένα, τις συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας τις οποίες συνάπτουν ακτοπλοϊκές εταιρείες για την εξυπηρέτηση γραµµών που δεν εξυπηρετούνται από την ελεύθερη
δροµολόγηση.
Τι ζητάµε µε αυτές τις δύο τροπολογίες – για να είµαι πάρα
πολύ σαφής: Ζητάµε, πρώτα απ’ όλα, στην περίπτωση κατά την
οποία κάποια εταιρεία αθετήσει τις υποχρεώσεις της και δεν εξυπηρετεί τους προορισµούς στους οποίους πρέπει να πηγαίνει,
να µπορεί -για ένα χρονικό διάστηµα και µέχρι να επαναπροκηρυχθεί η γραµµή- ο Υπουργός να αναθέτει σε άλλη εταιρεία που
έχει δροµολογηµένα πλοία, να δροµολογεί κάποιο πλοίο. Αλλάζοντας, όµως, ορισµένες προϋποθέσεις και θα σας εξηγήσω αµέσως ποιες είναι αυτές.
Είναι, πρώτα απ’ όλα, ότι δε θα εφαρµόζεται ακριβώς το ίδιο
δροµολόγιο και δεύτερον, ότι το µίσθωµα, ενδεχοµένως, θα αλλάζει γι’ αυτήν την περίοδο.
Αυτό είναι αποτέλεσµα αντικειµενικού προβλήµατος. Σήµερα,
έχουµε στο Αιγαίο επτά συµβάσεις µακροχρόνιες, σε δεκαπέντε
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δροµολογιακές γραµµές, κάποιες από τις οποίες δεν εξυπηρετούνται από την εταιρεία που τις έχει αναλάβει.
Μάλιστα, στη µία απ’ αυτές τις συµβάσεις το πλοίο δεν έχει
δροµολογηθεί καθόλου, δεν έχει µπει καθόλου δηλαδή και δεν
µπορούµε να εξυπηρετήσουµε αυτή τη γραµµή µε αντικατάσταση κάποιου άλλου πλοίου, επειδή πολύ απλά δεν υπάρχει κανένα προσφερόµενο. Συζητώ για τη γραµµή Λαύριο-ΨαράΜεστά Χίου. Δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόµενος για να πάει
µε τα ίδια χρήµατα και την ίδια συχνότητα δροµολογίων να εξυπηρετήσει αυτή τη γραµµή.
Όµως, δεν µπορούµε να αφήσουµε τα Ψαρά χωρίς συγκοινωνιακή κάλυψη. Άρα, θα πρέπει να µπορούµε σε αυτό το διάστηµα, µέχρι να επαναπροκηρύξουµε τη γραµµή και να την
εντάξουµε σε ένα άλλο δροµολογιακό σκέλος, για περίπου τρεις
µήνες να βρούµε µια λύση. Όχι µόνο να αξιοποιήσουµε αυτά τα
χρήµατα αλλά και να καλύψουµε τη ζωτική ανάγκη των νησιωτών.
Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της τροπολογίας µας και δεν νοµίζω κανείς σε αυτήν την Αίθουσα να έχει διαφωνία στο να δοθεί
αυτή η εξουσιοδότηση προς τον εκάστοτε Υπουργό Ναυτιλίας,
µετά από τη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, να µπορεί να κάνει αυτές τις αλλαγές. Είναι αλλαγές
απαραίτητες για την ζωτική επικοινωνία των νησιών µας.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά τις µακροχρόνιες συµβάσεις και
τη λύση κοινή συναινέσει αυτών. Τι συµβαίνει εδώ; Το Υπουργείο
Ναυτιλίας έχει έναν προϋπολογισµό περίπου 75 εκατοµµυρίων,
µέσα από τον οποίο επιδοτεί τις γραµµές στις οποίες δεν υπάρχει εµπορικό ενδιαφέρον. Έδωσε, δηλαδή, ο νοµοθέτης πριν από
µερικά χρόνια τη δυνατότητα να συναφθεί µακροχρόνια σύµβαση, µε τον όρο, όµως, ότι µέσα στα τρία πρώτα χρόνια ο ανάδοχος θα αντικαθιστούσε το πλοίο µε κάποιο νεότερο.
Με δύο ρυθµίσεις που πέρασαν το 2010 και το 2012 από τη
Βουλή αυτή η υποχρέωση του πλοιοκτήτη έχει παραταθεί στο
διηνεκές, σχεδόν µέχρι τη λήξη της σύµβασης. Δηλαδή, αναλαµβάνω σήµερα την υποχρέωση να δροµολογήσω ένα πλοίο,
παίρνω µια µακροχρόνια σύµβαση δώδεκα ετών και έχω υποχρέωση µέσα σε τρία χρόνια να αντικαταστήσω το πλοίο το οποίο
έβαλα, µε ένα νεότερο. Δύο φορές, όµως, δόθηκε παράταση σε
αυτήν την υποχρέωση, µε αποτέλεσµα η ηµεροµηνία αντικατάστασης του πλοίου να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία λήξης της
σύµβασης.
Σήµερα, λοιπόν, ούτε ο αντικειµενικός στόχος να µπουν καινούρια πλοία στο Αιγαίο εξυπηρετείται ούτε βεβαίως µπορούµε
να προχωρήσουµε σε οποιαδήποτε αναδιάρθρωση των άγονων
γραµµών, των γραµµών που δεν έχουν οικονοµικό ενδιαφέρον
και πληρώνει το κράτος γι’ αυτές, αν δεν λυθούν αυτές οι συµβάσεις.
Και λέµε στις περιπτώσεις που υπάρχει κοινή συναίνεση του
πλοιοκτήτη και του Υπουργείου για τη λήξη αυτής της σύµβασης,
να λύεται αυτή η σύµβαση και να µην καταπίπτει η εγγυητική επιστολή την οποία έχει δώσει ο πλοιοκτήτης. Η εγγυητική, άλλωστε, είχε στόχο όχι την καλή εξυπηρέτηση και την καλή εκτέλεση
της σύµβασης, αλλά την αντικατάσταση του πλοίου στο τέρµα
αυτής της περιόδου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για λίγο ακόµα.
Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχουν ενστάσεις από πτέρυγες της
Βουλής και δεν είµαι διατεθειµένος, σε καµµία περίπτωση, µετά
από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει επί της συγκεκριµένης
τροπολογίας να εµµείνω. Και αυτό επειδή είδα και δηµοσιεύµατα
για ρυθµίσεις-σκάνδαλο -και όλα αυτά τα σχετικά- και επιπρόσθετα δεν δέχοµαι σε καµµία περίπτωση ότι σήµερα η ηγεσία
του Υπουργείου Ναυτιλίας προχωρεί σε οποιαδήποτε σκανδαλώδη ή χαριστική ρύθµιση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Να µην εµµείνετε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Και δεν το απευθύνω για κανέναν λόγο προς το ΚΚΕ
αυτό. Το ΚΚΕ έχει µια διαφορετική αντίληψη περί ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών. Πιστεύει ότι όλα θα πρέπει να είναι δηµόσιες υπηρεσίες, οπότε παραδοσιακά έχει καταψηφίσει πάρα πολλές ή
µάλλον όλες τις ρυθµίσεις που έχουν σχέση µε την ακτοπλοΐα.
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Οπότε έτσι και αλλιώς δεν έχουµε καµµία ταύτιση απόψεων σε
αυτό. Το λέω όµως προς τα υπόλοιπα κόµµατα, που έχουν ψηφίσει στο παρελθόν τέτοιου είδους ρυθµίσεις: Αν δέχονται ή δεν
δέχονται, δηλαδή, να προχωρήσουµε σε µια λύση των συµβάσεων, κοινή συναινέσει, για να δούµε τι θα κάνουµε µέσα σε αυτά
τα περιορισµένα οικονοµικά.
Εγώ θέλω, όµως, να σας επισηµάνω κάτι, διότι πάρα πολύ
συχνά γινόµαστε στόχος κριτικής για το πόσο κακές είναι οι
ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το βόρειο Αιγαίο. Και συµµερίζοµαι πάρα πολύ τον πόνο, τον καηµό και την
αγωνία των κατοίκων του βορείου Αιγαίου, ιδιαίτερα των Ληµνιών, οι οποίοι µας έχουν βοµβαρδίσει για την κακή ποιότητα
των υπηρεσιών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Για ένα σκάφος, για µία εταιρεία.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Εδώ έχω µερικές µόνο από τις επιστολές από όλους του
φορείς της Λήµνου και του βορείου Αιγαίου: ο δήµαρχος, η περιφέρεια, όλοι οι δήµαρχοι µαζί, τα επιµελητήρια, οι αντιπεριφερειάρχες καθώς και όλοι οι φορείς. Και αυτές είναι µόνο µέρος
των δηµόσιων ανακοινώσεών τους. Υπάρχουν πάρα πολλές τακτικές επικοινωνίες όχι µόνο µαζί µου αλλά και µε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, για την κακή κατάσταση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, πράγµα που επηρεάζει και την τουριστική
ανάπτυξη του βορείου Αιγαίου.
Εγώ θέλω να είµαι πολύ σαφής και να ζητήσω τη στήριξη της
Βουλής. Θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους να αναδείξουν
τη διαφορετικότητα µε την οποία αντιµετωπίζονται οι ακτοπλοϊκές σε σχέση µε τις αεροπορικές συγκοινωνίες.
Θα σας πω ένα συγκλονιστικό νούµερο: Ενώ επιδοτούµε για
όλον τον νησιωτικό χώρο το ακτοπλοϊκό µας δίκτυο µε 75 εκατοµµύρια ευρώ, ποσό περίπου στο µισό από ό,τι ήταν το 2008,
που ήταν 130 εκατοµµύρια ευρώ, το αεροπορικό µας δίκτυο το
επιδοτούµε µε ποσό 40 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Επιδοτούµε
µάλιστα νησιά τα οποία έχουν τακτικότατη ακτοπλοϊκή σύνδεση.
Επιδοτούµε παραδείγµατος χάριν την Πάρο µε 4 εκατοµµύρια
ευρώ ετησίως, για να πηγαίνει αεροπλανάκι εκεί, όταν µε 4 εκατοµµύρια ευρώ θα µπορούσαµε να λύσουµε το ζωτικό πρόβληµα
συγκοινωνίας της βορείου Ελλάδος µε τα νησιά του Αιγαίου. Και
το λέω αυτό, επειδή έχουµε αναλάβει υποχρεώσεις µακροχρόνιων συµβάσεων –το ίδιο, άλλωστε, συµβαίνει µε τις αεροπορικές- που βρίσκονται σε παρελθόντα χρόνο, σε παρελθούσες
οικονοµικές καταστάσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Σήµερα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Οι αεροπορικές συµβάσεις δεν
είναι…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Θα σας ακούσω µε προσοχή, κύριε Σηφουνάκη, έχετε
διατελέσει και Υπουργός Μεταφορών, τα ξέρετε πολύ καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Συµπληρωµατικά σας το λέω,
είναι διετείς. Οι άλλες είναι δεκαετείς.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Είναι από το 2012 έως το 2016. Είναι τετραετείς, δυστυχώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Μπορεί να είναι.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Είναι τετραετείς.
Για τη Λήµνο είναι όντως διετής, οπότε το ξέρετε καλύτερα,
λόγω και της περιφέρειάς σας. Είναι η µόνη όµως, όλες οι άλλες
είναι τετραετείς.
Οι µακροχρόνιες συµβάσεις δεν έχουν φέρει τα αποτελέσµατα
τα οποία θέλαµε. Ούτε αντικαταστάθηκαν τα πλοία, ούτε βελτιώθηκαν οι συγκοινωνίες. Και για να µιλάµε για αναδιάρθρωση των
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και της εξυπηρέτησης, ιδιαίτερα του
βορείου Αιγαίου, πρέπει να µας λύσετε τα χέρια. Πρέπει να τις
λύσουµε αυτές τις συµβάσεις. Το λέω στους συναδέλφους, ιδιαίτερα τους προερχόµενους από το Αιγαίο. Είναι ο κ. Τριαντάφυλλος εδώ, που πέρυσι µε πρωτοβουλία του συζητήσαµε µε
όλους τους φορείς και όλους τους Βουλευτές ακριβώς το πρόβληµα των συνδέσεων του βορείου Αιγαίου.
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Και, µάλιστα, θα καταθέσω αυτές τις συµβάσεις, για να έχουν
γνώση όλοι οι συνάδελφοι για τι συζητάµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται το αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα σας πω δε ότι έχουµε προχωρήσει, για πρώτη φορά από
το 2009, στην άσκηση όλων των δικαιωµάτων µας για να εκπέσουν εταιρείες από αυτές τις συµβάσεις. Το 2009 ήταν η τελευταία φορά που εξέπεσε εταιρεία και η εταιρεία ήταν τότε του κ.
Μανούσου που εξυπηρετούσε το βόρειο Αιγαίο. Αντικαταστάθηκε από την εταιρεία ΝΕΛ, η οποία σήµερα µετά βίας εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει. Και για εκεί,
µάλιστα, που δεν τις εξυπηρετεί, έχουµε προχωρήσει και είναι
στη διαδικασία της έκπτωσης µέσα από την κλήση σε απολογία,
την επιβολή προστίµων, κ.ο.κ.. Ό, τι δηλαδή προβλέπει ο νόµος.
Εµείς θα θέλαµε τη νοµοθετική εξουσιοδότηση. Ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά το δικαίωµα του πώς θα αναδιαρθρώσουµε τις γραµµές για το έκτακτο χρονικό διάστηµα µέχρι να τις επαναπροκηρύξουµε. Σε αυτό ζητάω πραγµατικά τη σύµφωνη γνώµη όλων
των κοµµάτων, αλλά και τη δυνατότητα που θέλουµε για τη λύση.
Εάν δεν βρεθεί λύση, δεν πρόκειται να εµείνουµε. Θα προχωρήσουµε µε αυτά µε τα οποία η Βουλή θα µας εξουσιοδοτήσει.
Απλώς, να γνωρίζουν όχι µόνο οι συνάδελφοι και οι τοπικοί φορείς και όλοι οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου ότι θα είναι πιο περιορισµένες οι δυνατότητες που θα έχουµε στη διάθεσή µας. Τα
νούµερα, εξάλλου είναι αµείλικτα. Ο προϋπολογισµός δεν µπορεί
να αυξηθεί παρ’ ότι προσπαθούµε να διατηρήσουµε µέσα στην
οικονοµική στενότητα ακέραιο το κεφάλαιο, το οποίο τα τελευταία χρόνια δίνεται προς την ακτοπλοΐα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Πάρις Κουκουλόπουλος έχει τον λόγο.
Παρακαλώ να είστε σύντοµος, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν θα κάνω χρήση όλου του
χρόνου που µου παρέχετε, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα να πάρω τοΝ λόγο, για
να καλέσω και να παρακαλέσω όλες τις πτέρυγες της Βουλής να
στηρίξουν την τροπολογία για τον αγροτουρισµό, που συνυπογράφεται από τα Υπουργεία Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης, και θα εξηγήσω γιατί.
Ο αγροτουρισµός είναι µια πρακτική που έχει αναπτυχθεί σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες µε κορυφαίες, όπως ήδη ειπώθηκε
από την Υπουργό Τουρισµού προ ολίγου, τη Γαλλία και την Ιταλία, που έχουν αναπτύξει µια αξιοπρόσεκτη πρακτική µε πολύ
σηµαντικά οικονοµικά –και όχι µόνο– αποτελέσµατα. Γιατί εξίσου
µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα σηµασία έχει και η αναζωογόνηση συγκεκριµένων περιοχών ιδιαίτερα αποµονωµένων.
Και είναι απορίας άξιο πώς στην Ελλάδα µιλάµε χρόνια για
αγροτουρισµό και πρακτικά ο αγροτουρισµός στην Ελλάδα είναι
ακόµη στην εµβρυακή µορφή, παρ’ ότι ο τόπος και το τοπίο από
τη µια, το κλίµα και το περιβάλλον, αλλά και το διατροφικό πρότυπο ολόκληρης της χώρας και κάθε µιας περιοχής είναι πανίσχυρο. Παρ’ όλα αυτά, δεν µπορούν να συναντηθούν.
Δεν ισχυρίζοµαι ότι επιλύονται όλα τα προβλήµατα και ανοίγει
µια λεωφόρος. Αυτό, όµως, που µπορώ να πω µε µεγάλη σιγουριά είναι ότι µε το κεφάλαιο των άρθρων, περί αγροτουρισµού,
που είναι αποτέλεσµα συνεργασίας των δύο Υπουργείων, ανοίγει
πραγµατικά ένας δρόµος.
Θέλω να σας πω πολύ απλά και συγκεκριµένα ένα τεράστιο
πρόβληµα που εµπόδιζε την ανάπτυξη του αγροτουρισµού µέχρι
τώρα και το επιλύουµε µε αυτή την τροπολογία. Ποιο είναι το µεγάλο πρόβληµα; Δεν µπορεί να αδειοδοτηθεί, µέσα από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, αβελτηρίες, ασυνεννοησία και όλα αυτά
που βιώνουµε διαρκώς σε αυτήν τη χώρα, για να ασκήσει µια
στοιχειώδη εµπορική δραστηριότητα ένας παραγωγός, κτηνοτρόφος ή γεωργός, σε µια επισκέψιµη αγροτική εκµετάλλευση,
για να δώσει και το προϊόν του, ως εµπορική δραστηριότητα.
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Είναι φοβερό και όσο και αν ακούγεται πολύ απλό για να λυθεί,
είναι ανεπίλυτο µέχρι τώρα και λύνεται µε τη συγκεκριµένη τροπολογία αυτό το κεντρικό πρόβληµα.
Θέλω δε να σας πω ότι υπάρχει βιοµηχανία οινοποιίας στη βόρεια Ελλάδα από τις πιο σπουδαίες. Έχει εµπορικές επιδόσεις,
την έχει επιλέξει η αγορά εδώ και πολλά χρόνια και έχει ένα καταπληκτικό επισκέψιµο οινοποιείο µε έναν καταπληκτικό χώρο
εστίασης για τους επισκέπτες, ο οποίος εδώ και τριάµισι χρόνια
δεν µπορεί να αδειοδοτηθεί.
Αυτό επιλύουµε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία, για να σας
το πω πολύ απλά και να αφήσουµε όλα τα υπόλοιπα που περιέχονται έτσι και αλλιώς στην τροπολογία.
Θέλω µάλιστα να πω –και να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε- ότι
το ζήτηµα, που είναι πραγµατικά δύσκολο, του πώς φορολογείται, το τι βιβλία κρατάει ο αγρότης ή η επιχείρηση και πώς το ένα
συνδέεται µε το άλλο, επιλύονται µε το δεύτερο ενδιαφέρον κεφάλαιο της τροπολογίας –κεφάλαιο άρθρων– και απαντώνται
όλα.
Βέβαια, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το Μητρώο Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, που ήδη υπάρχει εδώ και χρόνια και επικαιροποιείται διαρκώς βοηθούντος και του ΟΣΔΕ όλα αυτά τα χρόνια.
Άρα προβλήµατα φορολογικά και κατά συνέπεια και διαφάνειας στη δισυπόστατη –ας πω- δραστηριότητα του αγρότη, γεωργού ή κτηνοτρόφου, αντιµετωπίζονται µε τη συγκεκριµένη
τροπολογία, γιατί έχουµε εργαλεία, γιατί έχουν γίνει εργαλεία
όλα αυτά τα χρόνια, παρά το ότι κάποιοι προτιµούν και επιθυµούν να τα βλέπουν όλα µαύρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Έχουν γίνει πάρα πολλά βήµατα και από τη Γενική Γραµµατεία
Εσόδων και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και από άλλα φυσικά Υπουργεία και µπορούµε να διασφαλίσουµε και την απαραίτητη και επιθυµητή διαφάνεια έτσι, ώστε
να µη δηµιουργηθούν δυσλειτουργικές καταστάσεις την επ’
αύριο.
Κλείνω λέγοντας ότι: πιστεύω ότι είναι κοινός τόπος όλων µας
στη Βουλή ότι η τροπολογία –γι’ αυτό και κάλεσα και παρακάλεσα όλες τις πτέρυγες και όλους τους συναδέλφους Βουλευτές
να τη στηρίξουν- έχει ένα συµβολισµό, που νοµίζω ότι υπερβαίνει
τα όσα έχω πει µέχρι τώρα και εγώ και η κυρία Υπουργός Τουρισµού. Η συνεργασία και η συνέργεια δύο τοµέων από τους οποίους προσδοκά πολλά η χώρα, του τουρισµού και του πρωτογενή
τοµέα, από µόνη της αξίζει τη στήριξη και την επιβράβευση όλων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση που διεξήχθη για
το παρόν νοµοσχέδιο και κυρίως το κλίµα το οποίο επικράτησε
στη συζήτηση αυτή πιστεύω ότι θα αποτελέσει αντικείµενο των
ιστορικών του µέλλοντος, για να αποδείξουµε δυστυχώς για µια
εισέτι φορά πόσο µικρόψυχοι µπορούµε να γίνουµε σε αυτήν την
Αίθουσα και πόσο µπορούµε στην ανάγκη µας να βγάλουµε ο
ένας το µάτι του άλλου, να µη µπορούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνεννοηθούµε ούτε για τα απολύτως αυτονόητα.
Ξέρετε, το Υπουργείο Τουρισµού έχει µια ευχή και κατάρα ταυτόχρονα, ένα πλεονέκτηµα και ένα µειονέκτηµα ταυτόχρονα. Η
δουλειά, την οποία κάνει ο εκάστοτε Υπουργός Τουρισµού, είναι
απολύτως µετρήσιµη. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για έναν
Υπουργό, γιατί µπορεί η δουλειά του είτε να έχει θετικό ισοζύγιο
και θετικά αποτελέσµατα και άρα να πάρει πολύ καλό πρόσηµο
για τη δουλειά που έχει κάνει, αλλά µπορεί αντιστρόφως να έχει
αρνητικό πρόσηµο και αρνητικά αποτελέσµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος,
όχι µόνο ένας από όσους ασχολείται µε τον τουρισµό, ένας οποιοσδήποτε Έλλην πολίτης αυτής της χώρας ανεξαρτήτως κόµµατος, που να µην έχει καταλάβει τα τελευταία δύο χρόνια ότι το
τουριστικό κλίµα στην Ελλάδα έχει παντελώς αλλάξει. Ζούµε
σχεδόν σε µία διαφορετική χώρα.
Δεν υπάρχει ένα µεγάλο ειδησεογραφικό πρακτορείο του εξωτερικού που να µην έχει κάνει αφιερώµατα τα τελευταία δύο χρό-
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νια στη µεγάλη ανάπτυξη του τουρισµού στη χώρα. Δηµοσιεύµατα του είδους «Η Ελλάδα είναι πάλι στη µόδα», δηµοσιεύµατα
του είδους -κύριε Τέρενς Κουΐκ- ότι το ξενοδοχείο «ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ» -εδώ, απέναντι- που κόντευε να κλείσει πριν από δύο
χρόνια, έκανε φέτος το µεγαλύτερο τζίρο του, µεγαλύτερο
ακόµα κι από το 2004, το έτος των Ολυµπιακών Αγώνων, είναι
γνωστά σε όλους. Είναι γνωστά από ό,τι φαίνεται σε όλους, πλην
κάποιων σαν τους Γαλάτες του Αστερίξ που αντιστέκονται εις τη
λογική -και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, δυστυχώς, από ό,τι απεδείχθη- και οι οποίοι είναι οι µόνοι στην Αίθουσα και ίσως και στη
χώρα που δεν έχουν τη µεγαλοψυχία να αναγνωρίσουν αυτήν την
τροµακτική αναστροφή του κλίµατος.
Ακούσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ορισµένα πράγµατα,
τα οποία αγγίζουν και τα όρια του ψεύδους. Πρώτα από όλα,
ακούσαµε από διάφορους οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει µειωθεί
ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον τουρισµό.
Αναρωτιέµαι πού το βρήκατε αυτό. Εγώ αναγκάστηκα να τυπώσω από την ΕΡΓΑΝΗ από το Υπουργείο Εργασίας…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εσείς πού το βρήκατε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …από την ΕΡΓΑΝΗ, από
το Υπουργείο Εργασίας, την αναλυτική καταγραφή…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Καταθέστε τα! Μην τα λέτε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα τα καταθέσω, φυσικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Καταθέστε τα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πείτε του
να µην µε διακόπτει. Δεν θέλω τώρα να πω κάτι. Τα έχω στο χέρι
µου. Τι να κάνω;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Καταθέστε τα! Εµείς τα καταθέσαµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, θα τα
καταθέσει κύριε Κουρουµπλή. Το αυτονόητο λέτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα έχω στο χέρι µου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν θα λέτε ό,τι σας έρχεται
στο µυαλό! Να τα καταθέσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το αυτονόητο
λέτε. Θα το κάνει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να τα καταθέσετε, κύριε Γεωργιάδη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, γιατί διακόπτετε τώρα και δηµιουργείτε ένταση στα καλά καθούµενα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Καταθέστε αυτά που λέτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, θα το κάνει! Περιµένετε. Ακόµα µιλάει ο άνθρωπος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αυτό σας λέω! Δεν σας
έβρισα. Καταθέστε τα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ε, µην διακόπτετε, σας λέω, όµως!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εµείς ό,τι λέµε, το καταθέτουµε! Ο κ. Μητρόπουλος σας τα κατέθεσε. Καταθέστε τα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τώρα, κύριε
Κουρουµπλή, σας παρακαλώ.
Κύριε Γεωργιάδη, συνεχίστε, σας παρακαλώ, επί της ουσίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Κουρουµπλή, µε
πολύ σεβασµό σας λέω ότι τα κρατάω στο χέρι µου για να τα καταθέσω τόσην ώρα. Εάν δεν κάνατε όλη αυτή τη φασαρία, θα τα
είχα ήδη καταθέσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα τα διαβάσω αµέσως µετά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και σας παρακαλώ πάρα
πολύ, επειδή είστε τροµερά αγενής διαρκώς, να µάθετε ότι σε
αυτήν την Αίθουσα ο καθένας ακούει τον άλλον. Εντάξει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Επειδή σας ακούω, µιλάω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εντάξει; Δεν έχετε περισσότερα δικαιώµατα από τους άλλους εδώ. Εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Γεωργιάδη. Επανέλθετε κι εσείς στο θέµα, σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας θυµόµαστε κι από την
εποχή του ΠΑΣΟΚ. Τα ίδια κάνατε! Εντάξει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αφήστε τώρα το τι κάναµε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας θυµόµαστε κι από την
εποχή του Πόρτο Καράς. Τα ίδια κάνατε! Εντάξει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει. Κύριε Γεωργιάδη,
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είναι…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λοιπόν, παρακαλώ πάρα
πολύ το Προεδρείο να µε προστατεύσει επιτέλους από τον κύριο
αυτόν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε,
θα µου δώσετε τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, µε όλο το σεβασµό και στους δύο συναδέλφους, εσείς
προκαλέσετε αυτό το επεισόδιο τώρα. Σας παρακαλώ πολύ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε, όµως
εγώ δεν έβρισα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα τα πείτε,
όταν πάρετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν έχετε δικαίωµα να
διακόπτετε τον οµιλητή! Δεν το έχετε µάθει τόσα χρόνια εδώ
πέρα µέσα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν θα γίνεται αυτό που λέει
ο κ. Γεωργιάδης, ο άθλιος κ. Γεωργιάδης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όχι, θα απαντήσω σε αυτό
που είπατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ! Να
µην γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ:…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα εσείς θα
έχετε τον λόγο έτσι κι αλλιώς, κύριε Κουρουµπλή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ:…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ:…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να µην καταγράφεται τίποτα από αυτά που διαµείβονται αυτήν τη στιγµή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ:…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ:…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ:…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, θα πείτε αυτά που θέλετε µόλις πάρετε τον λόγο, σε
λίγο. Δεν γράφεται τίποτα από αυτά σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μηδενίστε µου τον χρόνο,
κυρία Πρόεδρε. Δεν µπορώ. Εδώ υπέστην βία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γεωργιάδη, συνεχίστε εσείς. Θα υπάρξει ανοχή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Υπέστην βία από έναν
ανάγωγο συνάδελφο, χωρίς καµµία προστασία από το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε παρακαλώ. Ηρεµήστε και συνεχίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρακαλώ πολύ, να βάλετε τον χρόνο από την αρχή. Διέκοψε τον ειρµό των σκέψεών
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επί της ουσίας, κύριε Γεωργιάδη. Τα λέγατε καλά. Συνεχίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ, κυρία Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια.
Λοιπόν, επανέρχοµαι. Εδώ είναι τα στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ
-παρακαλώ πολύ να κατατεθούν στα Πρακτικά -για το θετικό ισοζύγιο στο χώρο του τουρισµού εις την εργασία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μα θα ήταν και σχήµα οξύµωρο και αντιφατικό. Την ίδια στιγµή
που όλοι γνωρίζουν ότι αυξάνονται οι αφίξεις στα αεροδρόµια,
αυξάνονται οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία, αυξάνονται οι διελεύσεις των κρουαζιερόπλοιων, αυξάνονται οι κρατήσεις στα δωµάτια, µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να βρεθεί και να έρθει σε ένα
Κοινοβούλιο και να πει, «δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, εµείς
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έχουµε το καλό µοντέλο».
Ποιο είναι το καλό µοντέλο, άραγε, που έχετε; Μήπως είναι οι
αγανακτισµένοι που υποστηρίζατε στο Σύνταγµα µε τα σώβρακα
πάνω στην πλατεία Συντάγµατος που κόντεψαν να κλείσουν όλα
τα ξενοδοχεία γύρω από εδώ ή µήπως είναι οι αναρχικοί του Δεκεµβρίου του 2008 -που επίσης υποστηρίζατε- οι οποίοι έκαψαν
όλη την Αθήνα και έµειναν τα ξενοδοχεία κλειστά για τέσσερα
χρόνια από τις καταστροφές γιατί δεν πλησίαζε τουρίστας ούτε
µε το κιάλι; Αυτό είναι το εναλλακτικό µοντέλο τουρισµού που
έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, το πολύ επιτυχηµένο; Έτσι περιµένετε να κερδίσει
ο τόπος λεφτά και να γεµίσουµε χρήµατα;
Θα περίµενε, λοιπόν, κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
έχετε τη στοιχειώδη µεγαλοψυχία και να ασκήσετε την κριτική
που θέλετε να ασκήσετε –ξέρουµε, άλλωστε, το ποιόν σας, µόνο
κριτική και µιζέρια έχετε να παρουσιάσετε στην Ελλάδα- τουλάχιστον, όµως, εδώ που τα αποτελέσµατα είναι απολύτως µετρήσιµα και γνωστά στην κοινή γνώµη να πείτε και µια καλή κουβέντα.
Ούτε και οι θεωρητικά καλύτεροι από εσάς –δεν λέω ονοµαστικά ποιοι, για να µη σας διχάζω- κύριε Κουικ, δεν µπόρεσαν να
πουν µία καλή κουβέντα για το µοναδικό κλάδο που όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει παρουσιάσει
θεαµατική άνοδο.
Τι προσπάθησαν να κάνουν ορισµένοι σοφιστές; Παίρνουν ένα
στοιχείο από την ανακοίνωση της Τραπέζης της Ελλάδος, την
αύξηση του τζίρου του Μαΐου 2013 - Μαΐου 2014 -την περίοδο
των εισπράξεων των τουριστικών που λέει 0,8- και ανεµίζουν το
0,8. Προσέξτε, γιατί το κάνουν αυτό, όµως. Αυτό το κάνουν, πρώτον, διότι η σύγκριση γίνεται µε τον καλύτερο Μάιο όλων των
εποχών. Διότι ο Μάιος του 2013 ήταν ο καλύτερος Μάιος όλων
των εποχών για τον ελληνικό τουρισµό. Πράγµατι, στον καλύτερο
Μάιο όλων των εποχών η αύξηση φαντάζει µικρή. Είναι, όµως,
αύξηση επί του καλυτέρου Μαΐου όλων των εποχών.
Στην ίδια ανακοίνωση, όµως, της Τραπέζης της Ελλάδος -την
οποία επίσης καταθέτω στα Πρακτικά για να τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός, όχι σαν τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουν να
τα διαστρεβλώνουν- θα δείτε αυξήσεις του τύπου 17,5% στο ένα,
22% στο άλλο, 24% στο τρίτο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Την έχουµε καταθέσει κι εµείς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Από όλους τους δείκτες,
γιατί πήγατε εκεί; Πήγατε εκεί γιατί θέλετε να δείξετε πόσο µίζεροι, πόσο λιπόψυχοι, πόσο λιγόψυχοι είστε. Δεν έχετε µία καλή
κουβέντα να πείτε για κανέναν που εργάζεται. Μόνο εσείς τα ξέρετε όλα και κανένας άλλος δεν ξέρει τίποτα σε αυτήν την χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου είναι
ένα εξαιρετικό σχέδιο νόµου κι όχι «στο πόδι», κύριε Κουικ, όπως
είπατε. Δεν είναι καθόλου «στο πόδι».
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: «Στο γόνατο» είπα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: «Στο γόνατο». Ακόµη χειρότερα. Είναι και ντροπή που ακούστηκε. Έχω συµµετάσχει κι
εγώ στο κοµµάτι του ιατρικού τουρισµού σε αυτό ως Υπουργός
και ξέρω πολύ καλά αν ήταν «στο γόνατο» ή όχι.
Πέρασαν µήνες δηµόσιας διαβούλευσης, µήνες συζητήσεων
µε τους εµπλεκόµενους φορείς, από τους µεγαλύτερους µέχρι
τους µικρότερους, για να φτάσει αυτό το σχέδιο νόµου να έρθει
στη Βουλή των Ελλήνων.
Το νοµοσχέδιο αυτό λύνει δεκάδες εκκρεµή ζητήµατα, τα
οποία, κύριε Κουΐκ –και εσείς οφείλατε να το γνωρίζετε ως άνθρωπος που έχει δουλέψει στη ζωή του- αποτελούσαν πάγια αιτήµατα. Κι εσείς προσωπικά ως δηµοσιογράφος θυµάµαι σαν
τώρα να λέτε, «να µειωθεί η γραφειοκρατία που ταλανίζει τον ελληνικό λαό και τον Έλληνα επιχειρηµατία». Εσείς προσωπικά το
έχετε πει. Κι έρχεται τώρα ένα νοµοσχέδιο που µειώνει τη γραφειοκρατία και τι έχετε να πείτε; Ότι είναι φτιαγµένο στο γόνατο.
Αυτή δεν είναι µια στάση αντάξια ενός Τέρενς Κουικ. Δεν τιµά
την προηγούµενή σας διαδροµή. Θα έπρεπε πρώτα να είστε µεγαλόψυχος και µετά να ασκήσετε την όποια κριτική θέλετε.
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ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Θα σας απαντήσω
µετά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο µηδενισµός, όµως, δεν
είναι αντάξιος του Τέρενς Κουικ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Θα απαντήσω µετά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα απαντήσετε. Δεν θα
σας στερήσουµε το δικαίωµα του λόγου. Δεν είµαστε και Κουρουµπλήδες.
Επανερχόµαστε. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται και
λύνει εκκρεµή ζητήµατα. Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται ως επιστέγασµα µιας πολύ µεγάλης προσπάθειας, µιας προσπάθειας που
είναι µετρήσιµη, µιας προσπάθειας που έχει φέρει αποτέλεσµα,
µιας προσπάθειας που έχει φέρει χαµόγελο.
Τουλάχιστον, σε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσαµε στη Βουλή αυτή να βρούµε τον τρόπο να συνεννοηθούµε. Δυστυχώς, όµως, µπροστά στο πάθος ορισµένων να αρπάξουν την εξουσία µε κάθε κόστος, µε κάθε συνέπεια µόνο και
µόνο για να πουν ότι κατάφεραν να πάρουν την εξουσία, είµαστε
έτοιµοι να βγάλουµε το µάτι ο ένας του άλλου, ακόµα και στα
απολύτως αυτονόητα.
Θερµά συγχαρητήρια, λοιπόν, στο Υπουργείο Τουρισµό για το
νοµοσχέδιο, το οποίο είναι πράγµατι εξαιρετικό.
Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα πείτε τα, κύριε Κουρουµπλή. Όταν φωνάζετε, όµως, και
διακόπτετε τον συνάδελφο, χαλάει όλη η σειρά και είναι κρίµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Είσαστε
Πρόεδρος της Βουλής. Δεν µπορεί να µε χαρακτηρίζει ανάγωγο
ο κύριος αυτός και να µην τον διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ακούστε, δεν
θα κρίνω εγώ τον συνάδελφο. Είπα να µην γραφούν όπως ακούσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Ο κ. Γεωργιάδης κατ’ εξακολούθηση για δεύτερη φορά στη Βουλή αναφέρεται σε ένα θέµα στο οποίο γνωρίζει ότι δεν είχα καµµία
εµπλοκή. Είναι αναγνωρισµένο αυτό παγκοίνως και όµως, το επικαλείται. Είναι... Να είµαστε συνεννοηµένοι. Είναι πολύ µικρός ο
κ. Γεωργιάδης µε τη διαδροµή που έχει στα δηµόσια πράγµατα
να αναφέρεται σε εµένα. Είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ
πολύ, θα µου επιτρέψετε να µη γραφούν στα Πρακτικά αυτοί οι
βαριοί χαρακτηρισµοί. Σας παρακαλώ πολύ να µη γραφούν στα
Πρακτικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αυτό που σας λέω εγώ. Άµα
θέλει, λοιπόν, να µιλήσουµε έτσι ο κ. Γεωργιάδης. Διότι αναφέρεται σε µία υπόθεση που ξέρει πολύ καλά αν είχα εµπλοκή ή
όχι. Και λυπάµαι πάρα πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο µετά,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ένα νοµοσχέδιο όταν έρχεται στη Βουλή,
πρέπει να δίνει κάποιες προοπτικές. Όταν πριν από ένα χρόνο η
ίδια Υπουργός έφερε ένα άλλο νοµοσχέδιο και µέσα σε ένα
χρόνο φέρνει ένα δεύτερο νοµοσχέδιο συν τις διατάξεις που έχει
προσθέσει σε διάφορα ενδιάµεσα νοµοσχέδια που έχουν ψηφιστεί, αντιλαµβάνεται, λοιπόν, κανείς ότι γίνεται µία πρόχειρη δουλειά.
Θα πάω σε συγκεκριµένα ερωτήµατα εγώ, τα οποία έθεσαν οι
Βουλευτές και των άλλων κοµµάτων και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρώτο, λοιπόν, ερώτηµα είναι το εξής: Από αυτό το τουριστικό προϊόν που αυτήν τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, τι οφέλη έχει η χώρα; Αφού δεν µας απάντησε η κυρία
Υπουργός, ας µας απαντήσει µε οποιοδήποτε τρόπο κρίνει ο κ.
Γεωργιάδης, ο επί παντός επιστητού γνώστης των πάντων κ. Γεωργιάδης.
Ρωτώ, λοιπόν: Ο πρωτογενής τοµέας της ελληνικής οικονοµίας τι ποσοστό καλύπτει από την κατανάλωση των δεκαοκτώ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

εκατοµµυρίων τουριστών στην Ελλάδα; Κυρία Υπουργέ, µπορώ
να διακόψετε την οµιλία µου και να µου απαντήσετε αν έχετε
πληροφορία, αν έχετε γνώση. Το ρωτώ καλοπίστως. Μπορείτε
να µου απαντήσετε; Τι ποσοστό; 5%; 10%; 15%; Για να καταλάβουµε τι γίνεται. Διότι αν αυτή τη στιγµή δεν συµµετέχει σε ένα
σοβαρό ποσοστό ο πρωτογενής τοµέας της οικονοµίας της
χώρας και ο δευτερογενής τοµέας της οικονοµίας, πραγµατικά
µπαίνει ένα θέµα. Και δεν το θέτουµε ως Αντιπολίτευση. Είναι
ένα πραγµατικό θέµα.
Σας είπα ότι πήγαµε στην Κρήτη και οι άνθρωποι εκεί, οι συµπατριώτες σας -φαντάζοµαι το έχουν πει και σε εσάς- µας είπαν
ότι δεν ζητούνται τα προϊόντα τους. Δεν πρέπει, λοιπόν, σε αυτόν
τον νόµο που φέρατε να βρείτε έναν τρόπο, ώστε να υπάρξουν
κάποια κίνητρα στην κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων, να
υπάρχει µία προτεραιότητα στα ελληνικά προϊόντα; Είναι κακό
αυτό που λέµε; Είναι έξω από την πραγµατικότητα τη σηµερινή
και την αναγκαιότητα να υπάρχει µία µεγαλύτερη συµµετοχή του
πρωτογενή και του δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας;
Να σας πω και µία άλλη πρόταση, κυρία Υπουργέ; Θα µπορούσατε -το έχουµε ξαναπεί εδώ και ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο πρώην
Υπουργός, από του Βήµατος αυτού της Βουλής είπε ότι ήταν
πάρα πολύ καλή πρόταση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- να
δηµιουργήσετε µια δεύτερη Εθνική Τράπεζα, αν οργανώσετε της
προθήκες των µουσείων, ώστε να πωλούνται σε όλα τα µουσεία
πιστά αντίγραφα όλων αυτών των αρχαιολογικών ευρηµάτων
που έχει η χώρα. Θα µπορέσει πραγµατικά να αποτελέσει ένα
σηµαντικό έσοδο από τη στιγµή που όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι
κλεισµένοι µέσα στα ξενοδοχεία και ουσιαστικά το µόνο που κάνουν είναι να επισκέπτονται κάποια µουσεία. Είναι µία πηγή που
θα µπορούσε να βοηθήσει την οικονοµία. Δείτε το µε τον
Υπουργό Πολιτισµού. Νοµίζω ότι είναι µία πάρα πολύ καλή πρόταση.
Διερωτώµαι για κάτι ακόµα. Δεν άκουσα ποτέ µία πρωτοβουλία
προς τη Γερµανία στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Προχθές, ο
Πρόεδρος Πούτιν ζήτησε απ’ όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους της Ρωσίας να παραθερίσουν στην Κριµαία για να ενισχύσουν την τοπική οικονοµία. Δεν θα µπορούσε, δηλαδή, να βρεθεί
ένας τρόπος; Μην µου πείτε για τον ανταγωνισµό, γιατί όταν
θέλει η Ευρώπη να βρει λύσεις, βρίσκει λύσεις. Γερµανοί συνταξιούχοι, Ολλανδοί, Φιλανδοί, όλοι αυτοί που ουσιαστικά κέρδισαν
από αυτήν την κρίση, δεν θα µπορούσαν να υλοποιήσουν ένα
πρόγραµµα κοινωνικού χειµερινού τουρισµού συνταξιούχων; Θα
ήταν, νοµίζω, µία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Δεν τη λέω εγώ.
Την έχω ακούσει από φορείς του τουρισµού.
Άρα θα πρέπει να δούµε και άλλες πτυχές, διότι όταν αυτήν
τη στιγµή οι οχτώ µήνες της τουριστικής περιόδου κινδυνεύουν
να γίνουν έξι µήνες. Τι θέλετε να σας πούµε εµείς; Θέλετε να µην
σας κάνουµε κριτική; Τι σας ζητάµε; Ζητάµε στο πλαίσιο αυτού
του νόµου που προωθείτε, να υπάρχει µία προοπτική ότι µε κάποιον τρόπο θα διευρύνουµε την τουριστική περίοδο. Είναι παράλογο;
Ένα άλλο ζήτηµα που τίθεται -κατετέθησαν και τα σχετικά έγγραφα- είναι το πόσοι είναι οι άνθρωποι που απασχολούνται στον
τουρισµό σε πραγµατικές θέσεις, µε ασφάλιση, όπου θα έχουν
και ένα έσοδο τα ταµεία. Ο κ. Μητρόπουλος µίλησε για τριακόσιες τριάντα χιλιάδες θέσεις. Ας µας αποδείξουν σήµερα εδώ ότι
είναι παραπάνω. Μιλάµε για τις πραγµατικές θέσεις, διότι εδώ
ακούγονται τα όσα µύρια για το τι καθεστώς µαύρης εργασίας
επικρατεί. Δεν το ξέρετε; Είναι ψέµα; Το λέµε εµείς, δηλαδή; Δεν
είναι πραγµατικότητα; Είναι µία πραγµατικότητα. Θέλουµε να ξέρουµε, δηλαδή, ποιο είναι το εργασιακό καθεστώς για όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται στον τοµέα του τουρισµού.
Είναι, λοιπόν, κι αυτό ένα από τα ζητήµατα τα οποία εµείς θέτουµε για να έχουµε µία εικόνα πως το αντιλαµβάνεστε.
Προχθές, µας συνάντησαν οι εκπρόσωποι των σεκιούριτι στα
αεροδρόµια, οι οποίοι εξυπηρετούν χιλιάδες τουρίστες και οι
οποίοι ζουν πραγµατικά σε καθεστώς οµηρίας. Δηλαδή, όλοι
αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι µε τους οποίους πρέπει κανείς
να συζητήσει.
Θα ήθελα να απευθυνθώ στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και να του πω ότι, πραγµατικά, ο τρόπος µε τον
οποίο έχει φέρει την τροπολογία αυτή αδικεί το περιεχόµενο του
αγροτοτουρισµού, που έπρεπε να τύχει µεγαλύτερης διαβούλευσης, µεγαλύτερης συµµετοχής της Βουλής, ώστε πραγµατικά να
έλθει ένα νοµοθέτηµα το οποίο σε έναν πολύ σηµαντικό τοµέα όπως όλοι αναγνωρίζουµε- θα µπορούσε να δώσει λύσεις.
Όσον αφορά στην τροπολογία του Υπουργού Ναυτιλίας: Κύριε
Υπουργέ, µέχρι το σηµείο που λέτε ότι από τη στιγµή που δεν
µπορούν κάποιες εταιρείες να εξυπηρετήσουν τις συµβάσεις που
υπογράφουν, πάµε σε εταιρείες οι οποίες µπορούν να εξυπηρετήσουν και µιλάτε για τρίµηνο, εµείς θέτουµε ένα ερώτηµα. Το
υπόλοιπο χρονικό διάστηµα τι θα γίνει; Σε αυτό δεν µας έχετε
απαντήσει. Δώστε µας µία απάντηση, η οποία πραγµατικά µπορεί
να µας πείσει και εµάς ότι υπάρχει µία λύση. Διότι το ενδιαφέρον
όλων µας είναι όχι να υπάρξει λύση για τρεις µήνες, αλλά να
υπάρξει λύση για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα, ώστε πραγµατικά στο Αιγαίο να αισθάνονται όλοι οι πολίτες ότι είναι πολίτες
µίας κοινωνίας ισοπολιτείας και πραγµατικά τους δίνεται η δυνατότητα της επικοινωνίας και που είναι κρίσιµο µέγεθος για να παραµείνουν οι άνθρωποι αυτοί στα νησιά και ιδιαίτερα στα µικρά
νησιά. Είναι ένα ζήτηµα, που νοµίζω όλους µας απασχολεί και
όλους µας ενδιαφέρει.
Με αυτές τις σκέψεις, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, κλείνω. Δεν υπήρξαν απαντήσεις συγκεκριµένες σε τρία-τέσσερα ζητήµατα, που είναι η συµµετοχή του
πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα στην οικονοµία, οι πραγµατικές θέσεις εργασίας, το εργασιακό καθεστώς των επιχειρήσεων αυτών. Όλα αυτά είναι κρίσιµα µεγέθη για να δοθεί η
προοπτική που θέλουµε όλοι στον τουρισµό. Διότι το ζήτηµα δεν
είναι να λέµε ότι έχουµε δεκαοχτώ εκατοµµύρια τουρίστες. Δεν
είναι µόνο αυτό θετικό. Ας υπολογίσουµε και το κόστος της παρουσίας αυτών των ανθρώπων εδώ στις υποδοµές, στις δοµές
κ.λπ..
Δεν είναι ένα απλό θέµα, αλλά ένα κρίσιµο ζήτηµα, το οποίο
νοµίζω ότι θα πρέπει να προσεγγίσουµε µε πολλή νηφαλιότητα
και πολλή προσοχή και όχι στη λογική ότι τίποτα δεν βρήκατε θετικό και βρήκαµε εµείς το θετικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το ζήτηµα είναι αυτήν τη
στιγµή, εάν δίνουµε µια προοπτική πραγµατική στον τουρισµό,
εάν υπάρχει ένα όραµα. Εάν µπορεί πραγµατικά ο τουρισµός να
αυξήσει την ωφελιµότητά του στην ελληνική οικονοµία. Και εγώ
να δεχθώ ότι είναι επιτυχία το ότι υπάρχουν δέκα οκτώ εκατοµµύρια τουρίστες. Οι υπόλοιπες παράµετροι ικανοποιούνται, για
να µπορούµε να πούµε ότι πραγµατικά είναι ένας τοµέας που
συµβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας; Αυτό είναι το ζητούµενο!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί λαµβάνω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, δεν χρειάζεται εξήγηση. Τοποθετηθείτε επί του θέµατος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Προηγουµένως, συνέβη το εξής: Ενώ
ήµουν στο Βήµα ως έχων το λόγο, διεκόπην κατά βάναυσο τρόπο
από τον κ. Κουρουµπλή.
Σε διένεξη η οποία αναγκαστικά δηµιουργήθηκε, όχι λόγω
δικής µου υπαιτιότητος, αλλά λόγω της αδυναµίας του κυρίου
συναδέλφου να αυτοσυγκρατηθεί, τον χαρακτήρισα «ανάγωγο»
και υπενθύµισα µία από τις διαδροµές της πολιτικής του διαδροµής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Επιµένεις!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ερχόµενος εις το Βήµα
της Βουλής, µε χαρακτήρισε «άθλιο υποκείµενο», «ψεύτη», «κακούργο» και µε διάφορους άλλους χαρακτηρισµούς.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αυτό που είπατε, κύριε Γεωργιάδη, το θεωρείτε απλό; Μιλάω µε πολλή ηρεµία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφήστε µε να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Κουρουµπλή, µην διακόπτετε! Θα αφήσετε τον συνάδελφο
να τοποθετηθεί, ως θιγόµενος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το θεωρείτε απλό; Δεν ξέρατε ότι σε αυτήν την υπόθεση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Κουρουµπλή, σας ακούσαµε µε ηρεµία. Τοποθετηθήκατε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να το λύσουµε το θέµα,
κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αφήστε τώρα
τις διακοπές. Κύριε Γεωργιάδη, συνεχίστε, σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εάν οι χαρακτηρισµοί που
απηύθυνε προς εµένα ο κ. Κουρουµπλής τον καθιστούν ευγενή,
τότε αποσύρω τον χαρακτηρισµό µου και θα πω ότι δεν είναι ανάγωγος, αλλά εξαιρετικά ευγενής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τους ανακαλώ, υπό την αίρεση ότι θα ανακαλέσετε αυτό που είπατε, διότι αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην κάνετε
διάλογο. Κύριε Κουρουµπλή, αυτά που λέτε δεν καταγράφονται.
Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, αφήστε µε να σας πω!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι άδικο. Το ανακαλώ, υπό
την αίρεση αυτή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν καταγράφονται αυτά που λέτε, κύριε Κουρουµπλή!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν σας κατηγόρησα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πώς δεν µε κατηγόρησες;
Κατάλαβες τι είπες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, έτσι και αλλιώς, θα πάρετε τον λόγο να απαντήσετε,
γι’ αυτό µην διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Σου είπα ότι είναι άδικο αυτό
που κάνεις!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ ήθελα να υπενθυµίσω
µόνον την παρουσία σας επί σειρά ετών εις τα κοινοβουλευτικά
Έδρανα του ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ήµουν, δεν το κρύβω!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ δεν θέλω απλώς να
µην το κρύβετε, θέλω να το θυµίζετε στο εκλογικό σώµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γιατί θεωρώ παντελώς
αδιανόητο να εµφανίζονται άνθρωποι στην Αίθουσα αυτοί, οι
οποίοι συµµετείχαν επί δεκαετίες στη διακυβέρνηση της χώρας,
να έχουν αλλάξει κόµµα και να παρουσιάζονται ως οι µωρές παρθένες, οι οποίες µάθανε για τον τουρισµό ή για οτιδήποτε άλλο.
Αυτό δεν γίνεται! Είναι παράλογο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εσύ δεν άλλαξες κόµµα;
Γιατί άλλαξες κόµµα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ δεν κυβέρνησα,
κύριε. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ διεγράφην, δεν έφυγα στο βύθισµα του καραβιού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Γιατί, εγώ κυβερνούσα;
Ήµουν υπουργός;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν έριξα εγώ καµία µοµφή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όλοι έχουµε
και µνήµες και µυαλό. Γι’ αυτό ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε, ανακαλώ αυτά που είπα, εάν ανακαλέσει αυτό που είπε. Αλλά θα
ανακαλέσει αυτό που είπε, γιατί είναι η δεύτερη φορά που το
κάνει στη Βουλή. Και τον παρακάλεσα, εάν νοµίζει ότι είχα τότε
ευθύνες, να τις πει!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι, δεν είχε ευθύνες ο κ.
Κουρουµπλής για εκείνη τη συγκεκριµένη στιγµή. Το δηλώνω. Η
αναφορά είχε να κάνει στην υπενθύµιση της πολυετούς παρου-
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σίας του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Να διαγραφεί από τα Πρακτικά οτιδήποτε έχει σχέση µε αυτό. Ευχαριστούµε.
Τελειώστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ναι, αλλά µε το ΠΑΣΟΚ συνεργάζεσαι τώρα. Το ΠΑΣΟΚ σε έκανε Υπουργό!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Χαίροµαι επίσης, κυρία
Πρόεδρε, γιατί µετά από όλη αυτή τη φασαρία η οποία θα µπορούσε να έχει αποφευχθεί εάν δεν υπήρχε αυτή η διακοπή, έστω
και εκ των υστέρων, µετά από όλη αυτήν τη φασαρία, ο κ. Κουρουµπλής αναγνώρισε τουλάχιστον ένα θετικό για τον τουρισµό,
ότι αυξήθηκε ο αριθµός των τουριστών. Και είπε ότι αυτό είναι
πράγµατι ένα καλό. Ακούσαµε και ένα καλό για το Υπουργείο
Τουρισµού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο
κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Ακούγοντας τη συζήτηση αυτές τις δύο µέρες και βεβαίως τις
τοποθετήσεις των συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
θεωρώ ότι επιβεβαιώνουν τα λόγια που είπα χθες, που είναι και
η µόνιµη κριτική που κάνει αν θέλετε η παράταξή µου, η Νέα Δηµοκρατία, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν είναι δηµιουργικοί, δεν
είναι υποστηρικτικοί προς τη χώρα, δεν βάζουν πλάτη για τη
χώρα, δεν λένε ένα ναι σε οποιαδήποτε νοµοθετική πρωτοβουλία
φέρνει η Κυβέρνηση. Δεν µπορεί σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουµε φέρει, που ήταν πάρα πολλές, να µην έχουν βρει
ένα θετικό σηµείο, για την οικονοµία, για τις µεταρρυθµίσεις που
κάνουµε, για τις αλλαγές. Έστω µία θετική επισήµανση! Καµµία!
Άκουσα χθες τους συναδέλφους από το ΣΥΡΙΖΑ που είπαν σε
πιο χαµηλούς τόνους –βεβαίως σήµερα σε πολύ πιο υψηλούςτο εξής καινοφανές, ότι ο τουρισµός στην Ελλάδα δεν πηγαίνει
καλά. Δεν µπορώ να µην συµφωνήσω µε τον κ. Γεωργιάδη, δεν
µπορώ να µην συµφωνήσω µε την κυρία Υπουργό ότι αυτό πραγµατικά είναι το ανέκδοτο της δεκαετίας. Ποιος άνθρωπος, ποιο
παιδί θα µπορούσε να δεχθεί αυτήν την κριτική που κάνετε; Τι να
αναφέρω; Να αναφέρω πάλι τα νούµερα που κατέθεσε η κυρία
Υπουργός ή ο κ. Γεωργιάδης; Εσείς το παραδέχεστε ότι υπάρχουν τεράστιες αυξήσεις στο τουριστικό ρεύµα. Αυτά δεν έγιναν
έτσι απλά, γιατί βεβαίως κάνατε πολλές αναφορές στη δική µου
χθεσινή τοποθέτηση περί σταθερότητας και αστάθειας στη
χώρα. Αναγνωρίσατε για πρώτη φορά µετά από δύο χρόνια ένα
θετικό της Κυβέρνησης. Θέλετε άθελά σας, θέλετε εξ αντιδιαστολής, υπερθεµατίσατε και εσείς ότι υπάρχει σταθερότητα σε
αυτήν τη χώρα. Αυτό σας είπα και εγώ εχθές.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Υπήρχε αστάθεια στη χώρα το 1975;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Βεβαίως δεν ανέφερα
µόνο τη σταθερότητα και την αστάθεια των άλλων, κύριε Κοντονή, για να υπάρχει τουριστικό ρεύµα και επιχειρηµατικότητα
στη χώρα. Σας ανέφερα και άλλους τρεις παράγοντες: την ασφάλεια, το οργανωµένο κράτος, τις καλές διεθνείς σχέσεις. Όλα
αυτά βεβαίως εσείς τα πολεµάτε και σάς το απέδειξα εχθές πώς
τα πολεµάτε και δεν βάζετε πλάτη και σε αυτόν τον τοµέα για τη
χώρα. Αυτά είναι τα ουσιώδη που πρέπει να υπάρχουν για να
µπορεί να υπάρξει τουριστικό ρεύµα, αλλά βεβαίως δεν φτάνουν
µόνο αυτά. Και άλλες χώρες έχουν σταθερότητα, αλλά δεν ανέβασαν τουριστικό ρεύµα στη χώρα τους. Η Ελλάδα το ανέβασε.
Αυτά είναι βεβαίως τα προαπαιτούµενα που πρέπει να υπάρχουν -τα οποία θα επαναλάβω ότι εσείς τα πολεµάτε- αλλά θα
πρέπει να υπάρχει µία Κυβέρνηση και µία ηγεσία στο Υπουργείο
Τουρισµού που να µπορεί να τα κάνει πράξη. Όλα αυτά δεν έγιναν διά µαγείας. Κάποιοι δούλεψαν σκληρά, κάποιοι δούλεψαν
συστηµατικά είτε µε τους tour operators που αναφέρατε είτε γενικώς µε το σύστηµα του τουρισµού, κάναµε µεταρρυθµίσεις, κάναµε αλλαγές και είχαµε αυτά τα πολύ απτά –όπως πολύ σωστά
είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης- και µετρήσιµα αποτελέσµατα. Δεν
έρχονται έτσι τα αποτελέσµατα γιατί το λέµε εµείς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Αυτά τα δύο χρόνια έγιναν πολύ σηµαντικά βήµατα. Αναφερθήκαµε στο ν. 4179/2013, που στην ουσία και αυτός απλοποιούσε
διαδικασίες, ό,τι κάνει και αυτός ο νόµος. Το αναφέρω αυτό γιατί
γίνεται κριτική για τον ν. 4179/2013, για το τι προσέφερε ή γιατί
τον αλλάζουµε. Δεν τον αλλάζουµε. Τον επεκτείνουµε. Έφερε
θετικά αποτελέσµατα ο ν. 4179/2013; Δηµιούργησε πρόβληµα
στον τουρισµό; Είχαµε µείωση του τουρισµού φέτος; Είχαµε µείωση των αφίξεων; Πόσο κακό έκανε ο ν. 4179/2013 για να καταλάβω; Να τον καταργήσουµε, αν χρειαστεί.
Το ζήτηµα είναι να είµαστε πολιτικά σοβαροί σε αυτά που
λέµε. Το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου που φέρνουµε απλουστεύει
διαδικασίες. Πολύ σηµαντικό! Δεν µπορεί να µην γνωρίζετε για
τον τουρισµό, να µην έχετε φίλους που ασχολούνται µε τον τουρισµό, να µην γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι να περιµένεις να
πάρεις άδεια, να τρέχουν δάνεια και να κάνεις ένα και δύο χρόνια
ώστε να πάρεις µία αδειοδότηση. Αυτά γίνονται απευθείας. Να
πούµε δηλαδή όχι και σε αυτό;
Κάνατε και µία κριτική για το ξενοδοχειακό επιµελητήριο και
κατά πόσο µπορεί να απονέµει τα αστέρια και τα κλειδιά. Και σας
λέµε ότι είναι καλό να γίνεται η αποκέντρωση αυτών των υπηρεσιών. Και ποιος το λέει; Το λέµε εµείς; Το λέει ο νόµος του Χατζηδάκη, ο ν.4262, που δίνει αυτή τη δυνατότητα να πηγαίνουν
στα επιµελητήρια. Εφαρµογή του νόµου κάναµε.
Και είναι λογικό να γίνει αυτό, διότι µένουν υπηρεσίες του
Υπουργείου για να ελέγχουν την όλη διαδικασία, που δεν είχαν
αυτή τη δυνατότητα, διότι υπήρχε υπέρµετρο διοικητικό βάρος.
Καλό είναι αυτό. Τι δεν εµπιστευόµαστε; Έναν θεσµικό σύµβουλο
του κράτους; Ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Οι ίδιοι λένε ότι δεν µπορούν. Θα τα
δώσουν σε ιδιώτες. Οι ίδιοι το λένε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ακόµη και αν τα δώσουν
στους ιδιώτες, δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω, κύριε Κατσώτη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εγώ δεν καταλαβαίνω; Εσείς δεν καταλαβαίνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Βεβαίως, µένει πολύ προσωπικό για τον Υπουργείο να ελέγχει. Δεν καταλαβαίνετε τι σας
λέω; Το θέµα είναι να πάµε πολύ πιο γρήγορα και όχι να πάµε
πιο αργά, κύριε Κατσώτη. Nα µείνουµε στα ίδια, στα παλιά, σε
αυτά που µας έφεραν εδώ µας έφεραν;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Αυτά µας έφεραν!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Αυτά ακριβώς µας έφεραν.
Και δεν άκουσα καµµιά πρόταση για το αν συµφωνούµε, δηλαδή, µε τις απλοποιήσεις αυτές. Να πείτε, δηλαδή, στον κόσµο
ότι «εγώ δεν συµφωνώ µε αυτές τις απλοποιήσεις. Θέλω να περιµένει ο κόσµος δύο χρόνια να πάρει την άδεια», για να το καταλάβουµε.
Πείτε στον επιχειρηµατία που θέλει να επενδύσει στον τουρισµό «θέλουµε να περιµένετε δύο χρόνια, κύριοι, για να πάρετε
την άδεια». Γιατί δεν γίνεται. Ή το ένα είναι ή το άλλο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Γιατί περιµένει τότε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Δεν συµφωνείτε, λοιπόν,
σε αυτές τις απλοποιήσεις; Πείτε το.
Και σας το είπα: Δεν συµφωνείτε να δοθεί επιτέλους νοµιµοποίηση στα χιονοδροµικά κέντρα ή να υπάρχει ένα θεσµικό πλαίσιο για τα καταφύγια, τις µαρίνες, τα υδροπλάνα, τα τουριστικά
λιµάνια κ.λπ.; Να πείτε «εγώ δεν το θέλω αυτό», για να το καταλάβουµε εµείς, ο κόσµος, οι πολίτες, οι επιχειρηµατίες του τουρισµού και αυτοί που δουλεύουν στον τουρισµό.
Φέρνουµε επίσης συγκεκριµένες αλλαγές για την ελκυστικότητα του προϊόντος του τουρισµού. Αναφέρθηκαν τα σύνθετα
τουριστικά καταλύµατα. Δίνεται η δυνατότητα να σταθούν ιδιοκτησίες όχι από τη φάση της έγκρισης των οικοδοµικών αδειών,
αλλά από τη φάση υποβολής στην αρµόδια υπηρεσία. Είναι και
αυτό πολύ σηµαντικό, στην ίδια λογική που είπα πριν.
Διότι όσοι έχουν την ελάχιστη εµπειρία από την πολεοδοµία,
για οποιοδήποτε οίκηµα και όχι για µεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, καταλύµατα και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καταλαβαίνουν πόσο έχουν περιµένει στην πολεοδοµία ένα και δύο
χρόνια, προκειµένου να πάρουν άδεια. Αυτό το καταργούµε.
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Είναι κακό δηλαδή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είπε και ο Υπουργός πριν ότι φέρνουµε τις διατάξεις για τον
αγροτουρισµό και άκουσα την κριτική ότι δεν υπήρξε τάχα διαβούλευση για τον αγροτουρισµό.
Το ξέρετε ότι αυτές οι ίδιες ρυθµίσεις, πέραν του ότι έχουν
συζητηθεί πολύ παλαιότερα και από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ,
έχουν βγει στη διαβούλευση από τον Φλεβάρη. Δεν υπήρξε χρόνος να υπάρξει συζήτηση γι’ αυτό το ζήτηµα; Βεβαίως και
υπήρξε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε «δεν υπήρχε διάλογος». Και
δεν συµφωνούµε στις διατάξεις του αγροτουρισµού; Πάµε στο
µείζον. Συµφωνούµε ή δεν συµφωνούµε;
Εµείς θεωρούµε ότι και θα ενισχύσουν το αγροτικό εισόδηµα
και θα αναδείξουν τη γεωργική και κτηνοτροφική παράδοση και
γι’ αυτό το φέρνουµε. Πείτε, λοιπόν, εσείς ότι δεν το θέλετε κι
αυτό.
Έγινε λόγος για τον κανονισµό προµηθειών. Στην ουσία τι αλλάζει; Αλλάζει το νοµοθετικό πλαίσιο του 1957, δηλαδή µετά από
πενήντα χρόνια αλλάζουµε το νοµοθετικό πλαίσιο. Είµαστε εκτός
του Κοινοτικού Δικαίου; Δεν είµαστε εκτός του Κοινοτικού Δικαίου. Όπως ξέρετε, τα κατώφλια είναι στα διακόσια χιλιάρικα,
οπότε είναι µέσα στο Κοινοτικό Δίκαιο, αλλά βέβαια υπάρχει µία
µεγάλη ασφαλιστική δικλίδα. Χρειάζεται σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Αρχής Συµβάσεων και Προµηθειών, που διασφαλίζει, λοιπόν, τις όποιες προµήθειες γίνονται.
Και στην ουσία τι επαναλαµβάνεται; Επαναλαµβάνεται η διάταξη 2286 του 1995 της παραγράφου 2, που εξαιρεί τις δράσεις
του ΕΟΤ για προβολή της χώρας, αλλά γίνεται, όπως σας είπα
και πριν, µε περισσότερα εχέγγυα διαφάνειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τελειώσω, γιατί δεν έχω και
αρκετό χρόνο, λέγοντας ότι το Υπουργείο φέρνει ακόµη µια πολύ
σωστή νοµοθετική πρωτοβουλία όσον αφορά την απλοποίηση.
Για εµένα αυτό είναι το σηµαντικό που κάνετε, κυρία Υπουργέ.
Απλοποιείτε τα πράγµατα και δίνετε τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε επενδυτή να προχωρήσει σε επενδύσεις, να δώσει θέσεις
εργασίας στον κόσµο και, βεβαίως, να δώσει έσοδα στο κράτος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραγκούνη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τέρενς Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω µε µία θέση, διότι µε παινεύουν τουλάχιστον
για το ότι έχω και αγωγή, αλλά και ότι ξέρω πάρα πολύ καλά το
πώς να σέβοµαι τους θεσµούς. Και όταν λέω ότι σέβοµαι τους
θεσµούς, εννοώ και οι θεσµοί να σέβονται εµένα και να λειτουργούµε µέσα στο πλαίσιο µιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας κατά
την οποία µία εκλεγµένη Βουλευτής -ανεξάρτητα από το αν είναι
Υπουργός ή όχι- πρέπει να δίνει τη στοιχειώδη, αν µη τι άλλο, σηµασία σε Βουλευτές που ανεβαίνουν στο Βήµα της Βουλής. Αυτή
ήταν η χθεσινή µου παρατήρηση προς την Υπουργό και στην
οποία επιµένω και σήµερα, ανεξάρτητα από το αν µου έκανε την
τιµή την ώρα που ανέβαινα στο Βήµα να γυρίσει λίγο την καρέκλα της προς την πλευρά µου. Αυτό είναι ένα θετικό βήµα. Μάλιστα, βλέπω ότι χαµογελάει και χαίροµαι ιδιαίτερα γι’ αυτό, διότι
θέλω να σας απευθύνω µία πρόσκληση -και αυτό είναι κάτι που
εννοώ- κυρία Υπουργέ.
Κυρία Υπουργέ, είχα την ευτυχία –και το εννοώ αυτό- να δώσω
έναν αγώνα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη µε ένα συνδυασµό που λέγεται «Μακεδονία-Θράκη Ελλάδα µας». Κατετάγην µε ένα πολύ καλό ποσοστό. Όµως, όπως ξέρετε, κυρία
Υπουργέ, είναι µια περιοχή που δοκιµάζεται πάρα πολύ άσχηµα.
Σας παρακαλώ –και το εννοώ αυτό- λοιπόν επειδή είναι ένας ευλογηµένος τουριστικός τόπος -έχει και έναν νέο περιφερειάρχη,
τον Γιώργο Παυλίδη- να έρθετε επάνω σε χρόνο που εσείς θα
καθορίσετε και να µας βοηθήσετε, διότι σας διαβεβαιώ ότι οι τουριστικές σας παρεµβάσεις θα µας λύσουν πολλά άλλα προβλήµατα και ζητήµατα. Αυτό είναι κάτι που αντιλαµβάνεστε.
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Τώρα θα ήθελα να πω κάτι απλά και µόνο για να κλείσω ένα
κεφάλαιο που έχει ανοίξει µε τον συνάδελφο κ. Γεωργιάδη. Εγώ
πάντοτε ήµουν κατά της γραφειοκρατίας, γιατί ξέρετε είµαι παιδί
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το ξέρω!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Και εγώ δεν µπορώ
να δουλεύω κάτω από πιέσεις του να περιµένω σαράντα πέντε
ώρες. Γι’ αυτό πολλές φορές έχω παρεξηγηθεί εδώ στη Βουλή,
όταν λέω ότι αν το δηµόσιο δούλευε στο 30% του ρυθµού µε τον
οποίο δουλεύουν οι υπάλληλοι της Βουλής, θα είχαµε µια άλλη
Ελλάδα. Όµως, όποτε πάω να το πω αυτό, µου λένε ότι εγώ είµαι
προστάτης των υπαλλήλων της Βουλής. «Πιάσε το αυγό και κούρευτο»! Όµως, αυτό το εννοώ.
Όσον αφορά την παρατήρηση που υπήρξε, θα ήθελα να πω
ότι έγινε για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι είχαµε τριάντα τέσσερις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις πάνω σε σαράντα δύο άρθρα. Εξ αυτού
του λόγου έκανα την παρατήρηση και τη δικαιολόγησα χθες.
Και έρχοµαι και σε κάτι τελευταίο και αφορά αυτό το περίφηµο
των fast track διαδικασιών. Στις fast track διαδικασίες, δηλαδή,
πρέπει οι άνθρωποι που έχουν κατάλυµα κάτω από τριακόσια δωµάτια, να τρέχουν στον Πειραιά για να λύσουν απλά καθηµερινά
γραφειοκρατικά προβλήµατα. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα θέµα το
οποίο µε ενοχλεί ως αντιγραφειοκράτη, όπως µε ενοχλεί και το
ότι καταργούνται οι τοπικές υπηρεσίες τουρισµού για να µπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εξυπηρετούνται επί τόπου αντί να τρέχουν -µε ό,τι αυτό σηµαίνει- στον Πειραιά. Αυτό, άλλωστε, σηµαίνει «αποκέντρωση» και «πάταξη της γραφειοκρατίας».
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να διατυπώσω δύο απορίες. Η µία
απορία αφορά –διότι ακούστηκε πολύ µέσα στην Αίθουσα- το ότι
ωφελήθηκε, λέει, ο ελληνικός τουρισµός επειδή έκλεισε η Μέση
Ανατολή. Αλίµονο! Θα ήµασταν άχρηστοι αν δεν µπορούσαµε να
επωφεληθούµε από το κλείσιµο της Μέσης Ανατολής. Εµείς ήµασταν και µε την Παλµύρα της Συρίας, ήµασταν και µε τις πυραµίδες της Αιγύπτου. Όµως, έτυχε αυτή η «Αραβική Άνοιξη» -την
οποία πολλοί εδώ µέσα στη Βουλή πήραν αγκαζέ και προχώρησαν- να έχει µετεξελιχθεί σε έναν εφιάλτη της περιοχής, κάτι που
επωφεληθήκαµε εµείς. Αυτό είναι κακό; Αυτό γίνεται όταν υπάρχει ανταγωνισµός. Κάποιος κλείνει και κάποιος κερδίζει.
Επειδή, επίσης, άκουσα και κάποια µισόλογα σε σχέση µε τα
υδροπλάνα, τουλάχιστον εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες και εγώ
ως δηµοσιογράφος, που έχω πάει σε όλα τα µέρη του κόσµου
και βλέπω τη χρήση των υδροπλάνων, σε αυτήν την Ελλάδα µε
τα τόσα νησιά, λέω, επιτέλους, µακάρι να γίνει πράξη η χρήση
των υδροπλάνων! Έτσι, θα µπορέσουν να εξυπηρετηθούν γρήγορα και εκείνοι που έχουν και, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξει
–και εδώ είναι θέµα του πόσο το Υπουργείο θα µπει στο επίπεδο
της τιµολόγησης των εισιτηρίων- µια λογική και ανταγωνιστική
τιµή σε σχέση µε τη ναυσιπλοΐα, για να µην καταντήσουµε να τρέχουµε στη Λήµνο µε ένα αεροπλάνο της γραµµής και να µας κοστίζει περισσότερο απ’ ό,τι να πηγαίναµε στη Νέα Υόρκη. Διότι,
τώρα, µε το αεροπορικό µονοπώλιο στην Ελλάδα, έχουµε φθάσει
σε αυτήν την άκρη, δηλαδή στην τελείως αντίθετη άκρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κυρία Υπουργέ, θα ήθελα
λίγο να σταθώ σε επιµέρους άρθρα. Συνοµιλούσα και µε τον γενικό γραµµατέα του Συλλόγου Ενοικιαζοµένων Δωµατίων, ο
οποίος εδρεύει στη Ρόδο και ο οποίος µου είπε πως είναι ντροπή
να υπάρχει ο όρος «κύρια» και «µη κύρια» καταλύµατα. Το «µη
κύρια» τους εκθέτει, τους υποβιβάζει, τους ταπεινώνει, τους πικραίνει και γι’ αυτό πρέπει πραγµατικά ως διατύπωση να βρούµε
έναν τρόπο να το διορθώσουµε. Διότι τι κύριο κατάλυµα να έχει
η Ανάφη; Τα «µη κύρια» θα έχει ή µάλλον αυτά που θα αποκαλούνται «µη κύρια». Καλό, όµως, θα είναι αυτοί οι όροι να απαλειφθούν από το τουριστικό λεξιλόγιο. Το ζητούν οι άνθρωποι.
Επίσης, δεν µπορούµε να µιλούµε για σύνθετα τουριστικά καταλύµατα µε εκτάσεις πενήντα στρεµµάτων, όταν υπάρχουν
νησιά που θα µπορούσαν να κάνουν πολύ σηµαντικές πολυσύνθετες επενδύσεις, αλλά δεν έχουν πενήντα στρέµµατα. Η Χίος
είναι ένα παράδειγµα, ένα πολύ απλό παράδειγµα. Ενδεχοµένως
και η Λέσβος. Δεν την έχω περπατήσει, κύριε Σηφουνάκη, τόσο
πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει ούτε ένα!
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ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ωραία! Τουλάχιστον
εκεί εκτιµώ ότι, ως Νοµάρχης, σώσατε όλα τα παραδοσιακά κτήρια του νησιού. Τα έγραφα σε µία δεξιά εφηµερίδα –στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ»- τότε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Το θυµάµαι.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: …παρ’ όλο που ο νεοδηµοκράτης ήταν απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και εξακολουθεί να
είναι. Σας το λέω αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά θα είναι γόνιµος.
Για τα υφιστάµενα χιονοδροµικά κέντρα, κυρία Υπουργέ,
έχουµε στα χέρια µας –φαντάζοµαι ότι τα έχετε πάρει και εσείςαπό την Επαγγελµατική Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ένα έγγραφο που λέει ότι δεν είναι δυνατόν οι µηχανικοί των ΤΕΙ να χρειάζονται τρία χρόνια για πτυχίο
και δέκα χρόνια προϋπηρεσία, για να µπορέσουν να κάνουν µια
δουλειά που την κάνουν οι χθεσινοί απόφοιτοι του πολυτεχνείου.
Αυτό ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουµε.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Αυτό δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Τουρισµού.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Αυτό ισχύει για παράδειγµα για τους προϊσταµένους στους αναβατήρες στα χιονοδροµικά κέντρα. Οι άνθρωποι λένε γιατί να υπάρχει αυτή η
διαφορά.
Προχωρώ –για να πάω άρθρο-άρθρο- στις ειδικές κατασκευές
των τουριστικών καταλυµάτων. Εγώ λέω ότι είναι ένα µέτρο το
οποίο πράγµατι χρειάζεται µε τη µόνη διαφορά πως πολύ φοβάµαι ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει το «ουδέν µονιµότερον του προσωρινού». Οι ξύλινοι πάσσαλοι µε µια εξέδρα επάνω, εάν δεν
µπορούν να γίνουν τσιµεντοκατασκευές -και δεν ξέρω πώς αυτό
θα το διασφαλίσουµε ακριβώς- για να µη χάσει και τον χαρακτήρα της η περιοχή…
Σε ό,τι αφορά τους ξεναγούς για τις σπάνιες γλώσσες, έστειλαν ένα έγγραφο και φωνάζουν ότι η κατάργηση των εξετάσεων
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις στις σπάνιες γλώσσες να δίνονται
άδειες και σε αλλοδαπούς, που αυτή η σπάνια γλώσσα είναι
απλώς η µητρική τους γλώσσα. Αναφέρω µάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγµα ότι εκδόθηκαν δεκατέσσερις τέτοιες άδειες
το 2014 µέχρι τώρα.
Για τον ιατρικό τουρισµό σας είπα κάποια λόγια χθες σε σχέση
και µε τη µη ιατρική οργάνωση των µεγάλων µας αεροδροµίων,
όπως αυτό της Κω. Η Κως έχει ένα τεράστιο αεροδρόµιο και δεν
έχει εκεί έναν γιατρό. Εάν χρειαστεί, θα τον φέρουν είτε από την
πόλη είτε από ιατρικό κέντρο. Για παράδειγµα, δεν συµπεριλαµβάνεται στον ιατρικό τουρισµό και εκείνος που αφορά τις αιµοκαθάρσεις; Υπάρχουν τουρίστες που δεν έρχονται στην Ελλάδα,
γιατί δεν έχουν µονάδες, όπου θα µπορούν να κάνουν διακοπές
και ταυτόχρονα να έχουν και τις νεφροκαθάρσεις τους.
Επίσης, είµαστε κάθετα αντίθετοι µε το θέµα των χορηγιών.
Όπως σας είπα και χθες, εδώ µπορούµε να έχουµε επί της ουσίας µία «µόνιµη φοροαπαλλαγή» για κάποιον ο οποίος θέλει να
πουλήσει ελληνική σταφίδα και σου βάζει και µία Μύκονο µέσα
στη µέση σαν πλάνο. Αυτό θα εκπέσει από το φορολογητέο του
εισόδηµα, την ώρα που άλλες επιχειρήσεις, όταν διαφηµίζονται
πληρώνουν. Και τι δεν πληρώνουν! Σε αυτό το πράγµα εµείς θα
είµαστε αντίθετοι.
Επίσης, θα καταθέσω για τα Πρακτικά της Βουλής και ένα έγγραφο από την Συνοµοσπονδία Επιχειρηµατιών Ενοικιαζοµένων
Δωµατίων Διαµερισµάτων Ελλάδας, που αφορά την κατηγοριοποίησή τους, την οποία την παίρνετε από τον σύνδεσµο και τη
δίνετε στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας. Είναι κάτι το
οποίο λένε ότι δεν θα το πράξουν. Λένε ότι δεν θα ακολουθήσουν
αυτήν τη διαδικασία και ότι θα κινηθούν ακόµα και νοµικά, προκειµένου να υπερασπιστούν αυτήν τη θέση τους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τέρενς-Σπένσερ-Νικόλαος
Κουίκ καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέλος σε ό,τι αφορά την τροπολογία που έφερε ο Υπουργός
Ναυτιλίας –εξακολουθεί να είναι Ναυτιλίας και Αιγαίου, το Ιόνιο
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δεν υπάρχει- για τις άγονες γραµµές, οτιδήποτε µπορεί να διορθώσει και πολύ περισσότερο σε εποχές άγονες, δηλαδή µη τουριστικές, εµείς λέµε «ναι». Εξακολουθούµε, όµως, οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες να βάζουµε στο τραπέζι µια πρόταση την οποία δεν
βλέπω η Κυβέρνηση να τη συζητά, κύριε Γεωργιάδη. Με αναφέρατε πέντε φορές. Δικαιούµαι να σας αναφέρω έστω και µία.
Εσείς πέντε φορές µε διαφηµίσατε. Θα σας διαφηµίσω κι εγώ
µία.
Έχουµε πει ότι από τη στιγµή που όλοι οι Έλληνες, µεταξύ των
οποίων και οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών, πληρώνουν φόρους και από τα λεφτά τους φτιάχνονται µε συγχρηµατοδοτήσεις
και οι εθνικοί δρόµοι, οι κλειστοί δρόµοι, να µπορούµε 10 λεπτά
από κάθε διόδιο να το φέρουµε στη ναυτιλία για την επιδότηση
του πετρελαίου. Αυτό µπορεί να λύσει πολλά προβλήµατα σε
σχέση και µε τις άγονες γραµµές.
Επιµένουµε σε αυτήν την πρότασή µας. Την επανακαταθέτουµε σήµερα µε ευκαιρία αυτής της συζήτησης του τουρισµού,
επειδή η ναυτιλία έχει να κάνει άµεσα και µε τον τουρισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την
προσοχή σας και σας περιµένουµε στη Θράκη, κυρία Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε ζητήσει τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Να καταθέσω νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Να πω ότι αποδέχοµαι
την τροπολογία την οποία υποστήριξε ο συνάδελφος κ. Κατσώτης, παρ’ όλο που δεν την έχει υπογράψει, την τροπολογία του
ΣΥΡΙΖΑ «Παράταση αναστολής έκδοσης οικοδοµικών αδειών»…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Την στήριξε ο κ. Μαντάς µε µία ολόκληρη οµιλία του.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): …αφορά
την Καλαµαριά, µε µια µικρή νοµοτεχνική βελτίωση που αφορά
την αναδροµική ισχύ της διάταξης αυτής.
Η τροπολογία του κ. Σηφουνάκη γίνεται αποδεκτή. Άλλωστε
και ο κ. Κουίκ…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Του κ. Μωραΐτη.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Την έχετε
υπογράψει κι εσείς. Οι υπογράφοντες Βουλευτές είναι ο κ. Σηφουνάκης και ο κ. Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Αν µου επιτρέπετε, µία διευκρίνιση. Η διαφορά είναι σε σχέση µε τα ισχύοντα στα σύνθετα, ότι
για τις περιοχές, κυρίως τις νησιωτικές, όπου η αρτιότητα δεν
υπάρχει -όπως όλοι οι Βουλευτές το είπαν- ακόµα και τα τριάντα
στρέµµατα -είναι ζήτηµα εάν στη Λέσβο µία ή δύο επιχειρήσεις,
ούτε αυτές, δεν είµαι σίγουρος να σας το πω, εντάσσονται- είναι
κάτι. Και ποια είναι η διαφορά; Ότι στη δική µας διάταξη λέµε
«µόνο πέντε αστέρων» σε αντίθεση µε τον ν. 4002 και τον δικό
σας πέρυσι, που είναι τεσσάρων και πέντε. Εµείς λέµε από πέντε
και πάνω.
Και η πώληση ή η µακροχρόνια µίσθωση 20% από τα σαράντα
έως τα πενήντα και 15% από τα τριάντα έως τα σαράντα κατ’
εφαρµογήν των διατάξεων 8 και 9 του ν. 4002/2011.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Σηφουνάκη, διακόψατε την κυρία Υπουργό και δεν είχατε τον λόγο. Εν
πάση περιπτώσει.
Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ συνεχίστε.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Είναι σαφές
ότι µε την τροπολογία αυτή δεν αλλοιώνουµε το προϊόν του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος. Δίνουµε όµως τη δυνατότητα
ρευστότητας σε επιχειρηµατίες, σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πενήντα στρέµµατα. Γίνεται αποδεκτή η τροπολογία και νοµίζω ότι θα έχετε και τη δυνατότητα να το
αναπτύξετε και διά του Κοινοβουλευτικού σας Εκπροσώπου
µετά.
Θα πω ότι χαίροµαι που σήµερα ο κ. Κουίκ µε πολλή ευπρέπεια
απευθύνθηκε σε µένα, οπότε µε αντίστοιχη ευπρέπεια θα απαντήσω κι εγώ σε κάποια από τα σηµεία που έθιξε.
Να πω πρώτα απ’ όλα ότι οι κάτοικοι των νησιών δεν χρειάζεται
να έρθουν από τα νησιά στον Πειραιά για την επίλυση των ζητηµάτων τους και ότι σε καµµία περίπτωση οι περιφερειακές υπη-
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ρεσίες τουρισµού δεν παύουν να υφίστανται.
Με τον ν. 4254/2013 οι περιφερειακές υπηρεσίες οι οποίες
ανήκαν στον ΕΟΤ έχουν µεταφερθεί στο Υπουργείο Τουρισµού.
Αυτές οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν χωρίς να αλλάζει η έδρα ή η δοµή τους, απλώς αντί να υπάγονται στον ΕΟΤ,
υπάγονται πλέον στο Υπουργείου Τουρισµού. Με τις αλλαγές
που έρχονται µε το σχέδιο νόµου είπαµε και πάλι ότι οι ανθρώπινοι και οι οικονοµικοί πόροι του κράτους θα διατίθενται για τους
ελέγχους και όχι για τη γραφειοκρατία.
Οι παρατηρήσεις που κάνατε για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ
έχουν ήδη ληφθεί υπ’ όψιν και έχουν γίνει σχετικές νοµοτεχνικές
αλλαγές που κατατέθηκαν στην επιτροπή κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Τουρισµού δεν υπεισέρχεται στα θέµατα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και γι’
αυτό και έγινε τέτοια διατύπωση, ώστε να µην εντασσόµαστε
εµείς σ’ αυτήν τη σχετική συζήτηση.
Σε σχέση µε την κατηγοριοποίηση των καταλυµάτων, ειδικά σε
ό,τι αφορά τα µη κύρια καταλύµατα, πρέπει να σας πω ότι δεν
πήραµε από τον ΣΕΒΕ καµµία αρµοδιότητα. Ο ΣΕΒΕ είναι ένα
τριτοβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο το οποίο δεν θα µπορούσε
σε καµµία περίπτωση να έχει τέτοια αρµοδιότητα. Την αρµοδιότητα τη δίνουν στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδας, το
οποίο ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και ως επίσηµος θεσµικός φορέας και σύµβουλος της πολιτείας παρέχει τα εχέγγυα
για να προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες.
Σε σχέση µε τις πρόχειρες κατασκευές, βλέπω ότι υπάρχει µία
αίσθηση ότι το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού συνδέεται µε το σχέδιο νόµου για τον αιγιαλό. Θα ήθελα να επισηµάνω
προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης ότι µε τον ν. 4179/2013 ήδη
θεσπίσαµε τη δυνατότητα να κατασκευάζονται εξέδρες µπροστά
από ξενοδοχεία πέντε ή τεσσάρων αστέρων για την εξυπηρέτηση
των λουοµένων επισκεπτών. Ήδη µε την τροπολογία συµπληρώνουµε τη ρύθµιση αυτή ως προς την εφαρµοζόµενη διαδικασία,
η οποία απλουστεύεται. Η προτεινόµενη ρύθµιση, λοιπόν, δεν
έχει καµµία σχέση µε το θέµα του αιγιαλού και δεν χρειάζεται για
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λόγους εντυπώσεων να χρησιµοποιούµε αυτό το θέµα στη σηµερινή συζήτηση.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στο θέµα των χορηγιών, θεσπίζεται για
πρώτη φορά το θεσµικό πλαίσιο χορηγιών για την τουριστική
προβολή της Ελλάδας, αλλά θα ήθελα να αναφέρω ότι αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο υφίσταται ήδη και σε άλλα νοµοθετήµατα
της ελληνικής έννοµης τάξης για το Υπουργείο Πολιτισµού, το
Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, το Υπουργείο
Εθνικής Αµύνης, το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εξωτερικών. Άλλωστε, για την υλοποίηση
της σύµβασης χορηγίας που υπογράφει το Υπουργείο Τουρισµού µε το χορηγό εφαρµόζεται η νοµοθεσία που αφορά στη
σύναψη συµβάσεων δηµοσίου τοµέα και ειδικότερα τα άρθρα
που αφορούν στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών και συµβάσεις
έργου που συνάπτει το δηµόσιο µε ιδιώτες. Για τη δηµοσιότητα
της διαδικασίας προβλέπεται στο άρθρο 29 του σχεδίου νόµου
η έκδοση και η δηµοσίευση απόφασης του Υπουργού Τουρισµού
στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς οι όροι της σύµβασης
χορηγίας. Για τη διαφάνεια της διαδικασίας θεσµοθετείται στο
άρθρο 31 έκθεση απολογισµού χρήσης του χρηµατικού ποσού
ή άλλης οικονοµικής ενίσχυσης που δόθηκε από το χορηγό προς
το Υπουργείο.
Τέλος, για να είναι ολοκληρωµένη η ενηµέρωση για τον θεσµό
της χορηγίας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας, θα
ήθελα να επισηµάνω ότι η προβολή επιτυγχάνεται µε τη χορηγία
µε µοναδικό αντιστάθµισµα προς το χορηγό την απονοµή ηθικού
επαίνου και τίποτα περισσότερο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ.
Κουίκ για τις υπόλοιπες παρατηρήσεις και να αποδεχθώ την πρόταση να επισκεφθούµε µαζί την περιοχή της Θράκης. Νοµίζω ότι
θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Τουρισµού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Παρακαλώ οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις να διανεµηθούν στους
συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω κάνοντας µία πάρα πολύ σοβαρή παρένθεση για
ένα θέµα που θα απασχολήσει τα µέσα ενηµέρωσης και την επικαιρότητα τις αµέσως επόµενες ώρες ή και µέρες. Αναφέροµαι
στην πρόσφατη, την προ ολίγων ωρών αναρτηθείσα τελευταία
έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Αναρτήθηκε στην
επίσηµη ιστοσελίδα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και
αξιολογεί τα προγράµµατα που εφαρµόστηκαν σε όλη την Ευρώπη, µεταξύ αυτών και το πρόγραµµα που εφαρµόστηκε στην
Ελλάδα. Η έκθεση αυτή είναι άκρως αποκαλυπτική έως και συγκλονιστική για τα δεδοµένα της χώρας, αφού πλέον αξιολογεί το
σύνολο του προγράµµατος και δεν περιορίζεται σε κάποιες σηµειακές αξιολογήσεις όπως, παραδείγµατος χάριν, την αξιολόγηση των συντελεστών σε σχέση µε την ύφεση και την ανάπτυξη.
Τι λέει, λοιπόν, έτσι χοντρικά το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο;
Λέει, χρησιµοποιώντας βεβαίως και κάποιες διπλωµατικές εκφράσεις, ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις χρεώστριες χώρες συνοδεύτηκε από µείωση της ζήτησης και τεράστια ανεργία και γι’ αυτό τίθεται το ερώτηµα στο κατά πόσο είναι
βιώσιµη. Και συνεχίζει λέγοντας ότι η εσωτερική υποτίµηση που
υπεβλήθη στην Ελλάδα, η οποία συνοδεύτηκε από βίαιη µείωση
των εισοδηµάτων και την αύξηση της ανεργίας, ουσιαστικά έχει
προκαλέσει την κατάρρευση της χώρας, έχει προκαλέσει τη βίαιη
φτωχοποίηση και ουσιαστικά έχει ανατρέψει κάθε προσπάθεια
επιβολής ή επίτευξης των µεταρρυθµίσεων στη χώρα.
Με λίγα λόγια, ουσιαστικά, οµολογεί το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο ότι το πρόγραµµα που εφαρµόστηκε στη χώρα είναι ένα
πρόγραµµα µαθητευοµένων µάγων, υπεβλήθη σε µια χώρα εν
είδει πειραµατόζωου και αυτήν τη στιγµή οµολογείται µε τον
πλέον κατηγορηµατικό τρόπο η πλήρης αποτυχία του.
Και εδώ τίθεται, κυρία Πρόεδρε, το µεγάλο ζήτηµα στο κατά
πόσο πραγµατικά η ελληνική Κυβέρνηση αυτήν την κυνική οµολογία του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου θα την αξιοποιήσει
τόσο στις διαπραγµατεύσεις, οι οποίες επίκεινται, όσο και στην
άρση των στρεβλώσεων που ακόµα έχουν καθηλωµένη και την
ελληνική παραγωγή αλλά και γενικότερα την ανταγωνιστικότητα.
Ας έρθω στο νοµοσχέδιο. Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή
για άλλη µια φορά τις αντιπαραθέσεις µεταξύ των δύο βασικών
αντιπάλων. Δυστυχώς, έχουµε χάσει σε αυτήν την Αίθουσα –θα
το επαναλάβω για άλλη µια φορά- την αίσθηση του µέτρου. Από
τη µια πλευρά έχουµε το ανάθεµα, από την άλλη έχουµε το
ωσαννά. Από τη µια πλευρά όλοι αρνούνται τα πάντα, από την
άλλη υπερβάλλουν. Από τη µια πλευρά χαρακτηρίζονται συλλήβδην ως αριστεροί λαϊκιστές, από την άλλη ως δεξιοί λαϊκιστές
και πάει λέγοντας.
Απλά πράγµατα προσπαθούµε να θέσουµε στη συζήτηση σε
ένα κορυφαίο ζήτηµα που είναι ο τουρισµός. Το ερώτηµα είναι
πάρα πολύ απλό. Ποιες είναι οι τρεις βασικές αρχές που πρέπει
να διέπουν αυτήν την κορυφαία λειτουργία στη χώρα, αυτόν τον
κορυφαίο τοµέα που όλοι λέµε ότι είναι η ατµοµηχανή; Είναι η
βιωσιµότητα, είναι η αειφορία, είναι και η αποτελεσµατικότητα.
Είναι αυτά τα τρία ζητήµατα.
Βεβαίως, κύριε Γεωργιάδη, είµαστε περήφανοι όλοι –τουλάχιστον εµείς εδώ είµαστε- όταν βλέπουµε τα µεγαλύτερα site του
κόσµου και εφηµερίδες να προβάλουν τα ελληνικά συγκριτικά
πλεονεκτήµατα, τις παραλίες µας, τους αρχαιολογικούς µας χώρους. Χαιρόµαστε να βλέπουµε επώνυµους να επισκέπτονται ελληνικούς προορισµούς και να τους διαφηµίζουν.
Η αγωνία µας ξέρετε ποια είναι; Είναι ωραία, έρχονται. Υπάρχει βιωσιµότητα; Δηλαδή έρχονται, γίνονται πρεσβευτές της
χώρας στο εξωτερικό; Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι έρχονται θα παραµείνουν; Αυτοί που έρχονται θα ξαναέρθουν; Αυτό είναι το
ερώτηµα.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι το εξής: Όταν αναφερόµαστε για
την αποδοτικότητα, για την προστιθέµενη αξία το λέµε µε τον
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εξής απλό τρόπο, λέµε ότι έχουµε αύξηση αφίξεων. Ωραία;
Έχουµε αύξηση του ΑΕΠ; Έχουµε αύξηση εσόδων; Έχουµε αύξηση απασχόλησης; Με το να θέτουµε αυτά τα ερωτήµατα αρνούµαστε τα επιτεύγµατα; Και το ότι δεν έχουµε οφείλεται ακριβώς στην έλλειψη σχεδίου.
Είναι πάρα, µα πάρα πολύ απλό και ας µην επικαλούµαστε τo
«ΕΡΓΑΝΗ» τώρα για να είµαστε και ειλικρινείς µεταξύ µας, γιατί
τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ» ανατρέπονται συνεχώς από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT όσον αφορά τις εισροές και
τις εκροές σε εργαζόµενους. Βεβαίως, υπάρχει και η «µαύρη»
εργασία, ποιος ελέγχει ποιον σε σχέση µε την τήρηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
Δεν θα µακρηγορήσω. Θα κλείσω µε ένα ζήτηµα, το οποίο ανέπτυξε επαρκέστατα ο Θωµάς Ψύρρας και αφορά την τροπολογία
τη µεγάλη για τον αγροτουρισµό. Δεν είναι εδώ ο κ. Κουκουλόπουλος, ο οποίος απηύθυνε έκκληση σε όλους να ψηφίσουµε
αυτήν την τροπολογία, η οποία συνιστά µια κορυφαία θεσµική
µεταρρύθµιση σε σχέση µε τον τουρισµό µας και κυρίως µε τον
τουρισµό της υπαίθρου.
Πρώτα απ’ όλα –απευθύνοµαι στον απόντα κ. Κουκουλόπουλοείναι πραγµατικά απαξιωτικό, υποβαθµίζει τη σοβαρότητα της
προσπάθειας, όταν αυτή, όπως ο ίδιος την ονοµάζει, «κορυφαία»
µεταρρύθµιση µας έρχεται µε µια τροπολογία. Είπαµε χθες ότι
αυτή η τροπολογία πρέπει να έρθει ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο
και µάλιστα ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο που δεν θα ασχολείται
µόνο µε τον αγροτουρισµό.
Χαρακτηριστικά αναφέροµαι στην έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθµισης, όπου γράφει ότι η τροπολογία αφορά τον
αγροτουρισµό, ο οποίος αποτελεί επιµέρους κατηγορία του τουρισµού υπαίθρου. Εµείς θα θέλαµε να έχουµε ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο-πλαίσιο που να αφορά τον τουρισµό υπαίθρου.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Κουκουλόπουλο, ως αρµόδιο
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: Πού, σε ποιο σηµείο σε αυτήν
εδώ την τροπολογία αναφέρεται ο αγρότης; Πού σε αυτήν την
τροπολογία αναφέρεται ο αγροτικός συνεταιρισµός; Πού σε
αυτήν την τροπολογία αναφέρονται οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι Περιφέρειες; Κι αν είναι δυνατόν να έχουµε ανάπτυξη αγροτουρισµού, χωρίς να εµπλέκονται όλοι αυτοί οι κατά
τόπους φορείς.
Αυτό, λοιπόν, το είπαµε –και θα το επαναλάβουµε, αφού η έκκληση µας δεν εισακούστηκε– είναι, για να µην υποβαθµίσουµε
αυτήν την τόσο σοβαρή πρωτοβουλία, θα έπρεπε να έρθει µε
πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ως συνολικό
σχέδιο τουρισµού υπαίθρου, που θα περιλαµβάνει τον οινοτουρισµό, να ακούσουµε το Σύνδεσµο Ελληνικού Οίνου που έχουν
καταπληκτικές ιδέες για την ανάπτυξη, να µιλήσουµε για τη γαστρονοµία, να µιλήσουµε για τον γεωλογικό τουρισµό, να µιλήσουµε για τη λαογραφία, να µιλήσουµε για τη µουσική, να µιλήσουµε για τα µουσεία τα περιφερειακά, πώς θα υπάρχουν συνέργειες µεταξύ όλων αυτών, πώς, σε τελευταία ανάλυση, θα
βελτιωθεί το επίπεδο ζωής των αγροτών, πώς θα αναζωογονηθεί
η ύπαιθρος.
Κλείνω µε την εξής αναφορά, κυρία Πρόεδρε: Τη στιγµή που
συζητούµε για τον αγροτουρισµό και, υποτίθεται, για την ανάπτυξη της υπαίθρου, τώρα, στις 15.00’ η ώρα έχουµε ακρόαση
φορέων για το άλλο νοµοσχέδιο για τα δάση. Εκεί, λοιπόν, υπάρχει µια ενδιαφέρουσα πρόταση ανταλλαγής των µετόχων οικοδοµικών συνεταιρισµών µε ακίνητα των εγκαταλελειµµένων
οικισµών σε όλη την Ελλάδα, έξι χιλιάδων εγκαταλελειµµένων οικισµών. Είναι µια ενδιαφέρουσα πρόταση µε ενστάσεις και εκεί.
Όµως, δεν πρέπει να συνδυαστεί αυτή η πρωτοβουλία ανάπτυξής όλων αυτών των οικισµών µε τον αγροτουρισµό και όλα
αυτά; Θα µου πει κάποιος: «Δες αυτό ξεκοµµένα, να διαπιστώσεις αν είναι καλό και βοηθάει. Αν βοηθάει, ψήφισέ το». Εγώ θα
πω ότι δεν θα µπορέσουµε να το κάνουµε αυτό, γιατί αυτό δεν
προσθέτει, δεν δίνει αυτό, το οποίο χρειάζεται ο τόπος αυτήν τη
στιγµή για τη βιωσιµότητα, την αειφορία και την αποτελεσµατικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
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Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ,
κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκινώντας την
οµιλία µου επί των άρθρων και επί των τροπολογιών, θα ήθελα
εξαρχής να δηλώσω εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας ότι στηρίζουµε την τροπολογία µε αριθµό 1587 και ειδικό 30,
σχετικά µε την παράταση αναστολής έκδοσης οικοδοµικών
αδειών, και διότι επιλύει ένα σηµαντικό ζήτηµα –έχει κατατεθεί
από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ– αλλά και διότι θεωρούµε ότι διαµορφώνεται και µια πλατιά συναίνεση πάνω στο
συγκεκριµένο ζήτηµα, διότι ακριβώς µπορούµε µε αυτήν την τροπολογία να αντιµετωπίσουµε µια συγκεκριµένη κατάσταση.
Ξεκινώντας να µιλάω επί των άρθρων, κυρία Υπουργέ, θα
ήθελα να πω το εξής: Αντιλαµβάνοµαι την επιχειρηµατολογία
σχετικά µε το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος. Υπάρχει, βέβαια, και ένας αντίλογος συγκεκριµένος. Τον διατύπωσα χθες επί
της αρχής για το άρθρο 6. Πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιµο να
έχουµε συνεργασία µε τα κατά τόπους επιµελητήρια του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος, που έχει την πιστοποίηση,
αλλά ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να κατηγοριοποιεί τα τουριστικά καταλύµατα.
Πιστεύουµε πάρα πολύ ότι όταν υπάρχει τοπικό επιµελητήριο,
εκεί θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη συνεργασία, ούτως
ώστε να παρέχεται κατά τόπους η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πολίτες, ιδιαιτέρως όταν έχουµε να κάνουµε µε αποµακρυσµένες περιοχές ή µε νησιωτικές περιοχές.
Το δεύτερο ζήτηµα έχει να κάνει µε την τροπολογία που κάνατε δεκτή σχετικά µε το άρθρο 17. Είναι η τροπολογία του κ.
Σηφουνάκη και του κ. Μωραΐτη. Είναι η τροπολογία η οποία επιλύει το ζήτηµα το οποίο υπήρξε µε τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα και η οποία ουσιαστικά συµβάλλει, ούτως ώστε να µην
εξαιρούνται συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας
από αυτή τη νοµοθετική ρύθµιση. Δηλαδή, µειώνονται τα πενήντα στρέµµατα σε τριάντα στρέµµατα, µε αποτέλεσµα κυρίως
τα µεγάλα τουριστικά νησιά, αλλά και όλες οι νησιωτικές περιοχές της χώρας να µην εξαιρούνται από αυτή τη νοµοθετική ρύθµιση και µε αυτήν τη ρύθµιση να υπάρξει δυνατότητα να αναπτυχθεί το συγκεκριµένο τουριστικό προϊόν και στις συγκεκριµένες νησιωτικές περιοχές.
Θεωρούµε εξαιρετικά σηµαντική τη συγκεκριµένη τροπολογία
και θεωρούµε επίσης ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι εσείς
την κάνατε δεκτή και την θέτετε σε ψηφοφορία. Καλούµε δε όλες
τις πτέρυγες να διαβάσουν τη συγκεκριµένη τροπολογία και να
συναινέσουν ψηφίζοντας θετικά στην υιοθέτησή της ως αυτόνοµο άρθρο.
Σε σχέση µε το άρθρο 12 και τα ναύδετα, η νοµοτεχνικά βελτιωµένη διάταξη του άρθρου 12 περιλαµβάνει, όπως είπα και
χθες, δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις. Εµείς εκτιµούµε ότι
µπορεί να συµπτυχθούν αυτές οι κοινές υπουργικές αποφάσεις
σε µία, ούτως ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα. Δηλαδή, τόσο
η χωροθέτηση ή η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών όσο όµως
και η λίστα των δικαιολογητικών να µπουν σε µια κοινή υπουργική
απόφαση, για να µην υπάρχουν καθυστερήσεις.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρξει η λογική του one-stopshop, δηλαδή οι υπηρεσίες µιας στάσης, χωρίς να µπαίνει ο πολίτης στη διαδικασία της έκδοσης υπουργικής απόφασης, γενικού γραµµατέα κ.ο.κ., ώστε οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις -όχι
µόνο οι µεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις- οι οποίες θέλουν να
αναπτυχθούν και σε αυτόν τον τοµέα, είτε πρόκειται για µια µικρή
οικογενειακή ταβέρνα σε µια παραλία ενός νησιού είτε µια καντίνα σε µια παραλία που έχει τη χρήση της και έχει τη δυνατότητα
να αναπτυχθεί ως καντίνα µετά από σύµβαση που έχει συνάψει
µε τον τοπικό Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να έχουν τη
δυνατότητα χωρίς κόστος και χωρίς επιβάρυνση να κάνουν την
αίτηση και να ακολουθηθεί µετά όλη η διαδικασία.
Αυτή δε η διαδικασία να έχει να έχει συγκεκριµένο χρονικό περιορισµό. Διότι αν την αφήσουµε όπως είναι σήµερα η διάταξη,
αφ’ενός οι δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις µπορεί να εκδοθούν σε βάθος χρόνου χωρίς περιορισµό, αφ’ ετέρου έχουµε το
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πρόβληµα ότι η αίτηση, την οποία καταθέτει ο πολίτης, µπορεί
και να πάρει περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι είναι ο εύλογος και ουσιαστικά να χαθεί µια τουριστική περίοδος και εποµένως κάποια
έσοδα, τα οποία είναι πάρα πολύ σηµαντικά, ιδιαιτέρως για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Κυρία Υπουργέ, θεωρούµε ότι είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία του Υφυπουργού Οικονοµικών να αποσύρει τη διάταξη της
παραγράφου 16 της τροπολογίας 1581 που αφορά τον ΕΝΦΙΑ
και ουσιαστικά να υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, σύµφωνα
µε την οποία οι προϊστάµενοι στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και ιδιαιτέρως της Γενικής Γραµµατείας Εσόδων δεν
θα µπουν κάτω από ένα ιδιαίτερο καθεστώς επιλογής, αλλά θα
υπαχθούν και αυτοί στις διατάξεις του νόµου που ψηφίσαµε πριν
από λίγο καιρό σχετικά µε την τοποθέτηση προϊσταµένων.
Είναι ένας νόµος ο οποίος θεωρούµε ότι είναι λειτουργικός και
εποµένως δεν χρειάζονται ειδικά καθεστώτα και ρυθµίσεις για τη
Γενική Γραµµατεία Εσόδων. Θεωρούµε ότι είναι παρά πολύ σηµαντικό ότι το αντιλήφθηκε η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, ήρθε εδώ, κατέθεσε νοµοτεχνική βελτίωση, αποσύρθηκε η
παράγραφος 16 και τροποποιήθηκε η παράγραφος 17 του συγκεκριµένου άρθρου.
Στο ζήτηµα του συµψηφισµού του προστίµου, που επίσης βελτιώνεται µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε από τον
αρµόδιο Υφυπουργό, θεωρούµε ότι εδώ πρέπει να είµαστε σταθεροί.
Δηλαδή, η νοµοτεχνική βελτίωση δεν καλύπτει το ζήτηµα το
οποίο έθεσε η πλευρά του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο κυβερνητικό. Θεωρούµε ότι δεν πρέπει για τους πρώτους τρεις µήνες από την
παραλαβή του εκκαθαριστικού του Ε9 να υπάρχει οποιοδήποτε
πρόστιµο, όταν ο πολίτης καταθέτει διορθωτική δήλωση για το
Ε9.
Και αυτό διότι, όταν εµείς ως ελληνική πολιτεία θέλουµε ουσιαστικά να έχουµε ένα κτηµατολόγιο, ένα περιουσιολόγιο το
οποίο να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, δεν µπορούµε
να επιβάλλουµε πρόστιµα σε εκείνον τον πολίτη ο οποίος θέλει
να είναι συνεπής, θέλει να είναι ακριβής και γι’ αυτόν τον λόγο
καταθέτει τις σχετικές διορθωτικές δηλώσεις.
Εφόσον, λοιπόν, πάρει το εκκαθαριστικό του σηµείωµα για το
Ε9, για την ακίνητη περιουσία, να µπορεί να καταθέσει σχετική
δήλωση χωρίς να του επιβληθεί πρόστιµο και µε αυτόν τον τρόπο
ουσιαστικά να µπορεί να διορθώσει και να απεικονίσει ακριβώς
την ακίνητή του περιουσία και εποµένως να είναι συνεπής φορολογούµενος πολίτης.
Η τροπολογία για τον αγροτουρισµό, όπως αναπτύχθηκε από
τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Πάρη Κουκουλόπουλο, είναι µια θετική τροπολογία. Και απευθύνοµαι ιδιαιτέρως και στους συναδέλφους της ΔΗΜΑΡ. Θεωρούµε ότι
είναι µία θετική τροπολογία. Δεν έχει διατάξεις οι οποίες είναι
προβληµατικές. Διορθώνει και, αν θέλετε, εκσυγχρονίζει τις διατάξεις που αφορούν τον αγροτουρισµό.
Ο αγροτουρισµός εκ φύσεως δεν απευθύνεται στις µεγάλες
τουριστικές επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε µικρές επιχειρήσεις,
φιλικές προς το περιβάλλον, που έχουν σχέση µε την αγροτική
παραγωγή και το αγροτικό εισόδηµα. Εποµένως θεωρούµε ότι
εφόσον δεν υπάρχουν προβληµατικές ρυθµίσεις –γιατί δεν ακούσαµε κάποια κριτική επί των ρυθµίσεων-, πρέπει αυτές να υιοθετηθούν µε τη µεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ δύο λεπτά, ώστε να αναπτύξω
τον συλλογισµό µου, σχετικά µε την τροπολογία του Υπουργείου
Ναυτιλίας µε αριθµό 1589.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας έκανε µια τοποθέτηση, η οποία εγώ
θεωρώ ότι ήταν πολύ σηµαντική, σήµερα στη Βουλή των Ελλήνων. Έβαλε δύο σηµαντικά ζητήµατα και αυτό εµείς του το αναγνωρίζουµε.
Το πρώτο ζήτηµα που έβαλε είναι το εξής. Υπάρχουν πολυετείς συµβάσεις, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται. Υπάρχουν σήµερα
νησιά στο Αιγαίο, όπου ενώ υπάρχουν συµβάσεις σε εξέλιξη, για
τις οποίες έχουν δεσµευθεί πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό, τα δροµολόγια αυτά δεν εκτελούνται. Ένα παράδειγµα
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έφερε, τα Ψαρρά. Και είναι σηµαντικό το παράδειγµα, γιατί µιλάµε για ένα νησί που σε σχέση µε την ηπειρωτική χώρα δεν έχει
άλλον τρόπο σύνδεσης και παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει γραµµή,
δεν υπάρχει πλοίο το οποίο να συνδέσει το Λαύριο µε τα Ψαρρά.
Και λέω το εξής: Πώς είναι δυνατόν µια µικροµεσαία τουριστική
επιχείρηση που βρίσκεται στα Ψαρρά σήµερα να αναπτυχθεί τη
στιγµή που αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα;
Το επιλύει το πρόβληµα αυτό το πρώτο σκέλος της τροπολογίας; Το επιλύει. Πώς το επιλύει; Όταν πραγµατικά υπάρχει αδυναµία στην εκτέλεση δροµολογίου, ο Υπουργός µπορεί να
αναθέσει απευθείας εναλλακτικό δροµολόγιο µέχρι τρεις µήνες
-όχι επ’ αόριστον- και µέχρι να προκηρύξει τον διαγωνισµό, δηλαδή µέχρι να έχουµε ένα τακτικό δροµολόγιο κατόπιν κανονικής
προκήρυξης διαγωνισµού και τελικού πλειοδότη, ο οποίος τελικά
θα αναλάβει την εκτέλεση της συγκεκριµένης γραµµής.
Είναι σηµαντικό; Είναι απολύτως σηµαντικό, ειδικά για τα νησιά
-σας ανέφερα ένα παράδειγµα, που ανάφερε και ο κύριος
Υπουργός- τα οποία σήµερα δεν διαθέτουν καµµία, µα καµµία
συγκοινωνία µε την ηπειρωτική χώρα. Είναι απαραίτητο εργαλείο
το συγκεκριµένο. Και δεν είναι υπέρ του ενός συµφέροντος ή
του άλλου. Είναι υπέρ του νησιωτικού συµφέροντος. Εποµένως
εµείς το στηρίζουµε αυτό.
Το δεύτερο. Βάλατε το ζήτηµα του να υπάρξει κοινή συναινέσει, κύριε Υπουργέ, η λύση ουσιαστικά των πολυετών συµβάσεων, προκειµένου να µπορέσουµε να περάσουµε στον πολυπόθητο ανασχεδιασµό των γραµµών δηµοσίας υπηρεσίας, όχι άγονων γραµµών. Εµείς συµφωνούµε σε αυτό. Συµφωνούµε, όµως,
όχι στην κοινή συναινέσει λύση µε τον τρόπο που έρχεται. Συµφωνούµε ότι πρέπει να υπάρξει ανασχεδιασµός.
Σήµερα -πολύ σωστά το θέσατε εσείς- δεν µπορεί καµµία πτέρυγα να πάρει µόνη της το βάρος τού να επιλύσει το ζήτηµα των
πολυετών συµβάσεων και δεν µπορεί να γίνει αυτό µε έναν τρόπο
ο οποίος δεν είναι αποδεκτός και δεν έχει συγκεκριµένη αρχή,
µέση και τέλος.
Αυτό σηµαίνει τι; Σηµαίνει ότι πρέπει να πάµε σε ανασχεδιασµό, πρέπει να λύσουµε το ζήτηµα των πολυετών συµβάσεων
που συνήθως τις εξυπηρετούν παλαιά πλοία, τα οποία οι νησιώτες όταν τα βλέπουν ή όταν µπαίνουν µέσα να είστε σίγουροι ότι
δεν λένε τις καλύτερες κουβέντες για µας που βρισκόµαστε εδώ
και που τα διατηρούµε. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύσουµε µε αποτελεσµατικό τρόπο το δηµόσιο συµφέρον.
Γι’ αυτό, ορθώς είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι αποσύρετε το κοµµάτι αυτό, εφόσον δεν έχει συναίνεση και θεωρούµε ότι πρέπει
να ανοίξει µια µεγάλη συζήτηση.
Εδώ, όµως, έρχεται το βασικό ζήτηµα, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας. Είναι δυνατόν όλος ο θαλάσσιος
χώρος, η Ελλάδα µε τα εκατοντάδες νησιά, να έχει στον προϋπολογισµό της 75 εκατοµµύρια ευρώ; Έχει πέσει από τα 130 εκατοµµύρια στα 75 εκατοµµύρια ευρώ, την ίδια ώρα που ο ΟΑΣΘ,
η αστική συγκοινωνία για τη Θεσσαλονίκη δηλαδή, παίρνει 117
εκατοµµύρια και ο ΟΑΣΑ, στην Αθήνα δηλαδή –που δεν υπάρχει
άγονη γραµµή στην Αθήνα, που η µισή Ελλάδα ζει στην Αθήνα–
παίρνει 143 εκατοµµύρια. Σύνολο 260 εκατοµµύρια.
Την ίδια ώρα στα αεροπορικά, όπως αναφέρθηκε, έχουµε 40
εκατοµµύρια ευρώ τα οποία διαθέτουµε από τον κρατικό προϋπολογισµό. Και παρ’ όλα αυτά, για όλα τα νησιά της Ελλάδος
έχουµε 75 εκατοµµύρια, για να πάνε εκεί τα καράβια, να καλυφθούν τα καύσιµα, να καλυφθεί η δυνατότητα να συνδέονται µε
την ηπειρωτική χώρα ή τα µικρότερα νησιά µε τα µεγάλα νησιά.
Εµείς θεωρούµε ότι δεν είναι δυνατόν να πορευτούµε µε τα
συγκεκριµένα νούµερα. Θεωρούµε ότι πρέπει να γίνει ειδική συζήτηση, κύριε Υπουργέ, για το ζήτηµα αυτό µε το Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να υπάρξει σοβαρός ανασχεδιασµός
του συνόλου των συγκοινωνιών και σε καµµία περίπτωση δεν
αποδεχόµαστε ότι οι νησιώτες πολίτες της χώρας είναι πολίτες
δεύτερης κατηγορίας.
Πιστεύουµε ότι πρέπει να πάµε σε ορθολογικοποίηση των συγκοινωνιών, του τρόπου που επιδοτεί το ελληνικό δηµόσιο –όχι σε
κατασπατάληση, σε ορθολογικοποίηση– και µε αυτόν τον τρόπο
να αντιµετωπίσουµε το σηµαντικό ζήτηµα της χρηµατοδότησης
των γραµµών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Όπως έχει πει πολλές φορές ο κύριος Υπουργός, για 4 εκατοµµύρια ευρώ το βόρειο Αιγαίο στερείται µια γραµµή ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για τη µεγάλη ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχει ανοχή το
Προεδρείο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ναι και ευχαριστώ πολύ.
Για 4 εκατοµµύρια ευρώ δεν µπορούµε να έχουµε τη γραµµή
Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη-Λήµνος-Καβάλα. Και γι’ αυτά τα 4 εκατοµµύρια ευρώ, ουσιαστικά, στερείται, κυρίως το νησί της Λήµνου, τη σύνδεση µε τον Πειραιά, αλλά και το βόρειο Αιγαίο τη
σύνδεση µε τη βόρεια Ελλάδα.
Θεωρώ ότι τα νούµερα που ακούσατε πριν, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, καταδεικνύουν τον τρόπου που πρέπει εµείς εδώ να
αντιµετωπίσουµε σε συγκεκριµένη συζήτηση, µε συγκεκριµένες
αποφάσεις, το ζήτηµα αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Ηλίας
Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σχολιάσω κι εγώ κάποιες κουβέντες που ακούστηκαν πριν, όπως αυτές που είπε ο κ. Γεωργιάδης,
µιλώντας για µεγαλοψυχία και µικροψυχία. Και µου ήρθε στο νου
η απόφαση του εισαγγελέα κ. Ντογιάκου σχετικά µε τους περιοριστικούς όρους της κ. Ζαρούλια, η οποία έχει ζητήσει να µπορεί
να επισκέπτεται τον άδικα φυλακισµένο, πολιτικό κρατούµενο,
σύζυγό της και Αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Ο κ. Ντογιάκος, µε
τη µικροψυχία του είπε όχι, αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται.
Σκέφτηκα, λοιπόν: γιατί δεν παραδειγµατίζεται από τον µέντορά του, τον µεγαλόψυχο κ. Αθανασίου, ο οποίος έχει κάνει εκατοντάδες εισηγήσεις και για µεγαλέµπορους ναρκωτικών και για
άλλους απατεώνες εγκληµατίες, ώστε να τους δοθεί χάρη; Έτσι,
θα συµβαδίζει µε του µέντορά του.
Ο µέντοράς του, αυτός ο µεγαλόψυχος άντρας, µάλιστα στον
ν. 4524/2014, που ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό εδώ µέσα στη
Βουλή – ένας νόµος που έλεγε για µέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας – πέρασε και µία διάταξη, µε την
οποία κατήργησε επί της ουσίας το άρθρο 4 και το άρθρο 5 για
τον παράνοµο πλουτισµό πολιτικών και άλλων προσώπων.
Ίσως να σκεφτόταν τον εαυτό του και τα 281 τετραγωνικά που
δεν δήλωσε στο «πόθεν έσχες», γιατί το άρθρο 4 αναφερόταν
και σε αυτό. Ίσως, να αναφερόταν στον κ. Μιχελάκη, τη δικογραφία του οποίου είχε για µήνες στο συρτάρι του χωρίς να υπάρχει
λόγος, έτσι ώστε -αφού ψηφίστηκε έγιναν καταργήσεις κάποιων
διατάξεων- όταν θα ανοίξει η Βουλή από τον Οκτώβριο να είναι
όλοι µέλι-γάλα, να είναι όλοι αθώοι.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο αναφέρεται σε διάφορα ζητήµατα
προκειµένου να έχουµε τουριστική ανάπτυξη. Διατάξεις, άρθρα,
νόµοι και πάει λέγοντας.
Όµως, πριν φτάσουµε και µιλήσουµε για τουρισµό και τουριστική ανάπτυξη, θα ήθελα να υπενθυµίσω κάτι στον κ. Γεωργιάδη
που δεν είναι στην Αίθουσα. Αναφερόµενος σε έναν συνάδελφό
του πρώην πασοκτζή, νυν συριζαίο, του λέει, «ήσασταν ΠΑΣΟΚ
και συνυπεύθυνος για τα όσα έχουν συµβεί έως τώρα». Μα, κύριε
Γεωργιάδη, εσείς δεν συγκυβερνάτε µε το ΠΑΣΟΚ; Και πριν
µπείτε στη Νέα Δηµοκρατία, πριν πάρετε µεταγραφή, δεν λέγατε
και διατυµπανίζατε παντού ότι όποιος ψηφίσει Νέα Δηµοκρατία
και ΠΑΣΟΚ είναι κλέφτης γιατί αυτά τα δύο κόµµατα είναι κόµµατα κλεφτών που κλέβουν την ελληνική κοινωνία; Αυτό λέγατε
και διατυµπανίζατε µέχρι τη στιγµή της µεταγραφής, όπου φυσικά αλλάξατε εντελώς το πλάνο σας και το πώς θα χειρίζεστε
τον λόγο.
Εντέλει, ας µιλήσουµε για τον τουρισµό. Κατ’ αρχάς εσείς οι
ίδιοι, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία, δεκαετίες τώρα διοικείτε αυτήν
τη χώρα -τώρα είστε συγκυβέρνηση- και την οδηγήσατε εδώ που
την οδηγήσατε και στο ζήτηµα του τουρισµού, µε τα καλά, τα
στραβά, τα οποιαδήποτε µπορεί να δει και να αναγνωρίσει ο κα-
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θένας.
Το θέµα, όµως, είναι το εξής: Από όλα αυτά τα οποία λέτε για
τον τουρισµό στην Ελλάδα, για κάποια νούµερα που έχετε παρουσιάσει, για αυξήσεις τουριστών, για κάποιους άλλους δείκτες
που, όπως λέτε, ανεβαίνουν, πραγµατικό όφελος για τον Έλληνα
υπάρχει; Γιατί, όταν έρχεται ένα γκρουπ το οποίο έχει κλείσει σε
ένα πολύ καλό ξενοδοχείο κάποιου µεγάλου νησιού, αλλά αυτό
το ξενοδοχείο δεν είναι ελληνικών συµφερόντων και η πτήση
τσάρτερ µε την οποία έρχεται δεν είναι ελληνική και το τουριστικό γραφείο, το οποίο έχει κλείσει αυτό το πακέτο διακοπών
επίσης δεν είναι ελληνικό, µέχρι στιγµής δεν έχουµε λεφτά που
µένουν στην Ελλάδα. Και λέµε, εντάξει, θα έρθουν εδώ, θα δουλέψουν κάποιοι Έλληνες έστω και περιστασιακά τους καλοκαιρινούς µήνες, θα έχουν κάποια έσοδα και αυτό θα είναι το
όφελος γιατί θα µειωθεί η ανεργία, αλλά και σίγουρα αυτοί οι
τουρίστες θα βγουν, θα πάνε µια βόλτα στο νησί στο οποίο θα
πάνε διακοπές ή κάπου αλλού και θα αφήσουν και κάποια λεφτά
σε µια ταβέρνα, σε τουριστικά είδη και πάει λέγοντας.
Εάν κρίνουµε, όµως, από τα περσινά στατιστικά στοιχεία του
ΟΑΕΔ στη Ρόδο, όπου από τις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες περίπου επιδοτούµενες θέσεις σε αυτόν τον κλάδο περισσότερες
από τις τρεις χιλιάδες τετρακόσιες αφορούσαν αλλοδαπούς και
όχι Έλληνες, βλέπουµε ότι το όφελος για τον Έλληνα πολίτη συνεχώς και στενεύει.
Συγχρόνως έχουµε όλους αυτούς τους σπουδαστές τουριστικών επαγγελµάτων όχι µόνο από την Ελλάδα αλλά και από το
εξωτερικό -κυρίως από το εξωτερικό- οι οποίοι έρχονται εδώ και
«εργάζονται» -µάλλον κάνουν εκπαίδευση- δωρεάν, µε χαρτζιλίκι.
Οπότε και από εκεί χάνουµε οφέλη για την ελληνική, για την τοπική οικονοµία κάθε νησιού, κάθε τουριστικού προορισµού.
Επίσης, όλοι αυτοί οι τουρίστες που έρχονται, λέµε ότι θα αφήσουν τον οβολό τους, χρήµατα µε έµµεσο τρόπο. Θα φάνε σε
µια ελληνική ταβέρνα παραδοσιακές νοστιµιές του τόπου µας.
Δυστυχώς, όµως, η πραγµατικότητα είναι άλλη. Το µοσχαράκι
είναι εισαγόµενο, οι ελιές δεν είναι καλαµών, είναι τύπου καλαµών, αλλά συνήθως είναι από την Τυνησία ή αλλού –ψάχνουν να
βρουν ό,τι πιο φθηνό υπάρχει- το τυρί είναι λευκό τυρί και παρουσιάζεται ως φέτα ή οτιδήποτε άλλο και πάει λέγοντας.
Και βλέπουµε ότι τα πραγµατικά οφέλη για την ελληνική οικονοµία δεν είναι πάρα πολλά. Εκεί θα έπρεπε να έχετε εστιάσει,
στα οφέλη, στα έσοδα που µένουν στον τόπο µας, που µένουν
στην τσέπη του απλού Έλληνα πολίτη, του µικροµεσαίου, του
στυλοβάτη της ελληνικής οικονοµίας είτε έχει να κάνει µε τον
τουρισµό, είτε έχει να κάνει µε την εστίαση, είτε έχει να κάνει µε
οτιδήποτε άλλο, κάτι το οποίο µε όλα όσα ψηφίζετε τα τελευταία
χρόνια δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Κινείται κάπου
εντελώς διαφορετικά. Αυτό είναι το πραγµατικό ζητούµενο.
Επίσης, βλέπουµε άλλες παραµέτρους της οικονοµίας όπως
το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές, το οποίο διαφηµίζουν τα διάφορα Μέσα ως πολύ σηµαντικό και ότι θα βοηθήσει
την οικονοµία, θα βοηθήσει τον τουρισµό, θα βοηθήσει τον τζίρο.
Τελικά, από δύο έρευνες που έχουν γίνει, ο τζίρος δεν αυξήθηκε,
αντιθέτως µειώθηκε. Επί της ουσίας δεν υπήρχε κανένα πραγµατικό όφελος.
Όσο για ένα άλλο κοµµάτι πάρα πολύ σηµαντικό -διότι η Ελλάδα είναι µία νησιωτική χώρα µε χιλιάδες µικρά νησιά και εκατοντάδες µεγάλα στα οποία κατοικούν Έλληνες, υπάρχουν
µεγάλες ή µικρές τουριστικές υποδοµές- βλέπουµε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα αποτέλεσµα. Προσπαθείτε, αλλά εδώ βλέπουµε µεγάλα νησιά, τα οποία δεν έχουν ακτοπλοϊκή σύνδεση.
Υπάρχουν εµπόδια.
Να µη µιλήσουµε για άλλα ζητήµατα όπως είναι η έλλειψη ιατρικού προσωπικού, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σε
πάρα πολλά νησιά να έχει περίθαλψη κάποιος Έλληνας ή κάποιος τουρίστας ακόµα και τους καλοκαιρινούς µήνες. Βλέπουµε
νοσοκοµειακές µονάδες, πανέτοιµες οι οποίες είναι κλειστές,
όµως, για χρόνια, για διάφορους λόγους. Μας αφήνουν παγερά
αδιάφορους αυτοί οι λόγοι. Αυτές οι µονάδες θα έπρεπε να δουλεύουν, να λειτουργούν προς όφελος των Ελλήνων και των τουριστών, όλων όσων επισκέπτονται την πατρίδα µας. Τα προβλήµατα είναι πάρα πολλά. Είµαστε σίγουροι -επειδή κινείστε σε
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λάθος κατεύθυνση- πως όσοι τουρίστες και να έρθουν -καλώς
να έρθουν και ακόµα περισσότεροι- όταν τα έσοδα θα πηγαίνουν
αλλού και δεν θα πηγαίνουν στους Έλληνες, τότε θα είναι µάταιο
και ανώφελο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Παναγιώταρε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης για δύο λεπτά. Καταλαβαίνετε
ότι υπάρχει και κόπωση στην Αίθουσα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε. Μπορεί να µη χρειαστούν.
Θέλω µόνο να απαντήσω στο συνάδελφο κ. Παναγιώταρο. Δεν
θα απαντήσω καθόλου στα περί δικαιοσύνης. Αυτά κρίνονται από
τη δικαιοσύνη και δεν είναι δική µου δουλειά.
Όµως, θα απαντήσω στα συνθήµατα τα οποία χρησιµοποιούσατε στο παρελθόν και τα οποία έχετε πει κατ’ επανάληψη. Και
είναι ευκαιρία που το λέτε εδώ για να µπορώ να απαντήσω.
Ακούστε, κύριε συνάδελφε, τι έχει συµβεί: Επί σαράντα χρόνια
στην Ελλάδα υπήρχε το πολίτευµα του υπαρκτού λαϊκισµού.
Αυτοί οι οποίοι κυβερνούσαν, από φόβο δεν συγκρούονταν ποτέ
µε κανένα κατεστηµένο συµφέρον της χώρας για να µη χάσουν
ψήφους. Ως αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος η χώρα υπερχρεώθηκε και χρεοκόπησε. Σε εκείνη την περίοδο αναφερόµουν.
Προσέξτε, όµως, τι συνέβη: Μετά τη χρεοκοπία µας, τα ίδια
αυτά δύο κόµµατα τα οποία κάνανε αυτά τα οποία λέγαµε προηγουµένως, θέλοντας και µη ενδεχοµένως -πάντως το κάνανε και
αυτό έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον-…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Πήραν τη θεία επιφοίτηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι. Αποφάσισαν να αλλάξουν τη χώρα.
Και δείτε εδώ τι έχει συµβεί: Άνθρωποι σαν και εσάς που µάλιστα οµνύουν και στον πατριωτισµό –αυτό έχει ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον- σε κάθε προσπάθεια για να αλλάξει η χώρα και
να µην έχει πλέον ανάγκη κανέναν και να φτιάξει µια οικονοµία
ανταγωνιστική που θα µπορεί να επιβιώνει µόνη της στον σύγχρονο κόσµο και θα καθιστά τη χώρα πρωταγωνίστρια, είσαστε
αντίθετοι. Ξέρετε γιατί; Διότι ακολουθείτε ακριβώς την ίδια οδό
του υπαρκτού λαϊκισµού. Ζηλέψατε αυτά που κάνανε αυτοί που
κατηγορούσατε τα προηγούµενα χρόνια και πάτε να κάνετε και
εσείς, όπως και οι άλλοι φίλοι σας από εκεί, ακριβώς τα ίδια.
Εµείς, σήµερα κάνουµε κάτι άλλο. Τραβάµε µπροστά. Προσπαθούµε να αλλάξουµε τη χώρα, για να γίνει η χώρα µας πραγµατικά ένα δυνατό κράτος. Γιατί εµείς είµαστε πραγµατικά
πατριώτες, όχι στο όνοµα για να πουλήσουµε µαγκιά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Παναγιώταρος για δύο λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατ’ αρχάς τα όσα είπατε, τα είχατε
πει λίαν προσφάτως, λίγο πριν πάρετε τη µεταγραφή από το
ΛΑΟΣ στη Νέα Δηµοκρατία, που βγαίνατε στα ραδιόφωνα, στις
τηλεοράσεις, παντού και λέγατε ότι η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ είναι κόµµατα κλεφτών και όσοι τους ψηφίζουν είναι κλέφτες και αυτοί. Υπάρχουν τα πειστήρια και δεν µπορείτε να τα
αλλάξετε ό,τι και να κάνετε.
Δεύτερον, νοµίζετε ότι µε αυτά τα οποία κάνετε τώρα πηγαίνουµε µπροστά; Με το γεγονός ότι έρχεται η νούµερο τρία της
ρωσικής κυβέρνησης και «τρώει πόρτα» στην Ελλάδα λόγω της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν µέχρι πριν από λίγο καιρό µας λέγατε
για τα εκατοµµύρια των Ρώσων τουριστών που θα έρθουν, θα
αφήσουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα, θα αγοράσουν εξοχικά
σπίτια, βίλες, είναι αυτοί που γεµίζουν τη Χαλκιδική, την Κρήτη,
τους άλλους τόπους; Και τώρα, επειδή έτσι σας είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι άλλοι, ακολουθείτε τη γραµµή τους που
είναι ενάντια στα συµφέροντα της Ελλάδας. Προσπαθείτε να µας
πείσετε ότι το άσπρο είναι µαύρο και το µαύρο είναι άσπρο. Κάνετε πολύ µεγάλο λάθος.
Όσο για το ποιοι είναι λαϊκιστές, κάντε µία αναδροµή σε όλα
όσα έχετε πει εσείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και από τις εκποµπές σας και από το Κοινοβούλιο, όταν ήσασταν σε άλλο
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κόµµα, δείτε τι λέτε τώρα, για να δούµε ποιος είναι λαϊκιστής και
ποιος δεν είναι. Εµείς λέγαµε πάντοτε τα ίδια και θα συνεχίσουµε
να τα λέµε και δεν αλλάζουµε ούτε κόµµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ναι, κύριε Γεωργιάδη, αλλά αν αρχίσει τώρα αυτός ο διάλογος, δεν γίνεται έτσι, βγαίνουµε από το θέµα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δεν πειράζει, κυρία Πρόεδρε. Τι να
κάνουµε, συµβαίνουν και αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εκτός θέµατος
είµαστε.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σε αυτό που αναφέρεστε
είναι του έτους 2009. Εγώ λίγο πριν πάρω µεταγραφή, όπως είπατε, αλλά στην πραγµατικότητα πριν διαγραφώ από τον Λαϊκό
Ορθόδοξο Συναγερµό, πριν παραιτηθώ από Υπουργός και από
Βουλευτής και πηγαίνοντας στην κάλπη για να βγω µε σταυρό
µε τη Νέα Δηµοκρατία, αφού παραιτήθηκα, λοιπόν, από Υπουργός και από Βουλευτής, γιατί δεν ήθελα να πάρω την έδρα που
βγήκα από άλλο κόµµα σε άλλο κόµµα -αυτό ξεχάσατε να το αναφέρετε- ήµουν ήδη Υφυπουργός στην κυβέρνηση Παπαδήµου
µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία. Το λέω, για να καταλάβετε πόση
σύγχυση έχετε ως προς τον χρόνο και δεν πήρατε είδηση εδώ τι
σας είπα.
Μέχρι την ηµέρα της χρεοκοπίας στη χώρα αυτή το πολιτικό
µας σύστηµα ήταν δειλό και έλεγε πάντα «ναι» σε ό,τι έλεγε το
κάθε κατεστηµένο. Μετά από την ηµέρα της χρεοκοπίας µας, ξεκίνησε η ανασυγκρότηση της χώρας.
Προσέξτε, όµως, και κάτι ακόµα που σας διέφυγε. Είπατε για
τη Ρωσία. Είναι πολύ κρίµα εσείς που οµνύετε στον πατριωτισµό
–εγώ λέω ότι είστε καιροσκόποι και κοινοί τυχοδιώκτες- κοροϊδεύετε τον κόσµο µε αυτά τα παραµύθια περί Ρωσίας. Πείτε µας,
όταν πήγε ο Κύπριος Υπουργός Οικονοµικών να πάρει λεφτά από
τη Ρωσία, µετά το υπερήφανο «όχι» της κυπριακής Βουλής, τι
του είπε ο Ρώσος Υπουργός Οικονοµικών. Ξέρετε τι του είπε; Τίποτα, γιατί δεν τον δέχθηκε καν. Τα µόνα λεφτά που µπορούσε
να βρει η χώρα είναι από εκεί που τα έχουµε βρει εµείς.
Εµείς σώζουµε τη χώρα και εσείς συµµαχείτε µε αυτούς που
θέλουν να την βλέπουν να καταστρέφεται. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και είναι τουλάχιστον οξύµωρο, αν όχι βέβηλο, να το
«παίζετε» και πατριώτες.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παναγιώταρε, σας παρακαλώ…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Είναι κάποια στοιχεία από το παρελθόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία θα περάσουµε, λοιπόν!
Κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κατ’ αρχάς, ξέρετε πολύ καλά ότι µιλώ για το 2009, αλλά όταν
για δεκαετίες οµιλείτε για συγκεκριµένα πράγµατα και τα αλλάζετε τα δύο τελευταία χρόνια, είναι πολύ διαφορετικό από τον
λαϊκισµό τον οποίο αναφέρετε εσείς.
Δεύτερον, µιλήσατε για νούµερα και για δείκτες. Αν θέλετε να
µιλήσουµε για νούµερα που δεν αναφέραµε, να δούµε τα νούµερα και τι λέει το ΔΝΤ, η έκθεση της «BLACKROCK» για όλα
αυτά τα οποία κάνετε και σώζετε τη χώρα, τι λένε τα νούµερα
για την ανεργία, τι λένε για το χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ που
έχει ξεπεράσει το 174% του ΑΕΠ, να δούµε τελικά το χρέος στο
ΑΕΠ στην Ευρωζώνη που τείνει να φθάσει το 100%. Οι διασώστες µας είναι και αυτοί σε δεινή κατάσταση και πάει λέγοντας.
Όσο για την επίσκεψη του Κύπριου Υπουργού στη Ρωσία,
άλλοι είχαν πράξει διαφορετικά, όντας µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η Κύπρος και εισέπραξε την απάντηση που εισέπραξε.
Από εκεί και πέρα, Κυριακή κοντή γιορτή και θα τα δούµε όλα,
κύριε Γεωργιάδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης, για να δευτερολογήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εδώ βλέπω ότι µάλλον άρχισε ο διά-
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λογος. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά νοµίζω ότι εδώ έχουν
όρια ορισµένα πράγµατα και ίσως η Πρόεδρος έπρεπε να σταµατήσει αυτήν τη συζήτηση.
Δεν νοµίζω ότι ορθολογική, συνετή, ρεαλιστική στάση είναι
αυτή που υπηρετεί το σύστηµα, αυτό το βάρβαρο σύστηµα. Ό,τι
υπηρετεί τους εργαζόµενους, τον λαό, τους αυτοαπασχολούµενους θεωρείται λαϊκισµός και οτιδήποτε άλλο µπορεί να προσάψει κάποιος σε αυτά που µπορεί να λέει κάποιος άλλος.
Έγινε πολλή συζήτηση για το αν αυτό το νοµοσχέδιο θα έχει
µεγάλη συµβολή στην ανάπτυξη του τουρισµού από το Υπουργείο Τουρισµού. Λέει: Έχουµε ή δεν έχουµε αύξηση του τουρισµού; Βεβαίως, έχουµε. Υπάρχει συµβολή στην ανάπτυξη του
τουρισµού λόγω των εξελίξεων στις αραβικές χώρες ή µάλλον
των επεµβάσεων µε τίτλο «Αραβική Άνοιξη»; Βεβαίως, έχει συµβολή. Έχει συµβολή στη µείωση των τουριστών η επέµβαση των
ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία για τον έλεγχο
των πηγών πλούτου µε την εγκαθίδρυση της ναζιστικής κυβέρνησης στην Ουκρανία; Βεβαίως, έχει. Μειώθηκαν οι τουρίστες
από εκείνη την περιοχή. Έχουµε αύξηση των εσόδων; Βεβαίως.
Τα νούµερα το επιβεβαιώνουν. Έχουµε µεγάλη αύξηση. Όµως,
εδώ θέσαµε νούµερα συγκεκριµένα: πού πηγαίνουν αυτά τα έσοδα, ποιος ωφελείται, ποιος παίρνει, εν πάση περιπτώσει, τη µερίδα του λέοντος.
Είπαµε ότι το 16,5% απολαµβάνει το 53,1% των εσόδων και το
υπόλοιπο 84% - 85% το υπόλοιπο 49%. Για δε τους εργαζοµένους, οι οποίοι είναι οι βασικοί συντελεστές του τουρισµού, και
πάλι η κυρία Υπουργός δεν είπε τίποτα. Λέει ότι δεν είναι στην
αρµοδιότητά της, είναι θέµα συλλογικών συµβάσεων, είναι θέµα
του Υπουργείου Εργασίας. Αυτό µπορεί, βέβαια, να αντιτείνει
στην τοποθέτησή της.
Για να δούµε, όµως: Η κατάταξη των ξενοδοχείων σε αστέρια,
που είναι στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Τουρισµού, γιατί να
µη θέσει ως κριτήριο τους εργαζοµένους, την ελάχιστη σύνθεση
των ξενοδοχείων; Διότι δεν θέλουν οι εργοδότες, δεν θέλουν οι
ξενοδόχοι. Θέλουν να µην έχουν κανένα εµπόδιο, έτσι ώστε να
λειτουργούν µε εντατικοποίηση της δουλειάς, µε πολύ λίγους εργαζοµένους. Και όλοι όσοι πάτε στα ξενοδοχεία για δυο, τρεις,
τέσσερις ή δεκατέσσερις µέρες -όσες πάτε- θα δείτε τον ίδιο άνθρωπο το πρωί, το µεσηµέρι, το βράδυ. Και το ξέρει πολύ καλά
και η κυρία Υπουργός, το ξέρουν πολύ καλά τα στελέχη εδώ, που
είναι δέκα όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Είναι ο ίδιος εργαζόµενος, πρωί, µεσηµέρι, βράδυ. Μα είναι δυνατόν; Αυτός ο πελάτης που βλέπει τον ίδιο εργαζόµενο, τον λυπάται κατ’ αρχάς
διότι είναι κατάκοπος. Δουλειά ήλιο µε ήλιο! Κανένα όριο!
Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν εσείς να µην παίρνετε υπ’ όψιν το
ανθρώπινο δυναµικό στην κατάταξη των ξενοδοχείων σε αστέρια; Δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουν οι ξενοδόχοι, οι οποίοι θέλουν να διασφαλίσουν -αν θέλετε- µία λειτουργία που θα τους
αποδίδει µεγαλύτερα κέρδη µε πολύ λίγους εργαζοµένους και
µε «ωραίες παρουσίες», όπως λένε οι εργοδότες, οι οποίοι δεν
θέλουν κατάρτιση, δεν θέλουν εκπαίδευση, αλλά «ωραίες παρουσίες»; Και τις διασφαλίζετε εσείς µέσα και από τις διακρατικές
συµφωνίες που κάνετε µε τον όρο να εισάγετε µαθητές, υποτίθεται, για πρακτική άσκηση; Έχει γεµίσει όλη η Ελλάδα µε
«ωραίες παρουσίες», µε 300 ευρώ και δουλειά από το πρωί µέχρι
το βράδυ. Αυτοί είναι καλοί πρεσβευτές της χώρας µας; Όταν
θα γυρίσουν στη Λιθουανία, στην Κίνα και αλλού, θα πουν ότι
εκεί, στην Ελλάδα, έχει τουρισµό ποιοτικό, καλό κ.λπ.; Αυτό νοµίζετε; Αυτό λέτε; Για ρωτήστε αυτόν τον κόσµο που από το πρωί
µέχρι το βράδυ δουλεύει σαν σκλάβος.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, είπαµε τις απόψεις µας. Για την
τροπολογία του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας έχουµε
σαφώς µία άλλη αντίληψη για το θέµα της συγκοινωνίας και το
δικαίωµα των νησιωτών να έχουν τη συγκοινωνία τους. Πιστεύω
ότι δεν τη διασφαλίζεται µε αυτόν τον τρόπο. Γίνεται µία ανακατανοµή της επιχορήγησης. Χαρίζετε σε όλους αυτούς που µέχρι
τώρα είχατε σύµβαση τις όποιες επιχορηγήσεις έχουν πάρει και
δεν έχουν τηρήσει τους όρους της σύµβασης.
Συµφωνούµε µε την τροπολογία για τον Δήµο Καλαµαριάς την έχει ήδη κάνει αποδεκτή η Υπουργός- καθώς και µε την τροπολογία που παρατείνει τον χρόνο για τις φορολογικές δηλώ-
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σεις.
Καταψηφίζουµε τις υπόλοιπες τροπολογίες.
Ψηφίζουµε «ναι» στην τροπολογία για τον συνάδελφο που
ήταν στις Βρυξέλλες για την Προεδρία και είναι απλήρωτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Ψύρρας έχει τον λόγο.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Θα αναφερθώ σε δυο-τρεις
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Η τροπολογία 1581, που
αφορά τις ρυθµίσεις του Υπουργείου Οικονοµικών για τη φορολογία της περιουσίας, είναι µια τροπολογία, η οποία ρυθµίζει θέµατα που θα έπρεπε ήδη να είχαν αποσαφηνιστεί. Είναι µάλλον
µια διαδικαστική τροπολογία.
Ο δε συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου, στον οποίο αναφέρεται, είναι σε θετική κατεύθυνση. Το επισηµαίνω για τα Πρακτικά ως ερώτηµα για τον κύριο Υπουργό. Από το Υπουργείο
Οικονοµικών είχαν πει ότι θα έφερναν και µια ρύθµιση για µείωση
50% του φόρου για τα κενά ακίνητα. Τι γίνεται µε αυτό; Θα
έπρεπε ίσως να υπάρχει εδώ µέσα.
Όσον αφορά τις ρυθµίσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας, δηλαδή
την τροπολογία 1589, φέρνει πάρα πολλές αλλαγές στο ν. 4256
για τα τουριστικά πλοία που ψηφίστηκε πριν από λίγους µήνες.
Πολλές είναι οι απευθείας αναθέσεις από τον ίδιο τον Υπουργό.
Θα µπορούσε η τροπολογία να ήταν θετική για την ακτοπλοϊκή
σύνδεση των νησιών στο βαθµό που η λύση µιας σύµβασης, η
λύση µιας εταιρείας, δεν σηµαίνει την κατάργηση µιας συγκεκριµένης γραµµής. Αν λυθεί σε µια γραµµή η πολυετής σύµβαση,
να υλοποιούνται οι διαδικασίες από το Υπουργείο Ναυτιλίας για
την επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού.
Όµως, υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα σε αυτή την
τροπολογία. Η παράγραφος 2 είναι εµφανές ότι είναι µία σχεδόν
χαριστική διάταξη. Ουσιαστικά χαρίζει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης θέλει να
λύσει την πολυετή σύµβαση και αυτό, αφού ήδη έχει περάσει µια
παράταση για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του µε τον προηγούµενο νόµο.
Κατά συνέπεια εµείς δεν µπορούµε να την ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Κοντονής
έχει τον λόγο για να δευτερολογήσει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατά πρώτον, θα ήθελα να τονίσω ότι η Κυβέρνηση είναι απολύτως συνεπής και µε αυτά που έχει κάνει µέχρι σήµερα και µε
αυτά που έχει εξαγγείλει ότι θα κάνει µε το θέµα των αιγιαλών.
Διότι δεν µπορώ διαφορετικά να διαβάσω την παράγραφο 7 στην
τροπολογία που φέρει και την υπογραφή πρώτα και κύρια της
κυρίας Υπουργού σχετικά µε την παραπέρα παραχώρηση σε επιχειρηµατίες -και µάλιστα µε διαδικασίες πάρα πολύ σύντοµεςτης εκµετάλλευσης µέρους των αιγιαλών και των παραλιών.
Θα ήθελα να τονίσω, κυρία Πρόεδρε, ότι στην ουσία έχουµε
νέα παρέκκλιση από τον βασικό ν. 2971/2001 που ρυθµίζει τα θέµατα αυτά. Εποµένως και αυτό που γίνεται σήµερα και αυτό που
είχε ψηφιστεί πέρυσι, αλλά κυρίως το νοµοσχέδιο για τους αιγιαλούς που φέρνει οσονούπω η Κυβέρνηση στη Βουλή είναι τα
πολύ σηµαντικά ζητήµατα που µας απασχολούν κι εµείς λέµε ότι
όλα αυτά έχουν µία συνέχεια, µία κυβερνητική συνέπεια παράβασης στοιχειωδών συνταγµατικών δικαιωµάτων και εκχώρησης
δικαιωµάτων σε ιδιώτες, οι οποίοι κατά το Σύνταγµα, δεν θα
έπρεπε να τα έχουν.
Λέω, κατά το Σύνταγµα και τονίζω και κατά την Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής, η οποία, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, θέτει σοβαρά ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας συγκεκριµένων διατάξεων.
Γι’ αυτά τα πολύ σηµαντικά που θέσαµε αρκετοί Βουλευτές και
νοµίζω ότι ανέλυσα όσο καλύτερα µπορούσα από του Βήµατος
της Βουλής, δεν έχουµε πάρει καµµία απάντηση. Αισθάνεται η
κυρία Υπουργός και η Κυβέρνηση την ανάγκη να τοποθετηθεί
στις αιτιάσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής; Διότι για αυτά τα
θέµατα δεν ακούσαµε κουβέντα. Δεν ακούσαµε το παραµικρό.
Πώς περνάνε έτσι; Κάνουµε δύο µέρες συζήτηση στο Τµήµα. Τα
θέµατα αντισυνταγµατικότητας που αναφύονται, δεν θα τα λύσει
η Κυβέρνηση, δεν θα τοποθετηθεί;
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Το δεύτερο που ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε, έχει να κάνει µε
τον εργασιακό µεσαίωνα που επικρατεί στις τουριστικές επιχειρήσεις. Το έχουν θέσει πάρα πολλοί συνάδελφοι. Γι’ αυτό το
µέγα ζήτηµα δεν έχει ακουστεί κάτι. Με το να υπερηφανευόµαστε για τη ροή και την αύξηση του τουρισµού στην Ελλάδα, αυτό
είναι κάτι το οποίο όλοι είπαµε ότι καλό είναι. Για να δούµε, όµως,
ποιες συνθήκες επικρατούν για την κύρια µάζα των εργαζοµένων, γιατί αυτοί στην ουσία είναι η καρδιά του τουρισµού, οι εργαζόµενοι στον τουρισµό. Οι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι προσέρχονται και προσφέρουν τις υπηρεσίες. Γι’ αυτό το σκάνδαλο,
γι’ αυτή την ελεεινότητα που επικρατεί στις τουριστικές επιχειρήσεις µε τους υποτιθέµενους µαθητευόµενους εκ της ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι έρχονται και κάνουν εργασία και µάλιστα
σκληρή, κακοπληρωµένη, ανασφάλιστη, γι’ αυτά δεν έχει να πει
τίποτα το Υπουργείο;
Θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος κυλά
πάρα πολύ γρήγορα, µε κάτι το οποίο ακούστηκε στην Αίθουσα
δυστυχώς και σήµερα. Αναφέρθηκε ότι το θέµα της πολιτικής
σταθερότητας ευνοεί το τουριστικό ρεύµα.
Κυρία Πρόεδρε, αύριο έχουµε την επέτειο της αποκατάστασης
της δηµοκρατίας στη χώρα. Και η Αριστερά στην Ελλάδα που
έδωσε αγώνα για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας θέλει να
τονίσει για άλλη µία φορά ότι πολιτική σταθερότητα στη χώρα
έχουµε από το 1974. Έχουµε πολιτική σταθερότητα γιατί το πολίτευµά µας και το Σύνταγµα βασίζεται στην εναλλαγή των κυβερνήσεων. Αν για κάποιους οι εκλογές, η εναλλαγή των κυβερνήσεων, η πολιτική πάλη δεν συνιστά σταθερότητα, τι θέλουν;
Να καταργήσουµε το Σύνταγµα; Να καταργήσουµε τις εκλογές;
Να τους ορίσουµε µόνιµους κυβερνήτες για να λένε ότι έχουµε
σταθερότητα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ να
κλείσετε τη σκέψη σας, κύριε Κοντονή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Εποµένως, κυρία Πρόεδρε, σε τελική
ανάλυση πρέπει να τελειώσει αυτή η συζήτηση. Και νοµίζω ότι
ως δείγµα γραφής σεβασµού στον αγώνα χιλιάδων αγωνιστών,
οι οποίοι έδωσαν την ψυχή τους, το αίµα τους και τη ζωή τους
την περίοδο του αντιδικτατορικού αγώνα, καλό θα είναι να προστατεύουµε τη δηµοκρατία και το πολίτευµα από τέτοιου είδους
προσεγγίσεις. Και να το προστατεύουµε και στα λόγια και στα
έργα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Συρµαλένιος έχει το λόγο για δύο λεπτά και ακολουθεί ο κ. Κριτσωτάκης.
Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Εάν είναι, ας µιλήσει ο κύριος
Υπουργός και εγώ µετά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι να κάνουµε
τώρα; Είναι και εγγεγραµµένος στη λίστα και έχει δικαίωµα δευτερολογίας, κύριε Αυγενάκη. Σας ρωτήσαµε και εσάς. Τι να σας
πω; Σας ρωτήσαµε και είπατε ότι δεν θέλετε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κυρία Πρόεδρε, άκουσα µε προσοχή τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των Κοµµάτων σε σχέση µε την οµοφωνία
την οποία ζήτησα να υπάρχει γύρω από την προτεινόµενη ρύθµιση στην τροπολογία 1589.
Θέλω κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Κουίκ, ο οποίος στήριξε την πρωτοβουλία µας. Πολύ σωστά αναφέρθηκε, κάτι που
το ζήτησα και εγώ, ότι σε καµµία περίπτωση δεν θέλω ούτε κατ’
ελάχιστο να περάσει από το µυαλό κάποιου ότι περνάµε χαριστική τροπολογία. Αυτό που θέλουµε είναι να µπορέσουµε να
έχουµε τα εργαλεία για την αναδιάρθρωση. Όλοι µιλάνε γι’αυτήν
αλλά όταν ερχόµαστε να ψηφίσουµε τα εργαλεία της αναδιάρθρωσης, δυστυχώς µας περιορίζεται ο προϋπολογισµός. Αυτή
αποτελεί και τη µόνη πραγµατικότητα, τα διαθέσιµα χρήµατα.
Εγώ, κυρία Πρόεδρε, εφόσον υπάρχει η απαιτούµενη -και
πλέον της απαιτούµενης- συµφωνία σε σχέση µε την πρώτη παράγραφο της τροπολογίας που έχουµε καταθέσει για τη διευθέ-
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τηση των εκτάκτων αναγκών στις συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας, καθώς και επειδή βλέπω ότι πολλά κόµµατα -πλέον της κυβερνητικής πλειοψηφίας- τη στηρίζουν ήδη, αποσύρω τη δεύτερη παράγραφο. Επιφυλασσόµεθα να φέρουµε, προτάσεις
πραγµατικές για το πώς πιστεύουν ότι µπορούµε να προχωρήσουµε σε αυτήν την αναδιάρθρωση Γι’ αυτόν τον λόγο περιµένω
προτάσεις από τα κόµµατα.
Εµείς αυτήν την πρόταση καταθέσαµε και δεν έγινε δεκτή. Πιστεύω ότι είναι εθνικό το θέµα. Δεν είναι κοµµατικό, δεν είναι
προσωπικό, είναι εθνικό το θέµα. Να προσφέρουµε το ελάχιστο
που µπορούµε ως ελληνική πολιτεία στους νησιώτες µας και
αυτό είναι µία σοβαρή και σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση που να
προσφέρει ποιότητα συγκοινωνιών, ποιότητα υπηρεσιών. Περιµένω τις προτάσεις σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κύριε Συρµαλένιε, έχετε τον λόγο και ακολουθεί ο κ. Σηφουνάκης. Θα µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Είπαµε να το αποφύγουµε, αλλά αφού θέλουν συνάδελφοι να µιλήσουν, θα µιλήσουν.
Κύριε Συρµαλένιε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω µόνο
για δύο λεπτά.
Είχαµε τώρα µία τοποθέτηση του Υπουργού που θεωρούµε ότι
είναι προς τη θετική κατεύθυνση σε σχέση µε την αρχική τροπολογία. Το ζητούµενο είναι η αύξηση του προϋπολογισµού για τις
πιστώσεις. Από την στιγµή που δεν υπάρχει αύξηση του προϋπολογισµού, η ανακατανοµή των πιστώσεων µεταξύ των διαφόρων
εταιρειών δεν πρόκειται να λύσει το πρόβληµα των επιδοτούµενων γραµµών, των λεγόµενων «άγονων γραµµών».
Όµως, στον βαθµό που παραµένουν οι συµβάσεις -αν και είναι
ατελέσφορες πολλές φορές αυτές οι συµβάσεις- µπορούµε να
πούµε ότι θα εξασφαλίζεται τουλάχιστον κάποια ακτοπλοϊκή διασύνδεση για τους υπόλοιπους µήνες, εκτός από τους τρεις καλοκαιρινούς µήνες.
Βεβαίως, έτσι όπως βαδίζουν τα πράγµατα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε λίγο καιρό και αυτές οι εταιρείες, οι οποίες ήδη χρωστάνε δεδουλευµένα πολλών µηνών -για να µην πούµε πάνω από
χρόνο- δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις συµβάσεις.
Εποµένως η λύση του προβλήµατος είναι ή να αυξηθεί ο προϋπολογισµός ή να γίνει η πρόταση την οποία εµείς συζητάµε για
δηµόσιο κοινωνικό φορέα ακτοπλοΐας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Αν καταλαβαίνω καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ένα πράγµα: Να αυξήσουµε τους φόρους και να πληρώνουµε περισσότερα, να αυξήσουµε τον επίναυλο, να αυξήσουµε τη φορολογία των νησιωτών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεν λέµε αυτό. Δεν καταλάβατε.
Εµείς δεν µιλάµε για αύξηση των φόρων.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Άλλον τρόπο εγώ δεν ξέρω για να αυγατίσει αυτός ο λογαριασµός των πιστώσεων.
Εξετάζουµε αυτό που είπε ο κ. Κουίκ. Σας κατέθεσα άλλες
προτάσεις. Σας είπα «κοινοβουλευτικά κυνηγήστε τες». Εσείς θέλετε να το ρίξετε στους νησιώτες. Τι να σας πω; Είσαστε και νησιώτης Βουλευτής ο ίδιος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν κάνουµε
διάλογο, κύριε Συρµαλένιε. Τα είπατε. Δεν καταγράφονται αυτά
που λέτε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κριτσωτάκης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τέσσερα λεπτά. Σας παρακαλώ να µείνετε στον χρόνο σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ θέλω να σας πω ότι ακούσαµε πολλά και διάφορα και νοµίζω απαξιωτικά. Και λέω απαξιωτικά, διότι αν λέγαµε κάτι που
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άξιζε της απαξίωσης, εγώ δεν θα διαµαρτυρόµουν. Διαµαρτύροµαι όµως τώρα, διότι εµείς δεν είπαµε τίποτα από αυτά που θα
άξιζε κανείς να τα στηλιτεύσει µε τέτοιον τρόπο.
Δεν θα πω µόνο για την κυρία Υπουργό, αλλά θα πω κυρίως
για τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος χρησιµοποίησε εκφράσεις -και
δεν λέω για το επεισόδιο µε τον κ. Κουρουµπλή- οι οποίες είναι
πολύ απαξιωτικές.
Για να σας δείξω την πραγµατικότητα, εγώ θα σας διαβάσω
κάτι που έκανε χθες ο κ. Βρούτσης. «Έκτακτους και εξονυχιστικούς ελέγχους σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, της
ανατολικής Αττικής, του Πειραιά, της Κω, της Αχαΐας και του Λασιθίου διέταξε σήµερα» κ.λπ. «γιατί η αποτύπωση ισοζυγίου απολύσεων-προσλήψεων για τη χθεσινή µέρα» -δηλαδή την προχθεσινή µέρα, τη Δευτέρα 21-7-2014 «ήταν αρνητική στο σύνολο
της χώρας κατά εννιακόσιες δεκαπέντε θέσεις εργασίας εκ των
οποίων οι πεντακόσιες έξι σε επιχειρήσεις εστίασης».
Το success story που λένε ότι, δηλαδή, εδώ δίνουν και
απασχόληση δεν υφίσταται. Και θα σας πω ότι είναι και ψεύτικοι
αυτοί οι αριθµοί που εγώ επικαλούµαι, διότι αν συνυπολογίσετε
ότι οι µαθητευόµενοι, ο καθένας εκ των οποίων είναι «ενάµισης»,
διότι δεν δουλεύει οκτώ αλλά δώδεκα ώρες, καταλαβαίνετε πόσο
φαλκιδεµένος είναι ακόµα κι αυτός ο αριθµός.
Σας το αναφέρω αυτό µόνο ως ενδεικτικό. Δεν το καταθέτω,
όµως, κυρία Πρόεδρε. Ξέρετε γιατί; Γιατί µπορεί να παρεξηγηθεί
και να ξαναέχω αυτό που έπαθα σήµερα που διασύροµαι στο
διαδίκτυο και στις εφηµερίδες. Διότι είπε χθες η κυρία Υπουργός,
όταν κατέθεσα ένα έγγραφο που µου το είχε στείλει µία συνεργάτης µου, ότι ήρθε -λέει- από µία «φίλη» µου. Και τώρα κυκλοφορεί αυτό σε όλο το διαδίκτυο. Το ίδιο είναι κι εδώ. Μία συνεργάτης µου µού το στέλνει και µπορεί να κινδυνεύσω να γίνει το
ίδιο.
Εγώ δεν θα χαρακτηρίσω, γιατί θα είναι βαριά η έκφραση, αλλά και δεν θα ακολουθήσω, γιατί αύριο είναι η µέρα της δηµοκρατίας, είναι 24 Ιουλίου, και σε αυτή την Αίθουσα πρέπει να
προσέχουµε ορισµένα πράγµατα που κάποιοι δεν πρόσεξαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Θα σας πω τώρα, όµως, τι δεν απάντησε η κυρία Υπουργός. Πρώτον, για την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου που είναι κάτι πολύ σηµαντικό, θα σας πω ότι
από τους οκτώ µήνες έχουµε πέσει στους τέσσερις. Έχουµε σµίκρυνση. Και ήταν ένας στόχος ο οποίος όχι µόνο δεν πιάνεται
αλλά καταβαραθρώνεται.
Το δεύτερο, για την αναβάθµιση της ποιότητας του τουρισµού,
το all inclusive µεγαλώνει, που σηµαίνει ότι η ποιότητα πέφτει.
Αυτό έχει συνέπειες παντού, από την απασχόληση µέχρι τα
πάντα.
Το τρίτο, για την εργασία - το είπαν πάλι κι άλλοι συνάδελφοι
εδώ- η κυρία Υπουργός δεν είπε ούτε µία λέξη. Η «εργασία» είναι
σαν να λέµε «ο διάβολος µε το λιβάνι». Δεν θέλει να αναφερθεί
ποτέ και δεν θα αναφερθεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να φωνάξω όπως ο κ. Κουίκ εχθές, για να µπορέσει να στραφεί και να δει τον
κ. Κουίκ- για να στραφεί και να δει και την εργασία κάποια στιγµή.
Και ακόµα, θέλω να σας πω για τους δορυφόρους λογαριασµούς δεν ακούστηκε τίποτα, διότι µία ενδεικτική έρευνα που
έχει γίνει σε έναν συγκεκριµένο δήµο -αυτό δεν είναι επίσηµο και
γι’ αυτό δεν θα το αναφέρω- λέει ότι µε το ζόρι είναι διψήφιος ο
αριθµός εκείνων των προϊόντων που καταναλώνονται. Κι επειδή
ο τουρισµός είναι κατανάλωση, καταλαβαίνετε τι σηµασία έχει
αυτό. Γι’ αυτό θα έπρεπε να συζητάµε σήµερα και όχι τις ποµφόλυγες και τα υπόλοιπα «τόσες είναι οι αφίξεις» κ.λπ..
Να σας πω εγώ, λοιπόν. Έρχεται το κρουαζιερόπλοιο και κατεβάζει σε πέντε προορισµούς τρεις χιλιάδες ανθρώπους. Πέντε
φορές τους µετρούν αυτούς. Το ξέρετε αυτό; Εγώ όµως δεν
έκανα κριτική στον αριθµό, διότι ο αριθµός όντως είναι µεγάλος
και µικρόψυχος είναι όποιος αναφέρεται µόνο στον αριθµό και
λέει ότι δεν είναι καλός. Καλός είναι ο αριθµός. Ξέρετε όµως τι
δεν είναι καλό; Τα υπόλοιπα. Γι’ αυτό κλείνουν οι επιχειρήσεις.
Γι’ αυτό µειώνεται η απασχόληση. Γι’ αυτό µειώνεται το εισόδηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστού-
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µε, κύριε Κριτσωτάκη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Νοµίζω ότι έχω λίγο χρόνο ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Εντάξει, περιµένουν όµως κι άλλοι συνάδελφοι.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Επειδή νοµίζω ότι είναι ουσιαστικά
θα επιµείνω, κυρία Πρόεδρε.
Θα πω, λοιπόν, ότι για το µοντέλο δεν ειπώθηκε τίποτα. Για τη
στρατηγική του τουρισµού µόνο επικεφαλίδες αναφέρθηκαν και
τίποτα από ουσία. Για τον εσωτερικό τουρισµό που εγώ έψεξα
την Κυβέρνηση -νοµίζω δικαιολογηµένα- επίσης δεν ακούστηκε
τίποτα. Για την κρουαζιέρα στην ουσία δεν αναφέρθηκε τίποτα.
Αποφεύγει κανείς να αναφερθεί από την πλευρά της Κυβέρνησης. Για τον ιατρικό τουρισµό έκανα µια συγκεκριµένη καταγγελία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η κατακλείδα όµως για να κλείσω είναι το εξής: Εµείς θέλουµε
τουρισµό. Θέλουµε όµως τουρισµό που να µην εξυπηρετεί λίγες
τσέπες στην κορυφή της πυραµίδας, αλλά χαµηλά και για την
κοινωνική ανταπόδοση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τοn λόγο έχει ο κ. Σηφουνάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή άκουσα την τοποθέτηση του κ. Βαρβιτσιώτη και κατά
τη συνάντηση που είχαµε µε τον συνάδελφο κ. Τριαντάφυλλο για
την τροπολογία που κάναµε µια πολύ εκτεταµένη συζήτηση κι
επειδή πρότεινε σε όλους τους Βουλευτές µας και στην παράταξη να του κάνουµε προτάσεις, προκειµένου να βρεθεί τρόπος
καλύτερης χρηµατοδότησης των άγονων γραµµών ή να βρεθεί
ο καλύτερος τρόπος, θέλω, κύριε Βαρβιτσιώτη, να σας πω ότι
κατά την περίοδο 2000-2004 που είχα την ευθύνη του Υπουργείου Αιγαίου, των άγονων γραµµών του Αιγαίου, το συνολικό κόστος για τις πενήντα έως πενήντα τρεις γραµµές –εκεί κυµαινόταν των άγονων γραµµών- έφτασε, όταν παρέδωσα το Υπουργείο στον κ. Παυλίδη, στα 18 εκατοµµύρια ευρώ. Ο προϋπολογισµός στις 31 Δεκεµβρίου 2004 ήταν 18 εκατοµµύρια ευρώ για
πενήντα –επαναλαµβάνω- έως πενήντα τρεις γραµµές. Εκεί κυµαινόταν.
Στις 31 Δεκεµβρίου 2009 ο προϋπολογισµός είχε φθάσει στα
92 εκατοµµύρια. Εκεί καταλυτικό ρόλο είχε ο νόµος του κ. Παυλίδη το 2005 ή το 2006 –δεν θυµάµαι πότε- για τη διακήρυξη δηµοπράτησης των γραµµών για περισσότερο του ενός χρόνου,
µακροχρόνιες δηλαδή συµβάσεις.
Οι µακροχρόνιες συµβάσεις ήταν πάγιο αίτηµα των πλοιοκτητών και είχε ένα σωστό. Ποιο; «Εγώ έχω σαπιοκάραβα και κακά
καράβια και δεν τα φτιάχνω, αφού ξέρω ότι του χρόνου που θα
ξανακάνω διαγωνισµό µπορεί να µην έχω τη γραµµή. Φτιάξτε ένα
θεσµικό πλαίσιο να υπάρξουν µακροχρόνιες συµβάσεις». Πράγµατι, εζητήθη από την Κοµισιόν, τη µακαρίτισσα την Παλάθιο που
ήταν τότε Επίτροπος Μεταφορών, και ενέκρινε αυτή τη δυνατότητα.
Όπως φτιάχτηκε όµως το θεσµικό πλαίσιο και όπως γινόταν
στη συνέχεια οι διακηρύξεις, εκτίναξε στα ύψη και πενταπλασίασε το κόστος. Και ερχόταν το ίδιο το πολιτικό σύστηµα, δηλαδή ερχόµασταν εµείς οι ίδιοι οι Βουλευτές εκβιαζόµενοι ότι
«δεν θα πάω τη γραµµή», «δεν θα κάνω» και δίναµε παρατάσεις
ουσιαστικά στην ιστορία αυτή.
Αυτό το θεσµικό πλαίσιο λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλει αλλαγή
στο σύνολό του. Πρέπει να αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο. Αν δεν
αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο, δεν πρόκειται να εξοικονοµήσετε
χρήµατα και δεν πρόκειται να βελτιωθεί αυτό το σύστηµα εξυπηρέτησης.
Κι είναι τραγικό αυτό που συµβαίνει στη Λέσβο, αυτό που συµβαίνει στα µεγάλα νησιά. Δεν αναφέροµαι µόνο στα µικρά, στη
Λήµνο ή στην Κάρπαθο. Η Λέσβος κάποτε είχε δύο καράβια την
ηµέρα. Εδώ, έχουµε φτάσει να µην έχουµε ούτε τα µισά. Έχουµε
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φτάσει να έχουµε καράβι πέντε φορές την εβδοµάδα. Και έχουµε
αυτή τη δαπάνη των χρηµάτων που είναι πενταπλάσια εκείνης
του 2004. Οι γραµµές, κύριοι συνάδελφοι, είναι οι ίδιες.
Άρα το σύστηµα. όπως λειτούργησε µετά το 2004. ήταν ένα
σύστηµα, δυστυχώς, τραγικό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βαρβιτσιώτη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Δύο παρατηρήσεις θα κάνω για την ακρίβεια των γεγονότων.
Αυτό που προβλέπει τις πολυετείς συµβάσεις και θέλουµε να
αλλάξουµε είναι ο ν. 2932/2001 που έχει ψηφιστεί µε Υπουργό
Ναυτιλίας τον κ. Παπουτσή. Αυτός προβλέπει τις πολυετείς συµβάσεις, γιατί ακούστηκε ο όνοµα του κ. Παυλίδη πριν από λίγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ο ευρωπαϊκός κανονισµός 3577
το προβλέπει.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Υπάρχει ο κανονισµός 3577/1992 και σε εφαρµογή του
κανονισµού 3577/1992 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίστηκε ο ν.
2932/2001, ο νόµος Παπουτσή, για την ακτοπλοΐα. Ο νόµος
αυτός προβλέπει και ενσωµατώνει τις πολυετείς συµβάσεις. Μάλιστα, έχουµε πάρει εξαίρεση από τη δωδεκαετή πρόβλεψη για
πολυετείς συµβάσεις -που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση- για
να πάµε και σε παραπάνω χρόνια.
Δεύτερον, το κόστος που σήµερα έχει αυξήσει κι έχει εκτινάξει
την επιδότηση, είναι η διαφορά και είναι η διαφορά του κόστους
καυσίµων. Μην την παραγνωρίζουµε. Το 2004 ήταν πολύ διαφορετικό το κόστος των καυσίµων στη διεθνή αγορά από ό,τι είναι
σήµερα. Έχει υπερδιπλασιαστεί. Και, δυστυχώς, οι γεωπολιτικές
εξελίξεις θα µας οδηγήσουν σε έτι περαιτέρω αύξηση των τιµών
του πετρελαίου. Κι αυτό είναι µία πραγµατικότητα, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιµα πλεονάσµατα.
Η ίδια η Βουλή άλλωστε ζητάει τα πλεονάσµατα του κρατικού
προϋπολογισµού να δίνονται πίσω σε µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα, σε διάφορες άλλες κατηγορίες και όχι σε κοινωνικές ανταποδοτικές υπηρεσίες. Οι ίδιοι οι Βουλευτές από όλες τις πτέρυγες το ζητάνε. Άρα θα πρέπει να δούµε, µέσα στο συγκεκριµένο πλαίσιο πώς θα κάνουµε καλύτερη αξιοποίηση κονδυλίων.
Εγώ δεν είµαι καθόλου υπέρ της λογικής του να αυξήσουµε
τη φορολογία, είτε στους νησιώτες είτε σε άλλους, για να καλύψουµε αυτές τις ανάγκες. Νοµίζω ότι θα πρέπει να δούµε σε ένα
σοβαρό πλαίσιο πώς θα εξορθολογήσουµε το πλαίσιο λειτουργίας της ακτοπλοΐας εκεί που επιδοτείται. Γιατί εκεί που δεν επιδοτείται, ευτυχώς υπάρχει ελεύθερη δροµολόγηση και
εξυπηρετούνται οι καταστάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουίκ για δύο λεπτά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Απλά ήθελα να πω στον Υπουργό σε σχέση µε τις άγονες
γραµµές ότι αυτό είναι ένα θέµα το οποίο µας απασχόλησε πέρυσι και σε µία ειδική σύσκεψη που έγινε στη Μυτιλήνη υπό την
προεδρία του απερχόµενου περιφερειάρχη εκεί. Είχαµε καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις, µεταξύ των οποίων ήταν και αυτό
που σας είπα προηγουµένως περί του δεκαλέπτου από τα διόδια,
το οποίο βεβαίως θα πρέπει να το κόψουµε από τους εργολήπτες. Δεν θα το προσθέσουµε «καπέλο», θα πρέπει από κάπου
να κοπεί αυτό.
Με πολύ µεγάλη χαρά, κύριε Υπουργέ, να σας αποστείλω τις
σχετικές προτάσεις στο γραφείο σας για να δείτε πώς βλέπουµε
εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες το θέµα των άγονων γραµµών.
Δεύτερον, επειδή αναφερθήκατε στις γεωπολιτικές εξελίξεις
και στο κόστος των καυσίµων, θέλω να επικροτήσω επιτέλους
την απόφαση η οποία ελήφθη για να αρθεί το εµπάργκο της εξαγωγής πετρελαίου από το Ιράν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ καλό και στην κατάλληλη στιγµή µπορεί να συγκρατήσει κάπως τις τιµές.
Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω την

1352

Υπουργό Τουρισµό κ. Κεφαλογιάννη για την αποδοχή της στο να
έρθει στη Θράκη µε τον νέο περιφερειάρχη και µε τον δικό µου
συνδυασµό, του οποίου είµαι επικεφαλής, να σχεδιάσουµε πραγµατικά τουριστικές δράσεις από τη Δράµα µέχρι τον Έβρο.
Απλά και µόνο θα ήθελα να σας πω, κυρία Υπουργέ, ότι σε όλο
αυτό το τουριστικό φάσµα εµπλέκεται δυστυχώς και το Υπουργείο Οικονοµικών και θα πρέπει ίσως προς τα εκεί να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να τους πείσετε ότι δεν µπορούν οι
τουριστικές επιχειρήσεις και κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές να συµπιέζονται τόσο πολύ από τα φορολογικά βάρη.
Πρέπει να ασκήσετε κάθε πίεση προς αυτήν την πλευρά, γιατί
εκτός από το 80% προκαταβολή, όπως έχω από ένα εσωτερικό
σηµείωµα που µου ήλθε από την Κω, έχουµε φόρους, όπως είναι
ο ΦΑΠ, ο φόρος επιτηδεύµατος, εργολάβων και όλα αυτά δηµιουργούν ένα βουνό υποχρεώσεων, που βεβαίως σε καµµία περίπτωση –και πρέπει να το τονίσω αυτό- δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από την ευθύνη του να µην πληρώνει τον εργαζόµενο. Αυτό
κοιτάξτε το, σας παρακαλώ, γιατί έχουµε χιλιάδες εργαζόµενους
απλήρωτους για µήνες ολόκληρους, ίσως και από την περσινή
περίοδο.
Επίσης, όσον αφορά το θέµα των ασφαλιστικών εισφορών –
και κλείνω, κυρία Πρόεδρε- βάσει του ν. 4075 2012 υποχρεούνται
τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των ανωνύµων εταιρειών,
που έχουν πάνω από 3% των µετοχών, να ασφαλίζονται και στον
ΟΑΕΕ και πολλά µέλη είναι ασφαλισµένα σε άλλα ταµεία, διότι
µπορεί να είναι πολιτικοί µηχανικοί, µπορεί να είναι γιατροί. Μάλιστα, πάει και µε αναδροµική ισχύ από τον Αύγουστο του 2010.
Είναι κάτι το οποίο µου ζήτησαν µε ηλεκτρονική αλληλογραφία
να σας το θέσω επίσηµα υπ’ όψιν εδώ, µήπως µε παρεµβάσεις
σας στο Υπουργείο Οικονοµικών µπορείτε να τους λύσετε και
αυτήν τη διπλοφορολόγησή τους, ας το πούµε έτσι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλα-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Κύριε Τριαντάφυλλε, έχετε τον λόγο κι εσείς για δύο λεπτά και
κλείνουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Νοµίζω, κυρία Υπουργέ,
ότι έγινε µία πολύ ουσιαστική συζήτηση και νοµίζω ότι έγινε απ’
όλες τις πτέρυγες σχετικά µε το ζήτηµα των γραµµών δηµόσιας
υπηρεσίας.
Εµείς κάνουµε µία συγκεκριµένη πρόταση, κυρία Υπουργέ, µε
δική σας πρωτοβουλία και αξιοποιώντας τη δυνατότητα που σας
δίνει ο Κανονισµός της Βουλής να συγκληθεί η Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου µε τη συµµετοχή του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου Μεταφορών και φυσικά των συναδέλφων Βουλευτών από τις νησιωτικές περιοχές, ούτως ώστε να συζητήσουµε τρία συγκεκριµένα πράγµατα
Το πρώτο θέµα θα είναι το ζήτηµα των γραµµών, όπως το έθεσε και ο συνάδελφος κ. Σηφουνάκης, ο ανασχεδιασµός και τα
ζητήµατα που υπάρχουν µε τις µακροπρόθεσµες και τις µακροχρόνιες συµβάσεις και ο ανασχεδιασµός των πόρων που διαθέτει
το κράτος σε σχέση µε τις µεταφορές, χερσαίες και θαλάσσιες
και αεροπορικές.
Δεύτερο ζήτηµα πολύ σηµαντικό και το οποίο µας αφορά
άµεσα είναι η χρηµατοδότηση µέσω ΕΣΠΑ, δηλαδή µέσω ευρωπαϊκών χρηµάτων, µέσω ευρωπαϊκών πόρων, της κατασκευής
νέων πλοίων ή της µετασκευής σε σχέση µε το καύσιµο, που
σωστά αναφέρετε ότι είναι πολύ ακριβό το καύσιµο σήµερα. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει ένα σηµαντικό πρόγραµµα.
Έχει µεσοπρόθεσµα στόχο να µετατρέψει όλα τα πετρελαιοκίνητα σε µηχανές, κινητήρες που θα κινούνται µε φυσικό αέριο
και εµείς προφανώς θα πρέπει να είµαστε σε αυτό.
Τρίτο σηµείο της συγκεκριµένης συνεδρίασης θα είναι οι απλήρωτοι εργαζόµενοι. Τέθηκε και από άλλους συναδέλφους. Είναι
δυνατόν ένας πλοιοκτήτης να λαµβάνει επιδότηση, αλλά την ίδια
ώρα να έχει απλήρωτους τους εργαζόµενους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε αυτό.
Νοµίζω ότι έχετε τα νοµοθετικά εργαλεία, ούτως ώστε µέρος
της επιδότησης να πηγαίνει κατευθείαν στους εργαζόµενους και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ουσιαστικά ο πλοιοκτήτης ο συγκεκριµένος να µην έχει το συγκεκριµένο προσωπικό απλήρωτο για µήνες και βεβαίως να µην
εκτίθεται και η ελληνική πολιτεία, η οποία καταβάλλει από τα χρήµατα του φορολογουµένου τη συγκεκριµένη επιδότηση και ταυτόχρονα οι εργαζόµενοι ναυτικοί να λαµβάνουν τις νόµιµες
αµοιβές τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλα-Τσαρουχά): Κύριε Αυγενάκη, θέλετε τον λόγο;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλα-Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Δύο λεπτά
χρειάζοµαι, γιατί συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι οι διατάξεις του νοµοσχεδίου έχουν κριθεί ως αντισυνταγµατικές, κάτι
στο οποίο δεν θυµάµαι να τοποθετήθηκε ο εισηγητής σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Υπουργέ, δεν είπαµε ότι θέτουµε θέµα αντισυνταγµατικότητας. Τις αιτιάσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας τονίσαµε.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Θέλω να
σας πω ότι η Νοµική Υπηρεσία της Βουλής ουδόλως χαρακτήρισε ή έκρινε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου ως αντισυνταγµατικές. Παρατήρησε ότι στις σχετικές διατάξεις του νοµοσχεδίου
γίνεται µνεία του άρθρου 24 του ν. 4024 2011, η οποία διάταξη
αυτή έχει κριθεί από το Συµβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγµατική.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ορίστε, αυτό!
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Γι’ αυτό
ακριβώς και το ΥΠΕΚΑ σε συνέχεια των αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας ψήφισε τον ν. 4178 2013, ο οποίος κάλυψε
τις σχετικές ενστάσεις και αυτές ακριβώς τις διατάξεις του ν.
4178 2013 συµπληρωµατικά έχουµε καταγράψει στις δικές µας
διατάξεις στο νοµοσχέδιο.
Επίσης, για να αποφύγουµε κάποιες παρεξηγήσεις, γιατί αναφέρθηκε η δυνατότητα του ξενοδόχου να κάνει απλή χρήση του
αιγιαλού έµπροσθεν της επιχείρησής του και ότι θα γίνουν παράνοµες παραχωρήσεις σε επιχειρηµατίες κατά παρέκκλιση του
ν. 2971/2001 για τον αιγιαλό, θα ήθελα να σας πω ότι ο ίδιος ο ν.
2971 στο άρθρο 13 προβλέπει ακριβώς τη δυνατότητα της απευθείας παραχώρησης αιγιαλού για απλή χρήση τόσο σε ξενοδόχους όσο και σε άλλους όµορους επιχειρηµατίες και γι’ αυτήn
την απλή χρήση όλοι οι επιχειρηµατίες και ξενοδόχοι καταβάλλουν αντάλλαγµα στο ελληνικό δηµόσιο. Αυτή η διάταξη ουδέποτε έχει κριθεί ως αντισυνταγµατική.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Πρέπει όµως να υπάρχει µια προστασία.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Ας γίνει, λοιπόν, σαφές ότι σήµερα συζητάµε το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Τουρισµού και όχι του Υπουργείου Οικονοµικών για τον
αιγιαλό. Επαναλαµβάνω ότι µε τον περσινό νόµο, τον 4179, δόθηκε η δυνατότητα κατασκευής εξεδρών µπροστά από ξενοδοχεία. Για την κατασκευή αυτή είναι απολύτως απαραίτητη η
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Η παραχώρηση
γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εισήγηση της Κτηµατικής Υπηρεσίας, σύµφωνη γνώµη
Λιµεναρχείου και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Επίσης, επειδή αναφέρθηκαν πολλές φορές θέµατα των εργαζοµένων στον τουρισµό, εµείς αυτό που έχουµε ως στόχο είναι
να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον τουρισµό. Και µε
το νοµοσχέδιο αυτό και µε όλες τις παρεµβάσεις µας ενθαρρύνουµε την επιχειρηµατικότητα, γιατί πιστεύουµε ότι µόνο έτσι –
µέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία- µπορούν να προκύψουν και
νέες θέσεις εργασίας στον τουρισµό. Τέλος η εποχή που το κράτος ήταν ο επιχειρηµατίας.
Για την απασχόληση σπουδαστών στα ξενοδοχεία θέλω να
αναφέρω ότι υπάρχει –και το ξέρετε πάρα πολύ καλά- συγκεκριµένη κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Εργασίας και Παιδείας που έχει εκδοθεί το 2010, δυνάµει του
άρθρου 10 του ν. 3667/2008, που αναφέρει συγκεκριµένο ποσο-
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στό σπουδαστών που µπορεί µια επιχείρηση να απασχολεί σε ξενοδοχεία. Άλλωστε, το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας, όπως και
το Υπουργείο Τουρισµού κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους,
έτσι ώστε να τηρείται πάντα η νοµιµότητα.
Θέλω, κλείνοντας. να αναφερθώ σε κάτι το οποίο ήταν µια από
τις διατάξεις του περσινού νόµου, που είχε δηµιουργήσει πολύ
µεγάλη αντιπαράθεση εδώ στη Βουλή και συγκεκριµένα στην
απλοποίηση της διαδικασίας για την έκδοση σήµατος λειτουργίας για τις ενοικιαζόµενες βίλες.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή είναι µια µεγάλη αγορά, η
οποία µέχρι πέρυσι, µέχρι πρότινος, λειτουργούσε τελείως στην
παραοικονοµία. Καταφέραµε και βάλαµε ένα τέλος σε αυτό µε
τη διάταξη αυτή του ν. 4179. Ήδη δυόµισι χιλιάδες τέτοιες κατοικίες έχουν πάρει σήµα λειτουργίας, µε ό,τι αυτό σηµαίνει για
τα έσοδα του κράτους. Πρέπει να σας πω ότι γίνονται εντατικοί
έλεγχοι από κλιµάκιο του Υπουργείου Τουρισµού και του Υπουργείου Οικονοµικών. Μάλιστα, χθες για πρώτη φορά επιβλήθηκε
και πρόστιµο σε εκµισθωτή που βρέθηκε να εκµισθώνει παράνοµα την κατοικία του και αυτό το πρόστιµο να θυµίσω, κύριοι
συνάδελφοι, ότι είναι της τάξεως των 50.000 ευρώ.
Εποµένως, για µας η τήρηση της νοµιµότητας είναι το πρώτο
και το κυριότερο που µας ενδιαφέρει, ακριβώς για να µπορούµε
να µιλάµε για έναν τουρισµό ο οποίος θα έχει αειφορία και θα
µπορέσει να στηρίξει τις τοπικές οικονοµίες και κοινωνίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Τουρισµού
«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, όπως τροπο-
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ποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΕΡΕΝΣ -ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, οµοφώνως.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό:
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Παρών.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Παρών.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό:
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Παρών.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε ,δεκτό, ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό:
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό:
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό:
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 31 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 32 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 35 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 37 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 38 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 39 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 40 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 41 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1580 και ειδικό 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1580 και ειδικό 24 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται σε άρθρα του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1581 και ειδικό 25, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1581 και ειδικό 25 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1582 και ειδικό 26, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1582 και ειδικό 26 έγινε δεκτή, ως έχει,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1585 και ειδικό 28, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1585 και ειδικό 28 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται σε άρθρα του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1588 και ειδικό 31, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τρο-
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πολογία µε γενικό αριθµό 1588 και ειδικό 31 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1589 και ειδικό 32, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1589 και ειδικό 32 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1583 και ειδικό 27, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1583 και ειδικό 27 έγινε δεκτή, ως έχει,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1587 και ειδικό 30, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1587 και ειδικό 30 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, οµόφωνα και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είναι άλλη µία τροπολογία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Είναι ακόµη µία τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ποια λέτε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Για την παράταση φορολογικών δηλώσεων.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Για την υποβολή δηλώσεων φόρου
εισοδήµατος φυσικών προσώπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτή δεν έγινε
δεκτή. Δεν αναφέρεται. Να το διευκρινίσουµε αυτό, κυρία Υπουργέ; Πείτε µου ποια είναι, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Αυτή που λέει για τις ρυθµίσεις για
την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1607 και ειδικό 34 της 22-07-2014. Αυτήν
εννοείτε;
Κυρία Υπουργέ, οι συνάδελφοι ρωτάνε αν την κάνατε δεκτή.
Είναι εκπρόθεσµη. Είναι των κυρίων Γελαλή και Τσαλώτου.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Αυτή είναι
του Υπουργείου Οικονοµικών. Είναι εκπρόθεσµη όµως η τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, αλλά την
κάνετε δεκτή;
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Όχι, δεν την
κάνω δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν την κάνει
δεκτή η Υπουργός, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Είχαµε καταλάβει ότι ήταν θετική η
ανταπόκριση.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Η µόνη που
έχουµε αποδεχθεί είναι αυτή για την Καλαµαριά µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που έχουµε κάνει στο τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία, για την
Καλαµαριά είµαστε όλοι σύµφωνοι. Αυτή την έχουµε µνηµονεύσει, έτσι δεν είναι;
Εποµένως, η 1607 δεν έγινε δεκτή, όπως φαίνεται από τη διευκρίνιση.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο,
όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και
τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων
και των τροπολογιών.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 16.30’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 24 Ιουλίου 2014 και ώρα 9.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: νοµοθετική εργασία,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

