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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’
Παρασκευή 22 Μαΐου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 22 Μαΐου 2020, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 9.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΤΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 21-5-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΜΕ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
21 Μαΐου 2020 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371,

2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνηµονίου Διοικητικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δηµόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δηµοκρατίας, τροποποιήσεις του
ν.3663/2008 (Α’ 99) προς εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ)
2018/1727 και άλλες διατάξεις».)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την Γραµµατέα της Βουλής κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών,
τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Δευτέρας 25 Μαΐου 2020.
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 696/15-5-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αχαΐας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
µε θέµα: «Απαράδεκτες οι συνθήκες διαβίωσης των Ροµά δυτικής Αχαΐας - Ανάγκη άµεσης παρέµβασης».
2. Η µε αριθµό 692/12-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µε θέµα: «Σχετικά µε την αναστολή κάθε πολιτιστικής δραστηριότητας».
3. Η µε αριθµό 708/18-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γιάννη Δελή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Μονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων στη σχολική καθαριότητα και
προσλήψεις νέου µόνιµου προσωπικού καθαριότητας για την
επαρκή κάλυψη των σχολικών µονάδων».
4. Η µε αριθµό 694/12-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνου Μπούµπα προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Πρόσληψη µονίµων καθαριστριών στα σχολεία».
5. Η µε αριθµό 701/18-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Να καταργηθούν οι διατάξεις του άρθρου 255 του ν.4685/2020 για την
ιερακοθηρία, πριν προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στην Ελληνική Φύση».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 697/15-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κέρκυρας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου – Χρήστου Αυλωνίτη προς την Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού, µε θέµα: «Αυθαίρετες κατασκευές εντός της τάφρου του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας».
2. Η µε αριθµό 714/18-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λεωνίδα Στολτίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µε θέµα: «Οι εξελίξεις στα «Πετρέλαια Καβάλας» και η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, των δικαιωµάτων των εργαζόµενων και των συµβάσεων εργασίας τους».
3. Η µε αριθµό 699/15-5-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Καβάλας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Σουλτάνας Ελευθεριάδου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Σοβαρότατες ανησυχίες στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας από τα προβλήµατα λειτουργίας της «ENERGEAN» και τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν σε
εργαζόµενους/ες και εµµέσως εξαρτώµενες επιχειρήσεις».
4. Η µε αριθµό 715/18-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Υπουργική απόφαση για την άσκηση
πειθαρχικών διώξεων κατά υπαλλήλων - στελεχών του Ταµείου
Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού (ΤΑΥΠ
ΥΠΠΟ) κατόπιν γνωστοποίησης ποινικής δικογραφίας στο
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. Συνολικό ποσό µε το
οποίο έχει επιχορηγηθεί το Ταµείο Αλληλοβοήθειας και ο εκκαθαριστής από την 7η Ιουλίου µέχρι σήµερα».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 5220/243/27-3-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διασφάλιση
της πρόσβασης όλων στα βασικά κοινωνικά αγαθά την περίοδο
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της πανδηµίας».
2. Η µε αριθµό 5228/244/27-3-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανυπαρξία κινήτρων και αντικινήτρων για τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα τα εξής:
Σήµερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 οι επίκαιρες ερωτήσεις
που θα συζητηθούν είναι οι ακόλουθες:
Η µε αριθµό 695/15-5-2020 τρίτη επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα προς τον
Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Διάβηµα πρέσβεων προς το Ισραήλ για την προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών», θα απαντηθεί από τον κ. Νικόλαο Δένδια.
Η µε αριθµό 705/18-5-2020 δεύτερη επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Στα χαρτιά ο ν.4670/2020 τρεις µήνες
µετά την ψήφισή του», θα απαντηθεί από τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση.
Η µε αριθµό 711/18-5-2020 δεύτερη επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Να µην
απολυθεί κανένας εργαζόµενος του εργοστασίου παραγωγής
µετασχηµατιστών στα Οινόφυτα, της εταιρείας «Schneider Electric», θα απαντηθεί από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση.
Η µε αριθµό 5281/30-3-2020 ερώτηση της Βουλευτού Πιερίας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ελισσάβετ
Σκούφα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Δηµιουργία νέου συστηµατικού θεσµικού πλαισίου για την προστασία της εργασίας στην περίοδο της µείωσης
της οικονοµικής δραστηριότητας, εξαιτίας των µέτρων για την
αποτροπή µετάδοσης και την καταπολέµηση του κορωνοϊού
(COVID-19)». Σύµφωνα µε το άρθρο 30 παρ. 5 του Κανονισµού
της Βουλής θα απαντηθούν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση.
Η µε αριθµό 702/18-5-2020 πέµπτη επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Να αποσυρθεί η απόφαση απόσπασης
των αρχαιοτήτων του σταθµού Βενιζέλου και να συνεχιστεί η κατασκευή του µετρό Θεσσαλονίκης, θα απαντηθεί από τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή.
Η µε αριθµό 713/18-5-2020 πρώτη επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή A’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Γιαννούλη προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Απόσυρση της καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υπέρογκη κρατική ενίσχυση
του ιδιωτικού Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(ΟΑΣΘ)», θα απαντηθεί από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή.
Η µε αριθµό 691/11-5-2020 τέταρτη επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Β3 Νοτίου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μέτρα ανακούφισης και στήριξης δικηγορικού και λοιπών επιστηµονικών κλάδων», θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Απόστολο
Βεσυρόπουλο.
Η µε αριθµό 707/18-5-2020 πρώτη επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:

13412

«Έκτακτη - ευνοϊκή ρύθµιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση ανεξάρτητα από τα ισχύοντα και χωρίς αποκλεισµούς», θα
απαντηθεί από τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο.
Η µε αριθµό 709/18-5-2020 τρίτη επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Μανώλη Συντυχάκη προς την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αναγκαία µέτρα για τα σχολεία του
Γενικού Λυκείου και του Επαγγελµατικού Λυκείου Κισσάµου», θα
απαντηθεί από την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ.
Σοφία Ζαχαράκη.
Η µε αριθµό 716/18-5-2020 πρώτη επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γιάννη Δελή προς την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Οι µεγάλες συνέπειες στην ειδική
αγωγή και εκπαίδευση από την επιδηµία. Με ευθύνη του Υπουργείου να ληφθούν µέτρα», θα απαντηθεί από την Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ. Σοφία Ζαχαράκη.
Ξεκινάµε λοιπόν τις επίκαιρες ερωτήσεις. Απλά σας λέω ότι θα
πρέπει να είµαστε όλοι αρκετά αυστηροί στον χρόνο λόγω διαφόρων αναγκών, ειδικά προς τις τελευταίες ερωτήσεις.
Ξεκινάµε µε την τρίτη µε αριθµό 695/15-5-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτού Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Διάβηµα πρέσβεων προς το Ισραήλ για την προσάρτηση παλαιστινιακών
εδαφών».
Κυρία Σακοράφα, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, ευχαριστώ που είστε σήµερα εδώ γιατί γνωρίζω την
πίεση του χρόνου που έχετε πραγµατικά.
Στις 30 Απριλίου οι πρέσβεις έντεκα χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απηύθυναν διάβηµα προς τον Υπουργό Εξωτερικών του
Ισραήλ. Με το διάβηµα αυτό προειδοποιούσαν για τις σοβαρές
συνέπειες της προσάρτησης εδαφών της Παλαιστίνης, που αποτελεί ένα από τα σηµεία προγραµµατικής συµφωνίας του νέου
κυβερνητικού συνασπισµού του Ισραήλ.
Επίσης, ζητούσαν από την ισραηλινή κυβέρνηση να αναστείλει
τον σχεδιασµό νέων κατασκευών στην Ανατολική Ιερουσαλήµ. Οι
πρέσβεις τόνισαν ότι η προσάρτηση οποιουδήποτε µέρους της
Νοτιοδυτικής Όχθης αποτελεί σαφή παραβίαση των κανόνων του
διεθνούς δικαίου και προειδοποιούν πως τέτοια µονοµερή βήµατα θα βλάψουν τις προσπάθειες ανανέωσης της ειρηνευτικής
διαδικασίας και θα έχουν σοβαρές συνέπειες για την περιφερειακή σταθερότητα και για τη στάση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή.
Οι χώρες που µετείχαν στο διάβηµα είναι οι εξής: Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία,
Βέλγιο, Δανία και Φιλανδία. Πραγµατικά µας εξέπληξε δυσάρεστα η απουσία της Ελλάδας από αυτό το διάβηµα. Η µη συµµετοχή της χώρας µας σε µια ενέργεια στοιχειώδους προστασίας
του διεθνούς δικαίου είναι εντελώς αδικαιολόγητη.
Πέρα από αυτό, όµως, η αποχή στρέφεται ουσιαστικά και
εναντίον των εθνικών µας συµφερόντων, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου αποτελεί το ισχυρό
όπλο µας απέναντι σε κάθε είδους επιβουλές κατά της εθνικής
µας κυριαρχίας.
Θυµίζω, λοιπόν, ότι το Ισραήλ είναι παράνοµη κατοχική δύναµη, ότι η παρουσία του στα κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη
παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο και η προσάρτηση οποιουδήποτε παλαιστινιακού εδάφους, που έχει καταληφθεί µετά το
1967, αποτελεί έγκληµα πολέµου κατά του παλαιστινιακού λαού.
Για τους λόγους αυτούς λοιπόν σας ρωτώ:
Για ποιον λόγο δεν µετείχε η χώρα µας στο διπλωµατικό διάβηµα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Ισραήλ;
Έχει άλλη θέση η χώρα µας ως προς την ισχύ και την προστασία του διεθνούς δικαίου από αυτήν που διατυπώνει το διάβηµα;
Ποια είναι εν τέλει η στάση της ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στην πολιτική του Ισραήλ για τα κατεχόµενα παλαιστινιακά
εδάφη και την προστασία των δικαιωµάτων του παλαιστινιακού
λαού;
Και αν και τι έχει αλλάξει και κρατάµε αποστάσεις από την υπε-
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ράσπιση των αρχών του διεθνούς δικαίου;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, ευχαριστώ για την υποβολή της ερώτησης
γιατί µου δίνει την ευκαιρία να διευκρινίσω κάτι το οποίο αποτελεί
κοινό τόπο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για µακρά σειρά
ετών, ότι είναι αυστηρά προσηλωµένη στο πλαίσιο εφαρµογής
του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωµένων Εθνών
και αυτό αφορά όχι µόνο µια γενική διακήρυξη εφ’ όλων των θεµάτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ή γενικά των παγκοσµίων θεµάτων, αλλά και για το συγκεκριµένο θέµα το οποίο
θίξατε και αφορά το Ισραήλ και το Παλαιστινιακό.
Θα πρέπει να διευκρινίσουµε το εξής: Το διάβηµα αυτό δεν
έγινε χωρίς να συµµετέχει η Ελλάδα. Αυτό το οποίο πρέπει να
διευκρινιστεί είναι ότι πρόκειται για ένα διάβηµα το οποίο έγινε
µε τηλεδιάσκεψη προς την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια για
Ευρωπαϊκές Υποθέσεις του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών,
την Πρέσβη κ. Άννα Αζάρι και αφορούσε δύο θέµατα: Την πιθανή
προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών και την ανοικοδόµηση στην
Ανατολική Ιερουσαλήµ σε µια συνοικία που λέγεται Givat Hamatos, εάν το προφέρω καλά.
Το διάβηµα αυτό της 30ής Απριλίου το οποίο έγινε από την αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε τις θέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες
είναι θέσεις και της Ελλάδας και οι οποίες έχουν εκφραστεί επανειληµµένα από την Ένωση και έχουν εκφραστεί επανειληµµένα
από τον Ύπατο Εκπρόσωπο τον κ. Γιοσέπ Μπορέλ.
Επίσης, δεν µετείχαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε φυσική παρουσία στο «τηλεοπτικό» διάβηµα. Θα µου επιτρέψετε να σας διαβάσω ποιες χώρες παρέστησαν φυσικά: Ηνωµένο Βασίλειο -το οποίο στην πραγµατικότητα δεν αποτελεί
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία,
Γαλλία, Ισπανία, Σουηδία, Βέλγιο, Δανία και Φιλανδία. Αυτοί ήταν
οι παρόντες.
Υπάρχει µακρά σειρά χωρών που ήσαν απόντες. Σας υπογραµµίζω -αν θέλετε- την απουσία δύο χωρών που επανειληµµένως
έχουν ασκήσει κριτική στο Ισραήλ, για να δείτε ότι η µη φυσική
παρουσία δεν σηµαίνει αλλαγή πολιτικής θέσης, της Γερµανίας
και κυρίως του Λουξεµβούργου, που ο Υπουργός Εξωτερικών
του Λουξεµβούργου, κ. Γιαν Άσελµπορν, είναι από τους πιο ηχηρούς επικριτές διαφόρων κινήσεων της προηγούµενης ισραηλινής κυβέρνησης.
Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι
η συγκεκριµένη περίπτωση µε κανέναν τρόπο δεν εκφράζει αλλαγή πολιτικής, µε κανένα τρόπο δεν εκφράζει αλλαγή στάσης
της χώρας η οποία µένει προσηλωµένη πάντοτε στο πλαίσιο του
διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωµένων Εθνών.
Θα έπρεπε, όµως, για να αποδώσω τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ και να σας πω ότι θα πρέπει να σας
ευχαριστήσω για τον τρόπο που το ΜέΡΑ25 και εσείς προσωπικά
διατυπώνετε την κριτική από την πλευρά του κόµµατός σας, η
οποία δεν διακατέχεται ποτέ ούτε από µικροψυχία, ούτε από αµετροέπεια. Και τα δύο αυτά όταν υπάρχουν βλάπτουν πάρα πολύ
το δικό µας εθνικό συµφέρον. Κατά τούτο οφείλω να σας ευχαριστήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Σακοράφα, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς το τελευταίο, κύριε Υπουργέ, δεν θα το κάνουµε ποτέ
και το ξέρετε, προσπαθούµε να κάνουµε εποικοδοµητική πολιτική.
Επειδή µιλήσατε για αυστηρά προσηλωµένη θέση της Κυβέρνησης, θα σας θυµίσω ότι στις 3 Δεκέµβρη του 2019 στο ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο Τµήµα των
Δικαιωµάτων των Παλαιστινίων της Γραµµατείας η χώρα µας ψήφισε κατά για πρώτη φορά και ήταν η δική σας Κυβέρνηση που
το έκανε αυτό.
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Η Ελλάδα ψήφιζε πάντα υπέρ µέχρι και το 1993. Στη συνέχεια
απείχε από την κυβέρνηση Σηµίτη και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόµα και το κόµµα σας δεν είχε ποτέ καταψηφίσει. Ήταν
θετική η ελληνική ψήφος το 1979 επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραµανλή, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το 2008 δεν καταψηφίσαµε µε Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραµανλή και µε
Υπουργό Εξωτερικών την κ. Μπακογιάννη.
Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια δεν θυµάµαι να έχω ακούσει, πολύ σωστά όπως είπατε κι εσείς- στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας, ούτε κι εσάς βεβαίως ούτε και τον κύριο Πρωθυπουργό, να
εκφράζει διαφωνία και να επιχειρηµατολογεί υπέρ της καταψήφισης. Όµως αυτό που σας ζητάω εγώ είναι να ξεκαθαρίσει η
Κυβέρνησή σας αν αξιολογεί την προηγούµενη διαχρονική θέση
σαν εσφαλµένη µέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Θα επανέλθω όµως στο διάβηµα. Ο εκπρόσωπος, όπως είπα,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Μπορέλ, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση επαναλαµβάνει ότι οποιαδήποτε προσάρτηση θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το ίδιο είπε ο Γάλλος
απεσταλµένος στον ΟΗΕ, κ. Ριπέρ, ότι αν το Ισραήλ υλοποιήσει
τέτοια βήµατα, αυτά δεν θα περάσουν χωρίς αµφισβήτηση και
δεν θα παραβλεφθούν στις σχέσεις µας µε το Ισραήλ.
Συµφωνείτε µε αυτές τις ευρωπαϊκές θέσεις, όπως είπατε προηγουµένως. Αφού είµαστε µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί
να µη συµµετέχουµε κι εµείς σε αυτήν τη διαδικασία και να φαινόµαστε ότι είµαστε παρόντες; Θα ήθελα να πω ότι αυτό θα πρέπει να το πείτε εδώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο για να
ξεκαθαριστεί.
Να σας θυµίσω βεβαίως ότι έχουµε και µια πολιτική εκκρεµότητα, αλλά και συνταγµατική εκκρεµότητα, θα έλεγα, κύριε
Υπουργέ, ότι η Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων έχει πάρει
απόφαση από τις 22 Δεκεµβρίου του 2015 η οποία µε πλήρη και
ουσιαστική αιτιολογία καταλήγει στην ανάγκη αναγνώρισης του
κράτους της Παλαιστίνης και καλεί την Κυβέρνηση να προωθήσει
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Νοµίζω ότι η ανακόλουθη πρακτική των ελληνικών κυβερνήσεων από τότε µέχρι σήµερα µας
εκθέτει διεθνώς.
Θα µου επιτρέψετε εδώ να σας πω ότι ο σεβασµός στο διεθνές
δίκαιο δεν είναι αλά καρτ. Οι συµµαχίες που διαµορφώνονται
είναι ρευστές, ειδικά στις σηµερινές συγκυρίες. Έχουµε δει συµµαχίες να ανατρέπονται και να επανέρχονται. Και το µόνο που
µας έχει διδάξει η ιστορία µετ’ επιτάσεως είναι το έωλο, επισφαλές και επικίνδυνο του αξιώµατος ότι «ο εχθρός του εχθρού µου
είναι και φίλος µου».
Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω µε µία ακόµη επισήµανση.
Κύριε Υπουργέ, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η εξέλιξη της υπόθεσης της Διεθνούς Συµµαχίας για τη Μνήµη του Ολοκαυτώµατος. Μέσω αυτής µεθοδεύεται η ποινικοποίηση κάθε κριτικής
απέναντι στο κράτος του Ισραήλ διαχρονικά. Μεθοδεύεται, δηλαδή, η φίµωση κάθε δηµοκρατικού πολίτη οπουδήποτε στη Γη,
να µην υπάρχει καµµία κριτική και καταδίκη για την πολιτική τροµοκρατία του κράτους του Ισραήλ, την πολιτική της καταπίεσης,
της εθνοκάθαρσης, µε εκτοπισµούς, µαζικές συλλήψεις και φυλακίσεις, αδικαιολόγητες τις περισσότερες φορές, και νέων παιδιών και µε επιβολή απαρτχάιντ σε βάρος των Παλαιστινίων.
Επειδή επίκειται, µάλιστα, η ανάληψη από τη χώρα µας της
προεδρίας της Διεθνούς Συµµαχίας για τη Μνήµη του Ολοκαυτώµατος το 2021, ελπίζω ειλικρινά η διαφαινόµενη µεταστροφή
της Κυβέρνησης στο παλαιστινιακό να µην εκτείνεται και σε παρόµοιες σκέψεις και σε σχεδιασµούς, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα
πάνω σε αυτό να έχω µία σχετική απάντηση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Κυρία συνάδελφε, στη δευτερολογία µου επιτρέψτε µου να πω
τα εξής.
Όσον αφορά την ουσία και την παρούσα συγκυρία, είχα την
ευκαιρία εδώ και ελάχιστες µέρες -και εσείς το γνωρίζετε- να µιλήσω µε τον κ. Ερεκάτ, τον Γενικό Γραµµατέα, και να έχουµε µία
πραγµατική συζήτηση για τις διάφορες πτυχές του παλαιστινιακού και να τον διαβεβαιώσω ότι η χώρα µας µένει προσηλωµένη
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στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωµένων Εθνών. Ακριβώς το ίδιο έχουµε διαµηνύσει επανειληµµένως και θα διατυπώσω και προφορικά στον νέο συνάδελφό µου,
τον νέο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, τον κ. Γκάµπι Ασκενάζι,
τις επόµενες µέρες που έχει προγραµµατιστεί να έχουµε µία τηλεφωνική επικοινωνία.
Αν, όµως, δούµε διαχρονικά τις σχέσεις Ελλάδος - Παλαιστίνης και Ελλάδος - Ισραήλ, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι αν η
χώρα στο παρελθόν φέρθηκε, όχι άδικα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, µε µεροληψία εις βάρος κάποιου, ήταν εις βάρους του Κράτους του Ισραήλ. Διότι η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει το κράτος του
Ισραήλ µόνο προ τριάντα ετών.
Διαχρονικά η χώρα στήριξε την παλαιστινιακή προσπάθεια, όχι
ως χάρη στον παλαιστινιακό λαό, αλλά από αίσθηµα δικαίου και
προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πάντοτε βοηθήσαµε, πάντοτε στηρίξαµε.
Θα πρέπει να σας πω µε αίσθηµα πικρίας ότι δεν έχουµε δει
µία ανακοίνωση της παλαιστινιακής αρχής στην τελευταία υπόθεση της παράνοµης και πέραν διεθνούς δικαίου συµφωνίας της
Τουρκίας µε τη Λιβύη, δεν έχουµε δει µία ανακοίνωση της παλαιστινιακής αρχής για τα θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
στην Τουρκία.
Συµφωνώ, λοιπόν, απολύτως µε αυτό που είπατε. Δεν υπάρχει
εξωτερική πολιτική στα θέµατα του διεθνούς δικαίου αλά καρτ.
Όµως, αυτό ισχύει για όλους, δεν ισχύει µόνο για την Ελλάδα.
Όσον αφορά την Ελλάδα, όµως, εξ ονόµατος µόνο της Κυβέρνησης της οποίας έχω δικαίωµα να εκφράζοµαι, θα ήθελα να σας
διαβεβαιώσω και πάλι ότι θα µείνουµε προσηλωµένοι απολύτως
στις αρχές του διεθνούς δικαίου, απολύτως στις αποφάσεις των
Ηνωµένων Εθνών και οι οποίες περιλαµβάνουν, βεβαίως, σαφέστατα τη λύση των δύο κρατών.
Αντιλαµβανόµαστε απολύτως την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ειδικά στην περίπτωση αυτή, των δικαιωµάτων του παλαιστινιακού λαού. Η Ελλάδα δεν αλλάζει θέση
αλά καρτ.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα προχωρήσουµε στην
πρώτη µε αριθµό 713/18-5-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Γιαννούλη προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή, στον
οποίο ετεροχρονισµένα κατά λίγες ώρες ευχόµαστε χρόνια
πολλά.
Κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Χρόνια πολλά, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστώ για την παρουσία
σας. Πρέπει να προσθέσω ότι είστε ένας από τους νέους Υπουργούς της Κυβέρνησης που τιµά την κοινοβουλευτική διαδικασία
ελέγχου µε την αυτοπρόσωπη παρουσία του.
Σας παρακαλώ να µην θεωρήσετε πολιτική φιγούρα αυτό που
θα σας πω, αλλά συνδέεται άµεσα -και θα σας το εξηγήσω- µε
το εξής. Σήµερα συµπληρώνονται πενήντα επτά χρόνια από τη
δολοφονία στη Θεσσαλονίκη του Γρηγόρη Λαµπράκη. Τότε έχει
διατυπωθεί το ερώτηµα «ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;». Η
απάντηση που έδωσε η ιστορία ήταν το παρακράτος και µία
οµάδα ανθρώπων που βρισκόταν γύρω από την εξουσία.
Θα κρατήσω µόνο το παρακράτος και όλα τα πρόσθετα του
«παρά», γιατί η ερώτηση που σας έχω καταθέσει αφορά ένα παράκεντρο οικονοµικής ολιγαρχίας, τα ιδρυτικά µέλη και τους µετόχους του ΟΑΣΘ, που ανάγκασαν την προηγούµενη διοίκηση
του οργανισµού τον Ιούνιο του 2019 να αναζητήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την απελπιστικά αναγκαία διερεύνηση για τη διάθεση 120 εκατοµµυρίων ευρώ από κρατικούς πόρους στον
ΟΑΣΘ.
Για να καταλάβουν και οι πολίτες που µας παρακολουθούν τι
είναι και πώς συντίθεται η δοµή του ΟΑΣΘ, ο ΟΑΣΘ δηµιουργήθηκε το 1957 από αυτοκινητιστές οι οποίοι ανέλαβαν το συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, προϊόντος του
χρόνου, αποδείχθηκε ότι ήταν µία οικονοµική οµάδα, µία οικονοµική ολιγαρχία, η οποία απέκτησε ένα µοναδικό προνόµιο.
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Για να καταλάβει ο κόσµος για τι συζητάµε, επρόκειτο για προνόµια στα όρια του νόµου, τα οποία πάντα ερχόταν η κυβερνητική εξουσία ή το πολιτικό σύστηµα και τα νοµιµοποιούσε µε
συµβάσεις και µε νόµους.
Από το 1957 µέχρι το 2001 στον ΟΑΣΘ υπήρχε η εξής παγκόσµια πρωτοτυπία, το δηµόσιο να καλύπτει όλα τα οικονοµικά δεδοµένα του οργανισµού και µέσα σε αυτά να εξασφαλίζει και τα
κέρδη των µετόχων. Δηλαδή, ακόµα και αν ήταν ζηµιογόνος ο
οργανισµός, το κράτος ήταν υποχρεωµένο να πληρώνει και το
προβλεπόµενο κέρδος, το νοµοθετηµένο κέρδος, µέσα από
σειρά νοµοθετηµάτων, για τους µετόχους.
Τέτοια σίγουρη ευκαιρία, τέτοια σίγουρη δουλειά, κύριε
Υπουργέ, οµολογώ, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ίσως και
στον κόσµο, δεν υπάρχει. Δηλαδή, µία ιδιωτική εταιρεία στην
ουσία να τη χρηµατοδοτεί αποκλειστικά το ελληνικό δηµόσιο.
Κλείνω µε το εξής και θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
Αυτή η καταγγελία που υποβλήθηκε από την προηγούµενη διοίκηση του κ. Στέλιου Παππά άγνωστο πώς -και ελπίζω ότι ως
νέος άνθρωπος δεν θέλετε να συνδέσετε το όνοµά σας µε την
προστασία ή την κάλυψη διερεύνησης διάθεσης των χρηµάτων
του ελληνικού λαού- αποσύρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
µε επιστολή της νέας διοίκησης στις 31-12-2019.
Ρωτώ. Πώς είναι δυνατόν να παρέχετε ανοχή στην απόσυρση
µιας καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 120 εκατοµµύρια
που δόθηκαν και διατέθηκαν µε άγνωστο τρόπο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά το παρελθόν, αρκετά µέλη της Κυβέρνησης έχουµε
δώσει «µία συµβουλή» στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι πιο
προσεκτικοί στις ερωτήσεις που κάνουν. Και αυτό το λέω µε κάθε
ειλικρίνεια, διότι πραγµατικά εκθέτετε τα πεπραγµένα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εξηγούµαι.
Για να το πω πολύ απλά, η ερώτηση την οποία καταθέτετε εκθέτει τη διοίκηση Παππά και πραγµατικά δεν την ανέµενα από
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και, πραγµατικά, σας ευχαριστώ για την
ευκαιρία που µου δίνετε, διότι θα µάθετε, και εσείς και το ελληνικό Κοινοβούλιο και όλος ο ελληνικός λαός και βασικά οι ταλαιπωρηµένοι Θεσσαλονικείς, την κακοδιοίκηση και την ασχετοσύνη
-αν µου επιτρέπετε- από την πλευρά της διοίκησης του ΟΑΣΘ,
όταν κάνατε αυτό το απίστευτο πράγµα, να κρατικοποιήσετε την
εταιρεία.
Πάµε, λοιπόν, στην εν λόγω εταιρεία, Η διοίκηση Παππά καταθέτει στην Κοµισιόν µία «καταγγελία» στις 12 Ιουνίου 2019, όπως
άλλωστε το έχει έχετε πει και εσείς στην ερώτησή σας, δηλαδή
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, µετά την ήττα του
ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Προσπάθειά του ήταν, αφενός, να
πλήξει τους πρώην µετόχους του ΟΑΣΘ και, αφετέρου, να δεσµεύσει την επόµενη κυβέρνηση και την επόµενη διοίκηση.
Το τραγικό αυτής της ιστορίας, αγαπητέ κύριε συνάδελφε,
είναι ότι η διοίκηση Πάπα δεν παρέδωσε κανένα απολύτως έγγραφο µε αυτήν την καταγγελία. Η νέα διοίκηση δεν έχει εντοπίσει κανένα σχετικό έγγραφο, ούτε γενικό ούτε κάποιο άλλο
έγγραφο, εκτός από ένα που θα σας πω µετά, µε αποτέλεσµα να
αναζητεί από τρίτες πηγές πληροφορίες.
Αυτό θα µου επιτρέψετε να πω ότι γεννά σειρά ερωτηµάτων
για τις πραγµατικές προθέσεις της παρελθούσης διοίκησης του
κ. Παππά. Κατά την αναζήτηση των εγγράφων εντοπίστηκε ένα
εξαιρετικά ενδιαφέρον εµπιστευτικό έγγραφο του Υπουργείου
Οικονοµικών, µε ηµεροµηνία 23 Μαΐου του 2019, δηλαδή επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και υπουργίας του κ. Τσακαλώτου. Το έγγραφο είναι εµπιστευτικό και αν θέλετε θα το καταθέσω στη
Βουλή προς δική σας ενηµέρωση και είναι πλήρως αποκαλυπτικό.
Ξέρετε τι λέει, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονοµικών επί υπουργίας του κ. Τσακαλώτου στον κ. Παππά για τη φοβερή αυτή καταγγελία; Πρώτον, αν -και το τονίζω- υφίσταται κρατική ενίσχυση
και µε δεδοµένο ότι ο αρχικός λήπτης αυτής είναι ο ΟΑΣΘ, τότε
τα 127 εκατοµµύρια ευρώ θα έπρεπε να τα επιστρέψει ο κρατικοποιηµένος ΟΑΣΘ και όχι οι µέτοχοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεύτερον, ο ΟΑΣΘ -τα λέει αυτά το Υπουργείο Οικονοµικών
επί υπουργίας κ. Τσακαλώτου, δεν τα λέω εγώ- δεν θεωρείται
επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν µπορεί να υφίσταται κρατική
ενίσχυση.
Τρίτον, µε δεδοµένο ότι έχει παρέλθει δεκαετία, ενεργοποιείται το άρθρο 17 του κανονισµού 2015/1589, που στην ουσία ορίζει πως οι εξουσίες της επιτροπής για ανάκτηση της ενίσχυσης
υπόκεινται σε δεκαετή προθεσµία παραγραφής. Αυτά τα στοιχεία τα έχει η Κοµισιόν, τα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεννοήθηκε, κύριε Πρόεδρε, µε τη νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ να
βάλει την υπόθεση στο αρχείο.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πώς εκτίθεστε µε τις ερωτήσεις που
κάνετε -όχι εσείς προσωπικά, δεν το λέω για σας- και πώς εκθέτετε τη διοίκηση Παππά; Διότι σε αυτή τη φάση αυτό που καταφέρατε να κάνετε είναι να αποδείξετε για άλλη µία φορά µε ποιον
τρόπο λειτουργούσατε στον ΟΑΣΘ αυτά τα χρόνια και γι’ αυτό
άλλωστε αφήσατε διακόσια δώδεκα λεωφορεία στο δρόµο όταν
ανέλαβε η νέα διοίκηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε συνάδελφε, έχετε
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε µεγάλο σεβασµό
θα σας έλεγα να είστε πιο προσεκτικός όταν απευθύνετε χαρακτηρισµούς. Κλείσατε µε τη διάθεση των λεωφορείων. Μόλις
χθες πιάσατε θλιβερό ρεκόρ εκατόν ογδόντα λεωφορεία, για
πρώτη φορά, να κατέβουν στη Θεσσαλονίκη.
Μένω, όµως, στην ουσία. Έχετε διαβάσει καλά το έγγραφο
που µου αναγνώσατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Ψεύδεστε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Χθες για πρώτη φορά στην ιστορία
εκατόν ογδόντα δύο λεωφορεία κυκλοφόρησαν στη Θεσσαλονίκη. Αν ψεύδοµαι, ρωτήστε τους Θεσσαλονικείς. Έχω πιο συχνή
επαφή απ’ ό,τι εσείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Ψεύδεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ. Θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα να είστε πιο προσεκτικός
στην προσπάθειά σας να παραπλανήσετε και το Σώµα, αλλά και
την κοινή γνώµη. Έχετε διαβάσει αυτό το έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο αποσπασµατικά παρουσιάσατε κραδαίνοντάς το; Γιατί λέει κι άλλα πράγµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Εσείς πώς το έχετε, αφού είναι εµπιστευτικό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Αφήστε πώς το έχω εγώ. Αυτό το
έγγραφο κατατέθηκε και στον ΟΑΣΘ, είναι σε γνώση του ΟΑΣΘ
και βέβαια δεν είναι και το µόνο.
Ίσως ξεχνάτε, κύριε Υπουργέ, ότι εκτός από τις εκθέσεις ορκωτών λογιστών, υπάρχει και η γνωµοδότηση του κ. Παναγιώτη
Γκλαβίνη, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Όλοι καταλήγουν -και σας το διαβάζω- ότι αυτό που προκύπτει από όλες τις γνωµατεύσεις και τις προσεγγίσεις είναι ότι ο
ΟΑΣΘ είχε πάντα µια προνοµιακή σχέση µε την κυβερνητική
εξουσία, µε αποτέλεσµα να είναι ο µόνος οργανισµός µε υπεραποδόσεις των µετόχων σε σχέση και µε τις δορυφορικές εταιρείες, του «ΗΡΑΚΛΗ». Γιατί όλα αυτά προφανώς τα έχετε
ξεχάσει. Τα αποδίδετε όλα στη διοίκηση Παππά, αλλά έχετε ξεχάσει ότι από το 1996, κύριε Υπουργέ, έως το 2016 οι υπεραποδόσεις των µετόχων του ΟΑΣΘ έφτασαν τα 324 εκατοµµύρια. Τι
σηµαίνει υπεραποδόσεις; Είναι αυτά που εντάχθηκαν ως ζηµίες
στους ισολογισµούς του ΟΑΣΘ κι ερχόταν ο δηµόσιος τοµέας
να καλύψει αυτά τα χρήµατα.
Έχετε δίκιο, παραγράφηκαν στη δεκαετία. Γι’ αυτό και η καταγγελία αφορά από το 2010 και µετά, κύριε Υπουργέ. Μέχρι το
2010 παραγράφηκαν. Προσέξτε, όµως, τα ποσά. Θέλω να σας
θυµίσω υπεραποδόσεις στον πυρήνα της κρίσης; Βρείτε µου µία
επιχείρηση που έχει και δορυφορική εταιρεία από την οποία προµηθεύεται ο ΟΑΣΘ ακόµα και υλικά πρώτης ανάγκης. Βρείτε µου
µία εταιρεία η οποία έχει συστήσει συνεταιρισµό, τον «ΗΡΑΚΛΗ»,
τον οποίο δεν ελέγχετε.
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Κι ακούστε το παράδοξο. Ο ΟΑΣΘ νοικιάζει από τον συνεταιρισµό των µετόχων του -«Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»- τα δύο
αµαξοστάσια, το κεντρικό κτήριο στο οποίο στεγάζεται και καταβάλλει ενοίκια στον συνεταιρισµό των µετόχων. Αυτό δεν ξέρω
σε ποια οικονοµική φιλοσοφία ανήκει. Πρέπει να το διερευνήσετε.
Επίσης, σας θυµίζω, το 2013 υπεραπόδοση 97%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο, Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Έχετε ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Βρείτε µου µία εταιρεία που οι µέτοχοί της είχαν υπεραπόδοση 97%.
Στο ίδιο εµπιστευτικό έγγραφο το οποίο παρουσιάσατε, υπάρχει και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, κύριε
Υπουργέ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο διερεύνησης αυτών των
120 εκατοµµυρίων. Και, ναι, πρέπει να ανακτηθούν από τα διάδοχα σχήµατα. Δεν µπορώ, όµως, να ξεχάσω, κύριε Υπουργέ,
ότι όλες οι κυβερνήσεις από το 2000, που µπήκε η συµφωνία να
διαλυθεί ο ΟΑΣΘ το 2009, κάνατε τα αδύνατα δυνατά.
Να σας θυµίσω το 2001 η εισηγητική έκθεση της κυβέρνησης
αναφέρει επί λέξει ότι ναι, όλες αυτές οι προβλεπόµενες διατάξεις ορίζουν ένα προκλητικό υποστηρικτικό πλαίσιο προς τον
ΟΑΣΘ.
Το 2018 έγινε το κόλπο grosso, εκεί πλέον που συνδέετε τη
λειτουργία του ΟΑΣΘ µε την ολοκλήρωση του µετρό. Εκεί µπορούµε να καταλάβουµε και τις καθυστερήσεις και γιατί το µετρό
έχει γίνει το γιοφύρι της Άρτας και γιατί το µετρό είχε να αντιµετωπίσει τον πόλεµο από τους µετόχους των σστικών συγκοινωνιών.
Αναφερθήκατε, τέλος, στη διοίκηση Παππά ως µνηµείο κακοδιαχείρισης. Θα ήθελα να σας θυµίσω και να σας παρακαλέσω
να µην έχετε την τύχη του συναδέλφου σας, του κ. Καράογλου,
ο οποίος, επαναλαµβάνοντας αυτά ακριβώς τα οποία είπατε,
βρέθηκε στο δικαστήριο στις 14 Ιουλίου του 2019 να ζητά συγγνώµη και να δηλώνει µετανιωµένος για ακριβώς τα ίδια επιχειρήµατα τα οποία αναφέρατε κι εσείς.
Και το τελευταίο. Αν εσείς, κύριε Υπουργέ, δεν βλέπετε σε
αυτή τη σχέση του ΟΑΣΘ πολιτικές και αδιαφανείς σχέσεις, τότε
εξηγήστε µου -και µπορώ να τα καταθέσω όλα για τα Πρακτικάπώς γίνεται ένας οργανισµός να εκδίδει, κύριε Πρόεδρε, την
εξής ανακοίνωση: «Αγαπητοί συνάδελφοι, το διοικητικό συµβούλιο των σωµατείων µας έκριναν σκόπιµο να καλέσουν το σύνολο
των µετόχων του ΟΑΣΘ στις 6 Σεπτεµβρίου του 2007…», έχετε
υπογράψει τη σύµβαση που συνδέει τον ΟΑΣΘ µε την εκτέλεση
και ολοκλήρωση του µετρό, «…προκειµένου να τους κατατοπίσουν για το ποιοι από τους υποψηφίους Βουλευτές της περιφέρειάς µας έχουν συµπαρασταθεί και βοηθήσει στην επίλυση των
θεµάτων του οργανισµού».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Το 2007;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ναι, το 2007, επί υπουργίας Μιχάλη
Λιάπη. Είναι ο νόµος µε τον οποίο συνδέει τον ΟΑΣΘ µε το όταν
θα ολοκληρωθεί το µετρό. Τι λέει αυτό; Ελάτε να σας δώσουµε
γραµµή ποιον θα ψηφίσετε. Και προχωράει και σε ονόµατα. Γιατί
ένας εκ των συναδέλφων σας και σήµερα, ο κ. Σταµάτης, ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί δηµοσία το ΟΑΣΘ στήριξε την υποψηφιότητά του.
Αυτό δεν είναι αδιαφάνεια, διαπλοκή κι ένα πραγµατικά χυδαίο
πολιτικό παιχνίδι οικονοµικής ολιγαρχίας; Έλεος, κύριε Υπουργέ.
Και απαντήστε µας γιατί αποσύρθηκε για τα 120 εκατοµµύρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Για λόγους ισότητας,
κύριε Υπουργέ, έχετε έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Θα είµαι σύντοµος.
Καταλαβαίνω την αµηχανία του κυρίου Βουλευτή, γιατί δεν
απάντησε σε αυτά που του είπα. Πήγατε στο 2007, µας πήγατε
στη δολοφονία Λαµπράκη. Πραγµατικά, δηλαδή, εντυπωσιάζοµαι
µε την επιχειρηµατολογία σας. Σε λίγο θα µας πάτε και στο 1821
που είναι και επίκαιρο.
Επανέρχοµαι µε επιχειρήµατα. Ας επανέλθουµε στον ορθό
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λόγο. Και λέµε ότι το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης πρέπει
να γνωρίζει τα εξής:
Πρώτον, ο κ. Παππάς και η διοίκηση τότε θυµήθηκε αυτή την
καταγγελία, την έκανε στην Κοµισιόν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Στην ουσία, καταγγέλλει τον ίδιο τον
ΟΑΣΘ. Καταλαβαίνετε τι έκανε ο κ. Παππάς; Πήγε και κατήγγειλε τον εαυτό του, διότι ακόµα κι αν έβγαινε κρατική ενίσχυση
-που δεν βγήκε κρατική ενίσχυση- θα πλήρωνε ο κρατικοποιηµένος ΟΑΣΘ τα 127 εκατοµµύρια.
Και επειδή µου φέρατε µία γνωµάτευση ενός δικηγόρου, πραγµατικά -λυπάµαι που το λέω- αλλά και πρωτοετής φοιτητής της
νοµικής γνωρίζει ότι οι γνωµατεύσεις αυτές είναι γνωµατεύσεις
οι οποίες είναι υποκειµενικές. Για αυτό υπάρχει η διαδικασία της
εκκαθάρισης, για αυτό θα πάµε στο δικαστήριο -έτσι δεν είναι;και για αυτό θα µάθουµε, τελικά, ποιος χρωστάει τι.
Τρίτον, ο κ. Παππάς και η διοίκηση επί των ηµερών σας προέβη
σε καταγγελία, γνωρίζοντας τον κίνδυνο της επιστροφής των 125
εκατοµµυρίων. Όπως, όµως, σας είπα και στην πρωτολογία µου,
η δεκαετία έχει παρέλθει και άρα έχει έρθει η παραγραφή.
Τέταρτον, αυτό που σας είπα, είναι γεγονός. Εξαφάνισε όλα
τα έγγραφα, τα οποία υπήρχαν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ψεύδεστε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Εντάξει, εσείς λέτε ότι είναι ψέµατα. Εγώ θα
σας καταθέσω όλα τα έγγραφα. Ξέρετε κάτι; Το ψέµα είναι δικό
σας προνόµιο. Θα σας θυµίσω το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης.
Το ψέµα είναι προνόµιο της λεγόµενης ριζοσπαστικής Αριστεράς, διότι ψεύδεστε -δυστυχώς για εσάς- όταν λέτε ότι κυκλοφορούν εκατόν ογδόντα λεωφορεία. Σήµερα κυκλοφορούν
τριακόσια πενήντα λεωφορεία. Είχατε να πάρετε καινούργιο λεωφορείο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πεντέµισι χρόνια. Δεν κάνατε τίποτα. Κάνατε ένα διαγωνισµό γονατογράφηµα, στηµένο
και ραµµένο για συγκεκριµένα συµφέροντα και για αυτό ακυρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών.
Εσείς, η Αριστερά η ριζοσπαστική –διότι, δόξα τω Θεώ, δεν
είναι όλη η Αριστερά έτσι και δεν επικαλείται υποθέσεις του
1960- πήγατε τα εισιτήρια και στην Αθήνα από το 1,20 στο 1,40
και εµείς χθες ανακοινώσαµε ότι θα τα πάµε πάλι στα 1,20. Αυτή
είναι η λεγόµενη ριζοσπαστική Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία
θέλει να βοηθήσει το επιβατικό κοινό.
Έρχοµαι τώρα και τις ερωτήσεις που κάνατε. Ακούστε τι είπατε, για να δείτε πώς εκτίθεστε. Πραγµατικά, είναι χαρά µου
µέσα σε δυόµισι λεπτά να αποδοµώ τη φοβερή λύση της κρατικοποίησης.
Κύριε Πρόεδρε, µας είπε ο αγαπητός συνάδελφος, ότι ο ΟΑΣΘ
νοικιάζει τα αµαξοστάσια από τον «ΗΡΑΚΛΗ» -σωστά;- που είναι
οι παλιοί µέτοχοι του ΟΑΣΘ. Επί δυόµισι χρόνια η διοίκηση
Παππά τι έκανε για αυτό; Επί δυόµισι χρόνια συνεχίζατε και νοικιάζατε τα αµαξοστάσια των παλιών µετόχων του ΟΑΣΘ. Και έρχεστε τώρα και µας κουνάτε το δάχτυλο! Επί δυόµισι χρόνια
λέγατε ότι θα κάνετε εκκαθάριση στην εταιρεία και δεν κάνατε
απολύτως τίποτα, µε αποτέλεσµα να πρέπει να παρατείνουµε τη
λειτουργία του ΟΑΣΘ για να τελειώσει η λεγόµενη εκκαθάριση.
Είπατε -τα έχω σηµειώσει- ότι από το 1996 µέχρι το 2016 ο
ΟΑΣΘ πήρε 324 εκατοµµύρια επιδοτήσεις. Να σας θυµίσω ότι σε
όλη την Ευρώπη -και αυτό είναι ένα από τα αιτήµατα, αν θέλετε,
της Αριστεράς και του κοινωνικού κράτους- οι δηµόσιες συγκοινωνίες, είτε αυτές είναι διαδηµοτικές είτε αυτές είναι δηµόσιες,
παίρνουν επιδότηση. Και η επιδότηση αυτή είναι συνήθως στο
40% µε 50% των εσόδων της επιχείρησης. Αυτή είναι η νόρµα,
αυτός είναι ο µέσος όρος στην Ευρώπη.
Στην περίπτωση του ΟΑΣΘ -έχετε απόλυτο δίκιο- τα κέρδη
ήταν ένα µέρος. Και για αυτό θα πάµε στα δικαστήρια και για
αυτό θα πάµε να δούµε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Αυτά που σας είπα είναι κέρδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Μη δαιµονοποιείτε το παρελθόν για να κρύψετε τη δική σας κακοδιαχείριση, αφού την κρατικοποιήσατε. Και
είπατε και ψέµατα στους εργαζοµένους, διότι επί της ουσίας
τους βάλατε στο ενιαίο µισθολόγιο.
Πάµε, όµως, να δούµε -και µε αυτό θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε-
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σήµερα ποια είναι η πραγµατικότητα. Σήµερα έχουµε εκατόν είκοσι καινούργια λεωφορεία - δεκαετίας και όχι τα σαράβαλα που
µας παραδώσατε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε- τα οποία είναι του
ΚΤΕΛ, µε νόµο δικό σας για απευθείας ανάθεση, νόµο του αγαπητού σας Υπουργού, του κ. Σπίρτζη, τον οποίο, βεβαίως, χρησιµοποιήσαµε και εµείς.
Δεύτερον, έχουµε -και τον έχω ευχαριστώ και δηµοσίως και
τον έχω ευχαριστήσει- τη δωρεά που κάνει ο Δήµαρχος, ο κ. Ζέρβας, και φέρνει πενήντα λεωφορεία, τα οποία δωρίζει στον
ΟΑΣΘ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Από την Λειψία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Ναι. Γιατί σας ενοχλεί η Λειψία. Έχετε κάποιο
πρόβληµα µε τη Λειψία; Ο άνθρωπος πήγε και αγόρασε πενήντα
λεωφορεία και τα φέρνει στον ΟΑΣΘ δώρο, για να εξυπηρετήσει
το επιβατικό κοινό. Να µην τα πάρουµε; Δεν σας αρέσει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Θα τα δείτε στην πορεία!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Αυτό δεν είναι δική µου δουλειά. Όταν έρθουν,
αν µας κάνουν, θα τα πάρουµε. Αν δεν µας κάνουν, δεν θα τα πάρουµε. Είναι απλά τα πράγµατα.
Άρα έχουµε εκατόν είκοσι λεωφορεία επιπλέον.
Επίσης, επειδή έχουµε κάνει νόµο για το leasing, που συµβαίνει σε όλο τον πολιτισµένο κόσµο -έχουµε φέρει τροπολογία
όπου δίνουµε τη δυνατότητα στις αστικές συγκοινωνίες να κάνουν leasing- και ο διαγωνισµός θα βγει την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, µέχρι τον Σεπτέµβριο θα υπάρχουν άλλα εκατόν ογδόντα
λεωφορεία στους δρόµους.
Εποµένως, από τα διακόσια δώδεκα σαπάκια που µας παραδώσατε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε -όχι εσείς, αλλά ο κ. Παππάςθα έχουµε φτάσει µέσα σε ένα χρόνο σχεδόν στα πεντακόσια λεωφορεία. Άρα η δέσµευση του Πρωθυπουργού από του βήµατος
της ΔΕΘ, ότι ο ΟΑΣΘ θα έχει µέσα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα αρκετά λεωφορεία για να εξυπηρετεί ένα ταλαιπωρηµένο
επιβατικό κοινό, µέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο γίνεται πράξη.
Συνεπώς θα µας πάρει δώδεκα µήνες να επανορθώσουµε τη
δική σας διάλυση των τελευταίων πέντε ετών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ και τους
δύο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ. Μπορείτε να συνεχίσετε µε έκδοση δελτίων Τύπου.
Δεν έχει νόηµα.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της πέµπτης µε αριθµό
702/18-5-2020 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Να
αποσυρθεί η απόφαση απόσπασης των αρχαιοτήτων του σταθµού Βενιζέλου και να συνεχιστεί η κατασκευή του µετρό Θεσσαλονίκης».
Αυτή η ερώτηση κυνηγάει την προεδρία µου στη Βουλή. Κάθε
φορά είναι αυτή.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι δεν
είναι από διάθεση αντιπολίτευσης που κάνω αυτή την ερώτηση,
αλλά για να βρεθεί, πραγµατικά, µια άκρη στο θέµα. Ήµουν είκοσι χρονών όταν µας βράβευσε µαζί µε δύο άλλους νέους επιστήµονες η Νοµαρχία Θεσσαλονίκης για τον αγώνα για τη
διατήρηση της Άνω Πόλης και ήταν η πρώτη µου εργασία ως χωροτάκτης-πολεοδόµος η ιστορία της αρχαίας πολεοδοµίας της
Θεσσαλονίκης. Για αυτό µπορώ να σας πω πόσο σηµαντικά είναι
αυτά τα αρχαία. Είναι πάρα πολύ σηµαντικά.
Στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα, σας ανέφερα όλα τα
στοιχεία. Το δηµοσίευµα της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» αναφέρει ότι η
κοινοπραξία από την οποία ζητήθηκε να προχωρήσει την απόσπαση, πλέον, αντί για τη διατήρηση των αρχαίων, λέει ότι αυτή
η αλλαγή ανατρέπει τον προγραµµατισµό για τον χρόνο και το
κόστος ολοκλήρωσης του σταθµού. Επίσης, ζητάει σειρά έξτρα
αποζηµιώσεων και λέει ότι θα προσφύγει ενάντια της απόφασης
της «Αττικό Μετρό» στο διαιτητικό δικαστήριο κ.ο.κ..
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Αυτό που έχουµε µπροστά µας είναι µία δήλωση της κοινοπραξίας ότι είναι αδύνατον -το λέει ξεκάθαρα η κοινοπραξία- να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα, να δεσµευθεί καν για χρονοδιάγραµµα.
Άρα το έργο του µετρό της Θεσσαλονίκης πηγαίνει στις καλένδες.
Αυτό σηµαίνει ότι µε την απόσπαση αυτών των σηµαντικότατων, παγκόσµιας σηµασίας αρχαιοτήτων θα έχουµε καθυστέρηση του έργου, δεν θα γίνει έγκαιρη παράδοση στους δηµότες
Θεσσαλονίκης.
Επίσης, όπως ξέρετε, το 2023 το έργο απεντάσσεται, σταµατάει και θα χρειαστεί αυτά τα χρήµατα να επιστραφούν. Καταλαβαίνουµε ότι ίσως και µε την πίεση του κ. Ζέρβα, ο οποίος έχει
µια δική του, προσωπική άποψη για το ζήτηµα, κάνατε αυτό το
αίτηµα της απόσπασης, αλλάξατε δηλαδή την απόφαση από τη
διατήρηση στην απόσπαση των αρχαιοτήτων. Βλέπουµε, όµως,
τώρα ότι από όλες τις πλευρές αυτό οδηγεί σε πρόβληµα και
όσον αφορά τη χρηµατοδότηση και όσον αφορά την παράδοση
του έργου στους δηµότες. Σας καλώ, πραγµατικά, να επανεξετάσετε αυτή την απόφασή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κύριος Υπουργός έχει
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Αγαπητέ κύριε Αρσένη, παρά το γεγονός ότι
το θέµα της απόσπασης των αρχαιοτήτων στον σταθµό Βενιζέλου έχει απαντηθεί και έχει αναλυθεί επαρκώς, θα απαντήσω
στην ερώτησή σας και στις περαιτέρω ερωτήσεις που έχετε
κάνει, µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, γιατί νοµίζω ότι εδώ υπάρχει
µια παρανόηση και µπορεί να υπάρχει και µια διαφωνία.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πάω και να ξεκαθαρίσω το ζήτηµα της ένστασης που θέτετε στην ερώτησή σας, που υπέβαλε η ανάδοχος
κοινοπραξία.
Αυτή, κύριε Αρσένη, δεν σχετίζεται µε τον σχεδιασµό που αποφασίστηκε να ακολουθηθεί στον σταθµό Βενιζέλου, αλλά µε την
απόφαση της «Αττικό Μετρό» για τον τρόπο πληρωµής µέσω ορισµένων µελετών που η κοινοπραξία είχε συντάξει την περίοδο
2017-2019 για τον Σταθµό Βενιζέλου. Οι µελέτες αυτές βρισκόντουσαν σε πρωτόλειο επίπεδο χωρίς να συνοδεύονται από υπολογισµούς που να τεκµηριώνουν αν θα ήταν εφικτό να κατασκευαστεί ο σταθµός µε τη διατήρηση των αρχαιοτήτων.
Επίσης, επειδή είστε και µηχανικός, δεν υπήρχε καµµία εγκεκριµένη στατική µελέτη για να παραµείνουν οι αρχαιότητες εκεί
σε επίπεδο οριστικής µελέτης επιπέδου 2 που να αποδεικνύει ότι
ο σταθµός µπορεί, πράγµατι, να κατασκευαστεί µε αυτόν τον
τρόπο και για αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε η αλλαγή µεθόδου
κατασκευής του σταθµού µε απόσπαση και επανατοποθέτηση
των αρχαιοτήτων µε την κατασκευή του σταθµού.
Νοµίζω ότι θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή η µέθοδος έχει
ακολουθηθεί και στον σταθµό της Αγίας Σοφίας που είναι έτοιµος, έχει ακολουθηθεί σε πολλές περιπτώσεις και στην κατασκευή του µετρό στην Αθήνα και έχει ακολουθηθεί και σε άλλες
περιοχές σε όλη την Ευρώπη που έχουν βρεθεί αρχαία.
Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, κινήθηκε η γνωµοδότηση του ΚΑΣ,
αλλά και η σχετική απόφαση έγκρισης της Υπουργού Πολιτισµού, που εκδόθηκε προ δύο µηνών.
Και για να είµαστε σαφείς, αναφορικά µε την απόφαση της
απόσπασης και της επανατοποθέτησης δεν τίθεται κανένα θέµα
ανάκλησης και δεν τίθεται τέτοιο θέµα διότι το έργο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2023 και θα δοθεί ένα µετρό, όχι κολοβό
όπως ήταν προγραµµατισµένο, αλλά και µε τον σταθµό Βενιζέλου και θα έχουµε τη δυνατότητα να διατηρήσουµε και τις αρχαιότητες.
Θα ήθελα να σας αναφέρω κάτι το οποίο έχω πει και άλλες
φορές και το έχουν πει -νοµίζω- και άλλοι εκπρόσωποι του «Αττικό Μετρό». Το κόστος των αρχαιολογικών ανασκαφών µέχρι
στιγµής έχει κοστίσει 135 εκατοµµύρια ευρώ, ξεπερνώντας το
κόστος κατασκευής του Μουσείου της Ακρόπολης.
Η απάντηση, λοιπόν, στην ερώτησή σας είναι ότι σήµερα που
µιλάµε το έργο προχωράει κανονικά και, κύριε Αρσένη, εγώ σας
καλώ -και αυτό δεν το λέω µε καµµία διάθεση ειρωνείας- τη Δευτέρα που θα είµαι στον σταθµό Βενιζέλου και θα κατέβω κάτω
στο εργοτάξιο, που έχουν βγει και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες,
να έρθετε µαζί µου και να τον επισκεφτείτε και να δούµε µαζί
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αυτές τις αρχαιότητες, διότι όταν ανέλαβα Υπουργός Υποδοµών
και πήγα να επισκεφτώ τον σταθµό Βενιζέλου δεν µπορούσα να
κατέβω κάτω. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είχε γίνει επί πέντε χρόνια
καµµία µα απολύτως καµµία εργασία για τον σταθµό και η προηγούµενη κυβέρνηση και η προηγούµενη διοίκηση της «Αττικό
Μετρό» είχε σκοπό να παραδώσει το µετρό στη Θεσσαλονίκη
χωρίς τον κεντρικό σταθµό σε λειτουργία.
Για να το καταλάβουν αυτό και όσοι µας παρακολουθούν στην
Αθήνα, φανταστείτε ένα µετρό να λειτουργεί στην Αθήνα χωρίς
το Σύνταγµα. Αυτός ήταν ο φοβερός σχεδιασµός που έκαναν,
διότι µέχρι το 2019 το µόνο που είχαν κάνει ήταν να έχουνε µόνο
µία πλάκα, δηλαδή την οροφή πάνω στον σταθµό Βενιζέλου.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου και µε άλλα στοιχεία, αν
θέλετε. Καταλαβαίνω ότι έχει πολιτικοποιηθεί το θέµα και ότι
υπάρχουν δύο, αν θέλετε, διαφορετικές απόψεις µεταξύ των αρχαιολόγων αν πρέπει τα αρχαία να παραµείνουν in situ ή αν πρέπει τα αρχαία να αποσπαστούν και να επανατοποθετηθούν. Εµείς
θεωρούµε ότι αυτή η λύση είναι πιο γρήγορη, νοµίζουµε ότι αυτή
η λύση είναι πιο φτηνή και νοµίζουµε ότι µε αυτήν τη λύση στην
ουσία θα προστατεύσουµε και τα αρχαία και θα έχουµε και ένα
σύγχρονο µετρό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Αρσένη, έχετε τον
λόγο για τρία λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε το µεγάλο κόστος των αρχαιολογικών ερευνών. Όµως µε τη λύση που προτείνετε θα γίνουν επιπλέον αρχαιολογικές έρευνες που δεν θα γινόντουσαν, γιατί θα
βγουν τα αρχαία και θα γίνουν οι αρχαιολογικές έρευνες σε ό,τι
υπάρχει από κάτω, γιατί αυτά είναι τα ρωµαϊκά και υπάρχουν και
τα ελληνιστικά. Οπότε και το αρχαιολογικό κόστος αυξάνει. Η µελέτη έχει ολοκληρωθεί και έχει παρουσιαστεί δηµόσια και, µάλιστα, από µηχανικούς καθηγητές πανεπιστηµίου.
Όσο για την Αγία Σοφία που αναφέρατε ότι και εκεί πέρα έχει
γίνει απόσπαση, όταν πήγαν να επανατοποθετηθούν µεγάλα
τµήµατα αρχαιοτήτων, όπως γνωρίζετε, ανακάλυψαν ότι δεν
υπήρχε µελέτη επανατοποθέτησης, δεν χωρούσαν και δεν
πήγαν, δεν επανατοποθετήθηκαν, όπως πιθανότατα θα γίνει και
µε τον σταθµό Βενιζέλου. Οπότε µιλάµε για την καταστροφή των
αρχαιοτήτων στην πράξη και, άλλωστε, είναι προφανές αφού δεν
υπάρχει µελέτη επανατοποθέτησης.
Ο προηγούµενος σχεδιασµός -και δεν ήταν σχεδιασµός της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν σχεδιασµός της κοινωνίας της
Θεσσαλονίκης και του τότε δηµάρχου κ. Μπουτάρη- ήταν να ολοκληρωθεί το µετρό περίπου το 2021, του χρόνου, εκτός του
σταθµού Βενιζέλου. Δεν έχετε δίκιο. Δεν είναι ο σταθµός Συντάγµατος ο σταθµός Βενιζέλου. Αν θέλετε να πείτε ότι η Αγία Σοφία
είναι, µπορεί να το πούµε, να το δεχθούµε. Ο σταθµός Βενιζέλου
είναι το εγκαταλειµµένο πλέον εµπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης πίσω από το εγκαταλειµµένο πλέον κτήριο του δηµαρχείου.
Δεν είναι κεντρικό σηµείο πλέον της πόλης. Δεν είναι νευραλγικό
σηµείο καν του εµπορικού κέντρου της πόλης. Είναι, όµως, τεράστιας ιστορικής σηµασίας και τα αρχαία που βρέθηκαν εκεί
είναι πάρα πολύ σηµαντικά, παγκόσµιας σηµασίας αρχαία. Είναι
σα να µιλάµε για κάτι παραπάνω από την Πύλη του Αδριανού, σα
να βγάζουµε από τη θέση της την Πύλη του Αδριανού.
Αυτό που σας ζητάµε είναι πραγµατικά, επειδή λέτε και το πιστεύουµε ότι θέλετε να γίνει το µετρό αυτό πιο γρήγορα να παραδοθεί στους πολίτες, ο µόνος τρόπος αυτήν τη στιγµή, να
παραδώσετε τους σταθµούς τους υπόλοιπους που είναι έτοιµοι
-µένουν µόνο τα αρχιτεκτονικά και τα µηχανολογικά, δώστε τους
στους πολίτες να προλάβει να λειτουργήσει το έργο έγκαιρα,
αποµονώστε τον σταθµό Βενιζέλου που έχει τις ιδιαιτερότητες
µε τα αρχαία, κρατήστε τα στη θέση τους, γιατί δεν θα µπορέσετε να προλάβετε τις προθεσµίες. Είναι προφανές. Το λέει
πλέον ξεκάθαρα η κοινοπραξία.
Εσείς πώς γνωρίζετε, όταν η κοινοπραξία λέει ότι δεν µπορεί,
πού στηρίζεστε και λέτε ότι θα µπορέσει να υλοποιηθεί µέχρι το
2023 το έργο; Η ίδια η κοινοπραξία λέει: «Δεν δεσµεύοµαι». Και
δεν το λέει µόνο για το οικονοµικό, λέει και για το χρονικό: «Δεν
δεσµεύοµαι. Να γίνουν οι µελέτες και µετά να σας πω. Για µελέ-
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τες που δεν έχουν γίνει δεν µπορώ να δεσµευτώ».
Άρα πάµε ξεκάθαρα για κίνδυνο απένταξης του έργου, πάµε
ξεκάθαρα για καθυστέρηση παράδοσης του έργου στους Θεσσαλονικείς, όταν αυτήν τη στιγµή µπορούσαµε να παραδοθεί το
µεγάλο κοµµάτι του έργου, να έχει η Θεσσαλονίκη µετρό και να
µπει ο σταθµός Βενιζέλου, που είναι και δύο-τρία οικοδοµικά τετράγωνα από τον σταθµό της Αγίας Σοφίας, σε λειτουργία αργότερα, κρατώντας, όµως, και παραδίδοντας στην πόλη έναν
τεράστιας σηµασίας αρχαιολογικό χώρο, ένα ακόµα διαµάντι,
ένα µνηµείο UNESCO, που λέγεται Θεσσαλονίκη και βυζαντινά
της µνηµεία, εκκλησιαστικά και µνηµεία πιο κοσµικά είτε είναι
αυτό η αγορά της, η συνέχεια µε την Αρχαία Αγορά που είναι παραπάνω, είτε είναι αυτό οι κεντρικοί δρόµοι και τα τετράπυλα που
είχαν κτιστεί στο σηµείο συνάντησης των αρχαίων κεντρικών
δρόµων.
Έχετε δίκιο. Είναι ο σταθµός Συντάγµατος, αλλά είναι ο αρχαίος σταθµός Συντάγµατος, είναι το αρχαίο Σύνταγµα της Θεσσαλονίκης. Αυτό ισοπεδώνουµε, αυτό βγάζουµε χωρίς µελέτη
επανατοποθέτησης, ενώ υπάρχουν κεντρικοί σταθµοί που θα
µπορούσαν να υλοποιηθούν και να λειτουργεί µε όλους τους
τρόπους για την πόλη της Θεσσαλονίκης τη σύγχρονη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Αρσένη, πρέπει να
ολοκληρώσετε.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών): Κατ’ αρχάς, να σας πω ότι εδώ υπάρχει µια διαφωνία και εγώ τη σέβοµαι και τη δέχοµαι.
Υπάρχουν αυτοί που ισχυρίζονται ότι πρέπει να µη γίνει ο
σταθµός Βενιζέλου, δεν πειράζει, τα αρχαία είναι τόσο σηµαντικά, ας καθυστερήσει και ας πάει πιο µετά. Με τη λύση του ΣΥΡΙΖΑ ο σταθµός Βενιζέλου δεν θα παραδιδόταν ούτε το 2025
γιατί εκκρεµούσαν τριακόσιες δύο µελέτες.
Τα λεφτά τα ζητάει τώρα ο ανάδοχος, κύριε Αρσένη, γιατί
έκανε και ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό. Ο ίδιος ο κ. Σπίρτζης και
ο κ. Τσίπρας πριν από λίγο καιρό αναφέρθηκαν στις παράλογες
απαιτήσεις του αναδόχου στο µετρό Θεσσαλονίκης. Ξεχάσανε
να πούνε ότι τα χρήµατα αυτά τα οποία ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι για
τις καθυστερήσεις επί των ηµερών ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει,
ας πάµε στο σήµερα και ας αφήσουµε την πολιτική αντιπαράθεση.
Σήµερα εσείς µας είπατε να κάνουµε το µετρό και να αφήσουµε τον σταθµό Βενιζέλου ως έχει και να πάµε µε τους µε άλλους ρυθµούς οι οποίοι θα κοστίσουν και πολύ περισσότερα
χρήµατα και κατά την άποψή µας δεν θα προστατεύσουν και τα
αρχαία. Διότι την ώρα που θα γινόταν ο σταθµός µε τα αρχαία in
situ αυτό που δεν λένε πολλές φορές -και το λένε αρκετοί αρχαιολόγοι- είναι ότι θα θέταµε σε κίνδυνο τα αρχαία, ενώ τώρα θα
τα αποσπάσουµε και θα τα επανατοποθετήσουµε. Και όπως σας
είπα, αυτό έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις όχι µόνο στην
Ελλάδα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο σταθµός της Αγίας
Σοφίας, τετρακόσια µε πεντακόσια µέτρα από τον σταθµό Βενιζέλου, όπου στην ουσία έγινε αυτό και τα αρχαία διασώθηκαν.
Και διασώθηκαν και θα µπορέσουν αυτά τα αρχαία, όταν θα είναι
έτοιµος ο σταθµός, να πάνε πίσω στον σταθµό και να βρίσκονται
πλέον προσβάσιµα στους επιβάτες και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης.
Δεν σας κρύβω, κύριε Αρσένη -και εδώ µου δίνετε την ευκαιρία
να το πούµε αυτό- ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όλη η διοίκηση του «Αττικό Μετρό» προβληµατιστήκαµε πολύ µε αυτή
την πρόταση που κάνατε και είπαµε µήπως θα ήταν σκόπιµο να
καταργήσουµε τον σταθµό Βενιζέλου λόγω των αρχαιοτήτων, να
µην τον κάνουµε ή να τον πάµε πιο πίσω και να δώσουµε σε κυκλοφορία τους υπόλοιπους σταθµούς. Πρακτικά αυτό δεν γίνεται, γιατί έτσι όπως είχε σχεδιαστεί το «Αττικό Μετρό» πριν από
δεκαπέντε χρόνια στη Θεσσαλονίκη -η «Αττικό Μετρό» είχε σχεδιάσει το µετρό Θεσσαλονίκης- δεν γίνεται να τεθεί σε λειτουρ-
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γία το µετρό χωρίς να υπάρχει και ο κεντρικός σταθµός. Θα δηµιουργούσε πολλά προβλήµατα. Και σκεφτήκαµε να τον καταργήσουµε και να κάνουµε µόνο ανασκαφές και σκεφτήκαµε,
επίσης, να βάλουµε επιπλέον αστικά λεωφορεία για να καλύψουµε αυτό το κενό.
Η λειτουργία, όµως, του µετρό αυτή τη στιγµή είναι σχεδόν
αδύνατη χωρίς τη λειτουργία του σταθµού Βενιζέλου. Γι’ αυτό
γίνεται ένας αγώνας δρόµου, γι’ αυτό τη Δευτέρα θα είµαι εγώ
στη Θεσσαλονίκη -είναι µάλιστα πραγµατικά επίκαιρη η ερώτησή
σας- και την Τρίτη θα είναι και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και θα τον ενηµερώσουµε για όλες τις εργασίες που έχουν
γίνει στον σταθµό Βενιζέλου. Θα παραδώσουµε και στη δηµοσιότητα ένα βίντεο για το πώς θα γίνει ο σταθµός µε τις αρχαιότητες εκεί.
Και στην ουσία έχω να σας πω ότι οι αρχαιολογικές ανασκαφές, αν όλα πάνε καλά, θα διαρκέσουν µέχρι δώδεκα µήνες και
η κατασκευή του µετρό θα χρειαστεί -του σταθµού εννοώ- άλλους δεκαοχτώ µήνες.
Εποµένως, είναι πολύ ρεαλιστικό το πρόγραµµα και το χρονοδιάγραµµα που έχουµε. Αν θέλετε, είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από
αυτό της προηγούµενης λύσης που ήταν in situ, που ήταν δηλαδή τα αρχεία εκεί και που κατά την άποψη πολλών µηχανικών
και θα έθεταν τα αρχαία σε κίνδυνο και επί της ουσίας δεν θα
λειτουργούσε ο σταθµός.
Κύριε Αρσένη, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσµευτεί για το µετρό, αλλά έχει δεσµευτεί και για κάτι άλλο: Έχει δεσµευτεί ότι θα το κάνουµε αυτό
µε απόλυτο σεβασµό στα αρχαία που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.
Εποµένως, εµείς θέλουµε και αρχαία και µετρό και αυτός είναι
ο στόχος. Και ο στόχος και το χρονοδιάγραµµα αυτή τη στιγµή
είναι για τον Απρίλιο του 2023. Και παρά την κρίση του κορωνοϊού δεν σταµάτησε καθόλου η διαδικασία των εργοταξίων στο
µετρό της Θεσσαλονίκης ούτε στο µετρό του Πειραιά, όπου παραδίδουµε τους τρεις σταθµούς τον Ιούλιο. Τα έργα συνεχίζονται
κανονικά. Αυτά είναι έργα πνοής, έργα τα οποία θα αλλάξουν τη
µορφή της Θεσσαλονίκης, µιας πόλης που έχει ταλαιπωρηθεί
πάρα πολύ µε το µετρό. Ο εµπορικός κόσµος έχει ταλαιπωρηθεί,
όλη η πόλη έχει ταλαιπωρηθεί και νοµίζω ότι πλέον έχει γίνει ένα
έργο σαν το Γεφύρι της Άρτας. Το έργο αυτό, όµως, έχει ηµεροµηνία κατάληξης και αυτή είναι ο Απρίλιος του 2023.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ.
Περνάµε στη δεύτερη µε αριθµό 711/18-5-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Να µην απολυθεί κανένας εργαζόµενος του εργοστασίου
παραγωγής µετασχηµατιστών στα Οινόφυτα της εταιρείας «Schneider Electric».
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό, έχει γνωστοποιηθεί και σε εσάς
αλλά και σε όλο τον ελληνικό λαό ότι η πολυεθνική εταιρεία «Schneider Electric» στις 7 Μαΐου ενηµέρωσε τους εργαζόµενους και
το επιχειρησιακό σωµατείο για την απόφασή της να διακόψει τη
λειτουργία του εργοστασίου στις 31 Οκτώβρη 2020.
Στις 13-5-2020 το διοικητικό συµβούλιο έκανε συνάντηση µαζί
τους για να αποσαφηνίσει η εταιρεία ορισµένα ζητήµατα και εγγράφως ζήτησε την απόφασή της και τις προτάσεις της. Η
πλευρά της εργοδοσίας επέµεινε ότι η απόφαση για κλείσιµο του
εργοστασίου είναι οριστική και αµετάκλητη.
Είναι γνωστό ότι το συγκεκριµένο εργοστάσιο αποτελεί µια
από τις δραστηριότητες της «SCHNEIDER» στην Ελλάδα, η
οποία για το 2019 συνολικά είχε τζίρο 27,2 δισεκατοµµύρια ευρώ
και κέρδη 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η ελληνική θυγατρική, σύµφωνα µε τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό για το 2018 είχε αύξηση κύκλου εργασιών κατά
12 εκατοµµύρια ευρώ. Από το 1969 έως σήµερα η ΔΕΗ αγόρασε
από τη «SCHNEIDER» έργα αξίας εκατοντάδων εκατοµµυρίων,
χρήµατα από τη φοροαφαίµαξη, βέβαια, του ελληνικού λαού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διαφηµίζει στην ιστοσελίδα της η «SCHNEIDER» ότι εκτός από
την τοπική αγορά οι µετασχηµατιστές που παράγονται στο εργοστάσιο Οινοφύτων εξάγονται σε περισσότερες από είκοσι
πέντε χώρες.
Τώρα και µε δικαιολογία τα µειωµένα ποσοστά κέρδους πετάνε στον δρόµο εκατόν είκοσι οικογένειες, τάζοντας µάλιστα τις
καλύτερες δυνατές συνθήκες αποχώρησης πέραν των νοµίµων
υποχρεώσεων της εταιρείας, να κλείσουν τα στόµατά τους, να
αποδεχθούν δηλαδή το κλείσιµο, την ανεργία τους µε κάτι παραπάνω.
Αποδεικνύεται, βέβαια, εδώ ότι τα εργοστάσια τα κλείνουν οι
καπιταλιστές όταν δεν βγάζουν τα κέρδη που προσδοκούν, όταν
πέφτουν έξω στον ανταγωνισµό µε άλλες επιχειρήσεις, όταν τα
µεταφέρουν σε άλλες χώρες µε εξευτελιστικά µεροκάµατα,
όπως κάνει η «Schneider Electric» τα τελευταία χρόνια µε πολλά
από τα εργοστάσια µετασχηµατιστών στην Ευρώπη.
Ο ισχυρισµός σας, λοιπόν, ότι οι αγώνες των εργαζοµένων
κλείνουν τα εργοστάσια αποδεικνύεται ότι ήταν µία προπαγάνδα
για να χτυπήσετε τους αγώνες των εργαζοµένων.
Οι εργαζόµενοι, λοιπόν, έχουν ένα κύριο αίτηµα -το µοναδικό
αίτηµα-, να µην κλείσει το εργοστάσιο, να µην χαθούν θέσεις εργασίας, να έχουν όλοι τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα.
Ερωτάσθε, λοιπόν, ως Κυβέρνηση που στηρίζετε αυτή τη
µορφή οικονοµίας, αυτή τη µορφή οργάνωσης της οικονοµίας,
να απαντήσετε στους εργαζόµενους ποια είναι η θέση σας για
αυτή την εξέλιξη µε το µοναδικό εργοστάσιο στη χώρα µας που
παράγει µετασχηµατιστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι στη δυσάρεστη θέση να συµφωνήσω µαζί σας, κύριε Κατσώτη, διότι πράγµατι όπως επιβεβαιώνεται και από τα έγγραφα
του Υπουργείου Εργασίας διαµέσου του ΣΕΠΕ που θα σας αναγνώσω, η πρόθεση της εταιρείας µε βάση τα στοιχεία τα οποία
έχω στη διάθεσή µου είναι αυτή που ακριβώς περιγράψατε, να
διακόψει οριστικά τη λειτουργία της στην Ελλάδα.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω πέρα από το πολιτικό σκέλος ότι είναι
µία δυσάρεστη εξέλιξη. Κανείς δεν µπορεί να συµφωνήσει ή να
είναι ικανοποιηµένος, όταν µία επιχείρηση κλείνει. Και όταν µία
επιχείρηση κλείνει, ξέρουµε πάρα πολύ καλά τι σηµαίνει αυτό.
Σηµαίνει απώλεια φορολογικών εσόδων, σηµαίνει απώλεια ασφαλιστικών εσόδων και το κυριότερο από όλα, που το βάζουµε ιεραρχικά πρώτα εµείς στην Κυβέρνηση, είναι η απώλεια θέσεων
εργασίας.
Πράγµατι, λοιπόν, είναι µία περίπτωση που κάποια επιχείρηση
η οποία λειτουργεί χρόνια στην Ελλάδα κλείνει. Και αυτό είναι
ένα γεγονός.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, του ερωτήµατός σας ανέτρεξα, ως
όφειλα, διαµέσου των υπηρεσιών και πράγµατι θέλω να σας ανακοινώσω διαµέσου της διαδικασίας που έχουµε εδώ, του διαλόγου, τι απάντησε η υπηρεσία για το συγκεκριµένο θέµα.
Το Τµήµα, λοιπόν, Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του
ΣΕΠΕ του Νοµού Βοιωτίας απαντά στις 19-5-2010.
Πράγµατι, το Υπουργείο Εργασίας είναι παντού παρόν, κύριε
Κατσώτη. Είναι πάντα, διαχρονικά µε τις υπηρεσίες του, µε τον
βραχίονα που είναι η ασπίδα των δικαιωµάτων των εργαζοµένων,
το ΣΕΠΕ. Όταν και εφόσον παρουσιάζεται πρόβληµα, είναι εκεί
να προασπίσει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Πράγµατι, λοιπόν, στις 19-5-2020 διενεργήθηκε έλεγχος στην
επιχείρηση «Schneider Electric ΑΕΒΕ» και συγκεκριµένα στο εργοστάσιο παραγωγής µετασχηµατιστών που βρίσκεται στην περιοχή Οινοφύτων και απασχολεί ενενήντα δύο εργαζόµενους, για
να είµαστε ακριβείς, όπως τα λέει η υπηρεσία στη βάση των στοιχείων που διαθέτει και τον αριθµό των εργαζοµένων. Ενενήντα
δύο, λοιπόν, είναι οι εργαζόµενοι.
Όσον αφορά τη διακοπή της λειτουργίας του συγκεκριµένου
εργοστασίου, οι εκπρόσωποι της επιχείρησης επιβεβαίωσαν την
οριστική και αµετάκλητη απόφαση -έτσι µου το γράφει η υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις της επιχείρησης- της διοίκη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2020

σης της επιχείρησης για οριστικό κλείσιµο της συγκεκριµένης
παραγωγικής µονάδας την 1-11-2020. Ακόµα, σύµφωνα πάντα µε
τα λεγόµενα των εκπροσώπων της επιχείρησης, εξετάστηκαν
όλες οι πιθανές εναλλακτικές που θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του εργοστασίου, συµπεριλαµβανοµένης
και της πιθανής εξαγοράς από στρατηγικό επενδυτή, προσπάθεια όµως που, δυστυχώς, δεν καρποφόρησε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Υπήρξε η διαβεβαίωση ότι οι εργαζόµενοι θα λάβουν τις αποζηµιώσεις που δικαιούνται, όπως και η διαβεβαίωση ότι η εταιρεία θα προσπαθήσει να βρει στην αγορά εργασίας θέσεις, έτσι
ώστε αυτοί οι εργαζόµενοι να απασχοληθούν αµέσως µετά τη
διακοπή της συγκεκριµένης επιχείρησης.
Επίσης, ειπώθηκε ότι στη διάρκεια της σηµερινής ηµέρας -τη
µέρα του ελέγχου, δηλαδή- θα υπάρξει διαβούλευση µεταξύ της
διοίκησης και του σωµατείου των εργαζοµένων, οι οποίοι θα εκπροσωπούνται και από τους νοµικούς τους συµβούλους.
Επειδή ήδη διένυσα περισσότερο χρόνο, θα σας πω τις θέσεις
µας και το υπόλοιπο του ελέγχου του ΣΕΠΕ, αλλά και των προτάσεων αµέσως µετά στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αντιπροσωπεία του
ΚΚΕ, µε εµένα επικεφαλής, επισκέφθηκε χθες το εργοστάσιο και
συνοµίλησε µε τους εργαζόµενους, οι οποίοι είναι όντως ενενήντα δύο. Ωστόσο για αρκετά χρόνια στο εργοστάσιο δούλευαν
περίπου εκατόν εξήντα εργαζόµενοι και οι υπόλοιποι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Όµως, και αυτοί θα είναι εκτός, θα µείνουν άνεργοι τον επόµενο χρόνο, τα επόµενα χρόνια, επειδή όλοι
αυτοί, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουν µία τεχνογνωσία η οποία
είναι µοναδική πάνω σε αυτό το προϊόν, το οποίο είναι αναγκαίο
για τη χώρα µας. Δεν θα µείνει χωρίς µετασχηµατιστές η χώρα
µας. Άρα πρόκειται για ένα προϊόν αναγκαίο, όπως αναγκαία
ήταν και τα προϊόντα της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ», της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ», της «ΤΕΡΝΑ», της «ΛΑΡΚΟ», που οι ιδιοκτήτες όλων αυτών
των εργοστασίων έχουν αποφασίσει να τα κλείσουν, ακριβώς
γιατί δεν κέρδιζαν αυτά που είχαν προϋπολογίσει.
Άρα, λοιπόν, αυτό που πρέπει να καταλάβουν συνολικά οι εργαζόµενοι είναι ότι είναι έρµαιο στα χέρια των σχεδιασµών των
µονοπωλιακών και επιχειρηµατικών οµίλων οι οποίοι όταν θέλουν
ανοίγουν και όταν δεν τους συµφέρει, κλείνουν τα εργοστάσιά
τους. Εσείς αυτήν τη µορφή οργάνωσης της οικονοµίας στηρίζετε, αυτή τη βαρβαρότητα, η οποία δεν οδηγεί πουθενά και δεν
διασφαλίζει τους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους, µε αποτέλεσµα να ζουν µέσα στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια ότι
σήµερα έχουν δουλειά και αύριο µπορεί να µην έχουν.
Και εµείς εδώ ξανά µε αφορµή αυτό τονίζουµε την αναγκαιότητα της πρότασης του ΚΚΕ για άλλη µορφή οργάνωσης της οικονοµίας µε κεντρικό σχεδιασµό, όπου όλες αυτές οι
παραγωγικές δραστηριότητες θα είναι στα χέρια των εργαζοµένων και δεν θα στηρίζονται στη λογική του κέρδους, αλλά στη
λογική της ικανοποίησης των αναγκών των εργαζοµένων.
Κύριε Υπουργέ, ξέρουµε ότι το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας
της Βοιωτίας πήγε στο εργοστάσιο. Όµως, το έκανε για να αντλήσει πληροφορίες και όχι βέβαια για να επιβάλει µία άλλη πολιτική από αυτήν.
Λέτε ότι η εταιρεία ψάχνει στρατηγικό επενδυτή. Και βέβαια,
δεν τον ψάχνει γιατί έχει αγωνία για τους εργαζόµενους, αλλά
για να µπορέσει ίσως να απαλλαγεί και από δαπάνες που έχει ή
που πρέπει να κάνει, όπως φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες,
αλλά και γιατί θέλει να λειτουργήσει το εµπορικό τµήµα στη
χώρα µας, διότι είναι µία πολυεθνική και θέλει να έχει συνολικά
το brand name, όπως λέµε. Γι’ αυτό κάνει αυτό που λέτε. Όµως,
και αυτό δεν µπορεί να το εξασφαλίσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η εταιρεία, λοιπόν, δεν µπορεί να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας των εργαζοµένων, όπως βέβαια δεν µπορείτε να τις δια-
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σφαλίσετε και εσείς, επειδή, όπως λέτε, υπάρχει η ελευθερία της
αγοράς, η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και ότι ο µεγάλος επιχειρηµατικός όµιλος σχεδιάζει σήµερα αν θα έχει αυτή τη δραστηριότητα ή αν θα την εγκαταλείψει.
Άρα, λοιπόν, εδώ µοναδικός στόχος των εργαζοµένων είναι να
αγωνιστούν για τις θέσεις εργασίας. Η Κυβέρνηση έχει να απολογηθεί απέναντι σε αυτόν τον κόσµο. Τι λέει η Κυβέρνηση σε
αυτούς τους εργαζόµενους; Ότι τι να κάνουµε, έτσι είναι τα
πράγµατα; Ότι θα κλείνουν τα εργοστάσια; Ότι δεν τους συµφέρει, αλλά το κλείνουν; Αυτό στηρίζετε σαν πολιτική; Εµείς ξέρουµε ότι αυτό στηρίζετε, αλλά τι τους λέτε σήµερα; Ότι θα είναι
στην ανεργία; Ότι πρέπει να συµβιβαστούν µε µία αποζηµίωση
λίγο µεγαλύτερη, ίσως µε ένα πρόγραµµα που θα κάνετε στον
ΟΑΕΔ για να µπορέσουν να µπουν σε ένα πρόγραµµα κάποιου
χρονικού διαστήµατος, ώστε να µπορέσουν να ικανοποιήσουν
ανάγκες; Τι απ’ όλα αυτά; Ή µήπως τους λέτε ότι η «Schneider
Electric ΑΕΒΕ» θα τους βρει θέσεις εργασίας σε άλλους επιχειρηµατικούς οµίλους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κατσώτη, σας παρακαλώ, θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Οι εργαζόµενοι, λοιπόν, µας παρακολουθούν –γιατί χθες που πήγαµε, τους είπαµε ότι θα γίνει σήµερα
η επίκαιρη- και θέλουν από εδώ τις θέσεις της Κυβέρνησης στο
µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν, στο πρόβληµα της ανεργίας. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτοί οι εργαζόµενοι είναι σε
µία ηλικία -έχοντας βέβαια, όπως είπαµε µεγάλη τεχνογνωσίακαι ότι αν απολυθούν τώρα, τα πράγµατα θα είναι πολύ δύσκολα
γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους, γιατί δύσκολα οι επιχειρήσεις
παίρνουν εργαζόµενους πάνω από πενήντα και πενήντα πέντε
ετών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακριβώς επειδή είµαι σίγουρος ότι οι εργαζόµενοι µας παρακολουθούν, θα ήθελα να στείλω ένα µήνυµα προς τους εργαζόµενους. Αυτή η Κυβέρνηση µέσα στον ιδεολογικό και πολιτικό
πυρήνα των προθέσεων και των δράσεών της έχει ως στόχο την
προστασία του εργαζόµενου.
Κύριε Κατσώτη, είµαστε ένα κόµµα που µέσα στην ψυχή αυτής
της παράταξης, στο επίκεντρό της είναι ο άνθρωπος. Στηρίζουµε
τον άνθρωπο και θέλουµε να βελτιώσουµε τη θέση του κάθε ανθρώπου και του κάθε εργαζόµενου. Δηλαδή, µας επιρρίπτετε την
ευθύνη ή υπονοείτε ότι θέλουµε το κακό των εργαζοµένων; Πιστεύω ότι κανένας δεν το θέλει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Θέλετε το καλό των επιχειρήσεων!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Όµως το βλέπουµε από διαφορετική οπτική, διότι
εµείς θέλουµε να βελτιώσουµε το επίπεδο του κάθε ανθρώπου
µέσα στην κοινωνία, θέλουµε να βελτιώσουµε τη θέση των εργαζοµένων, θέλουµε να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας. Και γι’
αυτό βλέπετε ότι ενώ έχουµε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τα εργαλεία που χρησιµοποιούµε ιδεολογικοπολιτικά όλα αυτά τα χρόνια είναι κίνητρα για να δηµιουργηθούν επιχειρήσεις, κίνητρα για
να έρθουν επενδύσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος στον κόσµο,
κύριε Πρόεδρε, ούτε έχει ανακαλυφθεί κάτι άλλο.
Θέλω, λοιπόν, κύριε Κατσώτη, να σας πω, πρώτον, ότι δεν διαθέτετε το στοιχείο της ευαισθησίας περισσότερο από µας. Είστε
και εσείς ευαίσθητοι, αλλά είµαστε και εµείς το ίδιο ευαίσθητοι. Κι
εγώ πρώτος είπα στην πρωτολογία µου ότι είναι µία δυσάρεστη
εξέλιξη, όταν κλείνει µία επιχείρηση, όχι µόνο η συγκεκριµένη,
αλλά η οποιαδήποτε, διότι χάνουµε θέσεις εργασίας, άνθρωποι
βγαίνουν στην ανεργία και το κράτος χάνει έσοδα φορολογικά και
ασφαλιστικά. Άρα, λοιπόν, το προνόµιο της ευαισθησίας δεν το
έχει κανένας. Το ίδιο πονάµε και το ίδιο νοιαζόµαστε και εµείς και
εσείς, είµαι σίγουρος.
Δεύτερον, επειδή θέσατε το ζήτηµα και ιδεολογικοπολιτικά και
περισσότερο πολιτικά, ότι εµείς είµαστε µε τους κεφαλαιοκράτες
και ότι το οικονοµικό µοντέλο που εµείς πρεσβεύουµε οδηγεί σε
απολύσεις, σε µονοπώλια και σε κέρδη, εγώ θα επιστρέψω την
ερώτηση, διότι εδώ στην Ελλάδα είναι γνωστή η οικονοµική πο-
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ρεία της χώρας µε τις δυσκολίες µας και τα προβλήµατά µας.
Τώρα πέσαµε και σε µία πανδηµία και βλέπετε τι µέτρα παίρνουµε υπέρ των εργαζοµένων για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.
Εγώ, λοιπόν, θα σας κάνω την εξής ερώτηση, ερώτηση που
σας έχω κάνει πολλές φορές, όπως και στους αγαπητούς συναδέλφους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος: Μπορείτε να µου υποδείξετε µία χώρα του κόσµου που να εφαρµόζονται αυτά που
λέτε; Μία!
Ας µου πει, λοιπόν, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας σήµερα
µία χώρα στην οποία εφαρµόζεται το οικονοµικό µοντέλο µε
βάση το οποίο όλοι οι εργαζόµενοι είναι σε έναν παράδεισο, δεν
υπάρχει ανεργία, ζουν µε χρυσά κουτάλια, ζουν ευτυχισµένοι,
εργάζονται πάρα πολύ λίγο, δεν υπάρχουν καπιταλιστές, δεν
υπάρχουν ιδιοκτήτες ή οι ιδιοκτήτες είναι οι εργαζόµενοι. Αυτά
λέγατε πριν. Πείτε µου µία χώρα του κόσµου που να εφαρµόζεται
αυτό το µοντέλο, κύριε Κατσώτη! Την ερώτηση δεν την κάνω
εγώ, αλλά την κάνει διαχρονικά το πολιτικό σύστηµα, κυρίως από
αυτήν την πλευρά, και πάντα καλοπροαίρετα. Εγώ σέβοµαι τις
απόψεις σας. Είναι ιδεολογικές, πολιτικές θέσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αν µε αφήσει ο Πρόεδρος, θα σας
απαντήσω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Όχι, τώρα δεν µπορείτε να µιλήσετε, κύριε Κατσώτη. Θα κάνετε άλλη επίκαιρη ερώτηση, για να την επεκτείνουµε. Διότι πουθενά στον κόσµο δεν υπάρχει τέτοιο µοντέλο.
Βεβαίως, όµως, είναι σεβαστές οι απόψεις σας. Εγώ δεν λέω ότι
δεν έχετε ευαισθησία, αλλά ότι ευαισθησία έχουµε κι εµείς.
Αυτή τη στιγµή το Υπουργείο Εργασίας, όπως σας είπα και
πριν, µε τους βραχίονες, όπως είναι το ΣΕΠΕ, λειτούργησε όπως
έπρεπε. Εγώ έµαθα από εσάς και από το Υπουργείο Εργασίας
διαµέσου του οργανισµού γι’ αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη.
Τι µπορούµε να εγγυηθούµε; Μπορούµε να εγγυηθούµε την
απόλυτη περιφρούρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, την
απόλυτη περιφρούρηση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων και από εκεί και πέρα βεβαίως να χρησιµοποιηθούν
τα εργαλεία που διαθέτει το Υπουργείο Εργασίας, εάν και εφόσον τελικά γίνει αυτό. Γιατί είναι µία πρόθεση για την 1-11 κι εγώ
το συνδέω, δεν µπαίνω στα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης
ούτε έχω τη δυνατότητα ως Υπουργός ούτε κανένας Υπουργός
Εργασίας ούτε Οικονοµικών ούτε η κυβέρνηση να απαγορεύσει
σε µία επιχείρηση να κλείσει. Ούτε µπορούµε να πάµε στην κρατικοποίηση της επιχείρησης που εµµέσως εσείς προτείνετε. Ούτε
το ένα ούτε το άλλο.
Εµείς θέλουµε να λειτουργήσει η επιχείρηση, θέλουµε να λειτουργήσει, να κρατήσει τις θέσεις εργασίας. Το προσδοκούµε
και το θέλουµε. Άρα, λοιπόν, θα διασφαλίσουµε πλήρως τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, να είστε σίγουρος.
Θα είµαστε από πάνω και θα παρακολουθούµε βήµα-βήµα την
εξέλιξη της πορείας της επιχείρησης και αν χρειαστεί διαµέσου
των εργαλείων –κάτι που υποτιµάτε- που διαθέτει κάθε κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας, του ΟΑΕΔ, ναι, θα στηρίξουµε
τους εργαζόµενους, για να τους βρούµε µέσα από ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης µε την εξειδικευµένη εµπειρία που έχουν
έναν άλλο δρόµο στην αγορά εργασίας για να βρουν δουλειά ή
αν βρίσκονται σε µία ηλικία προχωρηµένη, ναι, υπάρχουν προγράµµατα που δίνουν τη δυνατότητα απασχόλησης αυτών των
ανθρώπων, έτσι ώστε να έχουν µία ολοκλήρωση του εργασιακού
τους βίου, για να συνταξιοδοτηθούν οµαλά.
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και να ξέρετε ότι είµαστε
µαζί στο κοµµάτι της προστασίας των εργαζοµένων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα συζητηθεί τώρα η
ερώτηση της κ. Σκούφα, Βουλευτού Πιερίας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν θα αναγνώσω το κείµενο της ερώτησης γιατί φαντάζοµαι
ότι η συζήτηση θα γίνει υπό τα νέα δεδοµένα και όχι υπό τα δεδοµένα της 30ής Μαρτίου 2020. Είναι η ερώτηση της κ. Σκούφα
που αφορά τα µέτρα της Κυβέρνησης για τους εργαζόµενους,
αλλά έχει γίνει στις 30 Μαρτίου. Από τότε έχουν γίνει πολλές ανακοινώσεις, αυτό λέω, άρα θα γίνει υπό το φως των εξελίξεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρία Σκούφα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όντως στις 30 Μαρτίου του 2020 σάς κατέθεσα ερώτηση, ρητορική ερώτηση, κατά πόσο η Κυβέρνηση είναι
διατεθειµένη να θεσπίσει ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας, την εποχή ακριβώς της µειωµένης οικονοµικής δραστηριότητας λόγω του κορωνοϊού.
Και επειδή οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, θέλω να ρωτήσω ευθέως το εξής: Αληθεύει ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
προκειµένου να συνάψει συµφωνία µε την Κοµισιόν και να εκταµιευθούν τα 748 εκατοµµύρια ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών
οµολόγων, τα οποία δεν θα µπουν στην πραγµατική οικονοµία,
αλλά θα πάνε στην εξυπηρέτηση του χρέους της χώρας, έχει
συµφωνήσει –στο πλαίσιο αυτής της εκταµίευσης- µε την Κοµισιόν για µόνιµες, διαρθρωτικές αλλαγές στην ατοµική εργατική
νοµοθεσία;
Περιττό να πω ότι η Κοµισιόν στο πλαίσιο της έκθεσής της για
την τελευταία αξιολόγηση περιγράφει µε άκρως µελανά χρώµατα την πορεία της ελληνικής οικονοµίας κάνοντας λόγο για αύξηση της ανεργίας, παρατεταµένη περίοδο οικονοµικής κρίσης
και χαµηλού εισοδήµατος και για αύξηση των ποσοστών φτώχειας στη χώρα, τα οποία –σηµειωτέον- είναι ήδη πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Τέλος, επειδή στα µέτρα που εξαγγείλατε προχθές εντάξατε
και τη στήριξη κατ’ εσάς της εργασίας µέσω του προγράµµατος
«SURE», θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριµένα πόσα είναι τα κονδύλια που έχετε διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ήσασταν παρών στη διάσκεψη των Υπουργών Εργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν στηρίξατε το αίτηµα των ευρωπαϊκών
συνδικάτων για εκταµίευση χρηµάτων στο πλαίσιο του «SURE»
όχι µόνο ανάλογα µε το ΑΕΠ της κάθε χώρας, αλλά ανάλογα και
µε τα ποσοστά ανεργίας και αν, τέλος, το ίδιο το πρόγραµµα
«SURE» από τη δοµή του επιδοτεί µόνο την εκ περιτροπής εργασία ή αν αυτή η επιδότηση αποτελεί καθαρά και µόνο πολιτική
επιλογή της Κυβέρνησης, στην οποία συµµετέχετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Η συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ ήρθε εδώ µε µία διαφορετική
ερώτηση έγγραφη από τις 30 Μαρτίου και τοποθετείται στην επίκαιρη ερώτηση για διαφορετικά πράγµατα. Δικαίωµά της. Όµως
στη βάση εδώ του Κανονισµού, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει η ερώτηση η οποία γίνεται προς τον Υπουργό να µην είναι διαφορετική.
Όµως, µιας που είναι εδώ η συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, να της
υπενθυµίσω ότι αυτό το «προνόµιο», κυρία Σκούφα, να έρχεται
εδώ σε κάθε επίκαιρη ερώτηση η Κυβέρνηση να απαντάει, δεν
υπήρχε επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεκάδες ερωτήσεις κάναµε
και απέφευγε ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει να απαντήσει µε τους Υπουργούς του.
Αυτό, λοιπόν, που βλέπετε εδώ είναι κάτι που δείχνει και τη δηµοκρατική µας ευαισθησία και τα αντανακλαστικά µας, ότι είµαστε εδώ να σας απαντήσουµε σε όλα τα ερωτήµατά σας. Όµως
να κάνετε ερωτήσεις σε αυτά τα οποία ρωτάτε στην επίκαιρη
ερώτηση και όχι να µε ρωτάτε διαφορετικά πράγµατα.
Εν πάση περιπτώσει, απαντώ ευθέως. Πρώτον, κυρία Σκούφα,
επικαλείσθε τα στοιχεία της Ευρώπης –τελείως διαφορετικό από
το ζήτηµα το οποίο θέσατε στην επίκαιρη ερώτησή σας. Καλά,
δεν τα διαβάζετε όλα; Όταν διαβάζετε ένα κείµενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να τα διαβάζετε ολοκληρωµένα τα
στοιχεία. Τα έχω µαζί µου γιατί πάντα περιµένω να µπαίνουν τέτοια ερωτήµατα εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, διαφορετικά από αυτά
που ρωτάτε στην ερώτηση.
Τα στοιχεία, λοιπόν, λένε ότι η Ελλάδα θα έχει µία µεγάλη
ύφεση το 2020, αδιαµφισβήτητα. Όµως, αυτή η ύφεση δεν οφείλεται στην οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησής µας. Οφείλεται
στο ότι υπάρχει πανδηµία, πρώτον, µία πανδηµία που διαπέρασε
το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα και, δεύτερον, στο ότι είµαστε
µία χώρα που επηρεάζεται δραστικά και από τον επισιτισµό και
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από τον τουρισµό. Άρα, λοιπόν, είµαστε ευάλωτοι στο κοµµάτι
το συγκεκριµένο, διότι έκλεισε και ο επισιτισµός και ο τουρισµός.
Όµως, το ίδιο κείµενο λέει –δυστυχώς για εσάς, γι’ αυτό πρέπει να τα διαβάζετε όλα καλά, κυρία Σκούφα- ότι η ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2021 θα είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη, συν
7,9%. Αυτό δεν το είδατε; Βλέπετε µόνο το αρνητικό του 2020;
Πρώτον, λοιπόν, η ανάπτυξη στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα είναι η υψηλότερη 7,9%.
Δεύτερον, πάλι για κακή σας τύχη, µόλις χθες -20-5-2020- βγήκαν τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Council Recommendation. Αυτό εδώ το στοιχείο λέει ότι η Ελλάδα εκτός του ότι
πέτυχε στο θέµα της υγειονοµικής αντιµετώπισης και αποτελεί ένα
παγκόσµιο θετικό υπόδειγµα –µε την απόφαση που πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κυβέρνηση, να θέσουµε ως κορυφαία προτεραιότητα την υγεία και σήµερα είναι αυτό που µας δίνει τη
δυνατότητα να ανοίγουµε τον τουρισµό και τον επισιτισµό πιο
µπροστά- υπάρχει και κάτι άλλο, ότι και στα µέτρα οικονοµικής και
κοινωνικής πολιτικής η Ελλάδα παίρνει πάρα πολύ υψηλό βαθµό!
Αµφισβητείτε την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δίνει εύσηµα στην Ελληνική Κυβέρνηση ότι ακόµα και στον τοµέα της
κοινωνικής, οικονοµικής πολιτικής πήραµε τα πιο δραστικά µέτρα
για την περιφρούρηση των θέσεων εργασίας, για την περιφρούρηση των επιχειρήσεων;
Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος στη δευτερολογία µου. Όµως, θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι εδώ
ζούµε τον ορισµό του παράλογου και µια επανάληψη από τα ίδια
εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο το τελευταίο διάστηµα ως Υπουργός
Εργασίας που παρακολουθώ τις δηλώσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης βλέπω έναν ΣΥΡΙΖΑ του 2013, του 2012, του 2014,
του 2015, την ίδια λαϊκίστικη και δηµαγωγική αντίληψη µιας λογικής ότι υπάρχουν µαγικές λύσεις. Δηλαδή εσείς σιγά-σιγά προσπαθείτε να οδηγήσετε πολιτικά τη σκέψη ότι για την πανδηµία
φταίει η Νέα Δηµοκρατία, φταίει η Κυβέρνηση και ότι αν ήσασταν
εσείς, έχετε τέτοιες πολιτικές, που δεν θα υπήρχε ούτε ύφεση
ούτε ανεργία! Αυτό δεν λέτε, κυρία Σκούφα;
Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ στην τοποθέτησή σας στη
δευτερολογία σας, να µου απαντήσετε και µε ένα ερώτηµα: Εάν
εσείς είχατε τη δυνατότητα να αποφασίσετε πολιτικά και οικονοµικά, θα υπήρχε ύφεση; Θα υπήρχε ανεργία; Πείτε µου, θέλω να
µου το απαντήσετε αυτό. Διότι, αν απαντήσετε «ναι», τότε ουσιαστικά πρέπει να σας παραπέµψουµε για βραβείο Νόµπελ παγκόσµιας εφευρετικότητας, διότι πουθενά στον κόσµο, ακόµα και οι
δικοί σας στην Ισπανία, οι Podemos, αυτοί οι πολιτικά συγγενείς
σας, που καταρρέει η αγορά εργασίας µε εκατοµµύρια χαµένες
θέσεις εργασίας, δεν έχουν βρει τον τρόπο να αντιµετωπίσουν
τα προβλήµατα που έφερε η πανδηµία. Καλά, γιατί δεν τους
παίρνετε ένα τηλέφωνο, να τους πείτε τη µαγική λύση που έχετε;
Είναι πολιτικά συγγενείς σας. Γιατί δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο
την Υπουργό Εργασίας στην Ισπανία και να πείτε: «Εµείς στην
Ελλάδα κατηγορούµε την Κυβέρνηση που υπάρχει σήµερα, γιατί
υπάρχει ύφεση και αυξάνετε η ανεργία και έχουµε επιπτώσεις
από την πανδηµία στην αγορά εργασίας, αλλά εµείς έχουµε βρει
τον τρόπο και επειδή είστε πολιτικά συγγενείς δικοί µας, σας
λέµε, λοιπόν, πάρτε τον τρόπο, για να µην έχει η Ισπανία απώλεια
θέσεων εργασίας και ύφεση». Γιατί δεν το κάνετε;
Να σταµατήσει, λοιπόν, η κοροϊδία, να σταµατήσει ο εµπαιγµός στη νοηµοσύνη του ελληνικού λαού. Ούτε λύσεις έχετε ούτε
προτάσεις έχετε. Κάνετε µια ανεύθυνη, δηµαγωγική, λαϊκίστικη
µικροπολιτική αντιπολίτευση. Προσπαθείτε να δείξετε ότι έχετε
λύσεις για όλα.
Από εκεί και πέρα, η Κυβέρνηση αυτή έχει πάρει µέτρα. Έδειξε
ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της έχει τον εργαζόµενο,
τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Τα στοιχεία και από την ΕΛΣΤΑΤ
και από την «ΕΡΓΑΝΗ» επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτό το οποίο
λέµε. Αναχαιτίσαµε το µεγάλο κύµα απολύσεων, που ήταν έτοιµο
να γίνει και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο –η «ΕΡΓΑΝΗ» τα λέει, θα
τα αναλύσω στη δευτερολογία µου- και τώρα είµαστε στη δεύτερη επανεκκίνηση της οικονοµίας, όπου παίρνουµε όλα τα δυνατά µέτρα για να κρατήσουµε την οικονοµία όρθια, να
κρατήσουµε τις επιχειρήσεις ζωντανές, µα πάνω από όλα να διατηρήσουµε τις θέσεις εργασίας.
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Και µια παρένθεση. Όλο αυτό το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον µε επιπτώσεις στην αγορά εργασίας έχει προσωρινό χαρακτήρα. Το 2021, όπως η ανάπτυξη είναι αυτή που λέει και δεν
είδατε και δεν αναγνώσατε -όχι τυχαία- από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ίδιο και η αποκλιµάκωση της ανεργίας θα τρέχει µε
τους υψηλότερους ρυθµούς σε όλη την Ευρώπη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία. Παρακαλώ να
προσέχουµε λίγο τους χρόνους.
Σε ένα επίπεδο ισοτιµίας και δικαιοσύνης -ίσως φταίω και εγώκύριε Υπουργέ, η συζήτηση της ερώτησης έχει να κάνει µε το
άρθρο 130 του Κανονισµού, παράγραφος 5. Αυτό σηµαίνει ότι
ήταν µια γραπτή ερώτηση, η οποία δεν απαντήθηκε µέσα στο
χρονικό διάστηµα που έπρεπε και επέλεξε η Βουλευτής να την
κάνει επίκαιρη ερώτηση. Άρα λογικά µπαίνουν καινούργια ζητήµατα.
Κυρία Σκούφα, έχετε για τρία λεπτά τον λόγο.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε στο
βασικό ερώτηµα, που µπαίνει η βάση των εξαγγελιών µας και
φαντάζοµαι ότι για να κάνετε εξαγγελίες και για να στηρίζετε
µέσα από το πρόγραµµα «SURE» την εκ περιτροπής εργασία,
µπορείτε να τεκµηριώσετε πάρα πολύ σωστά και ολοκληρωµένα
τη συγκεκριµένη πολιτική σας επιλογή. Αυτό δεν το κάνατε στην
πρωτοµιλία σας.
Για να επιστρέψω, όµως, στο κείµενο της αρχικής µου ερώτησης, µας λέγατε τότε ότι ακόµη και το πενιχρό επίδοµα των 534
ευρώ τον µήνα, θα κάλυπτε όλους τους εργαζόµενους και τους
ανέργους. Και να σας αναφέρω ενδεικτικά µια σειρά κατηγοριών
εργαζοµένων, που δεν τέθηκαν στα τότε προστατευτικά µέτρα
της Κυβέρνησης. Να αναφέρουµε τους εργαζόµενους στον
χώρο του πολιτισµού; Να αναφέρουµε τους ωροµίσθιους και
ηµεροµισθίους στο δηµόσιο και στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, τους τριάντα χιλιάδες και κάτι εργαζόµενους σε προγράµµατα κοινωφελούς απασχόλησης που έληξαν το φθινόπωρο
του 2019, τους τριάντα χιλιάδες και πλέον εποχικά εργαζόµενους
στον επισιτισµό και τουρισµού, των οποίων –προσοχή- οι συµβάσεις έληξαν επίσης το τελευταίο τρίµηνο του 2019, τους εργαζόµενους σε επίσχεση εργασίας, τους εργαζόµενους µε
µπλοκάκι, τους εργαζόµενους που ασφαλίζονται µε εργόσηµο,
τους εργαζόµενους µε ευέλικτες µορφές απασχόλησης και
όσους εξακολουθούν και υφίστανται ντροπιαστικά τις συνέπειες
της εισφοροαποφυγής και εισφοροδιαφυγής, την αδήλωτη και
υποδηλωµένη εργασία; Ή να αναφερθώ στην άλλη -θα µου επιτρέψετε να πω- ανεκδιήγητη για το κοινωνικό σύνολο δήλωσή
σας ότι θα δώσετε το ειδικό επίδοµα για όλους τους µακροχρόνιους ανέργους; Μόνο το ένα τρίτο των µακροχρόνιων ανέργων
καλύφθηκε από αυτό το επίδοµα. Όλοι αυτοί οι εργαζόµενοι αποτελούν πάνω από ένα εκατοµµύριο συνανθρώπους µας.
Είπατε στην πρωτοµιλία σας ότι καταπολεµήσατε, έστω µε τις
ΠΝΠ, τις απολύσεις. Είναι τουλάχιστον λάθος, διότι ήδη τον
Μάρτιο είχαµε είκοσι πέντε χιλιάδες απολύσεις και σύµφωνα µε
τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, η ανεργία τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε σε
πάνω από ένα εκατοµµύριο συµπολίτες µας. Αυτή η αύξηση της
ανεργίας, σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2019, είναι της τάξης του
21,73%. Και για να µην αναφέροµαι στο 2019, σε σχέση και µε
τον Μάρτιο του 2020 είχαµε αύξηση κατά 4,72%.
Άρα, κύριε Υπουργέ, προφανώς τα µέτρα σας, όχι µόνο δεν
είναι οριζόντια και κατακερµατίζουν και βάζουν παραθυράκια επί
παραθυρακίων, αλλά αυξάνουν την αλλεργία αντί να την µειώσουν.
Δεν θα αναφερθώ στην εκ περιτροπής εργασία η οποία κατά
την πολιτική µας κρίση και άποψη είναι κατάπτυστη, εργασιακά
και δικαιωµατικά.
Και µία τελευταία παρατήρηση. Σαφώς ο ΣΥΡΙΖΑ και καµµία
κυβέρνηση στον κόσµο δεν θα µπορούσε να αναχαιτίσει ολοσχερώς την ύφεση. Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική µας επιλογή, όπως
και πολιτική επιλογή των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών,
είναι η πλήρης καταβολή των µισθών και η παροχή ρευστότητας
στην αγορά και τις επιχειρήσεις. Αυτήν την επιλογή, για την
πλήρη κάλυψη του µισθοδοτικού κόστους, δεν την προκρίνατε.
Αυτό που θέλετε είναι να έχετε εργαζόµενους λάστιχο, µε µισούς
µισθούς, µε µισή ζωή.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιβεβαιώνεται ότι είναι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ, το δηµαγωγικό λαϊκίστικο αυτό κόµµα το οποίο έχει λύσεις επί παντός επιστητού.
Αλλά στην ερώτησή µου, κυρία συνάδελφε. Γιατί δεν πήρατε
τηλέφωνο την οµόλογό µου, την Ισπανίδα Υπουργό Εργασίας,
που είναι των Podemos, την πολιτική σας συγγενή, να της πείτε
τις µαγικές λύσεις που έχετε, να µην έχει εκατοµµύρια θέσεις
ανεργίας η Ισπανία; Γιατί δεν το κάνετε; Γιατί δεν απαντήσατε;
Ή στη δεύτερη ερώτηση µου, ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις, οι µαγικές προτάσεις, οι προτάσεις της «ευαισθησίας» και
της «λύτρωσης», που αν τις κάναµε πράξη, δεν θα υπήρχε ούτε
ύφεση, ούτε η ανεργία στην Ελλάδα θα αυξανόταν, δηλαδή αυτή
η αποκλιµάκωση, που ξεκίνησε και έτρεχε και αυξήθηκε η τάση
αποκλιµάκωσης από τον Ιούνιο που αναλάβαµε εµείς την κυβέρνηση και επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ρίξαµε την
ανεργία στο 16% από 18,5% τον Φεβρουάριο του 2019 επί δικής
σας κυβέρνησης. Ρίξαµε την ανεργία 2,5 µονάδες κάτω σε έναν
χρόνο. Αυτή η αποκλιµάκωση, όµως, δυστυχώς σταµατάει, ανακόπτεται προσωρινά, λόγω της πανδηµίας.
Ποια είναι η µαγική λύση που έχετε εσείς; Τι προτείνετε; Σας
ρώτησα, διότι εδώ δεν πρέπει να έρχεστε µόνο να ρωτάτε και να
σηκώνετε προς τα πάνω ένα σύννεφο οµίχλης ασάφειας, για να
δίνετε προς τα έξω την αίσθηση ότι έχετε τη λύση. Ποια είναι η
λύση σας; Δεν απαντήσατε.
Και τώρα έρχοµαι, λοιπόν, εδώ, γιατί το θεωρώ και θράσος
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να µιλάει για µερική απασχόληση.
Κυρία συνάδελφε, το ξέρετε ότι είστε επί κανονικές συνθήκες
αυτοί οι οποίοι είστε οι πρωταθλητές της µερικής απασχόλησης
και της προσωρινής απασχόλησης; Το ξέρετε ότι τα τεσσεράµισι
χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, µε βάση τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ», είστε
αυτοί που φτιάξατε την γενιά των 320 ευρώ; Ένας στους τρεις,
στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, έπαιρνε 320 ευρώ, µικρότερο και από το επίδοµα ανεργίας και το 55% των νέων προσλήψεων ήταν µε µερική και προσωρινή απασχόληση. Έργο
ΣΥΡΙΖΑ τεσσεράµισι χρόνια! Αυτοκριτική κάνετε, όταν µιλάτε για
εµάς;
Δεύτερη ερώτηση: Λέτε κατάπτυστες –ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Κεγκέρογλου θέλω να το ακούσετε, γιατί
είστε εδώ στην Αίθουσα και αυτό το ειδικό στοιχείο είναι πρωτοφανές- τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Κατάπτυστες οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης! Το λέτε εσείς που τις κάνατε κύρια
πολιτική σας.
Δεύτερον, γνωρίζετε τον ν.1892/90; Είναι ο νόµος που ισχύει
τριάντα χρόνια.
Το έχω πει πολλές φορές στην Αίθουσα. Δεν µπορεί να υπάρξει σύγχρονη αγορά εργασίας χωρίς ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα διαφωνεί. Δεκτή η παρατήρησή
του, αλλά εσείς κυβερνήσατε. Γιατί δεν το καταργήσατε; Γιατί ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάργησε τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης,
όπως υποσχόταν το 2015 εδώ έξω στο Σύνταγµα; Γιατί; Γιατί είπατε ψέµατα και διατηρήσατε τις ευέλικτες και την εκ περιτροπής απασχόληση και τη µερική απασχόληση; Ρωτάω γιατί; Κι
έρχεστε σήµερα εδώ να καµώνεστε ότι είστε εναντίον των ευέλικτων µορφών που τις διατηρήσατε τεσσεράµισι χρόνια; Που τις
γιγαντώσατε και τις κάνατε κυρίαρχες;
Θα µιλήσω για το πρόγραµµα «SURE» ή συνεργασία, όπως το
λέµε.
Κύριε Πρόεδρε, µπροστά σ’ αυτό το µεγάλο πρόβληµα που
αντιµετωπίζει η χώρα, της ύφεσης, της προσωρινής διόγκωσης
της ανεργίας, όπως είπα το 2021 θα ανατραπούν και τα δύο. Η
χώρα θα περάσει σε έναν ενάρετο κύκλο δυναµικής ανάπτυξης
και ισχυρής αποκλιµάκωσης της ανεργίας. Η ανεργία στο τέλος
του 2021 θα είναι µικρότερη από την ανεργία του 2019. Η ελληνική Κυβέρνηση δεν µένει αδρανής. Με ευαισθησία µπροστά στο
δίληµµα να έχουµε µεγάλο κύµα απολύσεων πήραµε µέτρα.
Τα στοιχεία που επικαλέστηκε η συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ είναι
λάθος. Η «ΕΡΓΑΝΗ» έδειξε ότι τον Μάρτη του 2020 οι σαράντα
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µία χιλιάδες διακόσιες θέσεις απώλειες του ισοζυγίου είχαν να
κάνουν κατ’ εξοχήν µε το διάστηµα µέχρι τις 18 Μαρτίου που
ελήφθησαν τα µέτρα. Από εκεί και πέρα εκµηδενίστηκαν οι απολύσεις µε βάση την «ΕΡΓΑΝΗ» και µάλιστα τον Απρίλιο του 2020
βγάλαµε θετικό ισοζύγιο συν εφτά χιλιάδες διακόσιες θέσεις εργασίας.
Τι σηµαίνει αυτό; Για να είµαστε ρεαλιστές και υπεύθυνοι,
όπως είµαστε εµείς στη Νέα Δηµοκρατία, σηµαίνει από τη µια ότι
αναχαιτίσαµε το κύµα µεγάλων απολύσεων, που ετοιµάζονταν να
γίνουν λόγω της πανδηµίας και των επιπτώσεων στην οικονοµία.
Δυστυχώς δεν µπορούσαµε να αποφύγουµε την απώλεια θέσεων
εργασίας των προσδοκώµενων στον τουρισµό και τον επισιτισµό,
η οποία δεν καταγράφεται στην «ΕΡΓΑΝΗ». Μήπως κι εκεί είχατε
τη λύση να λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία και ο επισιτισµός κανονικά και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο; Γιατί δεν µας το λέτε ποιος
είναι; Γιατί αυτό υπονοείτε.
Στη βάση αυτών των παρατηρήσεων, το πρόγραµµα το οποίο
φέραµε και το οποίο θα νοµοθετηθεί µέχρι τέλος Μαΐου, είναι
ένα πρόγραµµα το οποίο εφαρµόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές σύγχρονες χώρες. Έχει µια άλλη φιλοσοφία. Να στηρίξουµε την εργασία και να αποφύγουµε το επίδοµα ανεργίας.
Ερχόµαστε, λοιπόν, µε αυτόν τον προγραµµατισµό που κάνουµε,
που θα έρθει να νοµοθετηθεί στη Βουλή, να αναπληρώσουµε το
εισόδηµα των εργαζοµένων. Κρατήστε το. Έχετε την κοµµατική
εφηµερίδα «ΑΥΓΗ» που λέει άλλα αντί άλλων σε πολλά πράγµατα.
Η αναπλήρωση του εισοδήµατος είναι από 84% ως 100% του
εισοδήµατος των εργαζοµένων. Να ξαναπώ το νούµερο και να
είστε πιο προσεκτικοί. Από 84% έως 100%. Βάζουµε φράχτη προς
τα κάτω τον κατώτατο µισθό και ερχόµαστε να στηρίξουµε ταυτόχρονα και επιχείρηση και εργαζόµενο. Τον εργαζόµενο µε το εισόδηµά του και την επιχείρηση µέσα από τη µείωση του
µισθολογικού κόστους µε χρήµατα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε χρήµατα που παίρνουµε. Είναι 1,4 δισεκατοµµύριο. Δίνουµε µάχη.
Τη µάχη αυτή τη δίνει το Υπουργείο Οικονοµικών, εκεί γίνονται
οι διαπραγµατεύσεις. Δεν σας ενηµερώνουν σωστά. Η διαπραγµάτευση για το «SURE» γίνεται στο Eurogroup. Κι εκεί διεκδικούµε να πάρουµε περισσότερα χρήµατα. Υπάρχουν ελπίδες να
πάρουµε περισσότερα χρήµατα, όπως έχει πει και ο Υπουργός
Οικονοµικών. Τα θέλουµε τα χρήµατα για το πρόγραµµα «SURE»
για να στηρίξουµε τις θέσεις εργασίας.
Κυρία συνάδελφε, έρχεστε εδώ µε υποσχεσιολογία, µε τα ίδια
ψέµατα, µε τις ίδιες φρούδες ελπίδες, όπως κάνατε και το 2010,
2011, 2012, 2013, 2014. Σας γνώρισε όµως ο ελληνικός λαός από
το 2015 και µετά. Είδε ότι απ’ ό,τι λέγατε δεν ίσχυσε τίποτα. Είδε
ότι κάνατε κυρίαρχη τη µερική απασχόληση. Έγινε επί ηµερών
σας. Είστε το κόµµα που έφερε τις οµαδικές απολύσεις µε φαρδιά πλατιά την υπογραφή Αχτσιόγλου - Τσίπρα. Οι οµαδικές απολύσεις στο εργατικό δίκαιο της χώρας έχουν το προσωνύµιο
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα µείνει ιστορικά να σας σηµαδέψει.
Η Κυβέρνηση κάνει ό,τι µπορεί. Οι εργαζόµενοι να ξέρουν ότι
µέχρι τέλους θα είµαστε δίπλα στον καθένα και την κάθε µία ξεχωριστά. Θα παλέψουµε για να κρατήσουµε ζωντανή την οικονοµία και τις θέσεις εργασίας. Η ελπίδα και η αισιοδοξία είναι
κάτι το οποίο επιδιώκουµε. Το 2021 θα ξαναέρθει και πάλι σε
όλους τους Έλληνες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πριν προχωρήσουµε
στην επόµενη ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου θέλω να πω το εξής.
Έγινε δυο φορές και θέλω να το επισηµάνω. Η διαδικασία είναι
να ρωτά ο Βουλευτής και να απαντάει ο Υπουργός. Δεν ρωτάει
ο Υπουργός και απαντάει ο Βουλευτής. Αυτό έγινε και προηγούµενα µε τον κ. Καραµανλή και τον κ. Κατσώτη. Σας παρακαλώ.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 705/18-5-2020 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Στα χαρτιά ο
ν.4670/2020 τρεις µήνες µετά την ψήφισή του».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα σας διόρθωνα, κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε. Ρωτάτε τους Βουλευτές. Οπότε είµα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2020

στε υποχρεωµένοι να πούµε κάποια πράγµατα και να µας δώσετε
και λίγη ανοχή.
Επειδή γίνεται πολλές φορές συζήτηση σ’ αυτή την Αίθουσα
σε σχέση µε τις ελαστικές µορφές εργασίας θα ήθελα να πω µια
κουβέντα, παρ’ ότι η ερώτησή µου αφορά στις συντάξεις. Από
το 2000 περίπου ξεκίνησε µια προτροπή, αν θέλετε και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, για ελαστικοποίηση των µορφών εργασίας.
Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και η απαίτηση και η ανάγκη για ασφάλεια από την πλευρά των εργαζοµένων. Έχουµε δηλαδή και την
ευελιξία που προωθούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούσε η οικονοµία και την ασφάλεια, που απαιτούν οι εργαζόµενοι και βεβαίως όλες οι δυνάµεις που πιστεύουν ότι η εργασία πρέπει να
είναι δικαίωµα χωρίς περικοπές.
Αυτό όµως πέρασε από διάφορες φάσεις. Στην κρίση, το 2010,
υπήρξαν µέτρα που διευκόλυναν την ευελιξία. Δυστυχώς, και το
τρίτο µνηµόνιο στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ
είχε µέσα τέτοια µέτρα, όπως οι µαζικές απολύσεις και περισσότερη ευελιξία. Αλλά αυτό δεν µπορεί να αποτελεί άλλοθι για σήµερα να περάσουµε σε ταυτόχρονη εφαρµογή όλων των µορφών
ευελιξίας χωρίς καµµία ασφάλεια για τον εργαζόµενο. Τι θέλω
να πω; Αν εφαρµόσεις ταυτόχρονα την ηµιαπασχόληση και την
εκ περιτροπής χωρίς προϋποθέσεις τότε δεν οδηγεί στο 50%. Ο
αρχικός νόµος προέβλεπε προϋποθέσεις, που σήµερα δεν υπάρχουν. Κάνουν λάθος αυτοί που κάνουν κριτική στο 50%. Μπορεί
να οδηγήσει και σε 25% αµοιβές. Πενήντα και πενήντα. Κάνει
25% µείωση. Το 75%, λοιπόν, δεν είναι κάτι ανεκτό σήµερα.
Άρα, πρέπει να υπάρχει η βασική αρχή για όλες τις επιχειρήσεις που θα στηριχθούν. Χαιρετίζω την αντίληψη της κυβέρνησης
να ενισχύσει την εργασία µε προγράµµατα ενεργητικής απασχόλησης. Είναι θετικό. Αλλά εφόσον στηρίζεται η επιχείρηση, στηρίζεται για να αµείβεται η εργασία. Όχι να είναι υποαµειβόµενη
µε την άλφα ή βήτα δικαιολογία. Άρα, χρειάζεται τήρηση των
συλλογικών συµβάσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Έχετε ένα λεπτό ακόµα,
γιατί µιλήσατε για άλλο θέµα κι όχι για την ερώτησή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ερωτηθήκαµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ναι, το κατάλαβα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αλλά νοµίζω ότι είναι µια γενική
παραδοχή αυτά που είπα. Υπάρχει µια ιστορική εξέλιξη του θέµατος της ευελιξίας και της ασφάλειας στην εργασία. Δυστυχώς
όµως τώρα έχει γείρει η πλάστιγγα υπέρ της ευελιξίας. Η ασφάλεια αναζητείται για τον εργαζόµενο. Αυτή είναι η αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εντάξει. Ας περάσουµε
τώρα στις συντάξεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε
όλοι σ’ αυτό και πρέπει να υπάρχει µια ισορροπία.
Ως προς τις συντάξεις, κύριε Υπουργέ, είµαι απ’ αυτούς που
γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την προσπάθεια, που κάνει ο ΕΦΚΑ
και κυρίως την κατάσταση που παρέλαβε. Μην επιχειρηµατολογήσετε σε µένα τουλάχιστον. Γνωρίζω ότι παρέλαβε µπάχαλο.
Κατρούγκαλου µπάχαλο και σε θεσµικό πλαίσιο και σε πρακτικό
στον ΕΦΚΑ. Από εκεί και πέρα όµως πρέπει να δούµε πώς αντιµετωπίζουµε την κατάσταση. Δεν µπορεί να συνεχίζει να υπάρχει
εκκρεµότητα των συντάξεων και µάλιστα να αυξάνεται λόγω του
ότι άλλαξε ο νόµος και µπήκαν άλλες διαδικασίες, που δεν έχουν
ακόµα εφαρµοστεί. Έχουµε εκατόν εξήντα χιλιάδες κύριες συντάξεις, που εκκρεµεί η έκδοσή τους. Απ’ αυτές τις εκατόν εξήντα
χιλιάδες µόνο τριάντα επτά χιλιάδες παίρνουν προσωρινή σύνταξη. Μόνο τριάντα επτά χιλιάδες. Δηλαδή, οι εκατόν δέκα πέντε
χιλιάδες που δεν παίρνουν καθόλου, ούτε προσωρινή πώς επιβιώνουν τούτο το διάστηµα; Σας έκανα µια ερώτηση αν θα δώσετε βοήθηµα σ’ αυτούς ως προκαταβολή της σύνταξης που
δικαιούνται; Δεν σας είπα να τους δώσετε χάρισµα. Ως προκαταβολή της σύνταξης που δικαιούνται. Δεν µε ακούσατε.
Ερχόµαστε, λοιπόν, να δούµε ότι έχουµε ένα τεράστιο πρόβληµα το οποίο δεν λύνεται και δεν θα λυθεί µε την ψηφιοποίηση.
Καταλάβετέ το αυτό. Η ψηφιοποίηση αφορά ένα διάστηµα κι όχι
όλα τα ταµεία. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να δείτε µε ένα συνεκτικό
σχέδιο πως χειροκίνητα θα λυθούν τα ζητήµατα του παρελθόν-
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τος µε τις εκκρεµούσες συντάξεις. Από ένα σηµείο και µετά είχε
το ΙΚΑ και τα ταµεία ηλεκτρονικό σύστηµα. Από ένα σηµείο και
µετά µπορούν να ψηφιοποιηθούν. Τα υπόλοιπα, τα προγενέστερα, δεν µπορούν. Άρα, να εκδώσεις καινούριες συντάξεις µε
ψηφιοποιηµένο σύστηµα είναι εφικτό. Πρέπει να κοιτάξετε να
εφαρµοστεί ο νόµος σας. Ο νόµος σας πρακτικά ακόµα δεν έχει
το σύστηµα να εφαρµοστεί. Δεν έχει εκδοθεί καµµία σύνταξη µε
το δικό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κεγκέρογλου, οι
προτάσεις στη δευτερολογία σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Άρα, το ερώτηµα είναι: Θα προβείτε σε κάποιες πρωτοβουλίες, που πραγµατικά θα δώσουν
λύση στο θέµα των εκκρεµουσών συντάξεων; Πότε θα εφαρµοστεί η διάταξη του δικού σας νόµου, όπου σε ορισµένες περιπτώσεις είναι θετικότερη η αντιµετώπιση των συνταξιούχων από
ότι µε τον νόµο Κατρούγκαλου, πολύ θετικότερες και δεν εφαρµόζονται; Δηλαδή και κάτι θετικό που έγινε δεν εφαρµόζεται,
κύριε Πρόεδρε. Η απορία µας είναι µεγαλύτερη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω κι εγώ να ξεκινήσω εκτός θέµατος των ερωτήσεων που
έθεσε ο κ. Κεγκέρογλου και να απαντήσω στα ερωτήµατα και τις
παρατηρήσεις που έθεσε για τα εργασιακά θέµατα και τα θέµατα
του προγράµµατος συνεργασίας, που θα νοµοθετήσουµε µέσα
στον µήνα Μάιο εδώ στη Βουλή.
Θέλω, λοιπόν, κύριε Κεγκέρογλου, να σας πω ότι δεν ευσταθούν τα νούµερα τα οποία λέτε. Οι δικές µας προσοµοιώσεις
πάνω στην προσαρµογή των µισθών στο συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι, επαναλαµβάνω, η αναπλήρωση από 84% έως
100%, πρώτον.
Δεύτερον, παραβλέπετε να πείτε, όχι εσκεµµένα, ίσως επειδή
ακόµα δεν έχουν καθαρογραφεί αναλυτικά οι διαδικασίες που θα
ακολουθήσουµε, ότι ο εργαζόµενος θα είναι πλήρως ασφαλισµένος στον αρχικό ονοµαστικό του µισθό.
Τρίτον, το πρόγραµµα αυτό έχει συγκεκριµένη χρονική διάρκεια, από 1-6-2020 έως 30-9-2020.
Τέταρτον, αφορά την πλήρη απασχόληση.
Πέµπτον, απαγορεύεται η αλλαγή της σύµβασης εργασίας.
Έκτον, απαγορεύεται η απόλυση εργαζοµένων, που θα µπουν
σε αυτό το πρόγραµµα.
Και όλα αυτά τα κάνουµε για να κρατήσουµε ζωντανές και τις
επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους.
Φυσικά, η πολιτεία έρχεται να προσθέσει πάνω στην απώλεια
του ποσοστού των εργαζοµένων µε την εκ περιτροπής απασχόληση, η οποία προϋπάρχει εδώ και τριάντα χρόνια στη χώρα µας.
Υπάρχει τριάντα χρόνια και αν συγκρίνεις τις δυο µορφές εκ περιτροπής, αυτή είναι πιο ελκυστική υπό την έννοια ότι αυτή η
µορφή έρχεται να συµπληρώσει το εισόδηµα των εργαζοµένων
και να δώσει ένα ποσοστό µέσα από το πρόγραµµα «SURE» και
τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους που θα αντλήσουµε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα, εµείς κάνουµε ό,τι µπορούµε. Θα εφαρµόσουµε αυτόν
τον νόµο. Στόχος και σκοπός είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας, στόχος και σκοπός είναι να κρατήσουµε ζωντανές τις επιχειρήσεις και αυτό θα το επιδιώξουµε, όπως έχει αποδειχθεί, µε
κάθε δυνατό τρόπο.
Στη µέχρι τώρα πορεία δείξαµε ότι τα µέτρα τα οποία πήραµε,
είτε τα 800 ευρώ είτε 534 ευρώ, τα λέτε µόνα τους, αλλά στην
πράξη συνοδεύτηκαν κι αυτά από πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Το κόστος σε µηνιαία βάση, παίρνοντας τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ
ανά εργαζόµενο µε τον µέσο µισθό που κάλυψε η ελληνική πολιτεία, είναι 1.200 ευρώ. Τόσο ήταν τελικά αυτό που κατέβαλε η
ελληνική πολιτεία. Δεν ήταν τα 534 ευρώ. Κάντε µια αναγωγή
στον µέσο µισθό που έχει ο e-ΕΦΚΑ σήµερα για τους εργαζόµενους και θα δείτε ότι το κόστος της πολιτείας, αυτό που κάλυψε
η Κυβέρνησή µας, είναι 1200 ευρώ ανά εργαζόµενο.
Αυτό κάλυψε, κύριε Πρόεδρε.
Πάω τώρα στην ουσιαστική ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου.
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Κύριε Κεγκέρογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την αναγνώριση τουλάχιστον του τι παραλάβαµε. Διότι βεβαίως παραλάβαµε, όπως το είπατε εσείς, «µπάχαλο», εγώ θα το έλεγα λίγο
διαφορετικά, πιο ήπια, µια διαλυτική κατάσταση. Το χειρότερο
είναι, όµως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για τεσσεράµισι χρόνια εξαπατούσε
τον ελληνικό λαό, του έλεγε ψέµατα.
Θυµάµαι την κ. Αχτσιόγλου, που έβγαινε στα κανάλια και υποσχόταν κάθε λίγο και λιγάκι ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες
οφειλές στους συνταξιούχους, ότι δεν εκκρεµούν συντάξεις.
Δεύτερον, όταν αναλάβαµε, κάλεσα τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει ερώτηση. Φοβήθηκε και δεν έκανε. Όφειλε να κάνει. Τους είπα εγώ
ότι δεν θα ακολουθήσω την πορεία των προκατόχων µου Υπουργών Εργασίας, κάντε µου ερώτηση και θα σας απαντήσω. Έκαναν δύο κόµµατα, το Κίνηµα Αλλαγής και η Νέα Δηµοκρατία. Και
η απάντηση ήρθε στις 28 Φεβρουαρίου. Υπάρχουν ένα εκατοµµύριο πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκκρεµείς υποθέσεις, επαναϋπολογισµοί, επικουρικά, εφάπαξ, συντάξεις χηρείας. Αυτά ήταν
τα αποτελέσµατα του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία έκρυβε.
Τρίτον, ποτέ στην πολιτική µου σταδιοδροµία και το 2012 2014 ως Υπουργός δεν απέκρυψα την αλήθεια. Δηλαδή πάντα
έλεγα ότι υπάρχει διαχρονικό πρόβληµα στην Ελλάδα στο ασφαλιστικό σύστηµα και ότι οι εκκρεµείς συντάξεις είναι µια παθογένεια, που πρέπει να λύσουµε. Όµως, η δική µου θέση είναι
διαφορετική από του κ. Κεγκέρογλου, είναι ότι το πρόβληµα δεν
λύνεται µε τους ανθρώπους, δηλαδή µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αν δεν βρεθεί πλέον το ψηφιακό σύστηµα.
Κύριε Κεγκέρογλου, ήσασταν Υφυπουργός, µαζί ήµασταν στο
Υπουργείο. Τον Δεκέµβριο του 2014 σε ανακοίνωση µε τον κ. Χάλαρη, τον τότε Πρόεδρο της «ΣΗΔΗΚΑ», παρουσιάσαµε στον ελληνικό λαό για πρώτη φορά το ψηφιακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ», το
οποίο ήθελε έναν µε ενάµισι χρόνο για πλήρη λειτουργία. Και τι
συνέβη το 2015 όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ; Όταν παρέδωσα τον
φάκελο στην παράδοση - παραλαβή µού είπαν ότι οι συντάξεις
δεν πρέπει να βγαίνουν από µηχανήµατα και ότι πρέπει να βγαίνουν από ανθρώπους.
Υποτιµήσατε το ψηφιακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ». Το «κατεβάσατε»,
κάνατε lockdown και φύγατε και µας παραδώσατε τη συγκεκριµένη εικόνα. Και τι είπαµε εµείς; Είπαµε ότι θα καταβάλλουµε
κάθε δυνατή προσπάθεια σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση: Να καλύψουµε οργανωτικά τα κενά τα οποία υπάρχουν,
δηλαδή την αυξηµένη ροή των εκκρεµών συντάξεων. Δεύτερη
κατεύθυνση: Να φέρουµε το ψηφιακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ».
Είµαι στην ευχάριστη θέση, κύριε Κεγκέρογλου, να σας πω ότι,
ναι, στην Ελλάδα επιτέλους στο τέλος Ιουνίου θα παρουσιάσουµε στο Υπουργείο Εργασίας τη µεγάλη τοµή, το µεγάλο επίτευγµα και αυτό θα σφραγίσει και την Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, την ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ». Έτσι, θα λύσουµε
για πάντα στο µέλλον την παθογένεια, που συνοδεύει για πάνω
από τριάντα - σαράντα χρόνια το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας µας.
Σε αυτό το σύστηµα δεν υπάρχουν µαγικά. Έχω ξεκαθαρίσει
ότι στην αρχή θα µπει το 40% των νέων συντάξεων, που είναι αιτίας θανάτου, η πιο ευαίσθητη κατηγορία, και ο πρωτογενής τοµέας, αναγνωρίζοντας τη σηµασία του πρωτογενή τοµέα. Τον
Ιανουάριο του 2021 θα ενσωµατωθεί και θα φτάσουµε στο 55%,
στα µέσα του 2021 θα έχουµε φτάσει πλέον στο 70% και στο
τέλος του 2021 στο 85%. Πλέον θα έχουµε κάνει κτήµα και θα
έχουµε πετύχει αυτό το µεγάλο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ στη δευτερολογία σας τα υπόλοιπα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Κεγκέρογλου, στη δευτερολογία µου θα σας απαντήσω
και πιο συγκεκριµένα για τα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς για τα θέµατα, που έχουν να κάνουν µε την εργασία, κύριε Υπουργέ, θα πω δύο κουβέντες µόνο: τήρηση των συλ-
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λογικών συµβάσεων και επ’ αυτών τα όποια µέτρα επιδότησης
της εργασίας και βέβαια σεβασµός και στα υπόλοιπα δικαιώµατα. Δεν µπορεί, όµως, να λέτε ότι µειώνουµε τα απαιτούµενα
ένσηµα από εκατό σε πενήντα –µια πρότασή µας την οποία αποδεχθήκατε- αλλά στην πράξη να λέτε ότι αυτό το δικαίωµα είναι
µόνο για το βοήθηµα και όχι για την τριµηναία ενίσχυση µε το
επίδοµα ανεργίας. Έχει, λοιπόν, πολλή συζήτηση, που θα την κάνουµε µε αφορµή µία άλλη ερώτηση, ακριβώς για τον λόγο ότι
δεν έχουν εξειδικευτεί σε όλο τους το πλαίσιο.
Ερχόµαστε τώρα στις συντάξεις. Πολλή συζήτηση! Είπε κανείς
ότι δεν πρέπει να βγαίνει ψηφιακά η σύνταξη σε αυτόν τον τόπο;
Υπήρξε κάποια τέτοια αντίδραση, εκτός από αυτό που αναφέρατε για τον ΣΥΡΙΖΑ; Νοµίζω όχι. Κανείς!
Αυτό το οποίο υπάρχει ως πρόβληµα -και δεν είναι κανείς
µάγος, ούτε εσείς για να το λύσετε- είναι ότι από έναν χρόνο και
πριν δεν υπάρχει ψηφιοποιηµένο το ασφαλιστικό αρχείο των
ασφαλισµένων γενικότερα. Αυτό δεν µπορεί να λυθεί διά µαγείας, γιατί το 2015 σταµάτησε η ψηφιοποίηση που είχε ξεκινήσει, κύριε Βρούτση. Δεν το έχετε πάρει χαµπάρι; Δεν σας το
έχουν πει; Άρα, δεν ψηφιοποιήθηκαν τα αρχεία.
Οι εξαγγελίες σας, λοιπόν, µπορεί να αφορούν τις συντάξεις
που θα εκδοθούν από εδώ και πέρα, αλλά δεν αφορούν τις εκατόν εξήντα χιλιάδες εκκρεµούσες. Κυρίως οι διαδοχικές και κυρίως αυτές που αφορούν ασφαλιστικά ταµεία ,που δεν είναι
ψηφιοποιηµένα δεν µπορούν να µπουν. Άρα το θεωρώ αυτό εκ
προοιµίου ως µία δέσµευση, η οποία δεν θα υλοποιηθεί.
Βέβαια βάλατε νερό στο κρασί σας και λέτε «Καλά, θα βγάλουµε τις αναπηρικές, κάτι κατηγορίες χηρείας κ.λπ.». Εντάξει,
οι εκατόν εξήντα χιλιάδες εκκρεµούσες κύριες συντάξεις για να
βγουν, χρειάζεται µία κίνηση στην οποία θα συναινέσει όλη η
Βουλή.
Εγώ θα σας πω µία προσωπική σκέψη. Δεν είναι του Κινήµατος
Αλλαγής, δεν το έχουµε συζητήσει, αλλά µου έρχεται όλη την
ώρα. Θα σας την προτείνω πιο κάτω.
Πριν από αυτό να σας πω, όµως, ότι εκκρεµούν εκατόν δεκατρείς χιλιάδες αιτήσεις, που έχουν σχέση µε τη λεγόµενη 13η
σύνταξη του Μαΐου του 2019. Εκατόν δεκατρείς χιλιάδες δεν
έχουν καταβληθεί. Δεν καταβλήθηκαν, διότι υπήρχε κάποιο πρόβληµα στο αρχικό. Έγιναν ενστάσεις; Δεν έγιναν; Εξετάστηκαν;
Δεν εξετάστηκαν; Σήµερα εκκρεµούν εκατόν δεκατρείς χιλιάδες
καταβολές. Πρέπει να γίνουν. επίσης, εκκρεµούν είκοσι επτά χιλιάδες –προσέξτε το νούµερο- από το κοινωνικό µέρισµα που
δώσατε εσείς. Έγιναν ενστάσεις, είκοσι επτά χιλιάδες.
Καταλήγω µε την πρότασή µου, για να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση, να µας πείτε. Σας το λέω µε πλήρη γνώση του τι συνέβαινε και τι συµβαίνει σήµερα στον ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά
ταµεία. Επειδή όσους νέους και αν προσλάβετε από την κοινωφελή εργασία ή από τα προγράµµατα αυτά τα οποία ήδη βγάλατε, για να τους βάλετε να βγάλουν συντάξεις, δεν θα µπορούν
να τις βγάλουν, διότι µέχρι να µάθουν, θα έχει περάσει ένας χρόνος, θα σας προτείνω προσωπικά το εξής και να τοποθετηθούν
όλα τα κόµµατα.
Σε όλους τους έµπειρους που εξέδιδαν συντάξεις και έχουν
συνταξιοδοτηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια να τους δοθεί η δυνατότητα να δουλέψουν ξανά, µε αµοιβή, που θα καθορίσουµε
µε έναν δίκαιο τρόπο, χωρίς να έχουν επιπτώσεις στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα, ώστε να βγάλουν τις εκκρεµούσες συντάξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί διαφορετικά, παρά µόνο
µε ένα κόστος που θα αφορά έναν συγκεκριµένο αριθµό ανθρώπων έµπειρων που έχουν συνταξιοδοτηθεί το τελευταίο διάστηµα.
Ανακαλέστε τους. Φέρτε µία ρύθµιση στη Βουλή. Είµαι σίγουρος ότι θα την ψηφίσουν όλα τα κόµµατα. Δεν υπάρχει περίπτωση να εκδοθούν οι συντάξεις µε το λειψό προσωπικό, ούτε
µε τους νέους ανθρώπους της κοινωφελούς εργασίας ούτε µε
τους προσωρινούς ούτε µε τα αψηφιοποίητα στοιχεία, που θέλετε να τα ψηφιοποιήσετε ως δια µαγείας. Δεν γίνεται! Φέρτε µία
λύση και νοµίζω ότι η Βουλή θα τη στηρίξει. Επίσης, πείτε µας
πότε θα εφαρµοστεί ο δικός σας νόµος. Δεν µας το είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Είναι σαφέστατη η πρότασή σας.
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Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κεγκέρογλου έθεσε πολλά ζητήµατα και θα µου επιτρέψετε να έχω λίγο παραπάνω χρόνο, µε
την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ακολουθεί νοµοσχέδιο
αµέσως µετά, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να επισπεύσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πάω ευθέως στο ερώτηµα του κ. Κεγκέρογλου, «τι γίνεται µε τις προσωρινές συντάξεις;».
Θα ήθελα, λοιπόν, να ενηµερώσω τη Βουλή κάτι το οποίο είναι
κτήµα όλων και περνάει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις: Η προσωρινή σύνταξη εκδίδεται σε δύο µήνες, maximum να φτάσει
τους τρεις µήνες, και την παίρνουν όλοι όσοι κάνουν αίτηση.
Θέλω να ενηµερώσω τη Βουλή ότι, δυστυχώς, όσοι την κάνουν
την απολαµβάνουν µέσα σε αυτούς τους δύο έως τρεις µήνες όλοι ανεξαιρέτως- αλλά ένα µεγάλο κοµµάτι των εργαζοµένων,
που ολοκληρώνει τον εργασιακό του βίο και πάει προς τη σύνταξη δεν παίρνει το θετικό αυτό µέτρο της προσωρινής σύνταξης, µε δική του επιλογή. Πρώτον αυτό.
Δεύτερον. Κύριε Κεγκέρογλου, µην τα ισοπεδώνετε. Βλέπω
την αγωνία σας, που είναι κοινή αγωνία όλων για τις εκκρεµείς
συντάξεις. Πρώτος εγώ το θέτω. Θα επαναλάβω, όµως, ότι το
ζήτηµα των εκκρεµών συντάξεων, που είναι παθογένεια σαράντα
ετών και η κυβέρνησή σας δεν το έλυσε όταν κυβερνούσατε
τόσα χρόνια, θα λυθεί τώρα µε αυτή την Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας για πάντα. Δεν πήρε τα αντίστοιχα µέτρα. Και τότε
υπήρχαν χιλιάδες συντάξεις. Ούτε είναι εύκολες αυτές οι γενικές
προσεγγίσεις «φέρτε κόσµο, δώστε τα τσουβάλια των συντάξεων
και τις βγάζουν».
Εµείς πάµε ρεαλιστικά και υπεύθυνα. Και εξηγούµαι: Κύριε
Πρόεδρε, µετά την ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ» στο τέλος Ιουνίου,
που θα είναι το 40% των νέων συντάξεων -έδωσα πριν από λίγο
το χρονοδιάγραµµα µέχρι τέλος του 2021- το 85% των συντάξεων θα βγαίνει ψηφιακά. Ναι! Και ανοίγει ένα θέµα για τις προηγούµενες συντάξεις. Μέχρι τώρα κανένα κόµµα, κύριε
Πρόεδρε, δεν παραδεχόταν ότι θα βγαίνουν ψηφιακά. Ακόµα και
ο κ. Κεγκέρογλου τώρα το αµφισβητεί. Ε, λοιπόν, θα γίνει.
Δεύτερον. Τι θα γίνει, λοιπόν µε τις εκκρεµείς συντάξεις;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα πεθάνουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Το ερώτηµα, κύριε Κεγκέρογλου, για τους συνταξιούχους που είναι σε εκκρεµείς, να το κάνατε όταν ήσασταν κυβέρνηση. Τότε δεν πεθαίνανε; Τώρα θα πεθάνουνε; Εδώ είµαστε
και τους προστατεύουµε.
Κύριε Πρόεδρε, απαντώ. Πρώτον. Το ανθρώπινο δυναµικό το
οποίο θα απελευθερώνεται µέσα από τις ψηφιακές συντάξεις,
που θα βγάζει το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» θα πηγαίνει προς τις εκκρεµείς συντάξεις.
Δεύτερον. Το ψηφιακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» έχει και αναδροµική
δυνατότητα. Όσον αφορά το 40% των εκκρεµών συντάξεων, που
αφορούν αιτίες θανάτου και τέως ΟΓΑ, τον πρωτογενή τοµέα, θα
µπορούν να ανατρέξουν µε ψηφιακή αίτηση στο σύστηµα «ΑΤΛΑΣ»
οι συνταξιούχοι που είναι σε εκκρεµότητα η σύνταξή τους και να
πάρουν τη σύνταξή τους, όχι σε χρόνια, όχι σε εβδοµάδες, όχι σε
µήνες, όχι σε ώρες, σε δευτερόλεπτα. Άρα, λοιπόν, κάνουµε και
αναδροµική παρέµβαση µε το ψηφιακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ».
Κύριε Κεγκέρογλου, λίγη υποµονή. Κρατήσαµε ένα χρονοδιάγραµµα µε απόλυτη ακεραιότητα. Είχα πει από την αρχή ότι θα
το κάνουµε πράξη. Πέρασε ένας χρόνος. Είχα δεσµευτεί για Ιούνιο και παρά την πανδηµία, βλέπετε ότι η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
και οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ και της ΗΔΙΚΑ καταβάλλουν προσπάθειες για να γίνει πράξη αυτό το µεγάλο επίτευγµα, ο άθλος,
για τον ελληνικό λαό και το ασφαλιστικό σύστηµα.
Με ρώτησε ο κ. Κεγκέρογλου για τον νόµο Βρούτση, όπως τον
είπε, τον ν.4670/2020, την ασφαλιστική µας µεταρρύθµιση.
Είχα την ευκαιρία σε µία συνέντευξή µου την περασµένη εβδοµάδα να ανακοινώσω -και θέλω να τα πω και επίσηµα στη Βουλήτα χρονικά ορόσηµα της εφαρµογής του νόµου στα κρίσιµα ζητήµατα.
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Ο ν.4670/2020 ήρθε για να µείνει. Πρώτον. Αποκαθιστά τις αντισυνταγµατικότητες του νόµου Κατρούγκαλου και στους ελεύθερους επαγγελµατίες, την αφαίµαξη που έκανε από το
εισόδηµά τους, κατακρεουργώντας το ζήτηµα της παραγωγικής
δυναµικής που έχει ο κόσµος των επιστηµόνων, των αυτοαπασχολούµενων, των αγροτών. Απελευθερώσαµε από το εισόδηµα
τις σχέσεις του ελεύθερου επαγγελµατία.
Δεύτερον. Επαναφέρουµε τις επικουρικές συντάξεις, σύµφωνα µε τις αποφάσεις και του Συµβουλίου της Επικρατείας, και
κάνουµε και το σύστηµα ανταποδοτικό από τα τριάντα χρόνια και
πάνω. Πλέον, δεν θα χειραγωγούνται ούτε θα κατευθύνονται οι
συνταξιούχοι από δικηγορικά γραφεία. Ξέρουν ότι έχουν µπροστά τους έναν νόµο και κυρίως αυτός ο νόµος αφορά τους νέους
της πατρίδας µας. Όλοι οι νέοι της πατρίδας µας µε εργασιακό
βίο τριάντα χρόνια και ένα θα παίρνουν βελτιωµένη σύνταξη σε
σχέση µε το παρελθόν.
Ο νόµος είναι ψηφισµένος τρεις µήνες, κύριε Πρόεδρε, και δέχοµαι ερώτηση γιατί δεν έχει εφαρµοστεί. Θα µπορούσα να επικαλεστώ την πανδηµία. Διότι µε την πανδηµία όλος ο e-ΕΦΚΑ,
όλοι οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, σταµάτησαν να εργάζονται. Με
ρωτάτε, δηλαδή, µέσα στην πανδηµία να εφαρµοστεί ένας
νόµος, που δεν έχουµε υπαλλήλους.
Παρ’ όλα αυτά, ανακοινώνω σήµερα στην ελληνική Βουλή τα
εξής. Πρώτον. Το πρώτο ζήτηµα ήταν να εφαρµοστούν τα νέα
ασφαλιστικά για τις κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελµατιών.
Μάρτιος 2020. Ναι, έγινε πανηγυρικά. Το κάναµε.
Δεύτερον. Να γίνει οργανωτική ενοποίηση του e-ΕΦΚΑ, κύριε
Σπανάκη. Διότι η ενοποίηση πλέον όλων των ασφαλιστικών φορέων κάτω από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί µεγάλη τοµή για το ελληνικό κράτος. Έχουµε έναν φορέα,
τον e-ΕΦΚΑ. Το κάναµε. Ενοποιήθηκαν όλα. Μέσα στην πανδηµία
όλα αυτά.
Τρίτον. Είναι η απονοµή των εφάπαξ, που το είχαµε βάλει
στόχο, να δίνεται αυτόµατα µαζί µε την κύρια σύνταξη. Να ενηµερώσω, λοιπόν, τη Βουλή ότι από τον Μάιο µήνα το εφάπαξ,
που καθυστερούσε δύο µε τρία χρόνια µετά την κύρια σύνταξη,
θα δίνεται αυτόµατα µαζί µε την κύρια σύνταξη. Το κάναµε
πράξη.
Τέταρτον. Ενάµισι εκατοµµύριο πληθυσµός, γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί, αυτοαπασχολούµενοι, αγρότες -κύριε Πρόεδρε,
πρέπει να το πω, γιατί είναι σηµαντικό αυτό- οι οποίοι έπαιρναν
την ασφαλιστική τους ενηµερότητα πηγαίνοντας στα υποκαταστήµατα, κωλυσιεργώντας, γραφειοκρατία, ταλαιπωρία, την
παίρνουν πλέον αυτόµατα. Το κάναµε πράξη. Από 1η Ιουνίου
2020 θα εφαρµόζονται οι νέες µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές
για την πλήρη απασχόληση 0,90.
Πέµπτον. Στις 2 Ιουνίου αποκαθιστούµε την αδικία του νόµου
ΣΥΡΙΖΑ στους διακόσιους πενήντα χιλιάδες συνταξιούχους, που
τους έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ την επικουρική σύνταξη. Θα πάρουν πίσω
την επικουρική σύνταξη, όχι γιατί βρέθηκαν τα λεφτά ξαφνικά,
γιατί είναι απόφαση της δικαιοσύνης την οποία σεβόµαστε.
Πάω να συνεχίσω µε το τι θα κάνουµε το επόµενο διάστηµα.
Τον Αύγουστο θα δοθεί η σύνταξη στους συνταξιούχους στους
οποίους, επίσης, είχε κόψει τη σύνταξη ο ΣΥΡΙΖΑ, στους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Θα τους δώσουµε το 70%, που
τους έκοβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 60%.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Τον µήνα Οκτώβριο θα δοθούν τα αναδροµικά των επικουρικών και των κύριων συντάξεων, κύριε Κεγκέρογλου. Τον Οκτώβριο! Αυτό που επιβάλλει το Συµβούλιο της Επικρατείας. Θα
δώσουµε τα αναδροµικά στους συνταξιούχους που τα δικαιούνται, που αντισυνταγµατικά έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τον µήνα Σεπτέµβριο, επίσης, θα δώσουµε την κύρια σύνταξη,
µε βάση τον νόµο Βρούτση, έτσι όπως τον λέτε, µε βάση την
ασφαλιστική µας µεταρρύθµιση, που δίνει πλέον αυξηµένα ποσοστά αναπλήρωσης στους νέους συνταξιούχους. Τον µήνα Σεπτέµβριο .
Για τον Ιανουάριο 2021, τα είπα πριν, δεν θα τα επαναλάβω για
τις συντάξεις, για το πώς θα δοθούν ψηφιακά µε το σύστηµα
«ΑΤΛΑΣ» .
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Αυτές είναι οι προθεσµίες ορόσηµα, κύριε Κεγκέρογλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Έχουµε νοµοσχέδιο µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω ότι η Κυβέρνηση είναι απόλυτα συνεπής και µέσα
στην πανδηµία. Κάνει πράξη ό,τι έχει υποσχεθεί και θα αποκαταστήσει το αίσθηµα ευθύνης των πολιτών, των συνταξιούχων, εκ
µέρους του ασφαλιστικού συστήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εσείς έχετε µία πολύ
καλή επικοινωνία µε τον κ. Κεγκέρογλου. Μπορείτε να τα πείτε
τα παραπάνω κατ’ ιδίαν.
Προχωράµε στην τρίτη µε αριθµό 709/18-5-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη Συντυχάκη προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αναγκαία µέτρα
για τα σχολεία του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελµατικού Λυκείου Κισσάµου».
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κυρία Υφυπουργέ, τον περασµένο Νοέµβρη είχαµε σεισµική δόνηση 6,1 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ στη δυτική Κρήτη προκαλώντας σοβαρές ζηµιές,
µεταξύ άλλων, στο κτίριο του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ Κισσάµου, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα και ανεστάλη η λειτουργία τους, ύστερα από αυτοψία των αρµόδιων υπηρεσιών της
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».
Έκτοτε, η κατάσταση έχει ως εξής. Πρώτον, οι µαθητές των
δύο σχολείων αναγκαστικά µεταφέρθηκαν σε γυµνάσια της περιοχής και στις εγκαταστάσεις του κέντρου εκπαίδευσης στον
Ταυρωνίτη για τα εργαστήρια του ΕΠΑΛ Κισσάµου, παρακολουθώντας τα µαθήµατά τους σε απογευµατινή βάρδια, µε όποιες
επιπτώσεις είχε αυτό στη διατάραξη της σχολικής διαδικασίας
και τον προγραµµατισµό στη ζωή των µαθητών και των οικογενειών τους, στην ψυχολογία των µαθητών και στη σωστή προετοιµασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και τα
φροντιστηριακά µαθήµατα που διοργανώθηκαν.
Περιφέρεια και δήµος σε οµόφωνες αποφάσεις τους θεωρούν
ότι η προσωρινή λύση της συστέγασής τους µε τα δύο γυµνάσια
και τη λειτουργία του σε απογευµατινό ωράριο προκαλεί σοβαρές
δυσλειτουργίες και ντόµινο προβληµάτων σε βάρος των µαθητών.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι οι µαθητές υπέστησαν διπλή ταλαιπωρία, αφ’ ενός λόγω των ιδιαίτερων προβληµάτων που αντιµετώπισαν οι µαθητές στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, που
είχε ως αποτέλεσµα να ενταθεί περαιτέρω το άγχος και η ανασφάλειά τους και αφ’ ετέρου, λόγω της πανδηµίας και των έκτακτων µέτρων. Η ταλαιπωρία αυτών των µαθητών ξεκίνησε εδώ
και τρεισήµισι µήνες.
Δεύτερον, η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», ως όφειλε, προχώρησε µε κατεπείγουσες διαδικασίες στην προµήθεια των προκάτ αιθουσών και ανέλαβε την υποχρέωση της τοποθέτησής
τους σε έτοιµο διαµορφωµένο χώρο. Οι µεν εργασίες διαµόρφωσης των χωρών που έχουν επιλεγεί για την εγκατάσταση
αυτών των αιθουσών είναι κατά το ήµισυ έτοιµες, µόνο για το
ΓΕΛ, εκκρεµούν οι εργασίες του ΕΠΑΛ, η δε δηµοπράτηση για
την προµήθεια των είκοσι οκτώ προκατασκευασµένων αιθουσών
ολοκληρώθηκε τέλη του Γενάρη του 2020.
Παρ’ όλα αυτά, η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», µε έγγραφο
στις 30-4-2020, το οποίο θα καταθέσω για τα Πρακτικά, επισηµαίνει την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της προµήθειας αιθουσών λόγω άσκησης προσφυγής εκ µέρους του δεύτερου
µειοδότη κατά της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της
ΚΤΥΠ, µε αποτέλεσµα την αναστολή ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Δικαστική απόφαση, απ’ ό,τι γνωρίζουµε δεν
υπάρχει ακόµα. Ήταν κλειστά τα δικαστήρια. Μπαίνουµε στον
Ιούνιο και 1η Σεπτέµβρη ανοίγουν τα σχολεία.
Και τρίτον, εκτός της καθυστέρησης προµήθειας των αιθουσών, υπάρχουν πλέον και νέα δεδοµένα. Αυτές οι είκοσι οκτώ
προκάτ αίθουσες -που έτσι κι αλλιώς δεν µπορεί να συνιστά µόνιµη λύση για τη στέγαση των µαθητών- δεν εξασφαλίζουν στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία τους λόγω
της πανδηµίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρήστε στο ερώτηµα, κύριε Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δείξτε λίγη
ανοχή.
Κλείνω µε τα ερωτήµατα. Ως προς το πρώτο θέµα για την ταλαιπωρία, που υπέστησαν οι µαθητές, τι µέτρα θα πάρετε έτσι
ώστε µε άµεση νοµοθετική παρέµβαση να υπάρξουν ευεργετικές
διατάξεις, δηλαδή επιπλέον µοριοδότηση, για τους µαθητές των
δύο λυκείων που θα συµµετάσχουν στις φετινές πανελλαδικές
εξετάσεις;
Ως προς το δεύτερο για την καθυστέρηση της προµήθειας αιθουσών, να υπάρξει άµεση επιτάχυνση ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την παράδοση των αιθουσών για τη στέγαση των δύο
σχολείων από τον Σεπτέµβρη, µε σαφές χρονοδιάγραµµα, καθώς
επίσης, µε κατεπείγουσες διαδικασίες να εξασφαλιστούν επιπλέον αίθουσες ίσες στον αριθµό µε βάση τα προβλεπόµενα
µέτρα προστασίας λόγω της πανδηµίας, άρα και αντίστοιχη διαµόρφωση των χώρων τοποθέτησης.
Και τέλος, να εξασφαλιστεί επαρκής κρατική χρηµατοδότηση
για νέα σχολεία που θα ανταποκρίνονται σε σύγχρονες αντισεισµικές προδιαγραφές, για να σταµατήσει αυτό το αίσχος των
κοντέινερ και τις διπλοβάρδιες που υπάρχει.
Απ’ ό,τι γνωρίζουµε δεν έχει γίνει τίποτα σε σχέση µε αυτό.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, πράγµατι λόγω του σεισµού της 27ης Νοεµβρίου είχαµε και όλα τα επακόλουθα προβλήµατα. Μιλάµε για
καταστάσεις οι οποίες ήταν και ξαφνικές, απρόσµενες και εξαιρετικά προβληµατικές για τα παιδιά και βέβαια, για όλη την τοπική κοινότητα. Πρέπει να σας πω ότι έγινε εντατική προσπάθεια
να αντιµετωπιστούν µε πρωτόγνωρη ταχύτητα κι ελάτε να δούµε
γιατί το διατείνουµε αυτό σήµερα.
Είχαµε το ζήτηµα του σεισµού, όπως είπα την 27η Νοεµβρίου.
Και βέβαια, το ιδανικό, γιατί µιλάµε για παιδιά και για σχολείο και
για παιδεία, είναι πράγµατι η ανέγερση ενός νέου σχολικού συγκροτήµατος. Ποιος µπορεί ούτως ή άλλως να διαφωνήσει σε
αυτό το πράγµα. Επίσης, όµως, σε αντίστιξη µε το ευκταίο, πάντα
υπάρχει και το εφικτό ή το υλοποιήσιµο και το ρεαλιστικό. Αντιλαµβανόµαστε και αντιλαµβάνεστε όλοι βέβαια ότι η ανέγερση
ενός σχολικού συγκροτήµατος απαιτεί χρόνο, που ξέρουµε ότι
είναι έτη.
Από την άλλη, όµως, εγώ θα ήθελα σήµερα να δώσω τις πράξεις, τις δράσεις οι οποίες έγιναν λίγες µέρες µόνο µετά από το
σεισµό. Συγκεκριµένα, στις 5 Δεκεµβρίου, οκτώ µέρες µόνο µετά
τον σεισµό και µετά από την κοινοποίηση του αιτήµατος από τον
δήµο στο Υπουργείο Παιδείας, πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη
στους χώρους του Υπουργείου για την επίλυση του κτηριακού
προβλήµατος στέγασης των σχολικών µονάδων και του Γενικού
Λυκείου αλλά και του Επαγγελµατικού Λυκείου της Κισσάµου, σε
µόνιµη βάση, αλλά συγχρόνως και σε µία λύση - γέφυρα για τα
παιδιά τους εκπαιδευτικούς, για την προσωρινή λύση του ζητήµατος της στέγασης. Παρόντες ήταν οι φορείς του Δήµου Κισσάµου, εκπρόσωποι της ΚΤΥΠ, ο κ. Διγαλάκης κι εγώ.
Σε συνέχεια της συγκεκριµένης σύσκεψης, παρασχέθηκε µάλιστα και τεχνική υποστήριξη µε σειρά εγγράφων προς τον Δήµο
Κισσάµου, προκειµένου να υλοποιηθούν σειρά ενεργειών. Και
συγκεκριµένα ποιες είναι αυτές οι ενέργειες; Να αιτιολογηθεί η
κατεπείγουσα ανάγκη προµήθειας και τοποθέτησης προκατασκευασµένων αιθουσών από το δηµοτικό συµβούλιο, ώστε τα
Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υποδοµών να συνηγορήσουν εγγράφως προς την ΚΤΥΠ για την ανάγκη αυτή, προκειµένου να δικαιολογηθεί η διαδικασία της παραγράφου 2γ, του
άρθρου 32, του νόµου 4412, οπότε η ΚΤΥΠ να µπορεί να προµηθεύσει και να παραδώσει τις συγκεκριµένες αίθουσες.
Συγχρόνως, να οριστικοποιηθεί ο αριθµός των αιθουσών, που
χρειάζονται από το δήµο, σε συνεργασία πάντα µε τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας. Να
κατασκευαστούν οι απαραίτητες βάσεις από οπλισµένο σκυρόδεµα πάνω στις οποίες θα εγκατασταθούν οι οικίσκοι.
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Επιπλέον, στις 30 Δεκεµβρίου δηµοσιεύθηκε η διακήρυξη του
διαγωνισµού -αντιλαµβανόµαστε έτσι την ταχύτητα χρόνων- για
την προµήθεια, µεταφορά και συναρµολόγηση είκοσι επτά προκατασκευασµένων αιθουσών, δώδεκα για το γενικό λύκειο και οι
υπόλοιπες δεκαπέντε για το ΕΠΑΛ, για την κάλυψη της προσωρινής στέγασης των µαθητών των σχολείων. Υπήρχε µάλιστα και
ειδική µέριµνα, µέσω δωρεάς από την «ΤΕΡΝΑ», για την προµήθεια των τουαλετών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Στο διάστηµα το οποίο µεσολάβησε –το αναφέρατε- υποβλήθηκε ένσταση από τον δεύτερο µειοδότη του διαγωνισµού που
προκήρυξε ΚΤΥΠ και η οποία εξετάστηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η απόφαση της αρχής εξεδόθη
στις 23 Μαρτίου και δικαίωσε την ΚΤΥΠ. Όµως η προσφεύγουσα
εταιρεία προσέφυγε και στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και ορίστηκε δικάσιµος για 29 Μαΐου, δηλαδή σε λίγες µέρες, σε µία
εβδοµάδα από τώρα.
Τέλος, ο Δήµος Κισσάµου σε συνεργασία µε την περιφέρεια
έχουν αναλάβει να ολοκληρώσουν τις βάσεις πάνω στις οποίες
θα τοποθετηθούν οι αίθουσες, αλλά και τη συνολική διαµόρφωση
του χώρου. Δήµος και περιφέρεια έχουν προχωρήσει στην υπογραφή σχετικής προγραµµατικής σύµβασης για τη χρηµατοδότηση του έργου από την περιφέρεια. Όπως µας πληροφορεί ο
δήµος -το αναφέρατε και πριν- µε το έγγραφο που λάβαµε στις
19 Μαΐου -όλα αυτά, προφανώς, µπορούν να κατατεθούν και στα
Πρακτικά της Βουλής- έχουν ήδη ξεκινήσει και διαµορφώνεται ο
χώρος, που θα τοποθετηθούν οι αίθουσες.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κυρία Υφυπουργέ, νοµίζω ότι
µε την τοποθέτησή σας επιβεβαιώνετε τα όσα ανέφερα στην
πρωτολογία µου. Δεν έχω κανέναν λόγο ούτε να διαφωνήσω
ούτε να διαψεύσω αυτά.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν είναι κακό αυτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι, δεν είναι κακό.
Απλώς, είµαστε σε µια άλλη φάση τώρα. Δηλαδή, χρειάζεται
κάτι άλλο. Έχει περάσει ο χρόνος. Έχει κολλήσει η υπόθεση.
Γιατί, αφ’ ενός καθυστερεί και η διαµόρφωση του χώρου του
ΕΠΑΛ, καθυστερεί και η προµήθεια λόγω της ένστασης, που έχει
υποβάλει ο δεύτερος µειοδότης. Μπαίνουµε στον Ιούνιο και µετά
από δυο - τρεις µήνες είναι ο Σεπτέµβριος. Έχουµε και την πανδηµία που σηµαίνει ότι πρέπει να γίνει αναπροσαρµογή, αναθεώρηση όλων των δεδοµένων, έτσι ώστε να υπάρξουν και
συγκεκριµένα µέτρα και υγιεινής και προστασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Αυτά πρέπει εσείς να λάβετε υπ’ όψιν σας και πρέπει να τρέξετε µε ακόµα µεγαλύτερη ταχύτητα, κατά την άποψή µας, προκειµένου να επιλυθεί το ζήτηµα.
Βέβαια, και εµείς έγκαιρα -όπως λέτε και εσείς- από το Γενάρη,
µε αφορµή τα προβλήµατα που προέκυψαν µε το σεισµό και
άλλα χρόνια προβλήµατα, καταθέσαµε σχετική ερώτηση προς
το Υπουργείο σας για πάρα πολλά σχολεία. Όχι µόνο για την Κίσσαµο, αλλά και για το Βάµµο, για τη Νέα Κυδωνία, για τα Σφακιά,
για τη Δραπανιά, για το Δηµοτικό Σχολείο Γραµβούσας. Είναι για
πάρα πολλά σχολεία. Να µην τα απαριθµήσω τώρα. Όµως, ως
Υπουργείο δεν δώσατε απάντηση. Απάντηση έδωσαν το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υποδοµών και ήταν άλλα
λόγια να αγαπιόµαστε. Δηλαδή, το Υπουργείο Εσωτερικών είπε:
«Δώσαµε χρήµατα στους δήµους», οι δήµοι λένε: «Είναι λίγα τα
χρήµατα που πήραµε, δεν µπορούµε, σηκώνουµε τα χέρια». Δηλαδή, από τον Άννα στον Καϊάφα. Και, τελικά, µε αυτή την ιστορία κάπου χάνεται το παιδί.
Θα θέλαµε, όντως, να µας δώσετε κάποιες απαντήσεις για το
σύνολο των προβληµάτων, που απασχολούν τα σχολεία όχι µόνο
της δυτικής Κρήτης, αλλά όλης της Κρήτης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε, γιατί το λέω, κύριε Πρόεδρε; Έχουµε µία ένταση σεισµικότητας στην Κρήτη, που φτάνει µέχρι τους 7 βαθµούς της
κλίµακας Ρίχτερ. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έχουµε το µοιραίο. Το απευχόµαστε, βέβαια. Πρέπει, όµως, να επιταχυνθούν
οι προσεισµικοί έλεγχοι µε βάση τις προδιαγραφές που υπάρχουν. Είναι ανεπαρκείς, βέβαια, αλλά πρέπει να γίνουν.
Άρα, µε δεδοµένο ότι έχουµε τέτοιου είδους ζητήµατα, σας
καλούµε να πάρετε συγκεκριµένα και αποτελεσµατικά µέτρα,
όπως να ξεµπλοκαριστεί η διαδικασία προµήθειας των προκάτ
αιθουσών, να υπάρξει κρατική χρηµατοδότηση έτσι ώστε να
«τρέξουν» τα νέα σχολικά κτήρια. Δεν θεωρώ ότι µπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ότι από το Νοέµβριο µέχρι σήµερα απλώς
κάνατε τη σύσκεψη. Και από τότε µέχρι σήµερα τι έχει συµβεί;
Στη διαβούλευση είναι; Πρέπει να µας πείτε ποιες είναι οι ενέργειες που κάνατε µέχρι και σήµερα για το νέο κτήριο.
Τέλος, θα ήθελα να δώσω µία έµφαση στο θέµα της µοριοδότησης των παιδιών. Δεν είπατε κάτι στην πρωτολογία σας. Υποθέτω ότι θα πείτε στη δευτερολογία σας. Είναι, όµως, αυτό που
λέει ο λαός µας, «ήταν στραβό το κλήµα, το ‘φαγε κι ο γάιδαρος». Δηλαδή, µετά το σεισµό το Νοέµβριο του 2019 ήρθε ο κορωνοϊός. Στην ουσία, δηλαδή, πήγε χαµένη όλη η χρονιά. Εκτός
προγραµµατισµού τα παιδιά. Και είχαν και ψυχολογική επιβάρυνση.
Έχει υπάρξει ανάλογη µεταχείριση σε άλλες περιπτώσεις,
όπως στην Κεφαλονιά στη Λέσβο, στη Χίο, στα Ψαρρά, στις Οινούσσες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άσε τώρα Μανώλη τα
Ψαρρά και τις Οινούσσες. Ας µείνουµε στην Κίσσαµο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, Πρόεδρε.
Αυτό, λοιπόν, που ζητάνε οι τετρακόσιοι µαθητές και οι γονείς
είναι το αυτονόητο. Ζητούν, δηλαδή, να ενταχθούν σε καθεστώς
µοριοδότησης όλοι οι µαθητές της Κισσάµου, που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Συντυχάκη, αν θεωρείτε ότι αυτό το οποίο ανέφερα
πριν, είναι απλά η κοινοποίηση µιας σύσκεψης, θα έλεγα -επειδή
γνωρίζετε πολύ καλά τις διαδικασίες- ότι αυτό είναι άδικη µοµφή.
Αν θεωρείτε, ότι όλα αυτά τα οποία συνέβησαν είναι αυτονόητα
-δηλαδή η επίσπευση της διακήρυξης από την ΚΤΥΠ, όλη αυτή η
επίσπευση διαδικασιών, αλλά και η τεχνική βοήθεια η οποία δόθηκε προς το δήµο και για το ζήτηµα της προσωρινής λύσης,
αλλά και για τις ενέργειες, που θα πω τώρα, για τη µόνιµη λύσητότε επαναλαµβάνω για δεύτερη φορά ότι αυτό είναι µία άδικη
µοµφή.
Θα ήθελα, λοιπόν, να συγκρίνουµε άλλες περιπτώσεις, όπου
είχαµε τέτοιες καταστάσεις έκτακτων συνθηκών και αντέδρασε
τόσο γρήγορα το κράτος. Εδώ έχουµε µία δικαστική διαδικασία.
Εγώ δεν µπορώ να επισπεύσω τη δικαστική διαδικασία. Φαντάζοµαι δεν θα ζητούσατε κάτι τέτοιο από µένα. Είµαι, όµως, υποχρεωµένη να σας παραθέσω, όπως ξέρετε πολύ καλά, το πού
βρίσκεται το θέµα αυτή τη στιγµή.
Επίσης, όσον αφορά στο ζήτηµα της διαµόρφωσης του
χώρου, εµείς, προφανώς, µπορούµε, σε συνεννόηση µε το δήµο,
να παρακολουθούµε τη διαδικασία διαµόρφωσης. Από την άλλη,
κάποια άλλη δικαιοδοσία ως προς αυτό δεν έχουµε. Η συνεργασία µας, όµως, µε το Δήµο Κισσάµου µέχρι τώρα ήταν, θα έλεγα,
υποδειγµατική. Για το κοµµάτι, δε, της µόνιµης λύσης -επειδή ζητήσατε για την επόµενη µέρα να σας πω τι έχει γίνει- θα σας πω
τα εξής:
Ήδη από τις 5 Δεκεµβρίου, σε επικοινωνία και του κ. Διγαλάκη
µε τον κ. Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον κ.
Καλογερή, για το ζήτηµα της ανέγερσης νέων σχολικών συγκροτηµάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Κισσάµου, συζητήθηκαν τα εξής:
Η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης µε σειρά εγγράφου προς
το δήµο, αλλά και πιθανής χρηµατοδότησης από ΠΕΠ Κρήτης.
Μιλάω για τη µόνιµη λύση. Συγχρόνως, απαραίτητες αποφάσεις
για τις οποίες ούτως ή άλλως δόθηκε, όπως σας είπα, τεχνική
υποστήριξη. Ποιες ήταν οι απαραίτητες αποφάσεις του δήµου,
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γιατί δεν µπορούν να γίνουν όλα αυτά -όπως είπα- αυτόµατα;
Απόφαση για την κατεδάφιση του υφιστάµενου σχολικού συγκροτήµατος ΕΠΑΛ - ΓΕΛ Κισσάµου. Να ληφθεί απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για την ανέγερση νέου κτηρίου, σε συνεργασία
πάντα µε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, έτσι ώστε για το νέο
κτήριο να µπορεί να σταλεί η µελέτη και να εγκριθεί και να διαβιβαστεί αµέσως µετά στην ΚΤΥΠ. Να ληφθεί αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για τον χαρακτηρισµό του
υφιστάµενου οικοπέδου, στο οποίο θα ανεγερθούν τα σχολεία,
ο σχολικός χώρος, προκειµένου να υπαχθεί στο άρθρο 14 του
4585.
Συγχρόνως, επειδή ήδη έχουµε εξελίξεις, ο Δήµος Κισσάµου
κοινοποίησε στο Υπουργείο Παιδείας από 15 Απριλίου -µπορούµε να καταθέσουµε, ούτως ή άλλως, το έγγραφο- τους απαιτούµενους χώρους για το νέο κτηριακό συγκρότηµα.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
ήδη απέστειλε, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, στο δήµο όλη την
απαιτούµενη διαδικασία, τα απαιτούµενα έγγραφα και στοιχεία,
τα οποία θα συνθέσουν το φάκελο του αιτήµατος για την έγκριση
του κτηριολογικού προγράµµατος -ξέρετε ότι, ούτως ή άλλως,
αυτό είναι προαπαιτούµενο- για τις στεγαστικές ανάγκες των
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Κισσάµου.
Άρα, συµπερασµατικά -και για να πάω και στο θέµα της πρόσβασης- ως προς το ζήτηµα της προσωρινής στέγασης του ΓΕΛ
και του ΕΠΑΛ Κισσάµου η διαδικασία προχωρά µε τους ταχύτερους δυνατούς ρυθµούς και παρά τις δικαστικές πρόσφυγες και
την υγειονοµική κρίση, που προφανώς αναµένεται και αναµενόταν να επηρεάσει. Από την άλλη, όµως, αναµένεται -επαναλαµβάνω- µε τους ταχύτερους δυνατούς ρυθµούς να ολοκληρωθεί.
Ως προς το ζήτηµα της µόνιµης στέγασης, η διαδικασία έχει
ήδη ξεκινήσει. Αναµένεται η αποστολή των απαιτούµενων εγγράφων από το δήµο προς την υπηρεσία του Υπουργείου για τη σύνταξη κτηριολογικού προγράµµατος. Δεσµευόµαστε ως προς το
να απαντήσουµε ταχύτατα από το Υπουργείο όταν λάβουµε τα
συγκεκριµένα έγγραφα, έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο και η
Κίσσαµος να αποκτήσει ένα νέο σχολικό συγκρότηµα.
Ως προς το ζήτηµα τώρα των πανελλαδικών εξετάσεων των
µαθητών. Για τις επερχόµενες πανελλαδικές εξετάσεις έχουν
ήδη προταθεί από τη διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
τα εξεταστικά κέντρα. Για το ΓΕΛ Κισσάµου έχει προταθεί το 2ο
Γυµνάσιο Κισσάµου και για το ΕΠΑΛ Κισσάµου -όπως συνέβαινε,
ούτως ή άλλως, παραδοσιακά- έχει προταθεί εξεταστικό κέντρο
στην πόλη των Χανίων.
Τώρα, για το ευρύτερο ζήτηµα της εισαγωγής στην ανώτατη
εκπαίδευση, υπάρχουν οι νόµοι 4186/2013 και 4653/2020 για την
εισαγωγή µαθητών πληγεισών περιοχών κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους στην ανώτατη εκπαίδευση καθ’ υπέρβαση του
αριθµού εισακτέων. Αυτό το δικαίωµα έχουν όσοι υποβάλλουν
αίτηση - δήλωση σχετική και συµµετέχουν στις πρώτες, µετά το
συµβάν, πανελλαδικές εξετάσεις τακτικής εξεταστικής περιόδου
και αφορά την εισαγωγή στο οικείο ακαδηµαϊκό έτος. Η περιοχή
θα πρέπει, όµως, να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Πολιτική Προστασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κυρία
Υφυπουργέ.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία πρόταση.
Η διαδικασία αυτή, όπως γνωρίζετε, ενεργοποιείται µε έκδοση
απόφασης µετά τη διεξαγωγή πανελλαδικών εξετάσεων, υπό τις
προϋποθέσεις και εντός των ορίων που οι ανωτέρω νοµοθετικές
διατάξεις ορίζουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό 716/18-5-2020 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γιάννη Δελή προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Οι µεγάλες συνέπειες στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση από την επιδηµία. Με
ευθύνη του Υπουργείου να ληφθούν µέτρα.»
Και στην ερώτηση του κ. Δελή θα απαντήσει η Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη.
Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, το
πλήγµα της πανδηµίας στην πολύπαθη ειδική αγωγή και στα παιδιά µε αναπηρία ήταν πολύ βαρύ, σφοδρότατο.
Είµαστε όλοι µας φαντάζοµαι -και οι υπόλοιποι Βουλευτέςαποδέκτες συγκινητικών κραυγών αγωνίας πολλών οικογενειών
παιδιών µε αναπηρία. Και εµείς αυτή τη φωνή, τη δική τους φωνή,
µεταφέρουµε σήµερα στη Βουλή. Δεν είναι µόνο ότι αποκόπηκαν
βίαια από την ειδική µαθησιακή διαδικασία, καθώς τα ειδικά σχολεία έκλεισαν επ’ αόριστον -δεν υπάρχει κανένα µέχρι στιγµής
σχέδιο για την επαναλειτουργία τους και γενικώς, όµως, από τη
µεριά της Κυβέρνησης δεν ακούγεται τίποτα για τα ειδικά σχολεία- αλλά είναι και το ότι αυτά τα παιδιά, όπως και όλα τα άτοµα
µε αναπηρία, στερήθηκαν και εξακολουθούν να στερούνται εκείνης της σύνθετης διεπιστηµονικής παρέµβασης, που τόσο πολύ
έχουν ανάγκη.
Θα µου πείτε τώρα, ότι έτσι κι αλλιώς -και προ κορωνοϊού
ακόµα- όλα αυτά πληµµελώς παρέχονται από τις κρατικές δοµές,
καθώς ούτε το προσωπικό φτάνει, ούτε οι υποδοµές είναι αρκετές και κατάλληλες.
Στο πλαίσιο, όµως, επιπλέον όλων αυτών και των περιοριστικών µέτρων -των αναγκαίων περιοριστικών µέτρων, συµφωνούµε
ασφαλώς-, εκτός από τα ειδικά σχολεία, έκλεισαν και τα κέντρα
ειδικής παρέµβασης, όπως και τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, µε αποτέλεσµα τα
παιδιά µε αναπηρία να µένουν κλεισµένα στο σπίτι τους για ένα
διάστηµα που κοντεύει πια τους τρεις µήνες.
Τα αποτελέσµατα τώρα του συνεχιζόµενου εγκλεισµού αυτών
των παιδιών µε αναπηρία -γιατί είναι ξεχωριστά παιδιά αυτά,
έχουν µια αναπηρία που επιβαρύνει την κατάσταση τους ακόµα
περισσότερο- είναι τραγικά. Δεν υπάρχουν µονάχα στασιµότητα
και σοβαρές δυσκολίες στην όλη τους εξέλιξη, αλλά και πολλά
από αυτά τα παιδιά εµφανίζουν προβλήµατα υποτροπής, µέχρι
και απώλεια των όποιων δεξιοτήτων κατάφεραν µε πάρα πολύ
µεγάλη δυσκολία να αποκτήσουν όλο το προηγούµενο διάστηµα.
Συνεπώς, τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι τα εξής:
Τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας για
να παρθούν όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε σε ενδεχόµενη έξαρση
της πανδηµίας, που καθόλου δεν αποκλείουν και οι ειδικοί επιστήµονες, να υπάρχει εκείνο το ανάλογο µόνιµο επιστηµονικό
παιδαγωγικό προσωπικό και οι κατάλληλες φυσικά αίθουσες µε
την ανάλογη πρόβλεψη των τετραγωνικών µέτρων ανά παιδί,
ακόµα θα λέγαµε εµείς και να εξεταστεί η περίπτωση να εξασφαλιστεί η δυνατότητα µιας κατ’ οίκον επιστηµονικής παρέµβασης,
µε όλα φυσικά τα αναγκαία µέτρα προστασίας που ενδείκνυνται,
για όσα παιδιά µετά από τεκµηριωµένη και πάλι άποψη των ειδικών χρειαστεί να παραµείνουν στο σπίτι τους;
Τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση για την έκτακτη χρηµατοδότηση και πρόσληψη, όπως είπαµε, εκείνου του αναγκαίου και
µόνιµου επιστηµονικού παιδαγωγικού προσωπικού, ώστε να µη
στερηθούν αυτά τα παιδιά µε αναπηρία την ειδική παιδαγωγική
στήριξη, την ψυχολογική, τη συµβουλευτική, τις αναγκαίες θεραπείες, τη λογοθεραπεία τους, την εργοθεραπεία τους, όπως
και κάθε άλλου είδους επιστηµονική στήριξη;
Τέλος, τι θα κάνει η Κυβέρνησή σας για να στελεχωθούν πλήρως όλες οι δοµές ειδικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα τµήµατα ένταξης, η παράλληλη στήριξη, τα ΚΕΣΥ, τα κέντρα
συµβουλευτικής υποστήριξης, µε µαζικές, βεβαίως, προσλήψεις
και εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Δελή, κεντρικό ζήτηµα στην ερώτησή σας προφανώς
είναι το ζήτηµα της πανδηµίας και όλων των συνεπειών, πόσο
µάλλον δε στα παιδιά µας, τα οποία αυτή τη στιγµή χρειάστηκε
για πάρα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, απρόσµενα, βίαια, απότοµα, να παραµείνουν στο σπίτι, πόσο µάλλον δε τα παιδιά τα
οποία παρακολουθούν τις δοµές της ειδικής αγωγής, που, πράγµατι, µε ιδιαίτερη ανησυχία και προβληµατισµό παρακολουθούµε
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τις συνέπειες του εγκλεισµού. Αντιλαµβάνεστε προφανώς ότι και
εµείς γινόµαστε αποδέκτες, παραλήπτες πάρα πολλών παραινέσεων και από τους γονείς και πολλών προβληµατισµών για το
ποια θα είναι η εισήγηση για το πιθανό άνοιγµα των δοµών.
Θυµίζω ότι δεν είναι όλα στο Υπουργείο Παιδείας, είναι και στο
Υπουργείο Εσωτερικών. Ήδη έχουν ληφθεί, όµως, κάποιες µέριµνες για τα ΚΔΑΠ. Είναι, βέβαια, εκτός αρµοδιοτήτων του Υπουργείου, αλλά εχθές συζητήθηκε το ζήτηµα για το άνοιγµα των
ΚΔΑΠ, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ για, αν θέλετε, µια επαναφορά σε µια νέα πραγµατικότητα για τα παιδιά, που τόσο µεγάλη ανάγκη έχουν και τα παιδιά και οι γονείς τους.
Την ίδια εισήγηση, πρέπει να σας πω, για να απαντήσει η ειδική
επιτροπή έχουµε κάνει από το Υπουργείο Παιδείας και για τα
σχολεία της ειδικής αγωγής. Άρα, αναµένουµε από την επιτροπή
την απόφασή της για την πιθανή επαναλειτουργία.
Μέχρι τώρα θυµίζω ότι η εισήγησή τους ήταν αρνητική, όπως
και για όλα τα σχολεία. Περάσαµε µια περίοδο της διακοπής λειτουργίας που αφορούσε όλες τις σχολικές µονάδες, βεβαίως και
τις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής. Φαντάζοµαι ότι συµφωνείτε ότι ήταν σωστή η επιλογή να ακολουθήσουµε τις υποδείξεις
των ειδικών, πράγµα που επηρέασε και τη γενική εκπαίδευση και
την ειδική αγωγή.
Ήταν πρωτοφανής αυτή η κρίση. Προφανώς έπληξε την κοινωνία, την οικονοµία, την ελευθερία µας και, βέβαια, δεν µπορούσε να αφήσει αλώβητη και την παιδεία µας. Από την αρχή
θέσαµε, όµως, -θα έλεγα σε µεγάλη ταχύτητα- σε εφαρµογή
µέτρα, µε τα οποία προσπαθήσαµε να θεραπεύσουµε όσο γίνεται, να διορθώσουµε όσο γίνεται αυτές τις συνέπειες της µακράς
παραµονής των παιδιών στο σπίτι, αλλά και της αποσύνδεσης
από τη σχολική πραγµατικότητα.
Για να είµαι συγκεκριµένη και επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος, θα ήθελα να σας πω τι κάναµε αυτή τη χρονική περίοδο
για τα παιδιά τα οποία είναι στο σπίτι, αφού έκλεισαν οι δοµές
της ειδικής αγωγής, οι σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής.
Ήδη από τις 19 Μαρτίου µε ειδική εγκύκλιο εστάλησαν οδηγίες για την εξ αποστάσεως υποστήριξη των µαθητών και µαθητριών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε
οργάνωση εξ αποστάσεως υποστήριξης από τους συντονιστές
µας και από τα ΚΕΣΥ, επειδή αναφέρατε πριν τη διεπιστηµονική
προσέγγιση του ζητήµατος. Επίσης, µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας προς όλες τις σχολικές µονάδες δώσαµε εξειδικευµένες οδηγίες και, βέβαια, πρόσβαση σε υλικό, το οποίο
αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Αναφέρατε στην πρόταση ότι αυτή είναι µια απλή αποστολή
εγκυκλίων. Θα σας έλεγα ότι δεν είναι µια απλή αποστολή εγκυκλίων, γιατί αυτό αφορά και υλικό, αλλά και οδηγίες που δεν
έχουν να κάνουν µόνο µε το µαθησιακό υλικό, αλλά, όπως είπα
πριν, και την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ΚΕΣΥ για να µπορέσουν εξ αποστάσεως µε συνεδρίες ακόµα και µε χρήση -ξέρετετων ψηφιακών µέσων να συνδράµουν και να βοηθήσουν τα παιδιά.
Δεν θέλω να εξωραΐσω την κατάσταση. Προφανώς πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών αυτή τη στιγµή δεν δέχτηκαν ή δεν µπόρεσαν να γίνουν απολύτως παραλήπτες τέτοιων προνοιών.
Όµως, έγινε το πρώτο βήµα και µια πολύ σηµαντική παρακαταθήκη, έτσι ώστε αυτό το οποίο θα συνέβαινε διά ζώσης, να το µετατρέψουµε σε µια εξ αποστάσεως διαδικασία.
Επίσης, να σας πω και κάτι, το οποίο είναι εξαιρετικά σηµαντικό και αν δεν το έλεγα, θα αδικούσα την προθυµία και τον εθελοντισµό πάρα πολλών ανθρώπων. Ζήτησα µε εγκύκλιο στις 16
Απριλίου από πιστοποιηµένους διερµηνείς της νοηµατικής γλώσσας να βοηθήσουν στα µαθήµατα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης
και ήταν συγκινητικό το ότι προσέτρεξαν τόσοι άνθρωποι εθελοντικά να πάνε και να συνδράµουν στο κοµµάτι της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Για πρώτη φορά δε δόθηκε η δυνατότητα στα
παιδιά µε προβλήµατα κώφωσης να µπορέσουν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, παρακαλώ.
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ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δελή, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν αµφισβητούµε τις υποδείξεις των επιστηµόνων και της επιστηµονικής επιτροπής. Είναι άλλο οι επιστηµονικές υποδείξεις και γενικά
η επιστηµονική ευθύνη και άλλο, βεβαίως, η πολιτική ευθύνη, η
οποία βαρύνει την εκάστοτε Κυβέρνηση.
Δυστυχώς, όµως, κυρία Υπουργέ, -και το δυστυχώς πάει για
τα παιδιά µε αναπηρία- µέχρι στιγµής µε τα πεπραγµένα της Κυβέρνησης δεν έχει υπάρξει ουσιαστική µέριµνα για τη στοιχειώδη
στήριξη αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους.
Θα επαναλάβουµε αυτό που γράφουµε στην ερώτηση: Το ενδιαφέρον του Υπουργείου εξαντλήθηκε, περιορίστηκε στην αποστολή εγκυκλίων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Θα έλεγε
κανείς ότι αυτή δεν ήταν απαραίτητη. Απαραίτητη ήταν αυτή η
παρέµβαση του Υπουργείου. Έτσι έπρεπε να κάνει. Ξέχασε,
όµως, να προβλέψει και όλα εκείνα τα αναγκαία µέτρα, που χρειάζονται για την ισότιµη συµµετοχή όλων αυτών των παιδιών,
αφήνοντας αρκετά από αυτά τα παιδιά εκτός της διαδικασίας,
γιατί προφανώς δεν έχουν όλες οι οικογένειες όλα αυτά τα ηλεκτρονικά µέσα, αλλά δεν είχε καν -και µιλάω για το Υπουργείοπρόνοιες για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η τηλεκπαίδευση
στα παιδιά µε αναπηρία µε δεδοµένες, βεβαίως, τις ιδιαίτερες
δυσκολίες που αυτά έχουν στη µάθησή τους. Με λίγα λόγια ήταν
οδηγίες προς ναυτιλοµένους, όπως λέµε, και από εκεί και πέρα
ήταν ευθύνη των γονιών αν θα τις κάνουν και πώς θα τις κάνουν.
Το αποτέλεσµα ήταν πως η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών -µιλάµε µε αυτούς, κυρία Υπουργέ- διαπιστώνει µε λύπη ότι
οι φόρµες τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου -το eClass, το
webex- δεν µπορούν να αξιοποιηθούν ούτε από τους ίδιους ούτε
πολύ περισσότερο από τα παιδιά τους για τον απλούστατο λόγο
ότι αυτά δεν έχουν φτιαχτεί για άτοµα µε αναπηρία.
Υπάρχει και ένα παρήγορο στοιχείο εδώ και το παρήγορο είναι
η ολόψυχη προσφορά των δασκάλων και των επιστηµόνων των
ειδικών σχολείων, που όλο αυτό το διάστηµα της καραντίνας,
ακόµα και χωρίς, θα έλεγε κανείς, την ουσιαστική στήριξη από
την Κυβέρνηση, επεδίωξαν και κατάφεραν την επικοινωνία και
την επαφή µε τα παιδιά αυτά και τις οικογένειές τους, προσφέροντάς τους τα απολύτως αναγκαία, τη στήριξη, την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά. Τα έχουν ανάγκη όλα αυτά τα συναισθήµατα
οι οικογένειες αυτές. Όµως, αυτό, όσο σηµαντικό κι αν είναι από
µόνο του, όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει.
Όσο για την Κυβέρνηση, θα πούµε ότι είναι κρίµα. Πριν από
λίγες µέρες το ευχαριστώ της στους εκπαιδευτικούς ήταν να
τους στείλει τα ΜΑΤ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Αττικής, όταν τόλµησαν οι εκπαιδευτικοί να διαµαρτυρηθούν για
τις υποχρεωτικές µετακινήσεις εκπαιδευτικών από τα ειδικά σχολεία στα ΚΕΣΥ, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού στα ΚΕΣΥ, και
γιατί πρέπει σωστά να επιταχυνθεί η διαδικασία των γνωµατεύσεων, µη διστάζοντας, δηλαδή, το Υπουργείο να ακυρώσει, να
υπονοµεύσει, να περιορίσει ακόµα και αυτήν την πολύτιµη παιδαγωγική επαφή, για την οποία πριν από λίγο µίλησα, των εκπαιδευτικών µε αυτά τα παιδιά.
Με αυτά και µε αυτά, κύριε Πρόεδρε και κυρία Υπουργέ, και
πάλι µένουν µόνες τους αυτές οι οικογένειες των παιδιών µε αναπηρία και γίνονται κυριολεκτικά χίλια κοµµάτια για τη φροντίδα
των παιδιών τους και µέσα στην πανδηµία στο πλαίσιο πάντα της
γνωστής ατοµικής ευθύνης που τόσο -µα, τόσο!- απλόχερα µοιράζει η Κυβέρνησή σας, αποσιωπώντας τις δικές της ευθύνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όσο για τις οικογένειες παιδιών µε αναπηρία που βυθίστηκαν στη φτώχεια και την ανεργία -και ήταν αρκετές αυτές, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- η κατάσταση σε αυτά τα
σπίτια είναι πραγµατικά τραγική.
Θα ήθελα ένα λεπτό µονάχα, κύριε Πρόεδρε. Ας µην είµαι εγώ
αυτός που θα πληρώσει το µάρµαρο της σηµερινής καθυστέρησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λόγω ειδικού θέµατος τώρα. Και η Υπουργός είναι ευαίσθητη σε αυτά και όλοι µας.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Θυµίζουµε ότι και σε κανονικές συνθήκες οι οικογένειες αυτών
των παιδιών µε αναπηρία και πάλι ανέβαιναν τον δικό τους Γολγοθά, για να καλύψουν τα κενά της κατά τα άλλα -λέµε τώρα- δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και αναλάµβαναν εξ ολοκλήρου
την ευθύνη για την επιπλέον στήριξη των παιδιών τους στην ιδιωτική απογευµατινή και βεβαίως πολύ υψηλά κοστολογηµένη επιστηµονική στήριξη από τα αντίστοιχα κέντρα για λογοθεραπείες,
εργοθεραπείες και τα λοιπά.
Βλέπετε, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, όπως και σε όλες τις
ανεπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες, η ειδική αγωγή, η αποκατάσταση και η πρόνοια για την αναπηρία βρίσκονται όλο και περισσότερο στα χέρια των ιδιωτών και των επιχειρηµατιών, ενώ
είναι πολύ ελάχιστες οι δηµόσιες δοµές.
Βγάζει µάτια κυριολεκτικά η απουσία ενός επιστηµονικού σχεδιασµού για ένα ολοκληρωµένο δηµόσιο και δωρεάν σύστηµα ειδικής αγωγής, τόσο αναγκαίο και τόσο ρεαλιστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, µην το κάνετε επερώτηση, όµως, τώρα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κλείνω.
Είναι το κρίσιµο ερώτηµα, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε µε να το
διατυπώσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ξεκινήστε από αυτό!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Είναι το κρίσιµο και το αµείλικτο ερώτηµα:
Είναι ή δεν είναι ευθύνη του κράτους, κυρία Υπουργέ και της Κυβέρνησης, εκτός από τους υλικούς όρους προσωπικού και υποδοµών, και η εξασφάλιση όλων εκείνων των διεπιστηµονικών
κατευθύνσεων ακόµα και για την εξατοµικευµένη προσέγγιση
των ατόµων µε αναπηρία; Διότι -ξέρετε- συνταγές γενικές δεν
χωρούν, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
Και εν τέλει, µε ποιους όρους και µε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να λειτουργεί η ειδική αγωγή σε συνθήκες πανδηµίας;
Σε αυτά τα ερωτήµατα θα πρέπει κάποια στιγµή να απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Κανονικά από
αυτά έπρεπε να ξεκινήσετε, αλλά είπαµε λόγω θέµατος…
Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Θέλω να είµαι συγκεκριµένη, κύριε Πρόεδρε, γιατί ξέρω
ότι έχουµε θέµα χρόνου.
Προσβασιµότητα των µαθητών ειδικής αγωγής στην εκπαίδευση: Ειδικά ως προς τα εγχειρίδια -επειδή θέλω να έχετε όλα
τα στοιχεία- όλα τα εγχειρίδια της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν µετεγγραφεί σε Κώδικα Μπράιγ και
έχουν εκτυπωθεί από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» σε συνεργασία µε
τα κέντρα αποκατάστασης και εκπαίδευσης τυφλών, τα γνωστά
ΚΕΑΤ. Όλα τα βιβλία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν προσαρµοστεί σε διάφορες γραµµατοσειρές
για τους αµβλύωπες µαθητές από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής και το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Έχουν γίνει ψηφιακές προσαρµογές σχολικών εγχειριδίων, ώστε να είναι προσβάσιµα σε
όλες τις κατηγορίες, τις αναπηρίες των µαθητών µας.
Μάλιστα -έχω εδώ όλα τα στοιχεία, µπορώ να τα καταθέσωυπάρχουν συγκεκριµένες ψηφιακές εφαρµογές, διαδραστικά,
όπως είπα, σχολικά βιβλία, η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρµα
e-me, το ψηφιακό αποθετήριο το «Φωτόδεντρο», ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου-Κεντρική Πύλη «Φωτόδεντρο» ξανά και Μικρότοπος «Φωτόδεντρο Δηµοτικό».
Θέλω να σας δώσω µερικά στοιχεία για τη χρήση από το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο την περίοδο της πανδηµίας των παιδιών,
που αφορούν στα σχολεία της ειδικής αγωγής. Δηµιουργήθηκαν,
λοιπόν, τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι οκτώ νέοι µαθητικοί λογαριασµοί, ενώ στην ηλεκτρονική τάξη e-me συµµετείχαν τετρακόσια ογδόντα τρία σχολεία -για την ειδική µιλάω πάντα, κύριε
Δελή- δύο χιλιάδες εννιακόσιοι εβδοµήντα δύο εκπαιδευτικοί και
δύο χιλιάδες τριακόσιοι ενενήντα δύο µαθητές σε επτά χιλιάδες
εξακόσια είκοσι επτά µαθήµατα.
Εδώ, λοιπόν, πολύ σωστά αναφέρατε πριν ότι αυτό έγινε γιατί
έβαλαν πλάτη οι εκπαιδευτικοί σε µια πολύ δύσκολη στιγµή, σε
µια ανατροπή, όπως είπαµε, του προγραµµατισµού. Πράγµατι,
τους οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ. Συγχρόνως, όµως, δό-
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θηκαν και εργαλεία σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς για να µπορούν να προσεγγίσουν τους µαθητές. Δεν ήταν δεδοµένο, δεν
ήταν αυτονόητο.
Όµως, τονίσαµε και δώσαµε έµφαση και στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο µε τις σχολικές τάξεις, την e-me και την eClass, δώσαµε δυνατότητα για την ζωντανή χρήση της πλατφόρµας
WebEx. Αυτό σηµαίνει ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, που στήριξαν
τα παιδιά -αλλά και διεπιστηµονικά στηρίχθηκαν τα παιδιά µέσω
των ΚΕΣΥ- βρήκαν και κάποια εργαλεία για να το κάνουν και βρήκαν και κάποιες οδηγίες. Ας µην τις υποτιµούµε όλες αυτές, είναι
αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς, υπηρεσιακών παραγόντων και
συγχρόνως µε τη βοήθεια της πολιτικής ηγεσίας.
Επειδή αναφέρετε το τι είχε συµβεί πριν στην ειδική αγωγή,
πάµε, λοιπόν, να δούµε ότι για πρώτη φορά µετά από δέκα χρόνια -το έχουµε συζητήσει πολλές φορές εδώ στη Βουλή, κύριε
Δελή- δροµολογούµε τους διορισµούς. Ήδη έχουν ξεκινήσει και
έχουν γίνει χίλιοι σαράντα -οι πρώτοι επιτυχόντες από την πρώτη
ειδική προκήρυξη και τη δεύτερη- ενώ ολοκληρώνεται και η διαδικασία για τις επόµενες, την τρίτη, την τέταρτη και την πέµπτη.
Στο τρέχον σχολικό έτος το Υπουργείο Παιδείας διέθεσε πέντε
χιλιάδες διακόσιες τριάντα µία πιστώσεις για την πρόσληψη
µελών -το αναφέρατε πριν, είχατε κάνει ερώτηµα- ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Οι τρεις χιλιάδες
εννιακόσιες σαράντα τρεις διατέθηκαν στις 4-9-2019. Ο αριθµός
είναι ο µεγαλύτερος που έχει διατεθεί ποτέ στην έναρξη σχολικής χρονιάς. Δόθηκε υποστήριξη σε µονάδες γενικής εκπαίδευσης -ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, άνθρωποι οι οποίοι
συνέβαλαν και συνέδραµαν και στην ειδική εκπαίδευση- χίλια
εξακόσια δέκα µέλη ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού
προσωπικού και οι υπόλοιποι στα ΚΕΣΥ, τετρακόσιοι σαράντα
οκτώ ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, επειδή µιλήσατε για την
ενίσχυση του ΚΕΣΥ.
Όλα αυτά τα λέω έτσι ώστε να καταλήξω -γιατί ξέρω ότι υπάρχει και το πρόβληµα του χρόνου- στο ότι στην ειδική αγωγή έγιναν φέτος εξαιρετικά σηµαντικές προσπάθειες, έτσι ώστε να
καλυφθεί έγκαιρα σε πολύ µεγάλο βαθµό, όπως και στην παράλληλη στήριξη σε βαθµό ρεκόρ, αυτή η αυτονόητη υποχρέωση
της πολιτείας -που δεν ήταν πάντα αυτονόητη ούτε ως προς την
ταχύτητα ούτε ως προς τον αριθµό- και έγινε φέτος.
Εν µέσω των δύσκολων συνθηκών της πανδηµίας προσπαθήσαµε να βρούµε τρόπους, έτσι ώστε να προσεγγίσουµε και να
βοηθήσουµε, να µεριµνήσουµε για τα παιδιά τα οποία έµειναν
στο σπίτι µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και προφανώς και µε
τη βοήθεια των γονιών τους.
Αυτή τη στιγµή εξερευνούµε τρόπους σε συνεργασία µε τους
ειδικούς, έτσι ώστε να δούµε αν θα δοθεί το πράσινο φως για να
ανοίξουν και τα σχολεία της ειδικής αγωγής. Το αίτηµα είναι ήδη
στην επιτροπή. Και συγχρόνως δείξαµε και τη µέριµνά µας για
την ειδική αγωγή µε το να προχωρήσουµε µε ταχύτητα και προσήλωση τη διαδικασία των διορισµών για την ειδική αγωγή. Επαναλαµβάνω ότι πρώτη φορά γίνεται αυτό την τελευταία δεκαετία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Πάµε στις τελευταίες δύο ερωτήσεις.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 707/18-5-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Έκτακτη ευνοϊκή ρύθµιση οφειλών προς
τη φορολογική διοίκηση ανεξάρτητα από τα ισχύοντα και χωρίς
αποκλεισµούς».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Βεσυρόπουλος.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν χρειάζεται να πούµε πολλά λόγια για να επιχειρηµατολογήσουµε για τις δυσκολίες που υπάρχουν στους φορολογούµενους-οφειλέτες, προκειµένου αφ’ ενός να τηρούν τις ρυθµίσεις
στις οποίες έχουν ενταχθεί από το προηγούµενο διάστηµα και
αφ’ ετέρου να πληρώνουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις.
Άρα, λοιπόν, πολύ σύντοµα θέλω να δω εάν το Υπουργείο έχει
επεξεργαστεί µία διάταξη, ένα πλαίσιο, ούτως ώστε όσοι αυτή
την περίοδο της πανδηµίας, αυτή την περίοδο της ύφεσης δεν
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καταφέρνουν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους να µην
απωλέσουν τη ρύθµιση, αλλά να έχουν µια δεύτερη ευκαιρία.
Έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύς κόσµος θα χάσει τη ρύθµιση, γιατί ο ένας µήνας ή οι δύο µήνες που έχουν -ας το πούµεπεριθώριο να µην είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους δεν θα
µπορεί να τους καλύψει στις δυσκολίες που έχουν.
Και βεβαίως, υπάρχει το γενικότερο πρόβληµα για ανθρώπους
οι οποίοι προγραµµάτιζαν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις αυτή
την περίοδο -παλιές υποχρεώσεις- και δεν είχαν ενταχθεί σε ρύθµιση. Θέλω να ρωτήσω εάν κάποια στιγµή -και αυτό πρέπει να
γίνει, βεβαίως, σε σύντοµο χρόνο γιατί δεν πρέπει να διαιωνίζεται
µια κατάσταση ότι συνεχώς θα υπάρχουν ρυθµίσεις- θα τους
δοθεί η δυνατότητα µε µiα νέα ρύθµιση, η οποία θα έχει ασφαλώς ηµεροµηνία λήξης -ένα παράθυρο δηλαδή που θα ανοίξει
για συγκεκριµένο διάστηµα- να ενταχθούν κάποιοι άνθρωποι.
Και µε την ευκαιρία να πω ότι είµαι ικανοποιηµένος, κύριε
Υπουργέ, που φέρνετε –απ’ ό,τι διάβασα- το θέµα της ρύθµισης
του ζητήµατος των αναδροµικών και της φορολόγησής του. Περιµένουµε να είναι η διάταξη σύµφωνα µε αυτά που έχετε υποσχεθεί για δίκαιη αντιµετώπιση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βεσυρόπουλε,
τσεκουράτα και σύντοµα, όπως ο κ. Κεγκέρογλου.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είστε από τους πιο έµπειρους Κοινοβουλευτικούς. Πρέπει να σας αναγνωριστεί ότι δεν έχετε συνδεθεί µε
πρακτικές και λογικές λαϊκισµού και γι’ αυτόν το λόγο πιστεύω
ότι θα κάνουµε µια ουσιαστική συζήτηση.
Όπως γνωρίζετε και επισηµαίνετε και στην ερώτησή σας, θεσµοθετήθηκε η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και καταβολής βεβαιωµένων οφειλών για επιχειρήσεις που επλήγησαν
από την πανδηµία του κορωνοϊού, καθώς και για εργαζόµενους
που τελούν σε αναστολή της σύµβασης εργασίας τους.
Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Τετάρτη την αναστολή πληρωµής των δόσεων βεβαιωµένων οφειλών προς τη φορολογική
αρχή σε όσες επιχειρήσεις παραµένουν κλειστές, καθώς και
στους κλάδους του τουρισµού, της εστίασης, των µεταφορών,
του πολιτισµού και του αθλητισµού και για τον Ιούνιο. Ανάλογη
πρόβλεψη υπάρχει και για τους εργαζόµενους που οι συµβάσεις
εργασίας τους τελούν σε προσωρινή αναστολή, οι οποίοι έχουν
και αυτοί το δικαίωµα αναστολής καταβολής των δόσεων βεβαιωµένων οφειλών.
Σαφέστατα και συσσωρεύονται οφειλές. Όµως, δεν είµαστε
παράλογοι να απαιτούµε την εφάπαξ εξόφληση αυτών των οφειλών, το έχει επισηµάνει, άλλωστε, και ο Υπουργός Οικονοµικών
κ. Σταϊκούρας. Όλοι αντιλαµβάνονται ότι δεν µπορεί να απαιτηθεί
η πληρωµή οφειλών συσσωρευµένων µηνών άµεσα και εφάπαξ.
Έχοντας συλλέξει τα πλήρη στοιχεία και εφόσον δεν υπάρχει
περαιτέρω χρονική έκταση των µέτρων για την πανδηµία, θα εξετάσουµε το νέο πλαίσιο για τις οφειλές επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και εργαζοµένων που οι δραστηριότητές τους τέθηκαν
σε αναστολή.
Επειδή πάνω απ’ όλα κύριο µέληµά µας είναι η ανάγκη προστασίας της δηµόσιας υγείας και για τον σκοπό αυτό, λάβαµε
άµεσα περιοριστικά µέτρα, των οποίων οι επιπτώσεις στα δηµόσια έσοδα δεν ήταν στο µέγεθος που αναµενόταν, χωρίς βεβαίως
να ισχυριστεί κανείς ότι είναι αµελητέες. Για δύο και πλέον µήνες
υπήρξε ένα πάγωµα της οικονοµικής δραστηριότητας, και αυτό
είχε επιπτώσεις και στον τοµέα των δηµοσίων εσόδων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Στη δευτερολογία µου θα σας δώσω συγκεκριµένα στοιχεία,
αλλά και τις θέσεις µας για το πλαίσιο εξόφλησης αυτών των οφειλών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω να σηµειώνετε τον χρόνο που εξοικονοµούµε αµφότεροι και να τον
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κρατήσετε για άλλη περίπτωση, κάβα που λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Βεβαίως, κύριε Κεγκέρογλου. Μη σας µατιάξω!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, βεβαίως και
έχουν υπάρξει οι ανακοινώσεις που είπατε και πολύς κόσµος θα
διευκολυνθεί µε βάση τα µέτρα που έχουν ληφθεί.
Θα σας πω, όµως, ένα παράδειγµα για να καταλάβετε τι
εννοώ. Δεν είναι µόνο οι δραστηριότητες µε τους ΚΑΔ που θεωρούνται πληττόµενοι, αλλά και µια σειρά από άλλες επιχειρήσεις
και δραστηριότητες, που επηρεάζονται από αυτή την κρίση που
βιώνει ο τόπος. Και βέβαια, ύφεση θα υπάρξει ούτως ή άλλως.
Εξαρτάται από την απόδοση των µέτρων, αλλά και από τον
χρόνο και τον τρόπο µε τον οποίο θα αξιοποιηθούν οι οικονοµικές δυνατότητες, για να δούµε τι ύψους θα είναι τελικά αυτή η
ύφεση ή µάλλον τι βάθους, γιατί πρόκειται περί υφέσεως, και
ποια µείωση δραστηριότητας θα έχουµε.
Όµως, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τεράστια προβλήµατα
που δεν τα πιάνει το τυπικό των ΚΑΔ. Θα σας πω ένα παράδειγµα, το οποίο σας έχω ήδη πει και στα µέτρα, διότι εξαιρέθηκαν από τα µέτρα. Σε τουριστικές περιοχές, δηλαδή σε περιοχές
που ζουν από τον τουρισµό, υπάρχουν δραστηριότητες που στο
άστυ δεν θεωρούνται πληττόµενες. Για παράδειγµα, ένα σούπερ
µάρκετ σε µία πόλη δεν θεωρείται πληττόµενη επιχείρηση αυτή
την περίοδο, το αντίθετο µάλιστα. Όµως, ένα µίνι µάρκετ ή
ακόµα και ένα σούπερ µάρκετ στην τουριστική περιοχή είναι απόλυτα πληττόµενο. Ε, αυτός ο κωδικός δεν είναι στους πληττόµενους. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, που δεν άνοιξε την επιχείρησή
του τον Μάρτιο, δεν άνοιξε τον Απρίλιο που θα άνοιγε φέτος και
εντωµεταξύ είχε φορτώσει κιόλας, όπως λένε, τις αποθήκες και
είχε προχωρήσει στις προµήθειες, στον εκσυγχρονισµό και την
ανακαίνιση, τελικά βρίσκεται στο κενό.
Αυτό, λοιπόν, που θέλω να πω είναι να µη βαδίσετε µόνο µε
βάση τους ΚΑΔ. Δείτε ότι το πρόβληµα τούτη την περίοδο αφορά
ουσιαστικά όλους τους πολίτες και όλους τους επαγγελµατίες.
Άρα µε ένα σταλίκι την 30ή Μαΐου που έχουµε τώρα να πούµε ότι
κανείς από αυτούς που 1η Ιουνίου ή µετά θα πάει να βάλει τη
δόση δεν θα χάσει τη ρύθµιση στην οποία είχε ενταχθεί, ακόµα
κι αν δεν είναι στους πληττόµενους. Να υπάρξει, δηλαδή, µια τέτοια πρόβλεψη. Και αν θέλετε, δώστε τη δυνατότητα να δώσει
τη δόση έστω και ετεροχρονισµένα.
Ένα δεύτερο που πρέπει να εξετάσετε -και πιστεύω ότι µε καλύπτει το πλαίσιο που είπατε- είναι να δούµε ένα παράθυρο που
θα αφορά ακριβώς τις περιπτώσεις που θα θέλουν να πληρώσουν, αλλά λόγω της πανδηµίας ανατράπηκαν οι προγραµµατισµοί τους. Και δεν αναφέροµαι µόνο στις οφειλές αυτής της
περιόδου, αλλά µπορεί να ήταν και οφειλές προηγούµενης περιόδου. Να δούµε πώς το ρυθµίζουµε και αυτό χωρίς να πισωγυρίζουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Βεσυρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε συνάδελφε, ξεκινώ µε την πορεία των δηµοσίων εσόδων.
Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την απόλυτη καθίζηση των
δηµοσίων εσόδων τους δύο και πλέον µήνες που είχε σταµατήσει
το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα.
Υπήρξε µείωση, αλλά όχι στο επίπεδο που εικαζόταν. Τα καθαρά
έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού ήταν µειωµένα κατά µόλις
399 εκατοµµύρια ευρώ, σε σχέση µε τον µηνιαίο στόχο.
Σε ό,τι αφορά στα καθαρά φορολογικά έσοδα του Απριλίου,
υπάρχει υστέρηση 488 εκατοµµύρια ευρώ. Συγκεκριµένα, τα φορολογικά έσοδα για τον µήνα Απρίλιο διαµορφώθηκαν στα 2,84
δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί στον προϋπολογισµό ήταν 3,42% δισεκατοµµύρια ευρώ. Η µείωση ήταν
της τάξης του 17,2% και ήταν µικρότερη του αναµενοµένου. Σε
αυτό συνετέλεσε αναµφισβήτητα το κίνητρο που δώσαµε για την
παροχή έκπτωσης 25% στους φορολογούµενους που θα εξοφλούσαν εµπρόθεσµα τις οφειλές τους, καθώς και µε τη δυνατότητα συµψηφισµού του 25% του ΦΠΑ που ήταν καταβλητέος
τον Απρίλιο του 2020 µε µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις.
Ουσιαστικά, κύριε συνάδελφε, η πραγµατική µείωση των κα-
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θαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού το µήνα Απρίλιο
ανήλθε σε 399 εκατοµµύρια ευρώ, σε σχέση µε τον µηνιαίο
στόχο και οφείλεται σε µέτρα, όπως η αναστολή καταβολής του
ΦΠΑ και των βεβαιωµένων οφειλών για τις επιχειρήσεις που
επλήγησαν από τον κορωνοϊό.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το πρώτο τετράµηνο καταγράφηκε πρωτογενές έλλειµµα
ύψους 1,506 δισεκατοµµύριο ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα 783 εκατοµµύρια ευρώ.
Η πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού παρουσιάζει έλλειµµα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισµού ύψους
4,062 δισεκατοµµύρια ευρώ έναντι στόχου για έλλειµµα 1,655 δισεκατοµµύριο ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού στο τετράµηνο ανήλθαν σε 14,110 δισεκατοµµύρια ευρώ,
παρουσιάζοντας µείωση κατά 1,343 δισεκατοµµύριο ευρώ ή
8,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού 2020.
Δεν εφησυχάζουµε. Ξέρουµε και µπορούµε να υπερνικούµε τις
δυσκολίες. Η επανεκκίνηση της οικονοµίας και τα µέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση συνολικού ύψους 24 δισεκατοµµυρίων
ευρώ αισιοδοξούµε ότι θα δηµιουργήσουν κλίµα ανάκαµψης.
Σε ό,τι αφορά τις οφειλές, που δηµιουργήθηκαν την περίοδο
της πανδηµίας, όπως σας είπα και στην πρωτολογία µου, εξετάζουµε το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα γίνει η εξόφλησή τους. Θα
είναι ένα ορθολογικό πλαίσιο που θα στοχεύει στο να διευκολύνει
τους πολίτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πολύ ωραία, κύριε
Βεσυρόπουλε.
Καλό ήταν το µείον 25, αλλά σας λέω ότι υπάρχει µια µερίδα
του ελληνικού λαού που έχει πληρώσει εφάπαξ τη φορολογική
της δήλωση προ κορωνοϊού. Αυτοί πάλι είναι τα κορόιδα. Το
µείον 25 γιατί δεν πιάνει και αυτούς που έχουν πληρώσει όλη τη
φορολογική τους υποχρέωση εφάπαξ;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Αυτά τα µέτρα, κύριε Πρόεδρε, είναι για την πανδηµία, για την
επανεκκίνηση της οικονοµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, δεν είναι έτσι.
Θα πρέπει να το σκεφτείτε. Ούτε µπράβο δεν είπαµε σε αυτούς
τους ανθρώπους!
Προχωράµε τώρα στην τέταρτη και τελευταία µε αριθµό
691/11-5-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
µε θέµα: «Μέτρα ανακούφισης και στήριξης δικηγορικού και λοιπών επιστηµονικών κλάδων».
Και σ’ αυτή την ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Βεσυρόπουλος.
Ορίστε, κυρία Σακοράφα, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο δικηγορικός σύλλογος, όπως και άλλοι επιστηµονικοί κλάδοι, δοκιµάζεται ιδιαίτερα σήµερα στις συνθήκες
της πανδηµίας. Από τις 11 Μαρτίου έχουν ουσιαστικά ανασταλεί
οι πολιτικές και ποινικές δίκες, ενώ υπολειτουργούν και τα διοικητικά δικαστήρια.
Δικάζονται λίγες µόνο ποινικές υποθέσεις, αυτές που κινδυνεύουν µε παραγραφή. Οι υπόλοιπες θα αρχίσουν να δικάζονται
από 1η Ιουνίου και για δεκαπέντε µόνο µέρες, όσο παρατείνεται
το δικαστικό έτος.
Η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων για περίπου έξι
µήνες θα έχουν ελάχιστα ή και µηδενικά εισοδήµατα, όµως οι οικονοµικές τους υποχρεώσεις τρέχουν, όπως και οι βιοτικές τους
ανάγκες αυτών και των οικογενειών τους.
Όπως γνωρίζετε, η Κυβέρνηση είχε εντάξει τους δικηγόρους
στη διαβόητη τηλεκατάρτιση των voucher, µε τη γνωστή κατάληξη. Έτσι, στις 2-4-2020 ο κύριος Πρωθυπουργός εξήγγειλε ότι
θα ενταχθούν και αυτοί στο επίδοµα των 800 ευρώ που θα τους
καταβληθεί στις αρχές Μαΐου. Όµως, µέχρι σήµερα δεν έχει
υπάρξει ρύθµιση για την καταβολή του στους δικηγόρους και
τους άλλους επιστηµονικούς κλάδους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάµε:
Πότε θα υλοποιηθεί η πρωθυπουργική δέσµευση για την καταβολή του επιδόµατος αυτών των 800 ευρώ; Ακόµη, εν όψει της
αρνητικής για τους επαγγελµατίες συγκυρίας, τι θα γίνει µε την
προγραµµατική δέσµευση της Κυβέρνησης για την κατάργηση
του τέλους επιτηδεύµατος; Στις σηµερινές συνθήκες είναι και δίκαιο και αναγκαίο να προχωρήσετε άµεσα στην κατάργηση του
τέλους επιτηδεύµατος ή τουλάχιστον στον προσδιορισµό του,
ανάλογα µε το εισόδηµα του επαγγελµατία.
Τελειώνω µε τον ΦΠΑ. Οι δικηγορικές αµοιβές υπάγονται σε
ΦΠΑ 24%. Αυτό επιβαρύνει οικονοµικά την προσφυγή στη δικαιοσύνη και περιορίζει τη δυνατότητα των πολιτών για διεκδίκηση
νόµιµων δικαιωµάτων, µειώνοντας και την ύλη της δικηγορικής
απασχόλησης.
Κύριε Υπουργέ, εξετάζετε τη δυνατότητα οι δικαστηριακές
πράξεις τουλάχιστον να υπαχθούν µε χαµηλότερο ποσοστό ΦΠΑ
στο 6% ή έστω στο 13%; Τέλος, δεν θα έπρεπε επίσης να εξετάζετε και την άµεση απαλλαγή των δικηγόρων και των λοιπών αυτοαπασχολούµενων από την υποχρέωση ΦΠΑ για ετήσια
εισοδήµατα κάτω των 25.000 ευρώ, όπως συµβαίνει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αντί για τις 10.000 ευρώ που
ισχύει σήµερα;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, κυρία Σακοράφα.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, παρά το γεγονός ότι το πρώτο σκέλος του
ερωτήµατός σας αποτελεί αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, δεν θα αποφύγω να σας απαντήσω.
Όλο αυτό το διάστηµα η Κυβέρνηση είχε δύο βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη ήταν η επιτυχής αντιµετώπιση σε υγειονοµικό επίπεδο της πανδηµίας, λαµβάνοντας όλα τα αναγκαία,
προληπτικά και περιοριστικά µέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης
του ιού, αλλά και για την ενίσχυση των δοµών υγείας. Το κόµµα
σας και ο Αρχηγός σας αναγνώρισαν δηµόσια –και αυτό είναι θετικό- την επιτυχή υγειονοµική διαχείριση της πανδηµίας από την
Κυβέρνηση.
Η δεύτερη προτεραιότητά µας ήταν η στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας, επιχειρήσεων, εργαζοµένων και ελευθέρων
επαγγελµατιών. Τα µέτρα στήριξης αξιοποίησαν µε τον καλύτερο
τρόπο τους διαθέσιµους πόρους, οι οποίοι δεν ήταν ανεξάντλητοι. Ουσιαστικά, όλο αυτό το διάστηµα δόθηκαν ενισχύσεις και
υπήρξε κάλυψη των άµεσων αναγκών σε δύο εκατοµµύρια πολίτες.
Να σας υπενθυµίσω ότι µέχρι σήµερα το σύνολο των πόρων
που έχουν διατεθεί για την αντιµετώπιση της πανδηµίας προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισµό, από εθνικούς πόρους.
Σε ό,τι αφορά στους δικηγόρους, στους οποίους αναφέρεστε
στην ερώτησή σας. Ο Πρωθυπουργός µε ευθυκρισία και δείχνοντας αυξηµένα αντανακλαστικά πήρε την πρωτοβουλία αναστολής του προγράµµατος τηλεκατάρτισης διάρκειας τριάντα
ηµερών και µε αµοιβή 600 ευρώ για επιστήµονες ελεύθερους
επαγγελµατίες.
Έπειτα από την παρέµβαση του Πρωθυπουργού και την κατάργηση του προγράµµατος τηλεκατάρτισης αποφασίστηκε οι
επιστήµονες, τους οποίους αφορούσε το πρόγραµµα, να λάβουν
κανονικά την ενίσχυση των 600 ευρώ για τον Απρίλιο, υπό τη
µορφή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, προκειµένου να στηριχθεί το εισόδηµά τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Σας ενηµερώνω ότι έχει ήδη πιστωθεί η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση των
600 ευρώ σε εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες επιστήµονες.
Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ και σε άλλα µέτρα στήριξης, αλλά και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήµατός σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία Σακοράφα, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι σαφές ότι δεν αµφισβητήσαµε ποτέ την
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επιτυχή αντιµετώπιση της κρίσης εκ µέρους της Κυβέρνησης.
Αυτό δεν το αµφισβητήσαµε, όπως είπα.
Όµως, εδώ µιλάµε συγκεκριµένα και µιλάµε και για έναν πολύ
συγκεκριµένο κλάδο. Και µια και αναφερθήκατε στην τηλεκατάρτιση, ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή. Το φιάσκο της τηλεκατάρτισης είναι γνωστό σε όλους. Υποχρεώσατε επιστήµονες
να µπουν σε µία άθλια ή, τέλος πάντων, πλήρως αποτυχηµένη
διαδικασία µε τις πλατφόρµες επιµόρφωσης και το περιεχόµενό
τους γελοιοποίησε πλήρως το κυβερνητικό εγχείρηµα.
Μετά το άδοξο τέλος της τηλεκατάρτισης, ο κύριος Πρωθυπουργός στις 12 Απριλίου, όπως είπα και προηγουµένως, εξήγγειλε και δεσµεύτηκε ότι θα δοθεί το επίδοµα των 800 ευρώ
στους δικηγόρους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Εσείς
µιλήσατε γενικά για τους επιστήµονες. Όµως, η εξαγγελία αυτή
µέχρι σήµερα έχει µείνει µετέωρη και η πρωθυπουργική δέσµευση έχει παραµείνει ανεκπλήρωτη.
Πέρα από αυτό όµως, εν όψει των συνεπειών της επιδηµίας, η
Κυβέρνηση έχει την ευθύνη της λήψης άµεσων µέτρων για την
επανεκκίνηση της οικονοµίας, όπως είπατε, έτσι ώστε να επανέλθουν οι ρυθµοί των κοινωνικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σε επίπεδα που να εξασφαλίζουν τις λιγότερες δυνατές
απώλειες στο ΑΕΠ και σε επίπεδα απασχόλησης, εποµένως δε
και στα δηµόσια έσοδα.
Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος, κύριε Υπουργέ, είναι
ένα από αυτά τα αναγκαία άµεσα µέτρα. Δεν ξεχνάµε, όπως άλλωστε φαντάζοµαι δεν ξεχνάτε κι εσείς, ότι ήταν και µία προεκλογική δέσµευση της Κυβέρνησής σας. Σήµερα όµως και για έναν
λόγο παραπάνω είναι ακόµα πιο άδικο να ζητάτε το θεσπισµένο
ετήσιο τέλος επιτηδεύµατος, ενώ οι δικηγόροι αλλά και άλλοι
επιστηµονικοί κλάδοι δεν έχουν έσοδα εδώ και έξι µήνες.
Εναλλακτικά θα µπορούσε και πρέπει, αντί για ένα καθολικά
προβλεπόµενο τέλος επιτηδεύµατος, να προβλεφθεί ένας αναλογικός προσδιορισµός του, µε βάση τα εισοδήµατα του επαγγελµατία αυτοαπασχολούµενου.
Ας έλθουµε τώρα και στο ζήτηµα της απαλλαγής από τον ΦΠΑ
για το ετήσιο εισόδηµα κάτω από τα 25.000 ευρώ. Γνωρίζετε ότι
αυτή ήταν η πρόταση της τρόικα το 2018 και ότι αυτό συµβαίνει
και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έστερξε τότε ο κ.
Τσακαλώτος και το αντίστοιχο όριο παραµένει στο ποσό των
10.000 ευρώ, που δεν είναι εύλογο.
Εσείς εν τέλει σκοπεύετε να συνεχίσετε την πολιτική του κ.
Τσακαλώτου και του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία κατακεραυνώνατε προεκλογικά, τότε που µιλάγατε διαρκώς για την υπερφορολόγηση;
Γνωρίζετε, τέλος, ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι
δικηγορικές υπηρεσίες υπάγονται σε καθεστώς χαµηλού ΦΠΑ ή
και απαλλάσσονται από αυτόν, ακριβώς γιατί προτάσσεται
αξιακά η δυνατότητα του πολίτη για νοµική συµπαράσταση.
Στην Ελλάδα, αντίθετα, οι δικηγορικές υπηρεσίες υπάγονται
σε ΦΠΑ 24%. Ο µόνος κερδισµένος, κύριε Υπουργέ, από αυτή τη
διαδικασία είναι το ελληνικό κράτος, που εισπράττει από ένα
γραµµάτιο, παραδείγµατος χάριν, 200 ευρώ, τα 160 ευρώ και µένουν τα 40 ευρώ για τον δικηγόρο. Ο πολίτης δηλαδή πληρώνει
200 ευρώ και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εν τέλει, το πετρέλαιο
θέρµανσης και οι δικηγορικές αµοιβές έχουν µόνο αυτές µία τέτοιου είδους επιβάρυνση και κανένα άλλο αγαθό.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι τα αντίστοιχα αιτήµατα του δικηγο-

13433

ρικού κλάδου και τα οποία αγγίζουν και άλλους επιστηµονικούς
κλάδους κι εσείς θα θεωρείτε πως είναι απολύτως εύλογα και
πρέπει να ικανοποιηθούν εδώ και τώρα. Νοµίζω ότι µπορείτε να
το κάνετε και πρέπει να το κάνετε γιατί είναι κρίσιµη στιγµή και
είναι ένας κλάδος ο οποίος πραγµατικά αυτή τη στιγµή υποφέρει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και συγνώµη για την υπέρβαση στον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, δεν είναι αληθές ότι δεν έχουν στηριχθεί οι
επιστηµονικοί κλάδοι και ιδιαίτερα οι δικηγόροι. Το επίδοµα των
600 ευρώ δεν είναι το µοναδικό µέτρο στήριξης. Υπάρχει και µια
σειρά άλλων µέτρων, όπως η µείωση κατά 40% του ενοικίου, η
οποία µάλιστα µετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού την
Τετάρτη παρατείνεται, η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που αφορά και στους δικηγόρους, η έκπτωση 25% στην περίπτωση εµπρόθεσµης καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών από την οποία µπορούν να επωφεληθούν. Ο συµψηφισµός κατά 25% του εµπροθέσµως καταβληθέντος ΦΠΑ µε µελλοντικές οφειλές είναι και αυτό ένα ευεργετικό
µέτρο.
Αντιλαµβάνεσθε, συνεπώς, ότι ενεργοποιήθηκαν και τέθηκαν
σε εφαρµογή και άλλα µέτρα στήριξης των δικηγόρων και εδώ
είµαστε για να εξετάσουµε και περαιτέρω µέτρα, αν παραστεί
ανάγκη.
Καταβάλλεται, επίσης, προσπάθεια να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να καταβληθούν οφειλές του δηµοσίου προς δικηγόρους. Γνωρίζετε επίσης ότι αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη ο
σχεδιασµός και η προετοιµασία για τη µείωση της προκαταβολής
φόρου, που θα αφορά όλους τους πληττόµενους κλάδους και
την οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
Μέσα στον Ιούλιο θα είµαστε σε θέση να προχωρήσουµε στις
αναλυτικές αποφάσεις, σταθµίζοντας αντικειµενικά όλα τα δεδοµένα, µε όρους ορθολογισµού και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Σε ό,τι αφορά τα ερωτήµατά σας για τη µείωση του τέλους
επιτηδεύµατος, και την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για όριο εισοδήµατος µέχρι 25.000 ευρώ, γνωρίζετε ότι και τα δύο αυτά ζητήµατα ήταν στο πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας. Γνωρίζετε
όµως ότι οι επιπτώσεις της πανδηµίας στην οικονοµία και στο δηµοσιονοµικό πεδίο, δηµιούργησαν νέα δεδοµένα. Μεταθέτουν
χρονικά κάποιους από τους σχεδιασµούς, που είχαµε για φοροελαφρύνσεις, χωρίς όµως να απεµπολούµε αυτούς τους στόχους και αυτό θέλω να γίνει σαφές.
Άλλωστε, όπως έχει πει, η µείωση των φόρων είναι στον πυρήνα της πολιτικής µας. Όταν προκύπτει δηµοσιονοµικός χώρος,
η πρώτη µας επιλογή θα είναι πάντα η µείωση των φόρων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη της νοµοθετικής εργασίας, θα γίνει η αναγκαία επιδηµιολογική διακοπή δέκα λεπτών, δηλαδή στις 12:20’ θα ξεκινήσουµε το νοµοσχέδιο.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Τουρισµού µε τίτλο:
«Ειδικές µορφές τουρισµού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
21ης Μαΐου 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση, οργανωµένη και ενιαία, επί της αρχής, επί των άρθρων
και επί των τροπολογιών.
Στη συζήτηση του νοµοσχεδίου θα τοποθετηθούν οι εισηγητές
και οι ειδικοί αγορητές επί δεκαπέντε λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι επί δώδεκα λεπτά, οι οµιλητές του καταλόγου επί
επτά λεπτά και ο αρµόδιος Υπουργός επί δεκαοκτώ λεπτά, σύµφωνα µε τα άρθρα 64, 97, 98 και 107 του Κανονισµού της Βουλής.
Σχετικά µε τους οµιλητές, προτείνουµε τα κόµµατα να εκπροσωπηθούν κατ’ αναλογίαν της κοινοβουλευτικής τους δύναµης,
µε έναν κύκλο σαράντα ενός Βουλευτών ως εξής: Είκοσι δύο
Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία, δώδεκα Βουλευτές από τον
ΣΥΡΙΖΑ, τρεις Βουλευτές από το Κίνηµα Αλλαγής, δύο Βουλευτές από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και ένας Βουλευτής
από την Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25 αντίστοιχα. Νοµίζω ότι επ’
αυτού δεν υπάρχει αντίρρηση.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άρα οµόφωνα η
Βουλή εγκρίνει τη διαδικασία.
Πριν ξεκινήσουµε, έχει ζητήσει ο κύριος Υπουργός -πολύ
σωστά- πρώτον, να παρουσιάσει νοµοθετικές βελτιώσεις και ενδεχοµένως και κάποια άλλα πράγµατα, ώστε να τα έχουν υπ’
όψιν τους οι εισηγητές, οι αγορητές και οι οµιλητές εξαρχής.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Δεν βάζω χρόνο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Ναι, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να κάνω δεκτή µία βουλευτική τροπολογία, µε τον γενικό αριθµό 310 και τον ειδικό αριθµό πρωτοκόλλου 3, σε σχέση
µε τον διακριτικό τίτλο για τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια
που δίνουµε µία παράταση -το είπα και στην επιτροπή, απλώς
δεν ήταν ακόµα έτοιµη από τις υπηρεσίες η τροπολογία-, για να
ικανοποιήσουµε το αίτηµα του ΣΕΤΕ, ο οποίος ήρθε και ζήτησε
αυτήν την παράταση.
Επίσης, κάνω µια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις σε διάφορα σηµεία. Και αυτά στην επιτροπή τα είχαµε σε γενικές γραµµές ανακοινώσει. Οι αυτοδύτες στο συµβούλιο, για παράδειγµα,

ή οι αρµόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας να µπορούν να κάνουν
ελέγχους σε σχέση µε τα υγειονοµικά πρωτόκολλα και κάποιες
άλλες µικρές αλλαγές.
Κάνω, όµως και δύο σηµαντικές αλλαγές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, να
καταθέσετε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, για να φωτοτυπηθούν
και να διανεµηθούν.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Βεβαίως θα τις καταθέσω, µόλις ολοκληρώσω.
Κάνω δύο βελτιώσεις σε δύο άρθρα τα οποία προκάλεσαν συζήτηση, γι’ αυτό θέλω να πω δυο λόγια παραπάνω.
Κατ’ αρχάς, όλα τα άρθρα πολεοδοµικού χαρακτήρα φυσικά
γράφτηκαν και σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και είναι όλα αιτήµατα των συλλογικών φορέων
των ξενοδόχων, για να µην αιωρείται και καµµία σκιά, γιατί ακούστηκαν διάφορα στην επιτροπή.
Όµως, επειδή στο µεν άρθρο 31, που η πρόθεση είναι να
υπάρχει το ενιαίο των µεικτών εκτάσεων, που είναι αγροτικές και
δασικές, αλλά χρησιµοποιήθηκε νοµοτεχνικά λανθασµένα ο όρος
της αρτιότητας, που είναι πολεοδοµικός, ζήτησα από τις υπηρεσίες να το επανεξετάσουµε έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά.
Δεν λειτουργεί. Είναι αλυσιτελής αυτή η διάταξη αυτήν τη στιγµή
όπως είναι και συνεπώς την αποσύρω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ποιο
άρθρο αποσύρετε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Το 31.
Στο δε άρθρο 32 κάνουµε τη βελτίωση, αφαιρώντας την παράγραφο 1 και διευκρινίζοντας, διότι το ζήτηµα του άρθρου 32,
για να είναι και εκεί πέρα λυσιτελής η διάταξη, είναι να διευκρινίσουµε όσον αφορά τον συγκεκριµένο πολεοδοµικό συντελεστή
ο οποίος χρησιµοποιείται στα γήπεδα γκολφ για τις αναγκαίες
συνοδευτικές κτηριακές εγκαταστάσεις, όπως είναι τα αποδυτήρια. Αυτό, λοιπόν, τον συντελεστή τον διευκρινίζουµε. Είναι δεδοµένος για άλλες περιπτώσεις, αλλά κλείνουµε -αν θέλετε- και
αυτή τη νοµοθετική ασάφεια, διότι γι’ αυτό πρόκειται. Δεν εισάγουµε νέες διατάξεις. Τα γήπεδα γκολφ επιτρέπονται, όπως επιτρέπονται ξενοδοχεία και φυσικά και αυτός ο συντελεστής, σε
αυτές τις εκτάσεις είναι πολύ µικρότερος, νοµίζω το ένα δέκατο,
σε σχέση µε τους συντελεστές που χρησιµοποιούνται για τα ξενοδοχεία.
Άρα, δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα. Δεν αλλάζει η λογική της διάταξης. Όµως γίνεται πιο σαφής και φεύγει η σύγχυση που
υπήρχε µεταξύ των διαδρόµων γκολφ και γηπέδων γκολφ, που
είναι δυο ισοδύναµοι όροι. Δεν έχουν διαφορά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Τουρισµού κ. Θεοχάρης
(Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εποµένως, το άρθρο
31 αποσύρεται.
Οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
Καλείται στο Βήµα ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, συνάδελφος
κ. Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε αντιληφθεί όλοι µας ότι
το τελευταίο διάστηµα ο ελληνικός τουρισµός και κυρίως το
άνοιγµα του ελληνικού τουρισµού µετά την πανδηµία βρίσκεται
στο επίκεντρο του παγκόσµιου ενδιαφέροντος. Το πλήθος των
δηµοσιευµάτων που έχουµε καταγράψει το τελευταίο διάστηµα
αποδεικνύουν την πολυδιάστατη σηµασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος όχι µόνο για το εσωτερικό της χώρας, για την
απασχόληση και την εθνική οικονοµία, αλλά αναδεικνύουν τη σηµασία του αυτή και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.
Αυτό φαίνεται από το τεράστιο ενδιαφέρον των µέσων ενηµέρωσης για το πώς ακριβώς θα γίνει η επανεκκίνηση του ελληνικού
τουρισµού. Πραγµατικά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και πολλές χώρες παγκοσµίως περιµένουν να δουν τα πρώτα βήµατα
ανοίγµατος του ελληνικού τουρισµού.
Η Κυβέρνηση µε ένα συγκροτηµένο σχέδιο που παρουσίασε
µε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συναρµόδιους Υπουργούς απέδειξε ότι διαθέτει σχεδιασµό. Απέδειξε ότι
διαθέτει και τη βούληση να επανεκκινήσει τον ελληνικό τουρισµό
κάτω απ’ αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία. Εµείς πιστεύουµε ότι τελικώς η φετινή χρονιά
δεν είναι χαµένη. Κι ένα πολύ µεγάλο µέρος των απωλειών πάντα
µε ασφάλεια και σχεδιασµό θα αναπληρωθεί από την εναποµείνασα τουριστική σεζόν των επόµενων µηνών.
Υπό την έννοια αυτή µέσα σ’ αυτό το πλέγµα συνθηκών και
αποφάσεων έχει σηµασία ότι στην Ολοµέλεια του ελληνικού Κοινοβουλίου σήµερα θα ψηφιστεί το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Τουρισµού που µέσα στις συνθήκες της πανδηµίας έρχεται να
τροποποιήσει και να ενισχύσει το ελληνικό τουριστικό προϊόν, θεσµοθετώντας πλαίσιο και εισάγοντας νέα τουριστικά προϊόντα
τα οποία έχουν δοκιµαστεί παγκοσµίως και τα οποία έχουν αποφέρει πολλά οικονοµικά αλλά και άλλα οφέλη.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, για το οποίο ορισµένοι αναρωτήθηκαν «µα καλά, µέσα σ’ αυτή την κοσµοχαλασιά µε το lockdown
στον τουρισµό που δεν ξέρουµε πώς θα επανεκκινήσει, ποια θα
είναι τα έσοδα φέτος στον ελληνικό τουρισµό, έχουµε ανάγκη
τέτοιων τουριστικών προϊόντων;». Τώρα είναι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, που πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να τροποποιηθεί,
που πρέπει να διευρυνθεί το τουριστικό προϊόν. Τώρα τα µάτια
όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και παγκοσµίως, θα
έλεγα, είναι στραµµένα στον ελληνικό τουρισµό. Οπότε η ευτυχής αυτή συγκυρία, µέσα στις δύσκολες συνθήκες να ανακοινώνεται το άνοιγµα, η ενίσχυση του ελληνικού τουρισµού και να
ψηφίζεται ένα νοµοσχέδιο, µπορεί να δηµιουργήσει τις συνθήκες
εκείνες που θα καταστήσουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν ηγετικό.
Λύνονται µε το νοµοσχέδιο όλα τα προβλήµατα που δηµιούργησε η πανδηµία; Σίγουρα όχι. Εγώ θα σας έλεγα, για να είµαι
ειλικρινής, ότι ούτε και µε τα µέτρα που ανακοινώθηκαν λύνονται
όλα τα προβλήµατα που αφήνει πίσω της η πανδηµία, γιατί δεν
έχουν αποτυπωθεί ακόµα αυτά τα προβλήµατα. Πρέπει να λήξει
η τουριστική σεζόν, να δούµε αν έχουµε υποστεί ζηµιά και ποια
είναι αυτή και στη συνέχεια να εκπονήσουµε τις πολιτικές, εφόσον έχουµε καταγράψει ακριβώς. Αυτό το δεδοµένο όµως δεν
µας εµποδίζει ούτε µέτρα να ανακοινώνουµε, όπως ήδη έγινε για
τη στήριξη και επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισµού, ούτε νοµοσχέδια να ψηφίζουµε που µέσα σε δύσκολες συνθήκες τροποποιούν και ενισχύουν το τουριστικό προϊόν. Διότι αν σε
δύσκολες συνθήκες µπορείς να αντεπεξέλθεις είναι φυσικό επακόλουθο να µπορείς να αντεπεξέλθεις ακόµα καλύτερα και να
παίξεις πρωταγωνιστικό ρόλο όταν παρέλθουν αυτές οι δύσκολες συνθήκες. Αυτό ακριβώς κάνει σήµερα η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισµού. Αυτό ακριβώς έκανε προχθές η ελληνική
Κυβέρνηση.
Πράγµατι όλοι θα επιθυµούσαν να υπάρχουν οι οικονοµικοί
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πόροι, τα χρηµατικά αποθέµατα να πληρωθεί όλη η ζηµιά που
προκάλεσε η πανδηµία στον τουρισµό, στην εστίαση και στις µεταφορές. Αυτό είναι ευκταίο. Αλλά ξέρετε ότι είναι αδύνατον. Οι
οικονοµικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Άλλωστε πώς µπορεί
να αποζηµιωθεί στο σύνολό της µια ζηµιά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή αυτής της ζηµιάς; Εξηγώ µε την τοποθέτηση
αυτή τόσο τα µέτρα που ανακοινώθηκαν όσο και το περιεχόµενο
του νοµοσχεδίου. Είµαστε στην έναρξη ενός πολέµου. Κι ανοίγουµε µια καινούργια λεωφόρο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λεωφόρο ασφάλειας, γέφυρα ασφάλειας,
µέσω της οποίας θα διαφύγουµε από τους κινδύνους που δηµιουργεί η πανδηµία και θα περάσουµε σε ένα ασφαλές περιβάλλον για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος. Βασικός στόχος φέτος είναι να λειτουργήσει ο ελληνικός τουρισµός µε ασφάλεια και να περιοριστούν
κατά το δυνατόν οι ζηµιές που προκάλεσε η πανδηµία. Όµως
αυτό που ψηφίζεται σήµερα έχει σχέση και µε τον στρατηγικό
σχεδιασµό του αύριο, γιατί ακριβώς τροποποιεί το τουριστικό
προϊόν.
Κατά συνέπεια, ηχούν ως παράταιρες κριτικές οι φωνές από
διάφορα κόµµατα και κυρίως από την Αντιπολίτευση ότι δεν υφίσταται στρατηγικός σχεδιασµός της Κυβέρνησης. Σας λέω µε
βεβαιότητα ότι στρατηγικός σχεδιασµός της Κυβέρνησης υφίσταται και υλοποιείται βήµα-βήµα, µε ασφάλεια και σχέδιο. Και
τι το αποδεικνύει αυτό; Ότι είµαστε από τους πρώτους τουριστικούς προορισµούς που ανοίγουµε παγκοσµίως. Τι άλλο το αποδεικνύει; Ότι ανακοινώνονται µέτρα και ψηφίζονται νοµοσχέδια.
Αλλά, αν θέλετε, η αντιµετώπιση τόσο της υγειονοµικής κρίσης
όσο και της κρίσης στα σύνορά µας στον Έβρο απέδειξαν ότι
τούτη η Κυβέρνηση µπορεί όχι µόνο να εκπονήσει στρατηγικό
σχεδιασµό αλλά και να τον εφαρµόζει µε θετικά αποτελέσµατα.
Κατά συνέπεια, περνώντας στο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου,
η χώρα εισάγεται σε µια νέα τουριστική αγορά. Με το παρόν νοµοσχέδιο αναβαθµίζουµε το τουριστικό µας προϊόν. Το εξειδικεύουµε και το προωθούµε σε συγκεκριµένο τουριστικό κοινό
υψηλών αγοραστικών δυνατοτήτων. Αυτό γίνεται και µε τον καταδυτικό τουρισµό, γίνεται και µε το glamping, γίνεται και µε την
άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων για την ανάπτυξη των Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης.
Η Ελλάδα µέσα σ’ αυτές τις συνθήκες µπορεί και πρέπει να
αποδείξει ότι είναι leader στην τουριστική αγορά, κάτι το οποίο
είχαµε απωλέσει για πολλούς και διάφορους λόγους τα προηγούµενα χρόνια. Κανείς δεν µας ζητάει να εγκαταλείψουµε τα
συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα, που είναι η πολιτιστική µας κληρονοµιά, που είναι ο λαµπερός ήλιος µας και οι υπέροχες θάλασσές µας. Ερχόµαστε να προσθέσουµε, να τροποποιήσουµε το
τουριστικό προϊόν, να το ενισχύσουµε και κυρίως να πετύχουµε
τι µε αυτό το νοµοσχέδιο; Κάτι το οποίο είναι ζητούµενο εδώ και
πάρα πολλές δεκαετίες. Για να φύγουµε, λοιπόν, από το σενάριο
που λέει παραλία και λαµπερός ήλιος, χωρίς να το εγκαταλείπουµε, ερχόµαστε και επιµηκύνουµε µε τα νέα τουριστικά προϊόντα που σήµερα θεσµοθετούµε την τουριστική σεζόν. Η
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου είναι ζητούµενο για όλες
τις περιοχές της χώρας, νησιωτικές και χερσαίες, για τη νησιωτική και τη χερσαία Ελλάδα. Αντιλαµβάνεται εύκολα κανείς ότι
δεν µπορεί να µιλάµε για βιωσιµότητα τουριστικού προϊόντος µε
τουριστική σεζόν τριών ή τεσσάρων µηνών το πολύ.
Αν αξιοποιηθούν, λοιπόν, πράγµα που επιχειρούµε σε πολύ µεγάλο βαθµό, τα πλεονεκτήµατα της χώρας, πέρα των κλασικών
που προανέφερα -ήλιος, θάλασσα, πολιτιστική κληρονοµιά, περιβάλλον, ανάδειξη και προστασία του- και ως επιστέγασµα ειδικά για τη φετινή και ίσως και για την επόµενη χρονιά ασφάλειά
του υγειονοµική ασφάλεια του τουριστικού προορισµού που λέγεται Ελλάδα, νοµίζω ότι θα έχουµε κάνει αρκετά βήµατα.
Πιο αναλυτικά, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το
παρόν νοµοσχέδιο επιτυγχάνεται η βελτίωση του θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισµού, εισάγονται
διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, θεσπίζεται σήµα glamping
µε στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και τον
εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου για καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της τουριστικής αγοράς.
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Ακούω κάποια κριτική για το glamping. Γιατί να θέτει τους
όρους το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο και όχι το Υπουργείο για
το ποιος µπορεί να αποκτήσει το συγκεκριµένο σήµα; Υπάρχει
πιο αυστηρή αξιολόγηση, υπάρχει πιο αντικειµενική αξιολόγηση
για το αν κάποιος επιχειρηµατίας έχει συµµορφωθεί στους
όρους από την αξιολόγηση η οποία υλοποιείται από τους συναδέλφους του, αλλά ταυτοχρόνως και ανταγωνιστές του.
Αυτή είναι η πιο αυστηρή αξιολόγηση και είναι και θεσµική
αξιολόγηση, διότι το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο αποτελεί τον
τουριστικό σύµβουλο της πολιτείας. Είναι θεσµοθετηµένο όργανο, αναγνωρισµένο και αποδεκτό. Κατά συνέπεια, τι θέλουµε;
Τα πάντα να τα αποφασίζει ένας Υπουργός, να δηµιουργούµε
γραφειοκρατία και καθυστερήσεις, να υπεισέρχονται πολιτικά ζητήµατα ή να αντιµετωπίζονται αυτά τα ζητήµατα κορυφαίας σηµασίας για τη διαµόρφωση του τουριστικού προϊόντος µε
τεχνοκρατικούς–επαγγελµατικούς όρους.
Εισάγονται διατάξεις βεβαίως αρµοδιότητας του Υπουργείου
Οικονοµικών οι οποίες περιλαµβάνονται και στην ΚΥΑ που εκδόθηκε την προηγούµενη Παρασκευή, περιλαµβάνονται και βεβαίως τα υγειονοµικά πρωτόκολλα.
Όλα τα µέσα ενηµέρωσης αναρτούν πώς ανοίγει ο ελληνικός
τουρισµός και τι περιλαµβάνουν τα υγειονοµικά πρωτόκολλα.
Διαµορφώνουµε την κατάσταση, ιδιαίτερα για τη φετινή χρονιά,
και σε ευρωπαϊκό και όχι µόνο εθνικό επίπεδο.
Και βεβαίως, όπως προανέφερα, έχουµε µε τις διατάξεις του
νοµοσχεδίου την ενίσχυση της επιχειρηµατικής ευελιξίας των φορέων ίδρυσης και εκµετάλλευσης περιοχών ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης. Το περιβαλλοντικό αποτύπωµα του εν λόγω
νοµοσχεδίου αναµένεται να είναι θετικό, καθώς οι εξελίξεις που
αφορούν την ίδρυση και τη λειτουργία καταδυτικών πάρκων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βάζουν τα πράγµατα σε ένα νοµοθετικό πλαίσιο, που σηµαίνει ελεγχόµενο.
Λέµε γιατί δεν µπορούν να κάνουν στα καταδυτικά πάρκα οι
αυτοδύτες µόνοι τους καταδύσεις, στη συντριπτική πλειοψηφία
των οποίων είναι καλών προθέσεων, αλλά η ελεύθερη κατάδυση
σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους µπορεί να µας δώσει τη βεβαιότητα ότι θα είναι ασφαλής για το πολιτιστικό µας απόθεµα
µια τέτοια κατάδυση; Δεν είναι καλύτερα να είναι σε ένα νοµοθετικό και ελεγχόµενο πλαίσιο;
Για τις περιοχές ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης
άκουσα κάποιες διαµαρτυρίες από την Αντιπολίτευση. Πλην
όµως δεν κάνει τίποτα άλλο το νοµοσχέδιο αυτό µε τις διατάξεις
του να φέρνει και σε αυτές τις περιοχές ό,τι ίσχυε στα ΕΣΧΑΔΑ
και στα ΕΣΧΑΣΕ τα οποία η προηγούµενη κυβέρνηση υιοθέτησε
και υλοποιήθηκαν σηµαντικές επενδύσεις. Μια που έχω πρόχειρη
στη µνήµη µου είναι αυτή της Κοιλάδας Αργολίδος την οποία διαφήµιζε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Τώρα, λοιπόν, που γίνεται το ίδιο για τις περιοχές ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης γιατί είναι έκνοµο. Γιατί είναι αντισυνταγµατικό, γιατί είναι αντιπεριβαλλοντικό; Και να το λένε άλλα
κόµµατα στην περίµετρο του Κοινοβουλίου, το καταλαβαίνω,
αλλά να το λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση η οποία –καλώςστήριξε αυτά τα σχέδια, για ποιον λόγο;
Στην ουσία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το νοµοσχέδιο συµβάλλει στην επανεκκίνηση της τουριστικής διαδικασίας. Η χώρα ξεφεύγει από παλιοµοδίτικες ιδεοληψίες των τελευταίων ετών που
την κράτησαν στάσιµη και πλέον αποκτά εξωστρέφεια, η οποία
εξωστρέφεια χρειάζεται για την ανάδειξη και την ανάπτυξη διαφορετικών τουριστικών προϊόντων, ενώ µέσω του εκσυγχρονισµού
του θεσµικού πλαισίου, την κατάργηση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και την επίλυση των νοµοθετικών κενών και ασαφειών
ευνοείται η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αναβαθµίζεται
το παρεχόµενο τουριστικό προϊόν.
Όλα αυτά γίνονται υπό το πρίσµα της προστασίας του θαλάσσιου και ενάλιου πολιτιστικού περιβάλλοντος γιατί στη Νέα Δηµοκρατία αποδεικνύουµε έµπρακτα ότι µπορεί να υπάρξει
τουριστική ανάπτυξη µε παράλληλη προστασία της πολιτιστικής
µας κληρονοµιάς αλλά και του αξεπέραστου περιβάλλοντος.
Η χώρα µας, λοιπόν, για να κλείσω όπως ξεκίνησα, δεν είναι
µόνον ήλιος, θάλασσα και παραλίες. Η χώρα µας είναι πολλά περισσότερα. Εµείς µπορεί να το γνωρίζουµε αυτό. Ας το κάνουµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γνωστό και στον υπόλοιπο κόσµο. Η ιστορία µας, το παρελθόν
µας, ο φυσικός µας πλούτος, όταν διαχειρίζονται σωστά µε συγκεκριµένο και αναβαθµισµένο πλαίσιο, µπορούν να αποφέρουν
πολλαπλά οφέλη στη χώρα µας. Οι όποιες φοβίες εκφράζονται
είναι σεβαστές, αλλά ένα θεσµικό πλαίσιο είναι ένα όχηµα σιγουριάς. Η απουσία ενός θεσµικού πλαισίου δηµιουργεί αβεβαιότητες και προβλήµατα.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, λοιπόν, µε την πολιτική
της, αλλά και µε την προσπάθεια όλων των εµπλεκόµενων φορέων στον τουρισµό επιχειρεί την ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος το οποίο τέθηκε µέσα σε δύσκολες
συνθήκες, µέσα στη δίνη της κρίσης που δηµιούργησε η τελευταία πανδηµία, προσφέροντας ουσιαστικά εργαλεία σαν αυτά
που ανακοινώθηκαν.
Βεβαίως έχουµε και τις επόµενες φάσεις του σχεδίου, γιατί µας
καλεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να βάλουµε όλα τα πολεµοφόδια στο τραπέζι, να τα εξαντλήσουµε όλα, να βάλουµε όλο το
χρήµα στο τραπέζι από την αρχή, ενώ κανείς δεν µπορεί να πει µε
βεβαιότητα τι θα συµβεί µετά, τον Σεπτέµβριο, τον Οκτώβριο.
Σας είπα ότι η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ξέρει να εκπονεί
στρατηγικό σχεδιασµό και να τον εφαρµόζει. Με όλα αυτά, η
επανεκκίνηση του τουρισµού και της εστίασης σε αυτό το δύσκολο ξεκίνηµα, µε όλα αυτά που έχουν θεσµοθετήσει, µε αυτά
που ψηφίζουµε σήµερα θα γίνει µε πιο ασφαλή και πιο αποτελεσµατικό τρόπο.
Γι’ αυτό σας καλώ να υπερψηφίσετε, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις σας, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η γενική εισηγήτρια, συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αικατερίνη Νοτοπούλου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι,
συνάδελφοι, η συζήτηση του νοµοσχέδιου συνέπεσε µε την περιβόητη εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τα µέτρα που θα έσωζαν την οικονοµία και τον ελληνικό τουρισµό. Άνθρακας, όµως,
ο θησαυρός.
Για άλλη µια φορά και οι δικές σας ανακοινώσεις, κύριε Θεοχάρη, αλλά και όλου του κυβερνητικού επιτελείου απέδειξαν πως
η Κυβέρνησή σας δεν έχει κανένα απολύτως σχέδιο, αλλά έχει
µόνο ένα ευχολόγιο κι εσείς ειδικά πως έχετε ένα ευχάριστο πρόγραµµα µετάθεσης ενεργειών επ’ αόριστον.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν παρέχει καµµία απολύτως στήριξη στους µικροµεσαίους που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουρισµού. Δεν παρέχει στήριξη στις
επιχειρήσεις, δεν παρέχετε ρευστότητα. Επί πέντε µέρες τώρα
συζητάµε πως οι φορείς του τουρισµού, οι επιχειρηµατίες, δεν
έχουν καµµία απολύτως πρόσβαση στα επιχειρηµατικά εργαλεία
που η Κυβέρνησή σας ανακοινώνει.
Γνωρίζετε ότι δεν µπορούν να τα αξιοποιήσουν και επιµένετε
να λέτε ψέµατα. Επιλέγετε να αδιαφορείτε παντελώς για τις
πραγµατικές ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων και όλων
των συναφών επαγγελµάτων. Δεν καλύπτετε τα δηµοτικά τέλη,
ενώ γνωρίζετε πως και οι επιχειρήσεις έχουν πρόβληµα και οι
δήµοι βρίσκονται στο κόκκινο. Δεν µειώνετε τον φόρο διαµονής,
δεν υλοποιείτε ένα σοβαρό πρόγραµµα εσωτερικού τουρισµού,
υιοθετείτε τον τίτλο «Διακοπές για όλους» από την πρόταση του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν υιοθετείτε τη λογική.
Είναι προφανές ότι ρίχνετε απλώς µια σταγόνα στον ωκεανό,
µε ένα ασήµαντο για τις ανάγκες ποσό και υιοθετείτε µια εντελώς
λανθασµένη λογική. «Βαφτίζετε» την ανεργία, «βαφτίζετε» την εκ
περιτροπής εργασία, την αναστολή της εργασίας ως θωράκιση
της εργασίας. Γνωρίζετε όµως πως µε τα µέτρα που παίρνετε
καταργείτε στην πράξη τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Γνωρίζετε ότι φέρνετε ελαστικές σχέσεις εργασίας, µισά ωράρια, µισούς µισθούς, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αφήνετε
απροστάτευτους όσους δεν έχουν συµβάσεις, όσους είναι εποχικοί εργαζόµενοι, όσοι είναι άνεργοι από τον χώρο του τουρισµού. Καµµία ουσιαστική στήριξη στους ανθρώπους που
υπηρετούν το όραµα και το προϊόν του ελληνικού τουρισµού για
όλα αυτά τα χρόνια µε την ψυχή τους.
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Χιλιάδες εργαζόµενοι λοιπόν, είναι απροστάτευτοι. Μιλάµε για
επτακόσιες χιλιάδες και πάνω εργαζόµενους στον τουρισµό και
επισιτισµό και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Ταυτόχρονα, βέβαια, µε αυτή σας την αδιαφορία, βρίσκετε µία
χρυσή ευκαρία να κάνετε «δωράκια» σε ηµέτερους. Το κάνατε
όλη την προηγούµενη περίοδο, το κάνετε και µε τα µέτρα που
ανακοινώσατε και το κάνετε και µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα.
Εξακολουθείτε να διαφηµίζετε υγειονοµικά πρωτόκολλα, αλλά
τρεις µέρες τώρα σας ζητάµε να τα παρουσιάσετε. Επιλέξατε
στην παρουσίαση των µέτρων µε τον Πρωθυπουργό να αναφερθείτε σε αυτά µε µία πάρα πολύ καλοστηµένη παρουσίαση,
πράγµατι, αλλά υγειονοµικά πρωτόκολλα δεν είδαµε.
Δεν έχετε δώσει απαντήσεις ακόµα ούτε ως προς το ποιος εκπονεί τα υγειονοµικά πρωτόκολλα. Είπατε, βέβαια, ότι η πιστοποίηση θα γίνεται από ιδιώτες, άλλη µία εξυπηρέτηση. Δεν λέτε
ποιος θα ελέγχει. Μας αναφέρατε µία σειρά από αρχές, χωρίς
να ξεκαθαρίσετε ποιος κάνει τι. Ούτε πώς θα µοιραστεί αυτό το
κόστος και το βάρος για τους επιχειρηµατίες που καλούνται,
όταν τα βγάλετε αυτά τα πρωτόκολλα, να τα υλοποιήσουν.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σας ζητά να καταθέσετε ένα σχέδιο, το
οποίο δεν έχετε εκπονήσει. Τι θα παραδώσετε; Λευκές σελίδες;
Αοριστολογίες; Υποθέσεις; Την απόφαση της Κοµισιόν τη γνωρίζετε, αλλά δεν έχετε καταθέσει τίποτα σήµερα εδώ.
Δυστυχώς, δεν φτάνει µόνο αυτό. Το κρισιµότερο είναι ότι
είστε παντελώς ανακόλουθος στο ζήτηµα προστασίας της δηµόσιας υγείας. Πριν λίγες ηµέρες αναφερόσασταν στα µαζικά τεστ
που θα πρέπει να κάνει κάθε τουρίστας που έρχεται στη χώρα
µας εβδοµήντα δύο ώρες πριν. Τι άλλαξε και ξεπεράσατε αυτή
σας την δέσµευση; Αυτό που άλλαξε είναι ότι δεν είχατε συνοµιλήσει µε τους ειδικούς.
Εδώ, πράγµατι, υπάρχει ένα κενό από µεριάς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Θα έπρεπε να έχει εκπονήσει ένα κοινό πλαίσιο µέτρων
και κανόνων και όχι να περιοριστεί σε συστάσεις. Έριξε το βάρος
µόνο στις αεροµεταφορές. Πράγµατι.
Εσείς, ωστόσο, τι κάνατε για να το καλύψετε αυτό; Ανακοινώνετε υγειονοµικά πρωτόκολλα και την υποχρεωτικότητα για τεστ
στο ακροατήριο της νεολαίας της Νέας Δηµοκρατίας, προκειµένου προφανώς να γίνεται αρεστός. Αυτή ήταν η αγωνία σας.
Είπατε για υγειονοµικό διαβατήριο. Άλλο ατόπηµα. Κάθε επιβάτης πτήσης από το εξωτερικό προς την Ελλάδα θα πρέπει
εντός των τελευταίων εβδοµήντα δύο ωρών να έχει λάβει πιστοποιητικό υγειονοµικού χαρακτήρα. Αυτό στις 9 Μαΐου. Μία σειρά
από διαφορετικές τοποθετήσεις. Μάλιστα, φτάσατε χθες να
πείτε -και πραγµατικά πώς το σκεφτήκατε;- ότι ένας τουρίστας
στη χώρα µας δεν µπορεί να εµφανίσει συµπτώµατα τις έξι-επτά
ηµέρες που θα µείνει. Καµµία αίσθηση σοβαρότητας.
Εσείς έρχεστε και κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ, που µε αίσθηµα
ευθύνης, όχι απλά ξανάστησε το ΕΣΥ, που εσείς είχατε διαλύσει
όλα τα προηγούµενα χρόνια της δικής σας διακυβέρνησης, αλλά
και που υλοποίησε κατά γράµµα και υποστήριξε απόλυτα τις
οδηγίες των ειδικών και εµπειρογνοµώνων.
Μικροκοµµατική Αντιπολίτευση, όπως το δικό σας κόµµα,
εµείς δεν κάναµε. Εσείς, όµως, ο ίδιος έρχεστε και µπερδεύετε
την κοινή γνώµη µε τις αλλαγές, τα ολισθήµατα, δηµιουργείτε
ένα αίσθηµα ανασφάλειας ελλείψει σοβαρού σχεδιασµού. Τόσο
καιρό, λοιπόν, µιλάτε, χωρίς να περιµένετε τις ανακοινώσεις και
τις αποφάσεις του ΕΟΔΥ, των εµπειρογνωµόνων και ο µόνος σας
στόχος είναι να εντυπωσιάσετε τα κοµµατικά σας ακροατήρια.
Εµείς από την πρώτη µέρα ήµασταν σαφείς. Δεν χρειάζονται
ούτε λόγια του αέρα, ούτε λάθη, ούτε πρακτικές που µόνο ζηµιά
κάνουν. Για εµάς πρέπει να λειτουργήσει ο τουρισµός, πάντα µε
πρώτη µέριµνα τη δηµόσια υγεία. Η προστασία, λοιπόν, της δηµόσιας υγείας είναι απαραίτητο να συµβεί και µπορεί να υπάρξει
µόνο αν υπάρχει επιχειρησιακή, οργανωτική και λειτουργική ετοιµότητα του δηµοσίου συστήµατος. Να αναγνωρίζει κάθε πιθανό
και ύποπτο κρούσµα, να αποµονώνεται και να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τους ειδικούς. Μοριακά τεστ, γρήγορα τεστ ελέγχου, σοβαρά, αξιόπιστα, µαζικά, σε κάθε
προορισµό. Ενίσχυση των µονάδων υγείας σε κάθε τουριστικό
προορισµό.
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Δεν µας έχετε πει ποια είναι τα κέντρα αναφοράς, αν υπάρχει
επάρκεια σε γιατρούς, αν υπάρχει γρήγορο µοριακό τεστ. Χρειάζεται, λοιπόν, ένα σχέδιο, που δεν το έχετε, όπως δεν έχετε και
τα υγειονοµικά πρωτόκολλα.
Κύριε Υπουργέ, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πως η
γλώσσα η λανθάνουσα λέει την αλήθεια, όπως λέει και ο θυµόσοφος λαός µας. Έτσι, λοιπόν, χθες, στην τοποθέτησή σας κατά
τη δεύτερη ανάγνωση του νοµοσχεδίου, σας ξέφυγε µάλλον και
είπατε ότι καθένας από τους επιχειρηµατίες θα πάρει την απόφασή του για το αν θα ανοίξει ή όχι.
Αυτό είναι το σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας, να µετακυλήσει
όλο το βάρος, όλη την ευθύνη, στους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, να τους κάνει να είναι ζόµπι, όπως λένε οι Υπουργοί σας.
Το πλάνο σας είναι τόσο ξεκάθαρο όσο το χρονοδιάγραµµα της
υλοποίησής του.
Υποπέσατε, όµως, κύριε Υπουργέ, και σε ένα ακόµα λεκτικό
ατόπηµα. Στην προσπάθειά σας να µας πείσετε για τις επιτυχίες
του ελληνικού τουρισµού και για το πώς έχει αλλάξει η εικόνα
στο εξωτερικό, παραδεχθήκατε ότι το αποτέλεσµα αυτό ήρθε ως
καρπός των προσπαθειών των τελευταίων ετών.
Να σας θυµίσουµε, λοιπόν, πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση τα
τελευταία χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ, που τα στελέχη σας κατηγόρησαν
ότι δεν θέλει τουρίστες, ενώ γνωρίζετε ότι φέραµε ρεκόρ σε αφίξεις και επενδύσεις και, επίσης, διαχειριστήκαµε µία σειρά από
κρίσεις µε πολύ µεγάλη επιτυχία. Και όχι των τελευταίων εβδοµάδων, όπως σπεύσατε να διορθώσετε όταν το καταλάβατε.
Αναρωτιέµαι, επίσης, γιατί εξακολουθείτε να διατυπώνετε
διαρκώς τη φράση ότι «είναι µία χρυσή ευκαιρία, ίσως και η µοναδική, για να δώσουµε ένα τέλος στον ερασιτεχνισµό», όταν µας
καταθέτετε ένα νοµοσχέδιο που µόνο ερασιτεχνισµό έχει. Μόνο
ανωριµότητα δείχνει. Ατελείς διατάξεις, λανθασµένες διατάξεις,
αντισυνταγµατικές διατάξεις, προχειρότητα, αποσπασµατικότητα, µία σειρά από διατάξεις άλλων Υπουργείων, που δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν ούτε το Σύνταγµα κάποιες φορές, το
χωροταξικό πλαίσιο. Δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τίποτα. Και δεν
είναι και οι Υπουργοί εδώ για να το υποστηρίξουν.
Υπό την προφανή, λοιπόν, κατάσταση των επιπτώσεων της
πανδηµίας, εµείς αυτό που περιµέναµε ήταν έναν νόµο-πλαίσιο
που θα καταφέρει να στηρίξει τη µικροµεσαία επιχείρηση, να διασώσει τον ελληνικό τουρισµό, προκειµένου να µην οδηγηθεί σε
ύφεση ολόκληρη η ελληνική οικονοµία.
Την είχατε, κύριε Υπουργέ, την ευκαιρία, να σώσετε χιλιάδες
επιχειρήσεις, να σώσετε χιλιάδες εργαζόµενους. Επιλέγετε να
αδιαφορείτε. Όπως επιλέξατε να αδιαφορήσετε και για όλες τις
βελτιώσεις, προσθήκες, αλλαγές, επισηµάνσεις, την αγωνία που
εκφράστηκε από τους φορείς και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, σε αυτή την πολύ κακή fast track διαδικασία.
Είναι προφανές ότι δεν σας ενδιαφέρει να υλοποιηθεί ούτε ο
καταδυτικός τουρισµός, ούτε το glamping, ούτε τα όσα φέρατε
κ.λπ.. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να πείτε ότι το κάνατε. Δεν
το κάνατε σωστά, όµως.
Είχατε την ευκαιρία, λοιπόν, να ενσωµατώσετε ρυθµίσεις για
την ουσιαστική στήριξη του κλάδου. Ούτε αυτό το κάνατε. Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο, που επί της ουσίας είναι µία πολύ πρόχειρη
παράθεση διαφορετικών διατάξεων. Με πρόχειρο τρόπο ρυθµίζετε τον καταδυτικό τουρισµό, χωρίς επαρκή τεκµηρίωση περιβαλλοντικά. Αυτό είναι ένα έλλειµµα σε όλη την έκταση του
νοµοσχεδίου. Και, βέβαια, δεν έχετε καµµία πρόνοια απολύτως
για όσους υπηρετούν τον τουρισµό.
Μη µας πείτε ότι αυτά τα ερωτήµατα απαντήθηκαν προχθές
από τον Πρωθυπουργό. Θα κοροϊδεύετε µόνο τον εαυτό σας και
κανέναν άλλον. Διότι η αγωνία των φορέων του τουρισµού εκφράζεται δύο ηµέρες συνεχόµενα. Δεν υπάρχει καµµία απολύτως ικανοποίηση από τα µέτρα. Αγωνία υπάρχει, απαισιοδοξία
και απόγνωση.
Καταθέτετε, επίσης, ένα νοµοσχέδιο όπου ο ίδιος υποβαθµίζετε τον ρόλο του Υπουργείου. Πρωτοφανές! Ο ίδιος ο Υπουργός να δίνει αρµοδιότητες του Υπουργείου του -συνήθως το
αντίθετο συµβαίνει- στο ΤΑΙΠΕΔ, στο ξενοδοχειακό επιµελητήριο, στη Marketing Greece. Φαντάζοµαι, θα είδατε και το πόρισµα
της ανεξάρτητης αρχής σχετικά. Και θα επανέλθουµε.
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Καταθέτετε ένα σχέδιο που περιλαµβάνει κάποιες διατάξεις
στα όρια της αντισυνταγµατικότητας, είτε πρόκειται για την προσθήκη των δασικών εκτάσεων για την προσµέτρηση των όρων
δόµησης, είτε πρόκειται για τη νοµοθεσία για τον αιγιαλό, είτε
πρόκειται, κυρίως, για την παραβίαση του αρχαιολογικού νόµου.
Σας επισηµάναµε πάρα πολλές φορές αυτές τις µέρες ότι αυτά
δεν θα µπορέσουν να βρουν εφαρµογή και εµείς οι ίδιοι είµαστε
αυτοί που σας δώσαµε τις λύσεις. Και έρχεστε σήµερα και παρουσιάζετε κάποιες αποσύρσεις κάποιων διατάξεων, αλλά όχι των σωστών. Διότι έχουµε πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα, όχι µόνο εµείς,
ολόκληρη η χώρα, όταν παραβιάζετε τον αρχαιολογικό νόµο, όταν
παραδίδετε αρχαιολογικούς χώρους στην ιδιωτικοποίηση. Είναι
προφανές το τι προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε.
Προκαλεί, επίσης, απορία γιατί το Υπουργείο φέρνει σοβαρές
χωροταξικές ρυθµίσεις, χωρίς στοιχειώδη αναφορά στον χωροταξικό του τουρισµό, αυτό που εσείς έχετε δεσµευτεί ότι θα φέρετε µέχρι τέλος του έτους. Μα, ούτε σε αναφορά δεν το
περιλαµβάνετε. Πού είναι το σχέδιό σας;
Είναι προφανές πως όλοι θέλουµε τις επενδύσεις, υγιείς επενδύσεις, στρατηγικές επενδύσεις, σοβαρές επενδύσεις είναι
αυτές που θα εγγυηθούν και τη δυναµική επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισµού. Αυτές, όµως, θα πρέπει να γίνονται µε περιβαλλοντικό πρόσηµο. Διότι µόνο τότε µπορεί να γίνουν
πραγµατικά µοχλός δίκαιης και βιώσιµης ανάπτυξης. Σε αυτό δεν
µας έχει επιβεβαιώσει µόνο ο κορωνοϊός, αλλά η κλιµατική αλλαγή και µία σειρά από κρίσεις που περάσαµε τα προηγούµενα
χρόνια. Είναι προφανές πως αλλάζουν και οι προτιµήσεις των ταξιδιωτών. Στρέφονται στην ποιότητα, κάτι που εσείς αγνοείτε, θεσµοθετώντας το glamping.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε υπέρ αυτών των ρυθµίσεων που διευκολύνουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Γι’ αυτό σας καταθέσαµε προτάσεις. Εσείς πάλι είστε φανερά υπέρµαχοι ενός
άναρχου σχεδιασµού, που το µόνο που κάνει είναι να επαναλαµβάνει στρεβλώσεις του παρελθόντος διαρκώς και να παραδίδει
τον δηµόσιο χώρο στα χέρια συγκεκριµένων επιχειρηµατικών
συµφερόντων.
Ας µην ξεχνάµε, όµως, ότι το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε θα
έπρεπε να αφορά κυρίως το πλαίσιο για τον καταδυτικό τουρισµό.
Δέκα µήνες στο Υπουργείο δεν καταφέρατε να βγάλετε µία
ΚΥΑ για µία σειρά από θεµατικές µορφές τουρισµού που τις χρειάζεται η χώρα, που τις χρειάζεται ο ελληνικός τουρισµός ως µοχλούς. Και φέρνετε µόνο µία κι αυτή µε τόση προχειρότητα που
δεν θα µπορέσει να εφαρµοστεί.
Γιατί ο καταδυτικός τουρισµός αποτελεί έναν τοµέα τουρισµού
ιδιαίτερα ποιοτικό. Ελκύει και προσελκύει ανθρώπους µε σεβασµό προς το περιβάλλον, που ξοδεύουν και πάρα πολλά χρήµατα
και διανύουν µεγάλες αποστάσεις για να απολαύσουν τον βυθό,
θα µπορούσαν και της χώρας µας. Είπαµε, όµως, έχετε κάνει
λάθη ανάµεσα στο νοµοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση.
Θα περιµέναµε, λοιπόν, να καταθέσετε σήµερα ένα σχέδιο που
φέρνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί η πλούσια βιοποικιλότητα
του τόπου. Δεν εναρµονίζεστε ούτε µε τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες
και προτάσεις για το dumping.
Πάµε, λοιπόν. Στον καταδυτικό τουρισµό λέτε ότι φέρνετε κάτι
καινούργιο. Δεν είναι ένα πρωτόλειο κείµενο. Βαφτίζετε νέο τις
επικαιροποιήσεις του ν.3409/2005. Ήδη από τον ορισµό του σκοπού του καταδυτικού τουρισµού παραλείπετε την πρόβλεψη για
υγειονοµική προστασία και φροντίδα των δυτών. Θα έπρεπε κατ’
ελάχιστον να έχετε ζητήσει και να παρουσιάζεται αυτήν τη στιγµή
από το Υπουργείο Υγείας ένα επιχειρησιακό σχέδιο για αντιµετώπιση περιστατικών της νόσου των δυτών.
Θα πρέπει, επίσης, κατά την άποψή σας, ο αυτοδύτης, που
συχνά είναι αυτός που ανακαλύπτει και τα ναυάγια, να πληρώνει
προκειµένου να µπορέσει να κάνει κατάδυση στον εκάστοτε πάροχο που εσείς προτιµάτε. Το τροµακτικό ολίσθηµά σας είναι το
ότι διατηρείτε την διάταξη του άρθρου 13, µε την οποία τροποποιείτε προηγούµενες διατάξεις περί καταδυτικών πάρκων. Όχι
µόνο καταργείτε την απαγόρευση για ίδρυση καταδυτικών πάρκων σε απόσταση µικρότερη των τριών ναυτικών µιλίων από έναν
κηρυγµένο ενάλιο χώρο, αλλά προχωράτε ακόµα παραπέρα. Επι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τρέπετε την ένταξη ενός κηρυγµένου ενάλιου και αρχαιολογικού
χώρου µέσα στο ίδιο το καταδυτικό πάρκο. Κατά συνέπεια,
αυτός που θα διαχειρίζεται το καταδυτικό πάρκο, θα διαχειρίζεται και τον αρχαιολογικό χώρο.
Γιατί δεν αποσύρατε αυτές τις διατάξεις; Ξέρετε πάρα πολύ
καλά πως αντιβαίνει και παραβιάζει κατάφωρα τον αρχαιολογικό
νόµο, µε βάση τον οποίο αρχαία και νεότερα µνηµεία που ανήκουν ήδη κατά κυριότητα και νοµή στο δηµόσιο τίθενται εκτός
πεδίου συναλλαγών, καθίστανται ανεπίδεκτα χρησικτησίας κι
εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας.
Δεν τις καταργήσατε αυτές τις διατάξεις και είναι προφανές
πως δεν µπήκαν εκ παραδροµής. Διότι εµείς σας αναφέραµε τρία
συγκεκριµένα σηµεία: Άρθρο 6, παράγραφος 13, άρθρο 13, παράγραφος 12, τελευταίο εδάφιο και παράγραφος 6, τα τρία τελευταία εδάφια. Το ότι µετά από τόση συζήτηση, µετά από τόση
αντίδραση στην πρόθεση να προσφύγουν στο Σ.τ.Ε. και απολύτως δίκαια, εσείς δεν τα αποσύρετε. Άρα, προφανώς, δεν γίνεται
εκ παραδροµής.
Δεν υπάρχει καµµία σύνδεση για το dumping µε το Πρωτόκολλο της Βαρκελώνης ή µε τα guidelines της Νάπολης. Προκαλεί προβληµατισµό ότι κάτω από την ταµπέλα του καταδυτικού
τουρισµού αναψυχής περιλαµβάνεται πλήθος τροποποιήσεων
χωρίς αναφορά στο χωροταξικό. Τα προσπερνάω.
Τουριστικοί λιµένες. Εισάγετε ρυθµίσεις κι έρχεστε για άλλη
µία φορά να υποβαθµίσετε τον ρόλο του Υπουργείου. Δίνετε αρµοδιότητες του Υπουργείου στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ξέρετε ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ταχύτατα εκδόθηκαν τρία προεδρικά
διατάγµατα για τις µαρίνες Πύλου, Αλίµου, Χίου. Προχθές ψηφίσατε τον νόµο έκτρωµα για το περιβάλλον κι έρχεστε και τον αλλάζετε σήµερα.
Πώς καταθέτετε ρυθµίσεις, όπως -αν είναι δυνατόν- η ενσωµάτωση γειτνιαζόντων δασικών εκτάσεων προκειµένου να συνυπολογιστεί στους συντελεστές δόµησης; Βάσει ποιου νόµου και
ποιου σχεδιασµού τα καταθέτετε; Θα µου πείτε εσείς έχετε φτάσει να καταργείτε τον ελεύθερο ανταγωνισµό δίνοντας όλη την
προβολή για την προώθηση της χώρας σε µία και µόνο η συγκεκριµένη ιδιωτική εταιρεία, µε ΠΝΠ, εν µέσω κορωνοϊού. Αυτή
ήταν η µόνη σας µέριµνα και αυτό είναι το µόνο µέτρο που έχετε
πάρει για τον ελληνικό τουρισµό.
Κι ενώ ο τουριστικός κόσµος χάνεται, εσείς φέρνετε ένα νέο
τύπο καταλύµατος -και σωστά- το glamping., το οποίο υπονοµεύετε µόλις το θεσµοθετείτε. Είναι δυνατόν να φέρνετε ένα νέο
τουριστικό προϊόν χωρίς καµµία λειτουργική και τεχνική προδιαγραφή, παρά µόνο αόριστες αναφορές σε ποιοτικά κριτήρια; Σας
είπαµε ότι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων.
Επιτρέπετε δε το χειρότερο, να χορηγηθεί προσωρινή άδεια χρήσης σήµατος glamping χωρίς να υπάρχουν λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, αφού δεν τις έχει εκπονήσει ακόµα το
ΞΕΕ, για µία πενταετία. Το νοµοθετείτε ακριβώς;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Όσον αφορά την παραχώρηση της απλής χρήσης στους αιγιαλούς, εκµεταλλεύεστε την πανδηµία για να περάσετε ό,τι σας
συµφέρει. Δεν γίνεται καµµία συγκεκριµένη αναφορά στο σχέδιό
σας. Προβαίνετε σε µόνιµες ρυθµίσεις. Ακόµα δεν το έχετε τροποποιήσει. Με πρόσχηµα την πανδηµία, λοιπόν, ανοίγετε την κερκόπορτα για κατάληψη του δηµόσιου χώρου. Η πανδηµία,
βέβαια, για εσάς δικαιολογεί συνήθως µόνιµες ρυθµίσεις που καλύπτουν το όραµά σας για τον δηµόσιο χώρο.
Για τα υγειονοµικά πρωτόκολλα να κάνω µία ερώτηση µόνο,
γιατί δεν έχουµε και χρόνο. Πού είναι αυτά τα υγειονοµικά πρωτόκολλα; Είναι η ίδια ερώτηση που σας κάνουµε τρεις µέρες
τώρα. Ποιος τα δίνει; Πού θα τα δίνει; Ποιος θα ελέγχει; Ποιος
θα είναι ο φορέας πιστοποίησης. Πού θα εκπαιδευτούν και πώς
θα εκπαιδευτούν οι εργαζόµενοι; Ποιος θα καλύψει το κόστος;
Θα καταλήξω, κύριε Υπουργέ, κρίνοντας το σύνολο των διατάξεων που φέρνετε ως κατώτερες των περιστάσεων και των
αναγκών του ελληνικού τουρισµού. Και το κάνουµε µε λύπη, διότι
ο ελληνικός τουρισµός είναι η ψυχή της Ελλάδας, είναι η καρδιά
της Ελλάδας και είναι και η βαριά βιοµηχανία της χώρας. Κι εσείς
αδιαφορείτε παντελώς.
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Χάνετε µία ευκαιρία καλής και ουσιαστικής νοµοθέτησης προκειµένου να εξυπηρετήσετε πολύ λίγους και συγκεκριµένους.
Αδιαφορείτε για την επόµενη µέρα του ελληνικού τουρισµού.
Προτιµάτε να πηγαίνετε σε καλοστηµένα ή κακοστηµένα, όπως
αποδεικνύεται, σόου. Οι φορείς και ο κόσµος του τουρισµού,
όµως, έχουν απογοητευτεί γιατί τους έχετε αφήσει απροστάτευτους.
Κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός τουρισµός έχει βαθιές και πολύ
γερές ρίζες. Είτε τον βοηθήσετε είτε αδιαφορήσετε, θα ανακάµψει, θα επανακκινήσει, θα τα καταφέρει. Θα θυµάται, όµως, ότι
τον αφήσατε αβοήθητο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Νοτοπούλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Φραγγίδης, ειδικός αγορητής του
Κινήµατος Αλλαγής, για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια
ότι η ανθρωπότητα και ολόκληρος ο πλανήτης έχουν εισέλθει
τους τελευταίους µήνες σε αχαρτογράφητα νερά. Οι κυβερνήσεις ανά τον κόσµο έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόµου για
να διαχειριστούν µία πρωτόγνωρη κατάσταση.
Ως χώρα, οφείλουµε να οµολογήσουµε πως πήγαµε καλά στη
φάση της υγειονοµικής κρίσης. Είχαµε δε την τύχη να µη ζήσουµε την εµπειρία άλλων γειτονικών χωρών, όπως της Ιταλίας,
της Ισπανίας, ακόµα και της Γαλλίας και της Βρετανίας. Είχαµε
δε και τον χρόνο να προετοιµαστούµε. Δείξαµε ακόµη ότι σαν
πολίτες είχαµε συνέπεια και υπευθυνότητα.
Το επόµενο στοίχηµα είναι να ανατρέψουµε την οικονοµική και
κοινωνική απορρύθµιση, να αποφύγουµε µία τυχόν οικονοµική
πανδηµία. Η οικονοµία και η απασχόληση είναι βασικά διακυβεύµατα της επόµενης µέρας. Αν δεν τα καταφέρουµε, υπάρχει κίνδυνος να περάσουµε µία κρίση που µπροστά της θα ωχριά η
προηγούµενη που ήδη ζήσαµε για πολλά χρόνια.
Η Κυβέρνηση, αφού το τελευταίο διάστηµα επιδόθηκε σε ένα
επικοινωνιακό παιχνίδι µε αλλεπάλληλες προαναγγελίες µέτρων
για την επανεκκίνηση της οικονοµικής δραστηριότητας, αναγκάστηκε να ανακοινώσει µε καθυστέρηση µέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τουρισµού και της εργασίας. Είναι µέτρα που
κινήθηκαν στη φιλοσοφία του δηµοσιευµένου εδώ και καιρό προγράµµατος του Κινήµατος Αλλαγής για την αντιµετώπιση της κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης.
Γι’ αυτό, συνάδελφοι, δεν χρειάζονται ούτε εµµονές ούτε λαϊκισµοί. Χρειάζεται εγρήγορση, υπευθυνότητα, για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στις ανάγκες των καιρών για τον
τουρισµό.
Δυστυχώς, όµως, τα µέτρα είναι ανεπαρκή και χωρίς επεξεργασία. Το πρόγραµµα προβλέπει επιδότηση της εργασίας που
συνδέεται, όµως, µε µείωση αποδοχών και ελαστικές µορφές
απασχόλησης.
Nα θυµίσω ότι η δική µας πρόταση αφορούσε επιδότηση του
µισθού των εργαζοµένων στις πληττόµενες επιχειρήσεις κατά
40% για έξι µήνες.
Η µείωση προκαταβολής φόρου παραπέµπεται για τον Ιούλιο,
χωρίς, όµως, να προσδιορίζεται το ποσοστό της. Τα δάνεια, δε,
προς τις επιχειρήσεις βασίζονται στην καλή διάθεση των τραπεζών, οι οποίες, όµως, δεν δείχνουν πρόθυµες να δανειοδοτήσουν, θέτοντας πολλές φορές ανέφικτες, για τις περισσότερες
επιχειρήσεις, προϋποθέσεις, όπως είναι η τραπεζική ενηµερότητα.
Από το διάγγελµα του Πρωθυπουργού και τις εξαγγελίες του
Υπουργού Τουρισµού για την επανεκκίνηση του τουριστικού
τοµέα, δηλαδή της ατµοµηχανής της οικονοµίας µας, δεν προκύπτει ένα πλήρες και ολοκληρωµένο σχέδιο. Η απουσία σηµαντικών µέτρων, όπως η κατάργηση του τέλους διανυκτέρευσης,
η µείωση των τελών προσγείωσης, η δυναµική ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού, η επαναφορά των µειωµένων συντελεστών
ΦΠΑ στα νησιά, η αξιοπρεπής κατοχύρωση των εργαζοµένων και
η κατάρτιση συµφωνιών µε χώρες που αναµένουµε τουρισµό,
δείχνουν ότι η Κυβέρνηση δεν µελέτησε σωστά για την ενίσχυση
του τουρισµού του 2020.
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Στόχος µας υποτίθεται ότι είναι η δηµιουργία της εικόνας
ασφαλούς προορισµού για τη χώρα µας. Πώς θα συµβεί αυτό,
όταν σήµερα οδηγούµαστε στην ελεύθερη, χωρίς έλεγχο, προσέλευση τουριστών µε πραγµατοποίηση µόνο δειγµατοληπτικών
ελέγχων, που δεν γνωρίζουµε καν πώς θα διενεργούνται;
Είναι προφανές ότι το σχέδιο της Κυβέρνησης χωλαίνει.
Τα υγειονοµικά πρωτόκολλα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
την επαναλειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Το ότι δεν
τα έχετε δηµοσιοποιήσει µέχρι στιγµής, προκαλεί σύγχυση σε
επαγγελµατίες, αλλά και σε επισκέπτες.
Σε λίγες µέρες, δε, θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις και ακόµα δεν
γνωρίζουν πώς θα λειτουργήσουν και πώς θα υποδεχθούν τους
επισκέπτες τους.
Τα πρωτόκολλα απαιτούν και την παροχή σχετικής εκπαίδευσης και για τους επιχειρηµατίες και για τους εργαζόµενους και
για τους επισκέπτες. Πότε θα γίνει αυτό;
Ανακοινώθηκε ότι σε κάθε κατάλυµα θα οριστεί συνεργαζόµενος γιατρός. Ως γνωστόν, όµως, ο τουρισµός στη χώρα µας στηρίζεται κυρίως σε µικρές τουριστικές µονάδες. Το κόστος του
γιατρού θα κληθεί να το καλύψει η εκάστοτε τουριστική µονάδα;
Και τι θα γίνει µε τους τουριστικούς προορισµούς που δεν διαθέτουν ιατρικό προσωπικό;
Εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής καταθέσαµε στις 4 Μαΐου -πρώτοι
απ’ όλα τα κόµµατα- εθνικό σχέδιο για την έξοδο του τουρισµού
από την κρίση. Θα συνεχίσουµε να καταθέτουµε θετικές προτάσεις για τη διάσωση του τουρισµού µας, ευελπιστώντας ότι θα
βρούµε κάποτε ευήκοα ώτα από την πλευρά της Κυβέρνησης
προς όφελος της κοινωνίας και της οικονοµίας.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, δεν θα ήταν υπερβολή να πω, ότι
στην ουσία εµπεριέχει και ένα µίνι νοµοσχέδιο αρµοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος. Περιέχει διατάξεις που τροποποιούν
την πολεοδοµική και περιβαλλοντική νοµοθεσία, αφορούν δασικές
και αγροτικές εκτάσεις, τον αιγιαλό και την παραλία. Εγκρίνει παρεµβάσεις στο περιβάλλον, σε ευαίσθητες και προστατευόµενες
περιοχές, µε απουσία, όµως, ποιοτικών προδιαγραφών που θα συνεπάγονται σηµαντικούς κινδύνους για τα οικοσυστήµατα και υπονοµεύει τον τοπικό χαρακτήρα των διάφορων περιοχών.
Όπως επισήµανα και στη συζήτηση στην επιτροπή, το παρόν
νοµοσχέδιο δεν αποτελεί ολοκληρωµένη προσέγγιση του καταδυτικού τουρισµού. Αυτή η µορφή θεµατικού τουρισµού µπορεί
να αποτελέσει µία ιδιαίτερα σηµαντική πηγή εσόδων για την τουριστική βιοµηχανία της χώρας µας. Προσελκύει επισκέπτες αυξηµένης οικονοµικής δυνατότητας και µπορεί να δηµιουργήσει
πολλές θέσεις εργασίας. Προσφέρει τεράστιες δυνατότητες
ανάπτυξης. Ο ορισµός του εντός του νοµοσχεδίου είναι ελλιπής,
καθώς η έννοια του δεν θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στην
υποβρύχια περιήγηση, αλλά να εκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες που λειτουργούν γύρω από τις καταδύσεις, όπως εκθεσιακούς χώρους, χερσαίες εγκαταστάσεις προσοµοίωσης
καταδύσεων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατάδυσης και
πολλά άλλα.
Κάναµε συγκεκριµένες προτάσεις κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας στις επιτροπές. Προτείναµε αντί για Συµβούλιο Καταδυτικού Τουρισµού να δηµιουργηθεί µία επιτροπή
παρακολούθησης καταδυτικού έργου, µε τη συµµετοχή, όµως,
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επισηµάναµε ότι στη σύνθεσή του
συµµετέχει ένας πάροχος καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής,
χωρίς, όµως, να διευκρινίζονται τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγεται ο πάροχος.
Τονίσαµε ότι για τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους η
Εφορία Ενάλιων Αρχαιοτήτων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στη
φύλαξη, στη λειτουργία και τη συντήρησή τους. Η φύλαξη πρέπει
να είναι υποχρεωτική και να διευκρινίζεται ο τρόπος µε τον
οποίον θα φυλάσσονται οι ενάλιες αρχαιότητες και να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο των κυρώσεων για παραβάτη πάροχο ή και
µέλους του προσωπικού του, για αρχαιοκαπηλία ή σκόπιµη καταστροφή αρχαίων.
Αναφερθήκαµε στις δικαιολογηµένες αντιδράσεις που προκαλεί η απαγόρευση επίσκεψης στα ναυάγια, χωρίς συνοδεία παρόχου, από ερασιτέχνες αυτοδύτες, τη στιγµή που πολλά απ’
αυτά έχουν ανακαλυφθεί από τους ίδιους.
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Επισηµάναµε ότι η αυθαίρετη πόντιση αντικειµένων στους ελληνικούς βυθούς χωρίς περιβαλλοντική µελέτη και θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό, µπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση
απορριµµάτων και σε υποβάθµιση του θαλάσσιου οικοσυστήµατος. Οµοίως, η χρήση υλικών κατασκευής και τεχνητών κατασκευών που είναι τοξικά ή µη φιλικά προς το θαλάσσιο
περιβάλλον, δηµιουργεί πρόβληµα.
Σε σχέση µε τα καταδυτικά πάρκα, εφόσον ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου µπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο,
πώς µπορούν να περιλαµβάνουν ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, ακόµα και µη επισκέψιµους; Πώς εξασφαλίζεται η φύλαξη
των ενάλιων αρχαιοτήτων και σε αυτή την περίπτωση;
Επίσης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ο σεβασµός στις τοπικές αλιευτικές κοινότητες και να υπάρχει παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Στα άρθρα για τις Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης υπάρχουν ζητήµατα, όπως ο ορισµός ζώνης προστασίας
περιµετρικά των ορίων των ΠΟΤΑ που λειτουργεί προς όφελος
της µεγάλης τουριστικής επένδυσης και εις βάρος άλλης, ιδιωτικής ιδιοκτησίας που εγείρει ζητήµατα και αντισυνταγµατικότητας.
Η απόσπαση τµήµατος ή τµηµάτων ήδη χαρακτηρισµένης και
εγκεκριµένης ΠΟΤΑ, συνιστά εκ των υστέρων κατάτµηση της
οριοθετηµένης περιοχής, η οποία ακυρώνει τον σχεδιασµό και
αλλοιώνει τον σκοπό για τον οποίον εγκρίθηκε.
Επίσης, δεν θα πρέπει να ανατρέπουν τον τοπικό χωροταξικό
σχεδιασµό, ώστε να µην αλλοιώνουν τον τοπικό χαρακτήρα της
περιοχής.
Το ΤΑΙΠΕΔ είναι ανώνυµη εταιρεία και δεν µπορεί να λειτουργεί ως αρχή σχεδιασµού για τους τουριστικούς λιµένες, που ως
σύνθετες τουριστικές εγκαταστάσεις µπορεί να περιλαµβάνουν
χερσαίες ζώνες µε κτήρια, λιµενικές εγκαταστάσεις επί αιγιαλού
και παραλίας και εντός θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή δηµόσια περιουσία.
Ο κύριος Υπουργός στην αρχή είπε πως αποσύρει το άρθρο
31. Ειλικρινά ελπίζουµε σε µία σαφή βελτίωση στην επαναφορά
του. Επιτρέψτε µου, όµως, να πω ότι δεν µπορεί δηµόσια δάση
και δασικές εκτάσεις να συνυπολογίζονται για την αρτιότητα
ενός γηπέδου ή να δηµιουργούνται γήπεδα γκολφ µε εγκαταστάσεις των οποίων το είδος δεν ορίζεται µε σαφήνεια.
Ο περιορισµός υποχρέωσης αναδάσωσης δεν είναι ευεργετικός για το περιβάλλον.
Ως πολιτικός χώρος υποστηρίζουµε διαχρονικά την ισορροπηµένη τουριστική ανάπτυξη µε ποιοτικά, όµως, χαρακτηριστικά.
Το ζητούµενό µας είναι η αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος. Δεν λειτουργεί προς αυτήν την κατεύθυνση η αύξηση της
έκτασης παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
ούτε η πλήρης ελευθερία κάλυψης ακτών σε όµορα του κοινόχρηστου χώρου ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύµατα.
Αυτά οδηγούν σε επεκτάσεις χωρίς ποιοτικές προδιαγραφές και
σε περιορισµό της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού, οµοίως και
οι παρεµβάσεις χωρίς ποιοτικές προδιαγραφές σε τουριστικούς
λιµένες και προβλήτες, όπως έγινε στην Καλαµάτα.
Η νοµοτεχνική βελτίωση στο άρθρο που καθορίζει τη χρονική
περίοδο για την υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη χρήζει
αναδιατύπωσης.
Τέλος, η διάταξη για τον πρεσβευτή ελληνικού τουρισµού είναι
αντιφατική. Χρειάζεται αποσαφήνιση το είδος της συνεργασίας
του µε τον Υπουργό Τουρισµού, καθώς και τα οφέλη που αναφέρονται στο άρθρο τη στιγµή που η θέση είναι άµισθη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, ο κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση µε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τις τοποθετήσεις των Υπουργών επιχειρεί να εκβιάσει τους εργαζόµενους, όπως έκανε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
για νέες θυσίες, για να βάλουν αδιαµαρτύρητα ξανά πλάτη για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να σωθεί ό,τι σώζεται από τους τζίρους και τα κέρδη των µεγαλοξενοδόχων, των tour operators, των αεροµεταφορικών και ναυτιλιακών εταιρειών.
Πρόκειται για τις καµαριέρες, τους σερβιτόρους, τους ρεσεψιονίστες, τους µάγειρες και βοηθούς µαγείρων που φτύνουν
αίµα από το πρωί µέχρι το βράδυ µε τα εξαντλητικά ωράρια.
Είναι εκείνοι που τους µαζεύουν τα ασθενοφόρα από την εξαντλητική δουλειά, που βιώνουν τον φόβο και την τροµοκρατία από
τον προϊστάµενο και τον εργοδότη. Είναι οι αυτοαπασχολούµενοι, οι οικογενειακές µικροµεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, που
συνθλίβονται µπροστά στα µεγαθήρια της τουριστικής βιοµηχανίας και είναι µόνιµα στο στόχαστρο των κυβερνήσεων.
Και έχει το θράσος η Κυβέρνηση να τους καλεί σε εθνική συστράτευση έχοντας ήδη στην πλάτη τους τρία µνηµόνια και χιλιάδες εφαρµοστικούς νόµους που παραµένουν σε ισχύ, τη
στιγµή, µάλιστα, που προστέθηκαν οι πρόσφατες αντεργατικές
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µε το πρόσχηµα του κορωνοϊού και θα προστεθούν ακόµα περισσότερα το επόµενο διάστηµα.
Στην πράξη τους καλεί να προσαρµοστούν και να πειθαρχήσουν στις νέες προκλητικές απαιτήσεις των επιχειρηµατικών οµίλων του τουρισµού για νέα προνόµια, ρευστό µε τη σέσουλα,
όπως υποδεικνύουν η Κοµισιόν, ο ΣΕΒ και ο ΣΕΤΕ.
Αναρωτιέται κανείς: Πού είναι αυτό το τουριστικό θαύµα, τα
εκατοµµύρια τουριστών µε τα τσάρτερ και τα κρουαζιερόπλοια,
πού είναι τα δισεκατοµµύρια ευρώ που τσέπωσαν µέσα στην
κρίση, που για αυτούς ήταν η χρυσή εποχή; Τα επένδυσαν για να
επεκτείνουν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στα τετράστερα
και πεντάστερα ξενοδοχεία, ενώ εξαγόρασαν άλλα. Απολαµβάνουν τις ευνοϊκές ρυθµίσεις του δηµοσίου µε φοροαπαλλαγές και
οι εισφοροαπαλλαγές, νέα προκλητικά κίνητρα που τους παρέχει
ο αναπτυξιακός νόµος, πακτωλό εκατοµµυρίων ευρώ για τσάµπα
τουριστική προβολή από Υπουργεία, πόρους περιφερειών και
δήµων, από κοινοτική χρηµατοδότηση. Είναι αµέτρητος ο κατάλογος προνοµίων και διευκολύνσεων.
Αυτό, λοιπόν, το τουριστικό θαύµα είναι τραύµα για τους εργαζόµενους. Στηρίχτηκε σε δεκατέσσερις διαφορετικές µορφές
εργασιακής ζούγκλας, σε εντατικοποίηση της δουλειάς, σε εξευτελιστικούς µισθούς, σε ανυπαρξία συλλογικών συµβάσεων ή,
στην καλύτερη περίπτωση, σε συµβάσεις που καλύπταν µόνο το
10% των εργαζοµένων στον τουρισµό και τώρα οι όµιλοι κλαίγονται και εκβιάζουν, θέλουν και άλλα.
Η Κυβέρνηση είναι πρόθυµη να τους ικανοποιήσει µε νέα παχυλή ρευστότητα, µε αναβάθµιση της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας για τη στήριξη επιχειρήσεων µεγάλης κεφαλαιοποίησης µε 7 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα στο 2020 από το Ταµείο
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, µε το δηµόσιο να τους εγγυάται έως
και το 80% των δανείων, ενώ αυτοαπασχολούµενοι και επαγγελµατίες θα συνεχίσουν να βουλιάζουν στα χρέη.
Αυτά είπε χθες και ο Υπουργός Τουρισµού ότι η Κυβέρνηση
στηρίζει την ανταγωνιστικότητα και τους στρατηγικούς στόχους
του τουρισµού και προς αυτήν την κατεύθυνση θα ενωθούν στον
κοινό αυτό στρατηγικό στόχο κεντρικό κράτος, περιφέρειες και
ιδιωτικός τοµέας.
Και ενώ η Κυβέρνηση δίνει τα ρέστα της, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο
λαγού βρήκε τα µέτρα ενίσχυσης των οµίλων ανεπαρκή. Τσακώνεστε µεταξύ σας δίνοντας εξετάσεις στο µεγάλο κεφάλαιο για
το ποιος είναι πιο ικανός να το υπηρετήσει.
Κυρίες και κύριοι, το θέµα είναι από ποια σκοπιά τοποθετείται
ο καθένας µας: Από τη σκοπιά των εργαζοµένων, των συµφερόντων του ή από τη σκοπιά των επιχειρηµατικών οµίλων; Και οι δύο
κερδισµένοι δεν γίνεται να είναι και οι εργαζόµενοι και οι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Το ΚΚΕ -το λέµε καθαρά- είναι µε το µέρος της εργατιάς, των
αυτοαπασχολούµενων στον κλάδο, τη συντριπτική πλειοψηφία
του λαού. Είναι ελπιδοφόρες οι µεγαλειώδεις συγκεντρώσεις των
εργαζοµένων στην Κρήτη. Χαιρετίζουµε αυτές που είναι σε εξέλιξη σήµερα στη Ρόδο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη στις 28
του Μάη, στην Κέρκυρα, στην Πάτρα, στο Λασίθι, σε όλη τη
χώρα. Και, φυσικά, θα κλιµακωθούν αυτοί οι αγώνες και τον Ιούνιο.
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Οι εργαζόµενοι αντιστέκονται περήφανα διεκδικώντας το δίκιο
τους, δεν σκύβουν το κεφάλι, δεν πειθαρχούν, δεν τσιµπάνε στο
αφήγηµα της Κυβέρνησης για να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.
Το ΚΚΕ στηρίζει σθεναρά, αποφασιστικά τα αιτήµατα των εργαζοµένων για την προστασία τους µε όλα τα µισθολογικά, εργασιακά και άλλα δικαιώµατα, καθώς και την προστασία των
αυτοαπασχολούµενων, των οικογενειακών, των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο µε φοροαπαλλαγές και
απαλλαγή από χρέη και µια σειρά ζητήµατα, όπως είναι οι λογαριασµοί στη ΔΕΗ, για να διατηρήσουν τα καταλύµατά τους, τα
καταστήµατά τους.
Κυρίες και κύριοι, το σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης προωθεί
µε απροκάλυπτο τρόπο µια ολόκληρη σειρά από τουριστικές
δραστηριότητες, διευκολύνοντας επιχειρηµατικούς οµίλους να
προχωρήσουν σε σχετικές επενδύσεις µε fast track διαδικασίες
αδειοδότησης.
Μετά τα θαλάσσια οικόπεδα που παραχώρησαν διαχρονικά και
µε τη σειρά ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η Νέα Δηµοκρατία στους διεθνείς
ενεργειακούς µονοπωλιακούς οµίλους για υδρογονάνθρακες,
τώρα παραχωρούν θαλάσσια οικόπεδα στους µεγάλους οµίλους
του τουρισµού.
Παραχωρούν µε συνοπτικές διαδικασίες τη χρήση αιγιαλού και
παραλίας για επιχειρηµατική εκµετάλλευση µε την προσκόµιση
απλών δικαιολογητικών, όπως προβλεπόταν, άλλωστε, σε διάταξη του αναπτυξιακού νόµου που όµως είχε αποσυρθεί λόγω
των έντονων αντιδράσεων.
Αίρουν και τους τελευταίους περιορισµούς για περιοχές που
επιτρέπονταν οι καταδύσεις και ανοίγει ο δρόµος για καταδυτικά
πάρκα.
Παραδίδονται περιοχές απαγορευµένες µέχρι σήµερα σε επιχειρηµατικούς οµίλους και σε διάφορες µη κυβερνητικές οργανώσεις για τουριστική εκµετάλλευση µε τη µορφή συµβάσεων
παραχώρησης, η διάρκεια των οποίων θα είναι για είκοσι έτη πρώτα ήταν στα δέκα- µε δυνατότητα ανανέωσης για ακόµη δέκα
χρόνια -ήταν στα πέντε- µε περίοδο χάριτος ενός έτους από την
παραχώρηση για την καταβολή του µισθώµατος. Τα δε αντίτιµα
είναι άκρως προκλητικά.
Παραδίδονται νησιωτικά συµπλέγµατα, λίµνες, ποτάµια, σπήλαια, θαλάσσιες περιοχές, αιγιαλοί, ακτές, ενάλιοι αρχαιολογικοί
χώροι, προστατευόµενα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήµατα και
περιοχές που βρίσκονται σε δίκτυο «NATURA 2000».
Μεταξύ αυτών έχουν δει και το φως της δηµοσιότητας νησιά
κρίσιµα, ιστορικά, όπως είναι η Γυάρος, η Μακρόνησος, η Γαύδος, η Σπιναλόγκα, η Γραµβούσα, η Χρυσή. Είναι γνωστή η εµπλοκή της ΜΚΟ «Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση».
Προβλέπει το νοµοσχέδιο, επιπλέον, κοινή υπουργική απόφαση µε βάση την οποία είναι δυνατόν θαλάσσια έκταση µαζί µε
τον αντίστοιχο πυθµένα να χαρακτηρίζεται ως καταδυτικό πάρκο.
Τα χωράει, δηλαδή, όλα.
Προκύπτουν σοβαρά ερωτήµατα µε αρκετές διατάξεις του νοµοσχεδίου που µοιάζουν φωτογραφικές, όπως ναυάγια πλοίων
και αεροσκαφών µε αρχαιολογική σηµασία, όπως το ναυάγιο των
Αντικυθήρων και της Ζακύνθου, τα οποία µε απόφαση του
Υπουργείου Πολιτισµού από το 2003 έχουν χαρακτηριστεί πολιτιστικά αγαθά και εκεί δεν επιτρέπονται έως σήµερα οι καταδύσεις αναψυχής.
Και για όλους αυτούς τους σχεδιασµούς δεν πήρατε καν τη
γνώµη των επιστηµονικών φορέων, όπως του ΕΛΚΕΘΕ. Αγνοήσατε προτάσεις και επισηµάνσεις των αρχαιολόγων.
Βάζετε σε κίνδυνο τους θαλάσσιους ερευνητικούς σκοπούς
και την προστασία των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων. Βάζετε
σε κίνδυνο αρχαία και επισκέπτες, καταργώντας την υποχρέωση
συνοδείας επισκεπτών αυτοδυτών από δύτες αρχαιολόγους
στους επισκέψιµους αυτούς αρχαιολογικούς χώρους. Θα επιτρέπονται αποκλειστικά και µόνο µε συνοδεία από αδειοδοτηµένους
παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών, δηλαδή από τους ιδιώτες.
Καταργούνται, επίσης, υπέρµετρες τεχνικές διοικητικές απαγορεύσεις σχετικά µε την πλήρωση φιαλών οξυγόνου επί των
σκαφών.
Σηµαντικές παραγωγικές δραστηριότητες θα περιοριστούν,
όπως η παράκτια αλιεία για την ανάπτυξη του καταδυτικού του-
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ρισµού. Σε ορισµένες περιπτώσεις θα παρουσιαστεί σαν υποκατάστατό τους.
Το κράτος πλέον δεν θα έχει τον πλήρη έλεγχο θαλάσσιων περιοχών και υδάτινων πόρων.
Οι φορείς διαχείρισης που θα συσταθούν για τα καταδυτικά
πάρκα θα είναι το εργαλείο για να παραχωρούνται σταδιακά
στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Αυτό το αστικό κράτος αναλαµβάνει ρόλο ρυθµιστή όχι µόνο
για τη συγκρότηση συµβουλίων και οργάνων για να προωθήσει
τα ζητήµατα του καταδυτικού τουρισµού για λογαριασµό µονοπωλίων, επεξεργασίας σχεδίων συντονισµού και προβολής, αλλά
θα παρέχει και οικονοµικά κίνητρα, νέες φοροελαφρύνσεις για
τους επενδυτές σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού που
αναλύονται στην ειδική έκθεση, όπως δαπάνες για την ανάπτυξη
και προβολή του καταδυτικού τουρισµού, υπαγωγή της επενδυτικής δαπάνης για τη δηµιουργία γηπέδων γκολφ εννέα οπών
στα κίνητρα της αναπτυξιακής νοµοθεσίας, επιδότηση της ίδρυσης και λειτουργίας καταδυτικών αξιοθέατων, απαλλοτρίωση
οδών για την ενσωµάτωσή τους στις εκτάσεις περιοχών ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης, απαλλαγή από τον φόρο δωρεάς των χορηγιών για τη χωροθέτηση, αδειοδότηση, ίδρυση,
κατασκευή και λειτουργία καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων
τεχνητών θαλάσσιων αξιοθέατων, έκπτωση αυτών των δαπανών
από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών και νοµικών προσώπων,
απώλειες, που όπως λέει η έκθεση θα αναπληρωθούν από άλλες
πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού. Από ποιες, άραγε;
Όλες οι πιο πάνω ρυθµίσεις συνοδεύονται και συνδέονται µε
άλλες αναπτυξιακού χαρακτήρα δραστηριότητες, όπως λέτε.
Συνδέονται µε την αλλαγή του υφιστάµενου πλαισίου των περιοχών ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίες επεκτείνονται µε νέα προνόµια, µε το νέο σύστηµα σχεδιασµού του
χωροταξικού νόµου, του ν.4447/2016, καθώς και τη νοµοθεσία
των τουριστικών λιµένων εγκαταστάσεων αλλά και του πολεοδοµικού σχεδίου που διέπει τις τουριστικές εγκαταστάσεις, προκειµένου πιο ευέλικτα και χωρίς εµπόδια να µπει η επιχειρηµατική
δράση στις περιοχές αυτές. Ανατροπή δηλαδή εκ βάθρων!
Όλα είναι κρίκοι µιας αλυσίδας για να διευκολύνουν τους οµίλους να προσαρµόσουν την επιχειρηµατική τους µορφή.
Παραχωρούνται τουριστικοί λιµένες, παραθαλάσσιες ζώνες
και καταφύγια σε επιχειρηµατική εκµετάλλευση.
Δεύτερον, νοµιµοποιούνται µαρίνες σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, παραδοσιακούς οικισµούς, στην παραλιακή ζώνη Αττικής από το Φαληρικό Δέλτα µέχρι το Κορωπί
µε έκδοση προεδρικού διατάγµατος, που ξέρουµε πώς γίνονται
και τι ακριβώς περιλαµβάνουν.
Τρίτον, αναγορεύει το ΤΑΙΠΕΔ σε αρχή σχεδιασµού για τη διαχείριση, ανοίγοντας τον δρόµο σε προγραµµατικές συµβάσεις
µε επιχειρηµατικούς οµίλους για την ιδιωτικοποίηση της κρατικής
γης, δηλαδή της περιουσίας του λαού.
Επίσης, θα επιτρέπεται η επέµβαση σε δηµόσια δάση, δηµόσιες δασικές εκτάσεις και δηµόσιες εκτάσεις για τη δηµιουργία
χιονοδροµικών κέντρων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαµατικών
πηγών, υδροθεραπευτηρίων, κέντρων θαλασσοθεραπείας και ξενοδοχειακών καταλυµάτων κατηγορίας τεσσάρων και πέντε
αστέρων, καθώς και τη δηµιουργία γηπέδων γκολφ.
Τέταρτον, προωθούνται αναπτυξιακά κίνητρα για τη δηµιουργία γκολφ εννέα οπών, για τα οποία απαιτούνται τεράστιες ποσότητες νερού, µε τον λαό όχι µόνο να µην κερδίζει απολύτως
τίποτα, αλλά θα παρουσιαστούν και σοβαρότατες ελλείψεις στην
υδροδότηση οικισµών και θα κληθεί να το ακριβοπληρώνει µε τη
γενίκευση των ανταποδοτικών τελών.
Πέµπτον, προβλέπει σε κάθε επιτρεπτή παρέµβαση σε δασική
έκταση τον υπολογισµό ανταλλάγµατος και υποχρέωσης αναδάσωσης από τον επενδυτή. Πρόκειται για µέγιστη κοροϊδία και
υποκρισία. Το πολύ-πολύ 60 ευρώ το δέντρο, αν είναι µεγάλο, µε
τη µέση τιµή σχεδόν µηδαµινή.
Οι διατάξεις αυτές θα λειτουργήσουν συµπληρωµατικά στον
πρόσφατο περιβαλλοντοκτόνο νόµο.
Έκτον, εισάγεται το Glamping, που είναι χώρος πολυτελούς
διαµονής στη φύση. Θεσπίζεται σήµα Glamping, το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισµού, ανοίγοντας τον δρόµο για
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έλεγχο του τουρισµού εξοχής από µεγάλους οµίλους που θα
έχουν τις προδιαγραφές.
Έβδοµον, υποβαθµίζεται ακόµη περισσότερο ο ρόλος και η
παρουσία ναυαγοσώστη σε τουριστικά καταλύµατα άνω των πενήντα κλινών µε κολυµβητική δεξαµενή 49,5 τετραγωνικά µέτρα.
Καµµία θετική πρόβλεψη αναφορικά µε την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη.
Όγδοον, καθιερώνονται οι πρεσβευτές τουρισµού. Εκχωρούνται και µε τη βούλα στους επιχειρηµατικούς οµίλους αρµοδιότητες του ήδη υποβαθµισµένου Εθνικού Οργανισµού Τουρισµού
µε ευθύνη των κυβερνήσεων διαχρονικά Νέας Δηµοκρατίας,
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.
Με τον τρόπο αυτό εδραιώνεται ακόµα περισσότερο ο ρόλος
της «MARKETING GREECE» και του ΣΕΤΕ ως κύριου µοχλού της
τουριστικής προβολής της χώρας µας στο εξωτερικό µε χρηµατοδότηση του ελληνικού δηµοσίου και µε απευθείας αναθέσεις
προβολής του τουρισµού.
Ένατον, ζητήµατα που αφορούν ΙΕΚ αρµοδιότητας του Υπουργείου Τουρισµού και της ΑΣΤΕ για κανονισµό λειτουργίας, εισαγωγή σπουδαστών, υλοποίηση πρακτικής άσκησης και άλλα
παραπέµπονται σε κανονιστικές πράξεις βάσει ΚΥΑ που θα εκδοθούν.
Το ΚΚΕ έχει αναδείξει το καθεστώς ασυδοσίας της εργοδοσίας των µεγαλοεπιχειρηµατιών του τουρισµού απέναντι στους
σπουδαστές και τους µαθητευόµενους στις σχολές. Και το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο βασανισµός του δεκαεννιάχρονου µαθητευόµενου στην Κέρκυρα.
Με ένα νοµοσχέδιο, λοιπόν, πολλές στοχεύσεις ταυτόχρονα,
γη και ύδωρ στους επενδυτές σε βάρος του περιβάλλοντος, του
φυσικού πλούτου, του πολιτισµού µέσα από την εµπορευµατοποίησή τους.
Όλες, λοιπόν, αυτές οι δραστηριότητες έχουν προσανατολισµό την προσέλκυση τουριστών µε µεγάλο εισόδηµα, τουρισµού
πολυτελείας.
Χθες ο Υπουργός οµολόγησε ευθέως ότι ο τουρισµός είναι
προϊόν, δηλαδή χρήµα, φέρνει κέρδη, γι’ αυτό και δεν υπάρχει
προσανατολισµός -λέει- για εσωτερικό τουρισµό ή µάλλον δεν
υπήρχε προσανατολισµός για εσωτερικό κοινωνικό τουρισµό.
Βεβαίως, διότι δεν συµφέρει, δεν φέρνει συνάλλαγµα, µας είπε
ο ίδιος.
Τώρα, βέβαια, λόγω της κρίσης -επιτρέψτε µου τη φράση- που
έχουν σφίξει οι κώλοι, ε, να δούµε και τον εσωτερικό τουρισµό,
να ρίξουν και κανένα ψίχουλο µε κανένα πακέτο εσωτερικού τουρισµού και να δούµε ποιους και πόσους τελικά θα αφορά.
Το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, τοποθετείται σε αυτό το νοµοσχέδιο, όπως και σε όλα, µε κριτήριο το ποιον έρχεται να υπηρετήσει. Απορρίπτουµε αυτή την ανάπτυξη γιατί υπηρετεί τους
λίγους.
Την αναψυχή εσείς τη βλέπετε ως εµπόρευµα που πουλιέται
και αγοράζεται. Η διάσταση της έννοιας «αναψυχής και ξεκούρασης» για εσάς είναι απορριπτέα.
Για το ΚΚΕ δουλειά για όλους, ελεύθερος χρόνος, οργανωµένος κοινωνικός τουρισµός, εξάλειψη της αναρχίας στην παραγωγή µπορούν να εξασφαλιστούν µόνο αν η καπιταλιστική
ιδιοκτησία γίνει κοινωνική, εάν καταργηθεί το καπιταλιστικό κέρδος. Και γι’ αυτό δεν έχουµε καµµία απολύτως αυταπάτη.
Σε αυτό το πλαίσιο θα είναι δυνατό να εξασφαλίζεται η συνεχής τουριστική κίνηση για τις λαϊκές ανάγκες όλο τον χρόνο, χειµερινούς και θερινούς µήνες, αξιοποιώντας όλες τις µορφές
τουρισµού. Γι’ αυτό, βέβαια, και το ΚΚΕ όχι µόνο δεν απορρίπτει
την αξιοποίηση όλων των µορφών τουρισµού, την αξιοποίηση
του φυσικού πλούτου και όλων των πλεονεκτηµάτων που έχει η
χώρα µας σε σχέση µε άλλες, αλλά θεωρεί ότι µπορούν να τεθούν στην υπηρεσία του λαού, αλλά µε άλλου τύπου ανάπτυξη,
µε µοναδικό γνώµονα την ικανοποίηση της ανάγκης και του δικαιώµατος των εργαζοµένων για αναψυχή, τη διασφάλιση των
εργαζοµένων στον κλάδο µε σταθερή δουλειά και µισθούς, την
κάλυψη των αναγκών της λαϊκής οικογένειας για τη µόρφωση
των παιδιών, ένα δωρεάν δηµόσιο σύστηµα υγείας και πρόνοιας,
τη σταθερή, καθολική κοινωνική ασφάλιση, την αντιπληµµυρική,
αντιπυρική και αντισεισµική θωράκιση της χώρας ως προϋπό-
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θεση προστασίας της ζωής του λαού, θέµατα επίκαιρα όσο ποτέ
άλλοτε, όπως αποδείχθηκε, και µε αφορµή την πανδηµία, αλλά
και τις τραγικές ελλείψεις στα νοσοκοµεία, στα σχολεία, στους
χώρους δουλειάς, αλλά και τις µεγάλες καταστροφές που ζήσαµε στο Μάτι, τη Μάνδρα της Αττικής και αλλού.
Μόνο, λοιπόν, σε συνθήκες εργατικής λαϊκής εξουσίας µε κοινωνικοποιηµένα τα µέσα παραγωγής, ενταγµένα στον κεντρικό
σχεδιασµό και προγραµµατισµό της οικονοµίας και σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη όλων των άλλων κλάδων της οικονοµίας,
της βιοµηχανίας, της αγροτοκτηνοτροφίας, της αλιείας, µε αυστηρό εργατικό έλεγχο και κριτήριο την κάλυψη των όλο και αυξανόµενων λαϊκών αναγκών, µπορούµε να οδηγηθούµε στην
ανάπτυξη για λογαριασµό των πολλών. Ο αγώνας, λοιπόν, των
εργαζοµένων για το τώρα είναι παρακαταθήκη για την ολοκληρωτική απελευθέρωση από τη δικτατορία των µονοπωλίων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το ΚΚΕ καταψηφίζει το
σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Συντυχάκη.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης
κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ευκολονόητο ότι αυτό που
θα έπρεπε να µας ενδιαφέρει σήµερα υπό τις παρούσες συνθήκες είναι η διάσωση της τουριστικής µας περιόδου, οπότε όφειλε
να δοθεί προτεραιότητα στο συγκεκριµένο θέµα µε ένα νοµοσχέδιο για τα µέτρα που θα ληφθούν.
Ως συνήθως, όµως, η Κυβέρνηση υποτιµάει τις αρµόδιες επιτροπές και τη Βουλή αποφασίζοντας µόνη της κατά το δοκούν,
προφανώς επειδή θεωρεί πως τα γνωρίζει όλα καλύτερα. Προτίµησε, λοιπόν, να φέρει προς έλεγχο και ψήφιση ένα σχέδιο
νόµου που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τουλάχιστον έτσι όπως αυτή το αντιλαµβάνεται, για το οποίο δεν είναι όµως σίγουρα η κατάλληλη στιγµή.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε δικές µας πληροφορίες από ξενοδοχεία, αναµένεται µια πτώση του τζίρου τους της τάξης του 70%.
Μεταξύ άλλων, επειδή η Κυβέρνηση άργησε πολύ να προγραµµατίσει το άνοιγµά τους, δεν τους µένει αρκετός χρόνος για προετοιµασία και για κρατήσεις, ώστε να ξεκινήσει πράγµατι η
δραστηριότητά τους από τις 15 Ιουνίου, όπως αναγγέλθηκε. Εάν
παρ’ ελπίδα συµβεί κάτι τέτοιο, τότε η Ελλάδα θα χάσει πάνω
από 12 δισεκατοµµύρια ευρώ άµεσα έσοδα και 24 δισεκατοµµύρια ευρώ άµεσα και έµµεσα µόνο από τον τουρισµό, βυθιζόµενη
σε µια ύφεση µόνο από τον τουρισµό της τάξης του 15%. Εποµένως, θα χαθούν δηµόσια έσοδα πάνω από 6,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αλήθεια, έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο ή µήπως ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει µέτρα χωρίς να γνωρίζει τις απώλειες εσόδων και το από πού θα τις καλύψει;
Δεν θα αναφερθούµε στο υπόλοιπο τροµακτικό σενάριο για τη
διαµόρφωση του ελλείµµατος του δηµοσίου χρέους και λοιπά
εάν πράγµατι συµβεί αυτό το σενάριο. Αν η Κυβέρνηση υπολογίζει στην παροχή χρηµάτων και όχι δανείων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, έτσι ώστε να αντικαταστήσει την απώλεια του ΑΕΠ µε
την κατανάλωση, πολύ φοβόµαστε πως θα απογοητευτεί. Ας µην
είµαστε, όµως, µάντεις κακών, περιµένοντας τις πραγµατικές
εξελίξεις, επειδή η Ελλάδα µας έχει πράγµατι τις δυνατότητες
και θα µπορούσε να τα καταφέρει πολύ καλύτερα.
Συνεχίζοντας, αναφέραµε πως η χώρα µας αυτό το έτος έχει
ένα µεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα απέναντι στην Ιταλία,
την Ισπανία και την Τουρκία, αφού τα κρούσµατα εδώ είναι πολύ
χαµηλότερα και ήδη υποχωρούν σε όλα τα Βαλκάνια. Επίσης,
αναφέραµε πως µας δίνεται µια µεγάλη ευκαιρία να αλλάξουµε
το αποτυχηµένο επιχειρησιακό µοντέλο του φθηνού τουρισµού
που αποµυζείται από τις ξένες τουριστικές εταιρείες και πριν απ’
όλα από τη γερµανική «TUI», όπως είναι σε όλους µας γνωστό.
Αυτή η ευκαιρία πηγάζει από τη δυνατότητά µας να πουλήσουµε το 2020 υγειονοµική ασφάλεια, σηµειώνοντας πως αυτό
που πρέπει να µας ενδιαφέρει δεν είναι οι τουριστικές αφίξεις,
αλλά τα έσοδα, όπως για κάθε επιχείρηση δεν είναι ο τζίρος,
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αλλά το κέρδος. Εν προκειµένω, πρέπει να µειώσουµε την προσφορά εις βάρος των αφίξεων, αυξάνοντας τις τιµές προς όφελος των εσόδων. Άλλωστε, η Ελλάδα λόγω του µεγέθους της δεν
είναι κατάλληλη για µαζικό τουρισµό, αλλά για επιλεγµένο, µε
ακριβότερες τιµές και µε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Θα πρέπει, λοιπόν, να τη χειριστούµε ως µια µπουτίκ, κάτι που οφείλουµε να υιοθετήσουµε και στον τοµέα των τροφίµων, αφού οι
κλιµατικές και λοιπές συνθήκες στη χώρα µας επιτρέπουν την
καλλιέργεια προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Εάν τώρα συντονίσουµε σωστά την ελληνική παραγωγή, δίνοντας ανάλογα κίνητρα στα ξενοδοχεία για την αγορά ελληνικών
προϊόντων, δεν θα καταναλώνεται πια πάνω από το 80% των τουριστικών µας εσόδων σε εισαγωγές, αλλά πολύ λιγότερα, µε
στόχο το 25% της Ιταλίας.
Όσον αφορά τώρα στο νοµοσχέδιο, τονίσαµε στην πρώτη επιτροπή πως το µεγάλο πρόβληµα της Ελλάδας είναι η µέση δαπάνη ανά τουρίστα, η οποία από 745 ευρώ το 2005 µειώθηκε στα
470 ευρώ το 2016, έχοντας έκτοτε αυξηθεί ελαφριά το 2019,
µόλις όµως στα 564 ευρώ. Για σύγκριση, την ίδια στιγµή στην
Τουρκία η µέση δαπάνη το 2019 ήταν 666 δολάρια, µε έσοδα
34,6 δισεκατοµµύρια δολάρια και µε σαράντα πέντε εκατοµµύρια
τουρίστες. Εποµένως, υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουµε
καλύτερα, ειδικά όσον αφορά τη µέση δαπάνη.
Περαιτέρω, εµείς είµαστε επίσης υπέρ της διαφοροποίησης
του τουριστικού µας µοντέλου µέσω νέων προϊόντων και της αύξησης της µέσης δαπάνης, όπως φαίνεται καθαρά από το πρόγραµµά µας. Όµως, το νοµοσχέδιο ασχολείται µόνο
αποσπασµατικά µε τον θαλάσσιο τουρισµό, µε τον καταδυτικό,
µε µία µόνο διάταξη για τα σκάφη αναψυχής, καθώς επίσης και
µε τον οικολογικό τουρισµό, µε το glamping, ενώ εν µέρει µε τον
ιαµατικό τουρισµό, µε τον χειµερινό ορεινό και µε τον αθλητικό,
µε το γκολφ. Υπάρχουν πολλά άλλα είδη τουρισµού στα οποία
θα έπρεπε να αναφέρεται το νοµοσχέδιο, αφού έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές, όπως είναι ο πολιτιστικός τουρισµός, όπου
ως χώρα έχουµε πολύ µεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, ο
εκπαιδευτικός τουρισµός που θα ενισχυόταν, επίσης, σηµαντικά
από την οµογένειά µας, ο αγροτουρισµός που θα βοηθούσε παράλληλα στην αύξηση των εξαγωγών τροφίµων ή ο ιατρικός τουρισµός που έχει πολύ µεγάλες προοπτικές. Αυτά είναι µερικά
µόνο από όσα υπάρχουν.
Στο Πρώτο Μέρος τώρα του νοµοσχεδίου υιοθετούνται µέτρα
για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισµού, όπως το καταδυτικό συµβούλιο, τα καταδυτικά πάρκα και οι τρόποι πρόσβασης
σε αυτά, σε ναυάγια, καθώς επίσης και σε αρχαιολογικούς χώρους.
Στο Δεύτερο Μέρος παρατίθενται διατάξεις για τις Περιοχές
Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης, τις ΠΟΤΑ, όπως αποκαλούνται, όσον αφορά τον διαχωρισµό και τις πολεοδοµικές
ρυθµίσεις, για τις τουριστικές εγκαταστάσεις γενικότερα, κάτι
που πιστεύουµε πως αφορά την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών
και ξενοδοχείων κατά το ισπανικό µοντέλο, το οποίο βέβαια έχει
αποτύχει. Όµως, εµείς, ως συνήθως, αντιγράφουµε κάτι πολύ
αργά, όταν έχει ήδη περάσει και όταν έχει αποτύχει.
Επίσης, αναφέρεται στα τουριστικά λιµάνια, σε σχέση µε τη
δηµιουργία θέσεων ελλιµενισµού για σκάφη αναψυχής. Εκτός
αυτού, διευκολύνει τη δηµιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων
σε δασικές και αγροτικές περιοχές, όσον αφορά καταλύµατα, εγκαταστάσεις σκι και γήπεδα γκολφ που εντάσσονται και στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόµου.
Στο τρίτο µέρος εισάγεται η έννοια της πολυτελούς διαµονής
στη φύση που ονοµάζεται πάρα πολύ όµορφα glamping, επειδή
είναι ένα είδος πολυτελούς camping συνήθως σε αποµακρυσµένες περιοχές.
Τέλος, το τέταρτο µέρος περιλαµβάνει διάφορες διατάξεις,
όπως για την εκµετάλλευση αιγιαλών, για τη λειτουργία πισίνων,
για τη στελέχωση του ΕΟΤ για δράσεις προβολής, καθώς επίσης
για τις σχολές τουριστικών επαγγελµάτων.
Ξεκινώντας από το πρώτο µέρος, από τον καταδυτικό τουρισµό, είναι σχετικά περιορισµένος, όσον αφορά τα έσοδα, ενώ
καθορίζεται περισσότερο από την αγορά εξοπλισµού. Για παράδειγµα, πολλοί πωλητές εξοπλισµού προωθούν ταξίδια για να
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χρησιµοποιήσουν τον εξοπλισµό οι πελάτες τους. Η αξία της
αγοράς καταδυτικού εξοπλισµού είναι περίπου 250 εκατοµµύρια
δολάρια στις Ηνωµένες Πολιτείες και άλλα τόσα στον υπόλοιπο
πλανήτη. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Καταδυτικού Εξοπλισµού
και Μάρκετινγκ των Ηνωµένων Πολιτειών, η καταδυτική αγορά
προσφέρει στο ΑΕΠ τους 11 δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ αυξάνεται ετήσια µε ρυθµούς ανάπτυξης της τάξης του 9%.
Εποµένως, πρόκειται για µικρά µεγέθη, αν και δεν έχουµε κάτι
εναντίον, ενώ προτείναµε να γίνει η παραγωγή τουλάχιστον του
εξοπλισµού στην Ελλάδα. Επίσης, προτείναµε να στηριχθεί η παραγωγή σκαφών υποβρύχιας παρακολούθησης µε τζάµια στον
πυθµένα, κάτι που θα µπορούσε να βοηθήσει τη ναυπηγική µας
βιοµηχανία, δηµιουργώντας σοβαρές θέσεις εργασίας.
Στο δεύτερο µέρος προωθούνται διατάξεις που αφορούν τις
ΠΟΤΑ, ενώ νοµίζουµε εµείς πως στην Ελλάδα υπάρχει µόνο µία
ΠΟΤΑ σήµερα στην περιοχή του Costa Navarino στη Μεσσηνία.
Οπότε δεν ξέρουµε εάν η διάταξη αφορά τη συγκεκριµένη µονάδα, γνωρίζοντας πως δροµολογεί ήδη επενδύσεις σε εξοχικές
κατοικίες, χωρίς φυσικά να το θεωρούµε αρνητικό.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει επιπλέον τη διάθεση δασικών εκτάσεων για γκολφ στο άρθρο 32, καθώς επίσης υπαγωγή στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόµου για την κατασκευή γηπέδων γκολφ
εννιά οπών στο άρθρο 34.
Το συνολικό µέγεθος αγοράς του τουρισµού γκολφ υπολογίζεται µεταξύ 15 και 19 δισεκατοµµυρίων δολαρίων παγκοσµίως,
µε ρυθµό ετήσιας αύξησης 11%. Ο τοµέας αυτός της τουριστικής αγοράς είναι υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου, οπότε επιθυµητός βέβαια για την Ελλάδα. Χρειάζεται πάντως ιδιαίτερη
προσοχή η µεγάλη κατανάλωση νερού, η οποία υπολογίζεται σε
10.000 έως 15.000 κυβικά µέτρα ανά εκτάριο το έτος. Είναι κάτι
πάρα πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, αφού προβλέπεται πως
για τη γεωργία µας δεν θα υπάρχει αρκετό νερό πολύ σύντοµα.
Παράλληλα, τα γήπεδα γκολφ επεµβαίνουν σε οικοσυστήµατα.
Οπότε απαιτείται επίσης προσοχή στους περιβαλλοντικούς κανόνες.
Όσον αφορά τώρα τις δασικές περιοχές, στις οποίες σχεδιάζεται να αναπτυχθούν τα γήπεδα γκολφ, προτείναµε να ενταχθούν σε ολοκληρωµένα συστήµατα βιώσιµης ανάπτυξης µαζί µε
τον πρωτογενή τοµέα, όπως στο παράδειγµα του Costa Navarino
που πράγµατι συµβαίνει κάτι τέτοιο.
Τέλος, είπαµε πως τα εννιά οπών γήπεδα δεν είναι τόσο δηµοφιλή όσο τα κανονικού µεγέθους των δεκαοχτώ οπών, ενώ είναι
σηµαντική για την προσέλκυση παιχτών η ύπαρξη πολλών γηπέδων σε κοντινές αποστάσεις, κάτι που µάλλον δύσκολα θα συµβεί στην Ελλάδα. Γι’ αυτό τον λόγο το γκολφ δεν πηγαίνει καλά
στην Ελλάδα.
Συνεχίζοντας, στη διάθεση δασικών εκτάσεων για εγκαταστάσεις σκι στο άρθρο 32 αµφιβάλλουµε για τη λογική τους, επειδή
η Ελλάδα δεν φηµίζεται για αυτή τη µορφή του αθλητισµού.
Οφείλουµε να σηµειώσουµε εδώ γενικά ότι η χιονοδροµία απειλείται από θερµότερους χειµώνες λόγω της κλιµατικής αλλαγής
ή όπως αλλιώς θέλει να την αποκαλέσει κανείς. Οπότε ίσως να
µην ενδείκνυται να αναπτύξουµε µορφές τουρισµού που θα
έχουν στο µέλλον ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης. Ήδη υπάρχουν αρκετές µονάδες που λειτουργούν µε τεχνητό χιόνι, κάτι
που δεν γνωρίζουµε εάν είναι βιώσιµο, καθώς επίσης ενεργειακά
και οικονοµικά σκόπιµο.
Περαιτέρω, στο δεύτερο µέρος προωθούνται διατάξεις για
τους τουριστικούς λιµένες, όπως µε το άρθρο 23 για τη δηµιουργία τους και µε το άρθρο 27 για προσωρινά αγκυροβόλια-προβλήτες σκαφών αναψυχής σε τουριστικές εγκαταστάσεις. Εδώ
πρόκειται για µία πιεστική ανάγκη του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος, αρκεί να γίνουν µε τις σωστές προδιαγραφές.
Εν προκειµένω, υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, αφού η Ελλάδα έχει µια πολύ µεγάλη ακτογραµµή, µια απίστευτη φυσική οµορφιά και µια τεράστια ναυτική παράδοση,
όπως επίσης µια ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία-βιοτεχνία
που µπορεί να δηµιουργήσει πολλές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, σε αντίθεση µε τον τουρισµό που συµβαίνει ακριβώς το
αντίθετο. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο λέµε ότι ο τουρισµός δεν
είναι σε καµµία περίπτωση βιοµηχανία.
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Στο πλαίσιο αυτό, οι προβλέψεις του νοµοσχεδίου για αύξηση
του χώρου ελλιµενισµού, έστω και µε προσωρινές κατασκευές,
είναι πολύ θετικές. Είµαστε επίσης υπέρ της ανάπτυξης χώρων
ελλιµενισµού και σε µικρά νησιά, αφού κάτι τέτοιο στηρίζει την
οικονοµία, καθώς επίσης την εθνική µας κυριαρχία, ενώ έχουµε
προτείνει την εκµετάλλευση βραχονησίδων µε µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας.
Στο τρίτο µέρος, στο glamping, έχουµε την άποψη πως δεν
είναι κάτι µόνιµο, αλλά µια µόδα, κυρίως δε µια ιδιοτροπία των
πλουσίων Αµερικανών. Το µέγεθος αγοράς του πάντως εκτιµάται
µόλις στα 2,7 δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ θεωρείται πως θα
φτάσει στα 4,6 δισεκατοµµύρια δολάρια έως το 2026. Πρόκειται,
λοιπόν, για µια πολύ µικρή αγορά, ενώ εναλλακτικά εµείς προτείναµε να προαχθεί η κατοίκηση σε ερηµωµένα χωριά, έτσι ώστε
να υπάρχει κίνηση σε συνδυασµό µε τον αγροτουρισµό ή µε τον
οικολογικό τουρισµό.
Στο τελευταίο µέρος περιλαµβάνονται οι διατάξεις που έχουν
σχέση µε την παραχώρηση αιγιαλού, όπου αυξάνεται η έκταση
της παραχώρησης σε ιδιωτικά συµφέροντα από διακόσια τετραγωνικά µέτρα σε πεντακόσια τετραγωνικά µέτρα, ενώ µειώνεται
το ποσοστό που µένει ελεύθερο από 60% σε 50%.
Ειδικότερα, κατά τη σύνταξη της διάταξης αυτής δεν ελήφθη
υπ’ όψιν πως το ΤΑΙΠΕΔ, σύµφωνα µε τον ιδρυτικό του νόµο, έχει
αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του
δηµοσίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτό όταν αναλύσαµε διεξοδικά τα άρθρα, δεν αναφερθήκαµε παρακάτω, αλλά µόνο σε αυτό, το άρθρο 26 για το ΤΑΙΠΕΔ
που θεωρούµε αντισυνταγµατικό.
Όπως είπαµε, λοιπόν, το ΤΑΙΠΕΔ δεν αποτελεί φορέα της κεντρικής ή της Γενικής Κυβέρνησης. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται
στο ΤΑΙΠΕΔ θυγατρική του υπερταµείου το οποίο ανήκει σε ξένους να ασκεί δηµόσια εξουσία και να είναι αρχή σχεδιασµού για
τουριστικούς λιµένες, ακόµη και για τους τουριστικούς λιµένες
που έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση.
Θα κλείσουµε µε το παρακάτω συµπέρασµά µας. Η ανάπτυξη
του καταδυτικού τουρισµού στην Ελλάδα είναι πολύ σηµαντική,
επειδή σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία είναι µια δηµοφιλής και
υψηλής κερδοφορίας δραστηριότητα. Σε συνδυασµό µάλιστα µε
τη δυνατότητα κατάδυσης σε σύγχρονα ναυάγια, µε τη δηµιουργία επισκέψιµων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και τεχνητών
υποβρυχίων αξιοθέατων υπάρχει αρχικά µια θετική κατεύθυνση
στο παρόν σχέδιο νόµου.
Βέβαια, πουθενά δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι ανάγκες και τα
δικαιώµατα των ανεξάρτητων αυτοδυτών, κάτι που έχουµε αναλύσει κατά τη διάρκεια των επιτροπών, ενώ δεν υπάρχει σεβασµός στην ελευθερία των πολιτών όσων ασχολούνται µε τις
καταδύσεις να επισκέπτονται και να απολαµβάνουν δωρεάν το
φυσικό κάλλος της χώρας µας. Εποµένως, το γεγονός αυτό είναι
αρνητικό.
Εκτός αυτού, το πρόβληµα του σχεδίου νόµου έγκειται τόσο
στα σηµεία παραχώρησης και εκµετάλλευσης αιγιαλού, παραλίας και λοιπά, όσο και στην εκµετάλλευση των περιοχών «NATURA». Οπότε πιθανότατα θα οδηγήσει σε νοµικά ζητήµατα
λόγω σύγκρουσης µε το Ενωσιακό Δίκαιο.
Επιπλέον, δεν διασφαλίζεται η ισότιµη πρόσβαση όλων των πολιτών στην απόλαυση και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της χώρας, δεδοµένα που µάλλον δεν υπολογίστηκαν
σωστά από το αρµόδιο Υπουργείο, αφού είναι σίγουρο ότι θα
υπάρξουν αιτήσεις ακύρωσης πολιτών και φορέων κατά την
εφαρµογή του παρόντος.
Τέλος, µε το σχέδιο νόµου εισάγονται ελαστικές κυρώσεις για
παραβάτες που διαπράττουν αρχαιοκαπηλία και καταστροφή αρχαίων, καθώς επίσης για καταληψίες αιγιαλού, παραλίας κ.λπ.,
κάτι που θεωρούµε εντελώς απαράδεκτο.
Προκύπτουν, επίσης, ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας από το
άρθρο 26, όπως αναφέραµε, που δίνει επιπλέον εξουσίες διαχείρισης δηµοσίου πλούτου στο ΤΑΙΠΕΔ και από το άρθρο 43 που
περιορίζει την ίση µεταχείριση και ελευθερία των πολιτών, ως
προς τις δυνατότητες απρόσκοπτης πρόσβασης σε αιγιαλούς,
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παραλίες, όχθες και παρόχθιες όχθες, ενώ πιθανότατα θα προκαλέσει µια πολύ µεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Ως εκ τούτου, δεν θα στηρίξουµε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής, παρά µόνο τις θετικές του διατάξεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Εκµεταλλευόµενοι αυτό το κενό, να δώσω τον λόγο στον
Υπουργό Εσωτερικών, αρµόδιο για θέµατα αυτοδιοίκησης, τον
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω τον λόγο
δι’ ολίγον για να υποστηρίξω την τροπολογία που έχει καταθέσει
το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά τη δυνατότητα επέκτασης
των αδειών τραπεζοκαθισµάτων σε δηµοσίους κοινόχρηστους
χώρους που έχουν τα καταστήµατα εστίασης, απέναντι στην αυτοδιοίκηση.
Νοµίζω ότι όλοι θα συµφωνήσουµε, καθώς υπάρχουν και σοβαρότατες οικονοµικές επιπτώσεις εκπτώσεις από την πανδηµία
του κορωνοϊού. Οφείλουµε να κάνουµε τα πάντα, προκειµένου
να στηρίξουµε τις θέσεις απασχόλησης των εργαζοµένων και την
επαγγελµατική δραστηριότητα, ιδίως σε τοµείς όπως είναι ο
χώρος της εστίασης, που αφορά δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις
και επαγγελµατίες και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους, επιχειρήσεις και υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την παροχή τουριστικών υπηρεσιών που αποτελούν -έτσι κι αλλιώςέναν σηµαντικότατο κλάδο της ελληνικής οικονοµίας.
Για τον σκοπό αυτό εγκαίρως, εδώ και δύο εβδοµάδες, έχουν
γίνει µια σειρά προεργασίες σε συνεργασία µε την ΚΕΔΕ, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, µε πλήρη υποστήριξη του
Πρωθυπουργού, ο οποίος προήδρευσε στη σχετική τηλεδιάσκεψη και σε συνεργασία επίσης και µε τους επαγγελµατικούς
φορείς του κλάδου διαµορφώσαµε τη συγκεκριµένη τροπολογία,
η οποία πιστεύω ότι τυγχάνει –ελπίζω- καθολικής αποδοχής. Δίνει
τη δυνατότητα έως και διπλασιασµού του υπαίθριου δηµόσιου
χώρου που µπορούν να καταλάβουν µε τραπεζοκαθίσµατα εταιρείες, καταστήµατα τα οποία έχουν τη σχετική άδεια ή και να τριπλασιάσουν, αν πρόκειται µε αυτόν τον τρόπο να κρατήσουν
σταθερό τον αριθµό που περιλαµβάνει η άδειά τους για τραπεζοκαθίσµατα, µετά την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας στα
οποία έχει προτείνει και η επιτροπή των ειδικών λοιµωξιολόγοι
και τα οποία η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει για λόγους ασφαλείας να τηρήσουµε σε ολόκληρη τη χώρα.
Διευκρινίζεται και καλώ την τοπική αυτοδιοίκηση αυτό να
εφαρµοστεί παντού όπου είναι δυνατόν, γιατί αυτός είναι ο τρόπος να διασφαλίσουµε και να συµβάλουµε στους τζίρους των
εταιρειών και άρα στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, που
είναι το µείζον που µας ενδιαφέρει και στην παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, η τροπολογία δίνει τη
δυνατότητα να µειωθούν έως και 50% τα δηµοτικά τέλη. Αφού
δεν είµαστε σε θέση να αυξήσουµε σε αυτήν την περίπτωση τον
τζίρο, τουλάχιστον να µειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων και
να µπορέσουν να λειτουργήσουν.
Όσοι είµαστε στην κοινωνία και στην αγορά γνωρίζουµε τις τεράστιες δυσκολίες που έχει ο κλάδος, ο χώρος όλο αυτό το διάστηµα. Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε και µια σειρά άλλα µέτρα
οικονοµικού και φορολογικού χαρακτήρα, αλλά η τροπολογία
θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντική.
Θέλω να διευκρινίσω ότι έχουµε ζητήσει από την αυτοδιοίκηση
το µέτρο αυτό να υλοποιηθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο, αλλά
ταυτόχρονα µε κοινωνικά ισορροπηµένο τρόπο, υπεύθυνο και
ασφαλή, προκειµένου σε κάθε περίπτωση να διατηρηθούν τα
κενά των διαδρόµων, τουλάχιστον ενάµισι µέτρο για τους πεζούς. Σε καµµία περίπτωση να µην τεθεί πρόβληµα µε τις διαβάσεις για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και να µην υπάρξει το
παραµικρό πρόβληµα µε τις υπάρχουσες οδεύσεις για τα άτοµα
που έχουν τεράστια προβλήµατα µε την όρασή τους, οι συµπολίτες µας οι οποίοι είναι τυφλοί.
Οφείλουµε όλοι µαζί, όπως πετύχαµε µε ενότητα, αλληλεγγύη
και πειθαρχία, να αντιµετωπίσουµε το υγειονοµικό τµήµα της κρί-
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σης το προηγούµενο διάστηµα, να κάνουµε ό,τι καλύτερο µπορούµε, να είµαστε ενωµένοι και να δείξουµε αλληλεγγύη και στην
εφαρµογή της συγκεκριµένης τροπολογίας, για να γίνει µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο και να έχουµε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.
Θέλω τέλος να διευκρινίσω ότι όλο αυτό είναι µια δυνατότητα
για την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες και δεν επιβάλλεται µε έναν ενιαίο και υποχρεωτικό τρόπο από το κέντρο, διότι
θα ήταν µη λογικό και µη συγκροτηµένο να γίνει µε ενιαίο τρόπο
µε µια απόφαση από το κέντρο της Αθήνας, από το Κοινοβούλιο
και την πλατεία Συντάγµατος. Εµπιστευόµαστε τις τοπικές
αρχές, εµπιστευόµαστε τους δηµάρχους, εµπιστευόµαστε τις
υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, εµπιστευόµαστε τις τοπικές κοινωνίες ότι θα υλοποιήσουν αυτό το µέτρο µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαφορετικά µια απόφαση από το κέντρο
της Αθήνας θα µπορούσε να εµπεριέχει πάρα πολλές αυθαιρεσίες. Με τη συγκεκριµένη νοµοθέτηση δίνουµε τη δυνατότητα
στην Αυτοδιοίκηση να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις σε τοπικό
επίπεδο, αυτές οι οποίες θα είναι και οι πλέον λειτουργικές και
αποτελεσµατικές. Η διάρκεια είναι µέχρι τις 30 Νοεµβρίου.
Δίνουµε επίσης και τη δυνατότητα όπου υπάρχει πρόταση, κατόπιν µιας στοιχειώδους µελέτης και για πεζοδρόµηση οδών, είτε
για ολόκληρη την ηµέρα είτε για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
της ηµέρας, σε συνεννόηση και συνεργασία και σύµφωνη γνώµη
της τοπικής αυτοδιοίκησης και της οικείας Αστυνοµικής Διεύθυνσης να µπορέσει να γίνει και πεζοδρόµηση, προκειµένου το
µέτρο να µπορεί να τεθεί σε εφαρµογή.
Με δυο λόγια κάνουµε τα πάντα για να στηρίξουµε την αυτοδιοίκηση, για να στηρίξουµε την οικονοµία, για να στηρίξουµε τις
θέσεις απασχόλησης και καλούµαστε όλοι µαζί, ενωµένοι, να
υλοποιήσουµε αυτήν την προσπάθεια, µε τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπίρτζης για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν αναφέρεται πουθενά και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν προτίθεστε να προσθέσετε
στην τροπολογία την οικονοµική επιβάρυνση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι η µία ερώτηση.
Δηλαδή, δίνετε το δικαίωµα στο δηµοτικό συµβούλιο να µειώσει τα τέλη τραπεζοκαθισµάτων κατά 50%, αλλά δεν δίνετε την
οικονοµική στήριξη στους δήµους γι’ αυτό. Μπορεί να µας πείτε
ότι θα δώσετε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση. Αλλά επειδή η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση που έχετε ανακοινώσει είναι πάρα πολύ
περιορισµένη σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες και τη µείωση εσόδων στους δήµους, προφανώς αυτό είναι ένα επιπλέον
βάρος που χρεώνονται οι δήµοι.
Προτίθεστε µέσα στην τροπολογία να θεσµοθετήσετε ότι
αυτές οι οικονοµικές απώλειες από τους δήµους θα καλυφθούν
µε την αντίστοιχη οικονοµική ενίσχυση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση και για την πρόταση
από τον αξιότιµο εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
τον κ. Σπίρτζη.
Αυτή η Κυβέρνηση έχει αποδείξει µέσα και σε αυτήν την κρίση
της πανδηµίας του κορωνοϊού ότι στηρίζει µε όλες τις δυνάµεις
την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δήµους και τις περιφέρειες.
Γνωρίζετε, κύριε Σπίρτζη, ότι παρείχαµε ήδη έκτακτη οικονοµική στήριξη και στους δήµους και τις περιφέρειες, προκειµένου
να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους και µέσα στις ηµέρες της
καραντίνας µπορέσαµε να προετοιµάσουµε ένα γιγάντιο πρόγραµµα έργων, υπό την επωνυµία «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο
αντικαθιστά το προηγούµενο που δεν είχε χρηµατοδότηση, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν τα επόµενα τριάµισι χρόνια έργα
2,5 εκατοµµυρίων ευρώ.
Όµως, σε ό,τι αφορά το συγκεκριµένο σηµείο στο οποίο αναφερθήκατε, θέλω να είµαι πάρα πολύ σαφής. Έχουµε προετοιµάσει ως Υπουργείο Εσωτερικών τις λύσεις που αφορούν την
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οικονοµική στήριξη της αυτοδιοίκησης. Ήδη δίνουµε 75 εκατοµµύρια ευρώ έκτακτη οικονοµική στήριξη στην αυτοδιοίκηση, η
οποία είναι πρόσθετη από τους ΚΑΠ ολόκληρου του χρόνου και
έχουµε εξασφαλίσει ένα πολλαπλάσιο ποσό, µε το οποίο, αν
χρειαστεί, η τοπική αυτοδιοίκηση µέσα στη χρονιά που περνάµε
θα υποστηριχθεί από την κεντρική Κυβέρνηση, προκειµένου να
µην υπάρξει το παραµικρό πρόβληµα.
Η εκτίµηση, όµως, που έχω από τα πρώτα στοιχεία που µου
έχουν έρθει, είναι πως τελικά οι απώλειες των εσόδων είναι πολύ
µικρότερες –επαναλαµβάνω, έως τώρα- από αυτό που φοβόµασταν.
Είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν µειώσεις εσόδων εξαιτίας της
µείωσης δηµοτικών τελών και η Κυβέρνηση είναι απολύτως δεσµευµένη να καλύψει πλήρως αυτές τις ανάγκες µε τα χρήµατα
που θα χρειαστούν µέσα στον χρόνο που διανύουµε, σε κάθε περίπτωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κρίτων Αρσένης, ο ειδικός αγορητής από
το ΜέΡΑ25.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι εντυπωσιακό ότι συνεχίζει να απουσιάζει και ο κ. Χατζηδάκης και η κ. Μενδώνη, αλλά πλέον και ο Υπουργός Τουρισµού.
Αφού είναι ο Υπουργός Εσωτερικών εδώ, θέλω να τον ρωτήσω.
Κύριε Υπουργέ, εσείς δεν γνωρίζετε κάτι για το αίτηµα του δηµάρχου Μυκόνου;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):…
(Δεν ακούστηκε)
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ξέρω τα επικοινωνιακά σας µέσα
και πώς τα χρησιµοποιείτε απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους. Μην ανησυχείτε. Αν θέλετε να το αναπτύξουµε, µπορούµε.
Το θέµα της Μυκόνου όµως, που είναι το συγκεκριµένο που
σας ρωτάω, το γνωρίζετε; Ο δήµαρχος Μυκόνου ήρθε εδώ και
µας είπε πάρα πολύ απλά ότι υπάρχει ένα λάθος που αυτήν τη
στιγµή επικυρώνεται µε αυτόν τον νόµο. Πέρα από το παράλογο
τού να ιδιωτικοποιείται µέσω ΤΑΙΠΕΔ το τουριστικό λιµάνι της
Μυκόνου, κατά λάθος δώσατε και το εµπορικό, που προφανώς
δεν έχει την ίδια αξία. Όµως βρέθηκε στα χέρια του ΤΑΙΠΕΔ και
το ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγµή το έχει. Και αντί να το βγάλετε µε την
αφορµή αυτού του νόµου και να σταµατήσετε αυτόν τον παραλογισµό, το κατοχυρώνετε για πάντα.
Όσον αφορά στα τραπεζοκαθίσµατα αυτό που ζητάνε οι φορείς είναι πολύ συγκεκριµένα µέτρα. Δεν τέθηκε δηµόσια απ’ όσο
γνωρίζω και από τις αναφορές που έχω κάνει νοµίζω, το θέµα
των τραπεζοκαθισµάτων. Αυτό που τέθηκε είναι η µείωση του
ΦΠΑ που όντως προχώρησε ως έναν βαθµό, η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών και ένα κεφάλαιο επανεκκίνησης -αυτό χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγµή-, για να µην
εφαρµοστεί αυτό που διαφηµίζετε εσείς «όποιος αντέξει θα ανοίξει, όποιος δεν αντέξει θα κλείσει».
Αναρωτιέµαι µήπως εσείς µε τη διαδικασία των τραπεζοκαθισµάτων βάζετε σε σύγκρουση τελικά τους πολίτες που θα διεκδικήσουν τον δηµόσιο χώρο για να µπορέσουν κι αυτοί να έχουν
έναν χώρο συνάντησης µε ασφαλή τρόπο, να είναι ένας δηµόσιος δηλαδή χώρος, ανοιχτός, µε τους επιχειρηµατίες της εστίασης που δικαίως διαµαρτύρονται για την κρίση και όλα τα µέτρα
σας, ιδίως γι’ αυτά που δεν λαµβάνονται. Οπότε δυο πολίτες, δυο
οµάδες που διαµαρτύρονται τις φέρνετε σε σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ τους κι αυτό νοµίζω ότι δεν είναι τυχαίο.
Πραγµατικά εκπλήσσοµαι που λείπει ο Υπουργός Περιβάλλοντος από εδώ. Θα το πω ξανά και ξανά. Για να είµαι ειλικρινής,
κρύβεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος αυτήν τη στιγµή, µέρα µε την ηµέρα βγάζει σποτάκια και δίνει
χρήµατα για να εξηγήσει τα αδικαιολόγητα µε τον περιβαλλοντοκτόνο νόµο του, για να εξηγήσει ότι δεν κατέστρεψε το περιβάλλον, όπως τον κατηγορεί όλη η κοινωνία, αυτός ο Υπουργός
Περιβάλλοντος κρύβεται από έναν νόµο που αλλάζει τα θέµατα
αρµοδιότητάς του, όσον αφορά στο θαλάσσιο περιβάλλον, όσον
αφορά στη χωροταξία και στα δάση. Πού είναι ο κ. Χατζηδάκης;
Πού είναι η κ. Μενδώνη; Μιλάµε για έναν νόµο που αλλάζει το
ποιος διαχειρίζεται και ποιος έχει τα έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους, ξεκινώντας από τους ενάλιους. Πού είναι ο
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Υπουργός Τουρισµού ο οποίος λείπει από την Αίθουσα πριν από
το τέλος των οµιλιών των εισηγητών; Ας δούµε γιατί απουσιάζουν
όλοι.
Καταδυτικά πάρκα. Έχουµε πλέον την ένταξη ενάλιων χώρων
στα καταδυτικά πάρκα που κηρύσσονται. Αυτά τα καταδυτικά
πάρκα είναι ιδιωτικά. Κάποιοι έχουν έσοδα απ’ αυτά. Και δεν είναι
το δηµόσιο αυτό που έχει έσοδα. Αυτό που συµβαίνει ακριβώς
είναι ότι έχουµε για πρώτη φορά την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων κι αυτό είναι αντισυνταγµατικό.
Τονίστηκε τόσο από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων όσο και
από τους εργαζόµενους στις ενάλιες αρχαιότητες, τους λίγους
εργαζόµενους που έχετε αφήσει. Δεν υπάρχει ένα µέτρο που να
στελεχώνει επαρκώς αυτές τις υπηρεσίες. Ανοίγετε µ’ αυτές τις
υπηρεσίες ένα τεράστιο αντικείµενο εργασιών. Αλλά βέβαια και
γι’ αυτόν τον λόγο δεν τους δίνετε στην ουσία αρµοδιότητες
ελέγχου. Αφήνετε αυτούς τους χώρους ανεξέλεγκτους. Θα θυµίσω τη φράση που είπε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και
ο εκπρόσωπός του αλλά και η κ. Κουτσούµπα εκ µέρους των εργαζοµένων: «Είναι σαν να δίνετε τη διαχείριση της Επιδαύρου σε
έναν θιασάρχη». Αυτό ακριβώς κάνετε.
Όσον αφορά στις διατάξεις για τον εµπλουτισµό θαλάσσιου
τοπίου αυτός είναι πραγµατικά τροµακτικός νεωτερισµός σας,
χωρίς αδειοδότηση, χωρίς να υπάρχει εµπλοκή, να υπάρχουν
γνωµοδοτήσεις των αρµόδιων φορέων. Το ΕΛΚΕΘΕ µάς τα κατήγγειλε όλα αυτά, που είναι ένας οργανισµός κρατικός. Πραγµατικά σας καλούµε να ακούσετε γι’ ακόµα µια φορά τους
φορείς και τουλάχιστον να βάλετε την έννοια της αδειοδότησης.
Θα πάει κάποιος αυτή τη στιγµή σε µια χώρα στην οποία δεν
έχουµε χαρτογράφηση των περιοχών Ποσειδωνία, που δεν
έχουµε χαρτογράφηση της Τραγάνας κι άλλων σηµαντικών περιοχών του θαλασσίου περιβάλλοντος, θα πάει οποιοσδήποτε
επιχειρηµατίας και θα αρχίσει να ποντίζει κατασκευές χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση; Αυτό δεν είναι µόνο αντισυνταγµατικό ενάντια του άρθρου 24, αλλά παραβιάζει και τις ευρωπαϊκές
οδηγίες.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν διαβάσατε την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
σήµερα. Δεν ξέρω αν διαβάσατε την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» πριν από
λίγες µέρες. Υπάρχουν άρθρα στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που είναι
µια καθαρά συµπολιτευόµενη εφηµερίδα, που λένε ότι στην
ουσία στερείτε την πρόσβαση των παραλιών στους πολίτες. Οι
πολίτες δεν θα µπορούν στην πράξη να έχουν πρόσβαση στις
παραλίες. Κι έρχεται σήµερα η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» µε νέο άρθρο
της και λέει ότι αντί να ακούσετε την κριτική και να αποσύρετε
το άρθρο δίνετε αυτό το δικαίωµα πλέον και στα κάµπινγκ. Διευρύνετε τις παραλίες που θα υπάρχει αποκλειστική διαχείριση από
τα κείµενα ξενοδοχεία και τουριστικές µονάδες.
Για τα δάση έχετε αποσύρει µεν το άρθρο 31, αλλά συνεχίζετε
να δίνετε τη δόµηση που κατήγγειλαν τόσο οι δασολόγοι όσο και
το WWF. Προφανώς το συγκεκριµένο διάταγµα στηρίζεται στον
νόµο του 2014. Αλλά εσείς αντί να καταργήσετε αυτόν τον νόµο
ο οποίος επιτρέπει να γίνονται επεµβάσεις σε δασικές εκτάσεις
για χιονοδροµικά κέντρα κ.λπ., µας φέρνετε δόµηση για διόδους
διαδροµών γκολφ.
Κύριε Υπουργέ, είπατε χθες στην οµιλία σας ότι δίνετε το δικαίωµα δόµησης για τα αποδυτήρια των γκόλφερς. Αποσύρατε
το άρθρο 31, αλλά για την εξυπηρέτηση της δηµιουργίας διόδων
διαδροµών γκολφ επιτρέπετε κτηριακές υποδοµές. Τι κτηριακές
υποδοµές χρειάζονται οι δίοδοι διαδροµών γκολφ; Οι διαδροµές
που ενώνουν το ένα γκολφ µε το άλλο, τι κτηριακές υποδοµές
µπορεί να χρειάζονται; Θα κάνουµε αποδυτήρια στους διαδρόµους και στις διόδους τους; Μάλιστα, δίνετε τόσο τεράστιο ποσοστό της δόµησης. Επειδή οι εκτάσεις γκολφ είναι τεράστιες
-µε τον καταστρεπτικό νόµο του 2014, πάλι της κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας, που δυστυχώς δεν «έπεσε» µε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - το 5‰ είναι εκατοντάδες µέτρα δόµησης. Μπορεί
να είναι και στρέµµατα δόµησης. Ανοίγετε γι’ αυτές τις υποδοµές
όσον αφορά τις διόδους διαδροµών γκολφ.
Πραγµατικά, επειδή είναι αρκετά εντυπωσιακό, και φαίνεται να
είναι µια προχειρότητα, για να είµαι ειλικρινής, αν δεν υπάρχει
συγκεκριµένο συµφέρον και δεν είναι φωτογραφικό, παρακαλώ
πολύ αποσύρετέ το.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης ήρθαν οι χωροτάκτες του ΣΕΠΟΧ και σας λένε ότι οι
διατάξεις σας για τις ΠΟΤΑ όπου κάνετε κατάτµηση των ΠΟΤΑ,
αλλάζετε τον ιδιοκτήτη των ΠΟΤΑ, οι διατάξεις αυτές είναι ακύρωση σχεδιασµού και στην ουσία πραγµατικά αποτελούν φωτογραφικές διατάξεις, ενισχύσεις δόµησης. Πείτε µας ποιες είναι
οι ΠΟΤΑ στην Ελλάδα; Εκτός από το «ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ», πού
αλλού υπάρχει ΠΟΤΑ. Και αν ναι, αυτό αποτελεί φωτογραφική
διάταξη για το «ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ»;
Πείτε το µας γιατί πραγµατικά µένει µια σκιά απέναντι και στο
ίδιο το «ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ». Θα πρέπει να ξέρουµε, σας ζήτησε
το «ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ» να κάνετε αυτή τη διάταξη ή όχι;
Το ΤΑΙΠΕΔ βέβαια είναι κεντρικό θέµα στο κατά τα άλλα τουριστικό αυτό νοµοσχέδιο. Το µετατρέπετε σε κυβερνητικό εργαλείο. Αποκτά κυβερνητικές αρµοδιότητες. Ένα ιδιωτικό ίδρυµα
πλέον, δυστυχώς, που διαχειρίζεται τη δηµόσια περιουσία µας,
αλλά δεν το ελέγχει η Κυβέρνηση, αποκτά αρµοδιότητες να σχεδιάζει τους τουριστικούς λιµένες. Πάµε λοιπόν πλέον στην ιδιωτικοποίηση της Κυβέρνησης.
Για τη δε περίπτωση της Μυκόνου στη χθεσινή σας οµιλία σάς
άκουσα να λέτε ότι ωραία, µπορεί να δόθηκε τυχαία ή λάθος,
αλλά µπορεί να µην δόθηκε τυχαία ο εµπορικός λιµένας γιατί
έχουν δοθεί και άλλοι εµπορικοί λιµένες. Παρ’ όλο που εγώ είµαι
ενάντια σε όλους αυτούς τους λιµένες που δόθηκαν και δεν θα
έπρεπε να ιδιωτικοποιηθούν, καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο οι µεγάλοι εµπορικοί λιµένες και άλλο το λιµάνι της Μυκόνου, που
παρά την τουριστική κίνηση δεν έχει προφανώς κάποια ιδιαίτερη
εµπορική αξία. Κι όµως δόθηκε κατά λάθος. Προφανώς το ΤΑΙΠΕΔ θα πουλήσει οτιδήποτε του δώσετε. Και τη Βουλή θα πουλήσει και τα έδρανα και τα πάντα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει
να προχωρήσετε σε κάτι που είναι ακραίο ακόµα και για τα δικά
σας µέτρα, που είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων.
Και πάλι σας ζήτησα από αυτό το Βήµα και χθες: αν θέλετε να
κάνετε κάτι καινοτόµο, φέρτε την προσβασιµότητα παντού σε
όλες τις τουριστικές υποδοµές της Ελλάδας. Αυτό, ναι, θα ήταν
καινοτόµο. Κάντε το. Να είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, να είναι οι
παραλίες, να είναι όλοι οι τουριστικοί χώροι στην Ελλάδα προσβάσιµοι από όλα τα άτοµα µε αναπηρία.
Κατά τα άλλα, εµείς σας καλούµε να αποσύρετε αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι απροκάλυπτα αντισυνταγµατικό, πρόχειρα γραµµένο και πραγµατικά προσβάλλει τις αποφάσεις του Συµβουλίου
της Επικρατείας, τις διατάξεις του Συντάγµατος και σε µερικά
σηµεία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Γι’ αυτό θα πέσει πάρα πολύ
εύκολα. Για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων ανθρώπων και επιχειρήσεων δηµιουργεί ανασφάλεια επενδύσεων σε όλο τον τουριστικό κλάδο και δεν απαντά στην πράξη στα φλέγοντα
αιτήµατα αυτή τη στιγµή των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
του τουρισµού.
Καταστρέφετε την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά κι αυτά είναι
το περιβάλλον, αυτοί είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, η διαχείριση
των οποίων ιδιωτικοποιείται, και είναι η χωροταξία που είναι η
επιστήµη που προστατεύει αυτά τα δύο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αρσένη, και για την τήρηση του χρόνου και µε το
παραπάνω µάλιστα.
Τον λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι ιδιαίτερα στεναχωρηµένος γιατί πριν ο αλέκτωρ λαλήσει
τρις επαληθευθήκαµε. Χθες λέγαµε ότι το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης φαίνεται ότι είναι ατελέσφορο και ατελές και απεδείχθη σήµερα ότι είναι.
Θα δώσω ένα παράδειγµα για να καταλάβετε. Όλοι είδαµε την
επίθεση µε βιτριόλι που έγινε χθες. Ξέρετε ότι αυτή η ενέργεια
είναι βαριά σκοπούµενη βλάβη και όχι απόπειρα ανθρωποκτονίας
και θα τιµωρηθεί µε πληµµέληµα;
Του τα έλεγα χθες του Υπουργού, λες και το ήξερα. Αυτή η
γυναίκα που έριξε το βιτριόλι στη γυναίκα που θα παραµορφωθεί
όλο το πρόσωπό της, η αυτουργός, θα πάει για πληµµέληµα. Κά-
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νετε λάθη επί λαθών. Για αυτό σας είπα ότι δεν ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο που φέρατε. Και απεδείχθη µέσα σε µία µέρα ότι είχαµε δίκιο και πάλι. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος, µία ηµέρα,
την επόµενη µέρα.
Η ποινική µεταχείριση θα είναι πληµµεληµατικού χαρακτήρα
σε ένα κτήνος που δεν ξέρω τι διαφορές µπορεί να είχαν, αλλά
έριξε βιτριόλι στο πρόσωπο µιας γυναίκας, µια γυναίκα σε µια
γυναίκα. Και αυτή θα φάει κανένα δεκάµηνο φυλακή και τελείωσε
η ιστορία. Έτσι θα κάνετε δικαιϊκό σύστηµα; Έτσι θα κάνετε δικαιοσύνη εσείς; Δεν γίνεται έτσι. Στο πόδι δυστυχώς νοµοθετείτε.
Πρέπει επιτέλους να µας ακούτε πού και πού για να µην κάνετε
τέτοια λάθη.
Πάµε στο νοµοσχέδιο τώρα, κύριε Υπουργέ. Είναι βαρύγδουπος ο τίτλος. Μου άρεσε. Δεν ξέρω ποιος τον σκέφτηκε, µάλλον
εσείς τον σκεφτήκατε. Είναι ωραίος και επικοινωνιακού χαρακτήρα, όπως κάνετε επικοινωνία όλοι στην Κυβέρνηση πολύ καλά
και γι’ αυτό αξίζετε συγχαρητήρια, αλλά από ουσία δυστυχώς
είναι η πεµπτουσία της επικοινωνίας. Και θα σας το αποδείξω µε
επιχειρήµατα.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε, το είπα και χθες, το λέω κάθε µέρα,
εδώ δεν ερχόµαστε ως Ελληνική Λύση να κάνουµε κριτική γιατί
θέλουµε να κυβερνήσουµε, γιατί θέλουµε να σας µεµφθούµε.
Όχι, εµείς θα κάνουµε κριτική πραγµατική µε επιχειρήµατα και
θα σας αποδείξουµε αυτά που λέµε.
Μιλάτε για ειδικές µορφές τουρισµού και τουριστική ανάπτυξη. Εισάγετε τον καταδυτικό τουρισµό. Εσείς κάνετε καταδύσεις; Ρωτήστε κανέναν εδώ αν κάνει καταδύσεις. Γελάει ο κύριος
συνάδελφος, αλλά έτσι όπως το γράψατε είναι προβληµατική
όλη η ιστορία. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει καταδύσεις ποτέ στη ζωή
σας, αλλά επειδή δεν γνωρίζετε τι σηµαίνει κατάδυση, οι σύµβουλοι που σας το έκαναν, το έκαναν λάθος. Έχει συγκεκριµένες
παθογένειες αυτή η ιστορία και θα σας εξηγήσω σε λίγο.
Γήπεδα γκολφ, εγκαταστάσεις σκι και µεγαλύτερες. Να σας
πω κάτι, κύριε Υπουργέ µου. Κάποιοι λένε: «Κάλλιο αργά παρά
ποτέ». Εγώ διαφωνώ µ’ αυτό. Δεν µπορείς να ανταγωνιστείς ούτε
στις Άλπεις, ούτε τη Γαλλία, ούτε το Σαµονί. Ξεκάθαρα πράγµατα. Γιατί έχουν τα πλεονεκτήµατά τους. Έχουν περισσότερο
χιόνι, µεγαλύτερη διάρκεια, έχουν τις υποδοµές και χρειάζονται
τεράστιες επενδύσεις για να γίνει πραγµατικά ανταγωνιστικό το
προϊόν τους αυτό.
Υπάρχουν, όµως, άλλα προϊόντα που δεν έχουν οι άλλοι, κύριε
Υπουργέ. Θα σας πω ποια είναι αυτά: Ιαµατικά λουτρά, που δεν
τα έχουν οι άλλοι, θρησκευτικός τουρισµός, που δεν έχουν οι
άλλοι. Έτσι βάζετε το Mercedes να ανταγωνιστεί το Zastava. Δεν
γίνεται.
Όταν, λοιπόν, έχουµε το Mercedes εµείς -και σας είπα συγκεκριµένα πράγµατα και θα σας αναλύσω και τα χρήµατα που µπορούµε να πάρουµε ως χώρα- µην µου βάζετε το Zastava να
ανταγωνιστεί το Mercedes. Βάλτε το Mercedes µπροστά, το πρωτογενές υλικό, που είναι συγκεκριµένο, για να ανταγωνιστεί τους
άλλους που δεν έχουν αυτόν τον τουρισµό.
Και θα σας πω και άλλα παραδείγµατα. Ιαµατικός θερµαλιστικός τουρισµός. «Τι είναι αυτό;» θα µου πουν πολλοί. Θα σας πω
εγώ τι είναι. Έχουµε επτακόσιες ιαµατικές πήγες στην Ελλάδα.
Λειτουργούν οι εκατόν σαράντα.
Έχουµε και στη Θέρµη, κύριε Φάµελλε. Ακούστε µε, η Θέρµη
είναι µακριά από τη Θεσσαλονίκη είκοσι - τριάντα χιλιόµετρα.
Ανήκουν στον Δήµο Θεσσαλονίκης αντί να ανήκουν στον Δήµο
της Θέρµης. Κυβερνούσατε πενήντα χρόνια κι εσείς και οι προηγούµενοι και οι επόµενοι. Είναι τραγικό. Είναι σαν να λέµε ότι
το Σούνιο έχει ιαµατικά λουτρά και αυτά ανήκουν στον Δήµο Αθηναίων. Αυτά σε ποια χώρα µπορούν να γίνουν; Για πείτε µου
εσείς. Θα µπορούσαµε από τον ιαµατικό τουρισµό να έχουµε
κέρδος περίπου 3,5 - 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κάναµε µια ολόκληρη µελέτη, κύριε Υπουργέ. Να σας την προσκοµίσουµε, αν θέλετε, γιατί εµείς δουλεύουµε και για εσάς ή
για όποια ελληνική κυβέρνηση πάει να κάνει κάτι καλό, αφού δεν
δουλεύετε εσείς. Να σας τα δώσουµε, όµως, µήπως µπορεί να
γίνει ανάπτυξη.
Και εδώ χρειάζονται τα ΣΔΙΤ, εδώ πρέπει να βάλετε τον ιδιω-
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τικό τοµέα γιατί µπορεί να γίνει αυτό, πολιτιστικός - αρχαιολογικός τουρισµός, θρησκευτικός - προσκυνηµατικός τουρισµός.
Πείτε µου εσείς εδώ µέσα ποιος ορθόδοξος χριστιανός της Ανατολικής Ευρώπης, κύριε Υπουργέ µου, δεν ξέρει το Άγιον Όρος,
δεν ξέρει τα «Βήµατα του Αποστόλου Παύλου»; Ξεκίνησαν να τα
κάνουν και τα παράτησαν. Τα µοναστήρια, τα Μετέωρα είναι
πόλος έλξης τουριστών.
Αφού το έχεις το πρωτογενές συγκριτικό πλεονέκτηµα, εκµεταλλεύσου το. Γι’ αυτό λέω: Μην βάζετε το Zastava µπροστά,
βάλτε το Mercedes. Από εκεί ξεκινάµε. Και οι συγκεκριµένες προτάσεις µπορούν να αναδειχθούν και να υλοποιηθούν πραγµατικά.
Δεν θα πω για τον αγροτουρισµό, για τον οποίο µίλησε ο κ. Βιλιάρδος, θα πάω, όµως, στο ΤΑΙΠΕΔ, άρθρο 26. Έχω να πω
πολλά. Ας τα αφήσουµε τα ουσιαστικά περί του νοµοσχεδίου, για
την αντισυνταγµατικότητα. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέµατα
που µπορούν να λυθούν. Εγώ θέλω να µείνω στις προτάσεις µας.
Η διαφορά της Ελληνικής Λύσης από τους υπόλοιπους είναι
αυτή ακριβώς, ότι θα καταθέτουµε προτάσεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να
ήταν εδώ, προτάσεις θα σας λέγαµε.
Παγκόσµιος τζίρος ιαµατικού τουρισµού 60 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Το νούµερο σας λέω. Η Ελλάδα διαθέτει το πλεονέκτηµά
της, το οποίο είναι πως είναι πολλαπλάσια ως πηγές ιαµατικών
λουτρών η χώρα µας, σε πηγές, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι
πιο θεραπευτικές οι πηγές.
Έχετε κάνει µία επιστηµονική µελέτη, κύριε Υπουργέ; Το έχετε
κάνει; Δεν το έχετε κάνει. Ούτε εσείς ούτε οι προηγούµενοι ούτε
οι επόµενοι το κάνατε. Έχετε ψάξει τις ιαµατικές πηγές ανά την
Ελλάδα;
Κάνατε και το νέο έγκληµα εσείς. Στη Νέα Απολλωνία Θεσσαλονίκης, που έχει ιαµατικά λουτρά, κύριε Υπουργέ, πήγατε και
µου στήσατε τους λαθροµετανάστες στο ξενοδοχείο.
Γελάτε. Είναι πράγµατι για να γελάει κανείς.
Τον πόλο από τον οποίο θα µπορούσαµε να πάρουµε κάποια
χρήµατα τον δίνετε σε κάποιους παρείσακτους που ήρθαν εδώ
και πληρώνονται από πάνω 500 ευρώ, κάνουν και τα λουτρά τους
στα ιαµατικά λουτρά τζάµπα.
Σας λέω µερικά πράγµατα τα οποία εµένα µε ενοχλούν όχι αισθητικά, αλλά κυριολεκτικά για την οικονοµία.
Σας έλεγα για τον θρησκευτικό τουρισµό. Πείτε µου, ο άφραγκος ο Άγγλος, το ρεµάλι, που έρχεται και πίνει στη Ζάκυνθο και
την Κεφαλλονιά τόνους οινοπνεύµατος µας αξίζει ως χώρα ή ο
πλούσιος Βούλγαρος, Ρουµάνος, Ρώσος, που θα έρθει να ακουµπήσει τα λεφτά του εδώ για τον ορθόδοξο τουρισµό, γιατί οι περισσότεροι είναι πιστοί; Εκµεταλλευτείτε αυτό το γεγονός.
Ξέρει ο καλός συνάδελφος ότι οι Ρώσοι είναι πολύ ορθόδοξοι,
πιο ορθόδοξοι από εµάς. Έχουν περάσει και κοµµουνισµό, πέρασαν το test drive, και παρέµειναν ορθόδοξοι. Εµείς κοµµουνισµό δεν περάσαµε ακόµα. Μια ψευτοαριστερά πήγε να αναδυθεί.
Έφυγε και αυτή. Όµως, ξεχάσαµε την Ορθοδοξία. Ας «εκµεταλλευτούµε» -το λέω εντός εισαγωγικών- το κέρδος από αυτό.
Πηγαίνω εγώ στο Άγιο Όρος και έχει καταλύµατα εκτός Αγίου
Όρους «για να γελάνε και να κλαίνε και οι ρέγγες µαζί». Δεν έχει
τίποτα. Τίποτα! Ο δρόµος είναι χάλια. Πώς θα έρθει ο άλλος;
Φτιάξτε µία προβλήτα εκεί, κοντά στο Άγιον Όρος, να πηγαίνουν τα σκάφη των Ρώσων και των Βούλγαρων που έρχονται
εδώ, γιατί έχουν πολλά λεφτά οι άνθρωποι, για να µαζέψουµε
χρήµα.
Κάντε τα «Βήµατα του Αποστόλου Παύλου». Ξέρετε ότι όλοι
οι χριστιανοί, ακόµη και οι καθολικοί, το ξέρουν αυτό, το πώς ξεκίνησε ο Απόστολος Παύλος από την Έφεσσο, ανέβηκε και πήγε
στην Καβάλα, στη Βέροια, στη Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο. Αυτά
είναι τα «Βήµατα του Αποστόλου Παύλου». Δεν είναι κάτι το
οποίο δεν µπορεί να υλοποιηθεί. Αφού το θέλουν οι χριστιανοί,
ας τους το δώσουµε, να βγάλουµε και χρήµατα.
Το λέω, για να καταλάβουµε τη διαφορά της δικής µας λογικής. Ίσως σκέφτοµαι έτσι γιατί είµαι επιχειρηµατίας -ζητώ συγγνώµη γι’ αυτό- το να εκµεταλλευτούµε κάθε ικµάδα, κάθε κενό,
απ’ όπου µπορεί να πάρουµε χρήµατα ως πολιτεία, ως κράτος.
Δεν σας λέω να κάνετε κάτι σχετικά µε το σκι.
Ο Χριστός και η Παναγία! Έχετε πάει στο Σαµονί; Το λέω,
επειδή έχω πάει και εγώ. Αφήστε τα, κύριε Υπουργέ. Κλαίµε! Πη-
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γαίνεις στο Καϊµακτσαλάν και δεν έχει τίποτα. Ένα λιφτ και
εκείνο άµα δουλέψει και άµα τραβάει το γρανάζι και γύρνα τη
µανιβέλα. Δηλαδή, απίστευτα πράγµατα. Τι πάτε να κάνετε;
Επένδυση στο σκι; Δεν γίνεται. Πολλά λεφτά!
Πάµε, λοιπόν, στα υπόλοιπα που δεν χρειάζονται λεφτά, που
δεν χρειάζονται µεγάλες επενδύσεις ούτε µεγάλες δηµόσιες δαπάνες, τα αυτονόητα σας λέµε.
Θα πω κάτι για την «AEGEAN» τώρα. Ο κ. Βασιλάκης είναι µονοπωλιακού χαρακτήρα εταιρεία. Κονοµούσε, κονοµούσε, κονοµούσε. Και καλά κάνει, επιχειρηµατίας είναι. Μόλις ήρθαν τα
ζόρια, «δώστε µου βοήθεια», λέει.
Θα µου πείτε και η «LUFTHANSA» ζήτησε. Έχετε δίκιο. Όµως,
εκεί το κράτος τι είπε; «Μετοχές θέλω, για να δώσω λεφτά».
Πάρτε από τον Βασιλάκη τις µετοχές. 30%; 40%; Μπείτε µέσα
ως ΣΔΙΤ, µε µία προϋπόθεση: Buy out. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι θα
πληρώσει τα λεφτά πίσω και µε τόκο. Και αν δείτε ότι κέρδος η
ιστορία, µείνετε εκεί για να βγάλετε κέρδος.
Σας λέω τα πιο απλά πράγµατα. Δεν είναι δύσκολο να τα κάνουµε. Αν νοµίζετε ότι είναι δύσκολο να τα κάνουµε, µάλλον δεν
ξέρετε από επιχειρήσεις. Ο λαλίστατος συνάδελφος ξέρει από
επιχειρήσεις. Δώστε του το δικαίωµα να κάνει buy out, να αγοράσει, αν θέλει, αλλά µε τόκο, όπως κάνουµε σε αυτόν που χρωστάει στην εφορία. «Θα σε πληρώσω, κύριε, τα λεφτά, θα
κρατήσω την επιχείρησή σου, αλλά αν θέλεις να αγοράσεις ξανά
πίσω τις µετοχές σου, buy out». Το δικαίωµα το έχει. Δεν του το
απαγορεύεις.
Είπα για τα ελληνικά προϊόντα στον Πρωθυπουργό. Δεν βλέπω
το Υπουργείο Τουρισµού να κάνει κάτι σε σχέση µε αυτό. Εγώ
θα το έκανα πολύ απλά. Μηδενικό φόρο στα ξενοδοχείο που δεν
θα ανοίξουν από αύριο το πρωί. Ένα τέταρτο των παγίων πληρωµών: Δηµοτικά τέλη κ.λπ.. Αλλά για τα ξενοδοχεία που δεν θα
ανοίξουν. Όταν είναι κλειστός ο άλλος, δεν µπορεί να του λες
«πλήρωνε δηµοτικά τέλη όσα πλήρωνες πριν».
Κάνετε έκπτωση κατά 50% στην προκαταβολή φόρου του κόσµου ως Κυβέρνηση. Με βάση τον περσινό µου τζίρο µου ζητάτε
φόρο 50%. Μα, φέτος δεν έκανα τζίρο καθόλου. Πώς θα σας
πληρώσω; Φέτος βάζω στις επιχειρήσεις µου λεφτά. Έχω 80%
πτώση του τζίρου στις εταιρείες µου, 82%. Πώς θα σας πληρώσω
το 50%;
Είναι δύσκολη η θέση σας. Αφήστε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει το
ΚΚΕ, τι λέει η Ελληνική Λύση. Είναι δύσκολη η θέση σας. Φαντάζοµαι, τα τελευταία σαράντα χρόνια δεν αντιµετώπισε καµµία κυβέρνηση τέτοια πανδηµία. Δεν υπήρξε. Είναι κάτι πρωτόγνωρο.
Είναι αληθές. Όµως, ακούστε και τους άλλους, µήπως και οι
άλλοι ξέρουν κάτι καλύτερο από εσάς. Δεν τα ξέρετε όλα εσείς.
Δεν είστε οι πάνσοφοι, οι Αϊνστάιν ούτε οι θεοί. Και δεν σας λέµε
ότι κάνετε τα πάντα στραβά. Κάνετε και καλά. Ποιος είπε ότι τα
κάνετε όλα στραβά;
Ανοίγουν τα ξενοδοχεία. Εµείς κάναµε µία µελέτη µε τον κ. Βιλιάρδο. Καθίσαµε δέκα οικονοµολόγοι και βρήκαµε το εξής, ότι
αν µειώσετε τον ΦΠΑ και τον πάτε στο 5% ή στο 4% ή στο 0%,
αλλά υποχρεώσετε, κύριε Υπουργέ, να παίρνουν ελληνικά προϊόντα στα ξενοδοχεία, θα έχουµε πολλαπλάσιο κέρδος απ’ ό,τι
αν τα φορολογείτε, από το αν παίρνετε τον ΦΠΑ. Να σας δώσουµε αυτή τη µελέτη, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Βιλιάρδο, στείλτε την στους ανθρώπους, να τη δουν.
Πηγαίνετε βλέποντας και κάνοντας και ακολουθείτε µία λάθος
τακτική.
Πάµε παρακάτω.
Απαλλαγή φόρου, κατακόρυφη πτώση του τζίρου. Σας λέω
εδώ και καιρό, κύριε Υπουργέ, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
βάλτε δασµούς στα προϊόντα από τρίτες χώρες: Μαρόκο, Αλγερία, Αίγυπτος, Τουρκία. Δεν µε ακούει κανένας σας. Χθες η Τουρκία αποφάσισε να επιβάλλει δασµούς σε οκτακόσια ευρωπαϊκά
προϊόντα. Η Ευρώπη «γαργάρα»! «Φάτε λαχανικά Τουρκίας, πιείτε γάλα Τουρκίας».
Βάλτε δασµούς. Μας χτυπάει τη δική µας οικονοµία, βάζει δασµούς σε δικά µας προϊόντα τα οποία τα κάνουµε εξαγωγή εµείς
εκεί, αλλά εµείς την εισαγωγή τη δική τους την κάνουµε αδασµολόγητη. Γιατί; Πού είναι τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης;
Πού είναι ο Πρωθυπουργός να το δει αυτό; Πρόκειται για οκτα-
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κόσια προϊόντα, µεταξύ των οποίων και ελληνικά, κύριοι συνάδελφοι, τα οποία κάνουµε εξαγωγή στην Τουρκία. Μας βάζει δασµούς 30%-40% επάνω. Πού είναι η λογική σας;
Σας το λέω εδώ και µήνες: Βάλτε δασµούς στα τουρκικά προϊόντα για να στηρίξουµε τα ελληνικά προϊόντα. Δεν το κάνετε. Το
κάνει η Τουρκία για τα δικά της προϊόντα. Εµείς τίποτα. Τίποτα!
Μας κλείσατε επί τρεις ολόκληρους µήνες, κύριε Υπουργέ,
κύριε Θεοχάρη, στα σπίτια µας. Λέγαµε όλοι «ναι, να στηρίξουµε
για να µην µεταδοθεί ο κορωνοϊός µεταξύ των Ελλήνων». Τώρα
µας λέτε ότι θα έρθουν οι τουρίστες κατά χιλιάδες, αλλά ο κορωνοϊός από τον τουρίστα στον Έλληνα δεν κολλάει.
Πώς γίνεται αυτό; Το είπε αυτό ο Τσιόρδας; Δεν το είπε αυτό
ο άνθρωπος. Πώς το κάνετε αυτό; Ρισκάρετε. Αυτό είναι. Ρισκάρουµε. Όταν ρισκάρεις τη δική σου ζωή, είναι δικαίωµά σου.
Όταν ρισκάρεις τις ζωές των άλλων, όµως, δεν είναι δικαίωµά
σου. Το λέω, για να ξέρετε τι µπορεί να έρθει, αν ισχύουν τα όσα
έλεγε ο κ. Τσιόρδας κατά καιρούς, γιατί µια λέει έτσι, µια λέει αλλιώς. Δεν µπορώ να τον πιάσω από πουθενά τον κ. Τσιόρδα εγώ.
Είναι καλυµµένος από παντού ο άνθρωπος. Ευφυέστατος. Τον
συµπαθώ. Εξαίρετος επιστήµονας, αλλά εν πάση περιπτώσει,
στην κωλοτούµπα σαν την Κοµανέτσι είναι πρώτος.
Θα πω, όµως, το εξής, για να το καταλάβετε, κύριε Υπουργέ.
Δεν κολλάει αυτή η ιστορία στο µυαλό το δικό µου, το γιατί να
γεµίσουµε µε τουρίστες. Μας λέγατε ότι «στα εµπορικά µε δύο
µέτρα απόσταση δεν κολλάει ο κορωνοϊός». Καθόµασταν όλοι
στην ουρά. Μας είπατε «στις παραλίες στα εννιά µέτρα δεν κολλάει ο κορωνοϊός». Καθόµασταν µε τις οµπρέλες ο καθένας µακριά. Μας είπατε «ενάµισι µέτρο απόσταση στα µπαρ».
Πηγαίναµε ενάµισι µέτρο στα µπαρ. Μας είπατε, επίσης, «ένα
µέτρο στα µέσα µαζικής µεταφοράς». Το κάναµε και αυτό. Τώρα,
στα αεροπλάνα και αγκαλιά να πάµε, δεν κολλάει ο κορωνοϊός!
Πώς γίνονται αυτά; Είναι για γέλια. Αυτά που λέτε στον κόσµο
δεν στέκουν λογικά. Πείτε: Πρέπει να ρισκάρουµε. Εγώ δεν λέω
κάτι που δεν ισχύει. Σας λέω τι λέγατε εσείς. Να ρισκάρουµε, να
στηρίξουµε όλοι µαζί το ρίσκο το δικό σας, αποδείξτε όµως ότι
αξίζει τον κόπο, ότι έχετε και σχέδιο γι’ αυτό που πάτε να κάνετε.
Σας λέω ότι πάµε στα τυφλά και φοβάµαι ότι θα αντιµετωπίσουµε
τεράστια προβλήµατα στην ιστορία αυτή.
Είµαστε µία χώρα που δεν παράγει, µία χώρα που δεν στηρίχτηκε ποτέ η πραγµατική παραγωγή της. Και όταν λέω «παραγωγή» εννοώ όχι να καλλιεργούµε χωράφια, αλλά να φτάσει στο
τέταρτο και πέµπτο στάδιο η αγροτική της οικονοµία. Αλλιώς,
δεν πρόκειται ποτέ να ορθοποδήσει. Στηριζόµαστε στα καφέ,
στα µπαρ, στα φαγάδικα, στις ταβέρνες, στα ξενοδοχεία, τα
οποία λειτουργούν µε βραχιολάκια, που σηµαίνει ότι µε την
πρώτη κρίση του τουρισµού θα υποστεί καθίζηση η ελληνική οικονοµία.
Να το λάθος. Μιλάει το λάθος. Η πανδηµία είναι µία ευκαιρία
για όλους, κύριε Υπουργέ. Μία ευκαιρία να καταλάβουµε ότι
χρειάζεται αναδιάρθρωση η παραγωγική διαδικασία της χώρας.
Αυτή η βάση που στήσαµε πάνω στα ξενοδοχεία, στα φαγάδικα, στις ταβέρνες στην Πλάκα, στα µπαράκια, στα µπουζούκια,
έχει τελειώσει. Πρέπει να στήσουµε άλλη γραµµή παραγωγής.
Ρισκάρουµε τη ζωή µας -και το λέω ευθέως- και τις επόµενες γενιές.
Παραδείγµατος χάριν, λέτε για στα κοµµωτήρια να φοράνε µάσκες οι κοπελίτσες εκεί µέσα, χωρίς το air-condition. Έχετε πάει
σε κοµµωτήριο πολλοί από εσάς χωρίς air-condition να δείτε πώς
δουλεύουν; Είναι άθλια η κατάσταση. Έχετε πάει σε ένα γυράδικο -ξέρετε, κύριε Υπουργέ- εκεί που άλλος κόβει τον γύρο
στους διακόσιους σαράντα βαθµούς; Οι αναθυµιάσεις του λίπους στο πρόσωπό του µε τη µάσκα είναι για να πεθάνει, ξερός
κάτω. Έχετε πάει σε κρεπερί που είναι στους διακόσιους είκοσι
βαθµούς το κάθε µηχάνηµα εκεί πέρα ή στις ταβέρνες και στα
µαγειρεία; Δεν είναι εύκολα τα πράγµατα.
Σας είπα, δεν φταίτε εσείς για την πανδηµία. Φταίτε, όµως, για
ένα θέµα: Φταίτε που δεν σχεδιάζετε πραγµατικά σωστά. Να καλέσετε έναν εκπρόσωπο από τον ΣΥΡΙΖΑ, έναν από τον ΚΚΕ, τον
Πρωθυπουργό και να µιλήσουµε τι µπορούµε να κάνουµε. Είναι
εθνικό θέµα πλέον. Δεν είναι κυβερνητικό θέµα. Το έχετε µπερδέψει λίγο, κύριε Υπουργέ, κι εσείς και ο Πρωθυπουργός. Δεν
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είναι θέµα της Κυβέρνησης η πανδηµία. Είναι θέµα της χώρας.
Είναι θέµα της Ελλάδας.
Επίσης, θα πω το εξής. Θέλουµε µία διάψευση από εσάς, κύριε
Υπουργέ -το είπα και χθες, δεν ήσασταν εδώ, δεν ήσασταν υποχρεωµένος- για το εάν υπάρχει µέσα στο µυαλό σας συνεργασία
µε τον Τούρκο Υπουργό Τουρισµού για συνεκµετάλλευση τουριστική. Ξέρω ότι έγινε ένα τηλεφώνηµα.
Έγινε το τηλεφώνηµα, κύριε Υπουργέ;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Ναι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Έγινε. Μπράβο.
Να µας πείτε, λοιπόν, αν αυτή υπάρχει στο µυαλό το δικό σας.
Δηλαδή, να το διαψεύσετε θέλω.
Κι επειδή θέλω να κλείσω για να µην τρώω χρόνο, θα πω κάτι
το οποίο θα έπρεπε να κάνει η ελληνική Κυβέρνηση. Προχθές, ο
Ντόναλντ Τραµπ, τον οποίον κοροϊδεύουµε όλοι, κύριε Υπουργέ,
αποφάσισε να αγοράσει 3,5 έως 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ αµερικανικά προϊόντα, παραγωγής Αµερικής και να τα µοιράσει το
αµερικανικό κράτος στους Αµερικανούς πολίτες. Γιατί δεν το κάνετε εσείς; Να στηρίξουµε τον Έλληνα παραγωγό που παρασκευάζει ελληνικά µακαρόνια, ελληνικό γάλα, ελληνικό τυρί και
να τα µοιράσουµε. Σας λέω τα αυτονόητα. Τι κάνετε εσείς; Μοιράζετε λεφτά οπουδήποτε, σε οποιονδήποτε. Όχι! Στηρίζουµε
τον παραγωγό, στηρίζουµε την εκκίνηση της µηχανής και µπορούµε να βοηθήσουµε την οικονοµία.
Επίσης, έχω ένα παράπονο για τους Κρητικούς. Είναι κανένας
Κρητικός εδώ; Οι Κρητικοί στην Κρήτη, κύριε Υπουργέ, µε το
λάδι έχουν πρόβληµα. Έχουν αποθηκεύσει λάδι οι άνθρωποι και
τους εκβιάζουν οι χονδρέµποροι µε τιµές πολύ χαµηλές. Δεν
είµαι Κρητικός εγώ, κύριε Λιβανέ, το ξεκαθαρίζουµε. Επειδή,
όµως, το λάδι µας δίνει 500 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως σε συνάλλαγµα από τις εξαγωγές του, πρέπει να κάνουµε το αυτονόητο, να στηρίξουµε το πρώτο αγαθό που µας δίνει εισροή
συναλλάγµατος στην Ελλάδα. Και είναι το λάδι, δυστυχώς ή ευτυχώς. Οι άνθρωποι κλαίνε. Τους εκβιάζουν για 3 ευρώ, για µισό
ευρώ, για 1 ευρώ, για να τα πετάξουν -λέει- τα λάδια στη θάλασσα. Ας δούµε το θέµα. Είναι πολύ σοβαρό, τεράστιο το πρόβληµα.
Επίσης θα σας πω κάτι και κλείνω εδώ. Έχω ξελαρυγγιαστεί
να οµιλώ για την ανάγκη να δηµιουργήσουµε µία φαρµακοβιοµηχανία πραγµατική µε βάση τα βότανα. Το κάνω εγώ στις επιχειρήσεις µου. Μπορεί να το κάνει και η Κυβέρνηση, κύριε
Υπουργέ. Τους στέλνετε στα βουνά και στα λαγκάδια για σκι,
αλλά υπάρχει ένα βότανο στο Γράµµο που κάνει 50.000 ευρώ το
κιλό. Το έχω πει χίλιες φορές εδώ µέσα και επιβεβαιώθηκα. Κάνει
50.000 ευρώ το κιλό ένα βότανο φαρµακευτικό!
Ακούστε τώρα. Για κάθε 1 ευρώ ελληνικού φαρµάκου το ΑΕΠ
µας ενισχύεται κατά 3,42 ευρώ. Είναι πολλαπλασιαστής. Εάν
κάνω, λοιπόν, µία παραγωγή των 5 δισεκατοµµυρίων σε φάρµακα, επί τέσσερα, είναι 20 δισεκατοµµύρια. Και µπορεί να γίνει,
γιατί έχουµε την πρωτογένεια, έχουµε τα βότανα. Τα παίρνουν
οι Γερµανοί από µας, όπως κάνω κι εγώ, τα πηγαίνουν στη Γερµανία, τα τυποποιούν και µας τα πουλάνε πεντακόσιες φορές
επάνω. Να µου φέρουν το Mercedes, το καταλαβαίνω. Δεν κατασκευάζω Mercedes. Να µου στέλνουν το δικό µου το βότανο
πίσω και να το πληρώνω πεντακόσιες φορές επάνω, δεν το βρίσκω λογικό.
Χρειάζεται σχέδιο, κύριοι συνάδελφοι. Σας το είπα. Χρειάζεται
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σχέδιο. Ούτε ήρθαµε να µαλώσουµε, ούτε να αντιδικήσουµε,
ούτε να φωνάξει ο ένας στον άλλο. Θέλει σχέδιο.
Επίσης, θα στεναχωρήσω τους νεοδηµοκράτες πατριώτες
Βουλευτές, δυστυχώς, θα το πω ευθέως, αλλά αυτά που είπε ο
κ. Δένδιας χθες είναι επιεικώς απαράδεκτα. Επιεικώς απαράδεκτα! Ήρθε η Ελλάδα και ψήφισε, κύριε Υπουργέ, ως Πρόεδρο
της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ τον Βολκάν Μποζκίρ. Η
Ελλάς µε την ψήφο της έκανε Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ Τούρκο. Ψάξτε το τώρα. Καλά κάνετε, κύριε συνάδελφε. Εκλέχθηκε µε την ελληνική ψήφο ο κύριος αυτός.
Ψηφίσαµε Τούρκο.
Ποιος είναι ο κύριος αυτός; Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκίας, που έδωσε το πράσινο
φως για να γίνει το τουρκολιβυκό σύµφωνο, κύριε Θεοχάρη. Καταλαβαίνετε τι κάνατε; Αυτός που έκανε το τουρκολιβυκό σύµφωνο ψηφίστηκε από την Ελλάδα στον ΟΗΕ για να είναι ο
προεδρεύων. Έχει κάνει έγκληµα εδώ το Υπουργείο Εξωτερικών.
Έγκληµα πραγµατικό! Δεν µπορείς να ψηφίσεις αυτόν που αµφισβητεί, εν τοις πράγµασι, την ελληνική ΑΟΖ κάτω από την
Κρήτη. Αυτόν κάνατε πρόεδρο.
Και βέβαια, Τούρκοι στρατιώτες κατέλαβαν ελληνικό έδαφος
στον Έβρο, κύριοι συνάδελφοι. «Μικρό κοµµάτι γης», λέει ο κύριος Υπουργός. Εκεί πάνω -λέει- στον Έβρο κατέλαβαν µερικά
φυλάκια. Και ακούστε τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών,
κύριε Θεοχάρη: «Δεν δηµιουργούµε εντάσεις για µερικές δεκάδες µέτρα». Αυτό είπε ο Υπουργός. Να το αποδεχθώ ως ψευτολογική.
Στις 7 Δεκεµβρίου του 2019 είπε ο Υπουργός κ. Δένδιας, ο
δικός σας Υπουργός: «Θα προασπίσουµε και το τελευταίο χιλιοστό του ελληνικού εδάφους». Δηλαδή, το χιλιοστό το προασπίζεται. Τα εκατοντάδες µέτρα που χάσαµε στον Έβρο από τους
Τούρκους που έκαναν φυλάκια εκεί πάνω εν καιρώ ειρήνης, δεν
τα προασπίζεται.
Ακούστε. Πρέπει να προασπίσετε την Ελλάδα στα εθνικά της
θέµατα και απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία
θέλει επεισόδιο. Μακριά από µας τα επεισόδια. Θέλει πραγµατικά να είµαστε ψύχραιµοι. Όταν, όµως, καταλαµβάνουν έδαφος,
κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, εθνικό, ελληνικό, µία λύση έχεις.
Ανακατάληψη του εδάφους! Δεν έχεις άλλη λύση, αλλιώς θα χάσεις και την Αλεξανδρούπολη, θα χάσεις και τη Θράκη, θα χάσεις
και το Αιγαίο, θα χάσεις κι άλλα πράγµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε τον κ.
Βελόπουλο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Ήθελα για δύο πράγµατα να αναφερθώ στον κ. Βελόπουλο και
επίσης να καταθέσω και νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ακούµε τη διαδικασία όπου οι προτάσεις έχουν δίκιο. Για παράδειγµα, στο άρθρο 8 βάζουµε «αφού προηγηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση», ώστε να µην υπάρχει καµµία παρερµηνεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Τουρισµού κ. Θεοχάρης
(Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει νοµοτεχνική βελτίωση η οποία έχει
ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2020

ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Τώρα, άκουσα τον κ. Βελόπουλο, µε το γνωστό του µπρίο. Τα λέτε
πολύ ωραία, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, εδώ είναι νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Τουρισµού. Θα πρέπει να είµαι Υπουργός Εξωτερικών
για να σας απαντήσω, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για να σας
απαντήσω, γιατί µου είπατε για το λάδι, Υπουργός Ανάπτυξης ή
Υγείας για τα φάρµακα. Ακόµα και στα θέµατα του Υπουργείου
Τουρισµού δεν µιλήσατε καθόλου για το νοµοσχέδιο, αλλά για όλα
τα υπόλοιπα, τις ιαµατικές πηγές κ.λπ..
Άκουσα µε ενδιαφέρον για τις διάφορες µελέτες που έχετε εκπονήσει και µε χαρά να τις δω. Βέβαια, εάν σε αυτές τις µελέτες
είστε τόσο επιµελής όσο στα νούµερα που δίνετε στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, τότε δεν είµαι σίγουρος ότι θα βοηθήσουν.
Είπατε ότι έχουµε επτακόσιες ιαµατικές πηγές. Τα αρχεία του
Υπουργείου µας λένε ότι έχουµε εκατόν είκοσι τέσσερις.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Εν λειτουργία. Κάνετε λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα σας δώσω µετά
τον λόγο να απαντήσετε, κύριε Βελόπουλε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Είπατε ότι έχουµε εκατόν σαράντα αδειοδοτηµένες. Έχουµε
εβδοµήντα µία. Το Υπουργείο µας, στη διάρκεια της θητείας µου
τουλάχιστον, αλλά και πιο πριν, είχε βελτιωθεί το νοµοθετικό
πλαίσιο και πιο πριν, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα να το αναγνωρίσω- επιτάχυνε τις διαδικασίες,
ώστε να µπορέσουµε να αναπτύξουµε τον ιαµατικό τουρισµό.
Τώρα, τα παραδείγµατα των ανακριβειών είναι τεράστια. Είπατε ότι το λάδι φέρνει τα περισσότερα έσοδα. Σε νοµοσχέδιο
του Υπουργείο Τουρισµού το είπατε αυτό; Ο τουρισµός πέρυσι
έφερε 19 δισεκατοµµύρια. Το συνάλλαγµα το φέρνει, φυσικά, ο
τουρισµός. Αυτή είναι η δύναµη η οποία φέρνει το συνάλλαγµα.
Δεν ξέρω αν πρέπει να την πω σύγχυση, αλλά δεν µπορούσα
να παρακολουθήσω και να καταλάβω τι ακριβώς µας λέτε. Μας
λέτε να µείνει κλειστή η χώρα, ώστε να κάνουµε την παραγωγική
αναδιάταξη; Μας λέτε να κλείσουµε όλα τα ξενοδοχεία τα µεγάλα, να µείνουµε µόνο µε µικρά και οι υπάλληλοι αυτών των ξενοδοχείων, τι θα κάνουµε µε αυτούς, θα συνεχίσουν να κάθονται;
Μας λέτε ότι αν δεν σας αρέσει ένα είδος δραστηριότητας θα
πρέπει όλοι οι υπάλληλοι να µείνουν στην ουρά ή να παίρνουν
επίδοµα ανεργίας; Μας λέτε ότι παίρνουµε ρίσκο µε το να ανοίγουµε τα σύνορα της χώρας, αλλά τα υγειονοµικά πρωτόκολλα,
που είναι η πρώτη άµυνα της χώρας για να µην έχουµε υγειονοµικά προβλήµατα, είναι πολύ αυστηρά και δεν πρέπει αν φοράµε
µάσκες;
Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε. Θέλετε να πάρουµε ρίσκα
ή να µην πάρουµε ρίσκα; Αυτό που σίγουρα καταλαβαίνω ότι θέλετε είναι αν συνεχιστεί η µιζέρια, η ανεργία, µπας και έχετε κάποιο επιχείρηµα ότι φταίει η Νέα Δηµοκρατία.
Ε, δεν θα σας κάνουµε τη χάρη. Η χώρα θα πάει µπροστά, η
οικονοµία θα ξεκινήσει και θα το καταφέρουµε µέσα από αυτή
την απίστευτη αποτελεσµατικότητα που η χώρα επέδειξε σε τρία
επίπεδα: πρώτα µε την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού,
µετά µε την αποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης και της δηµόσιας διοίκησης, των λειτουργών που ρίχτηκαν στη µάχη και τρίτον, µε την αφοσίωση και την εµπιστοσύνη που έδειξε ο
ελληνικός λαός. Με την υπευθυνότητα του ελληνικού λαού καταφέραµε πολλά. Αυτά τα πολλά θα είναι το διαβατήριο µας για
να πετύχουµε ακόµα περισσότερα τους επόµενους µήνες και τις
επόµενες χρονιές. Να είστε σίγουρος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο Αρχηγός της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Υπουργέ, µάλλον δεν καταλάβατε τι είπα εγώ. Και
η επιλεκτική χρήση των αριθµών, οδηγεί σε λάθος συµπεράσµατα, καθώς και η έλλειψη κατανόησης και αντίληψης των όσων
έχω πει.
Εγώ είπα ότι υπάρχουν επτακόσιες ιαµατικές πηγές. Δεν σηµαίνει ότι λειτουργούν και οι επτακόσιες. Στη Νίσυρο, για παράδειγµα, που έχουµε, δεν λειτουργεί τίποτα. Θέλετε να σας
αναφέρω και άλλες περιοχές;
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Μη µου κάνετε, λοιπόν, υποδείξεις, προσπαθώντας να στρεβλώσετε αυτά τα οποία λέω εγώ, για να τοποθετηθείτε, υπέρ του
δέοντος, υπέρ της Κυβέρνησης και υπέρ του Πρωθυπουργού
γιατί έχετε ανασχηµατισµό µπροστά σας. Δικό σας θέµα είναι
αυτό. Δεν είναι δικό µου.
Είπατε, επίσης, ότι -και εδώ είναι το περίεργο- ανοίγετε τώρα
και ρισκάρετε. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο: Γιατί τα κλείσατε,
λοιπόν; Γιατί κλείσατε την ελληνική οικονοµία επί τρεις µήνες;
Για να ανοίξετε τον τουρισµό τώρα; Γιατί επί τρεις µήνες έκλεισε
το µαγαζί το δικό µου; Γιατί κλείσατε την επιχείρηση του µπακάλη, του µανάβη, τα κλείσατε όλα αυτά, και τώρα λέτε ευσχήµως: «Τι θέλετε; Να µη ρισκάρουµε;» Εγώ δεν είπα να µη
ρισκάρετε. Λέω κάτι άλλο, που δεν καταλάβατε καλά. Λέω ότι δεν
ρωτήσατε κανέναν εδώ µέσα, ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΚΚΕ, αν
πρέπει και τι πρέπει να κάνουµε, γιατί είναι εθνικό το θέµα. Μάλλον δεν αντιληφθήκατε τι είπα.
Κλείνοντας, θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ αλλιώς οραµατίστηκα, φίλε Υπουργέ µου, τη διακυβέρνησή σας. Ξέρετε, ο
Υπουργός Τουρισµού δεν είναι απλά ο Υπουργός του ξενοδοχείου. Είναι ο Υπουργός όλων των δραστηριοτήτων. Και είναι και
δραστηριότητα δική σας να εισηγηθείτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, για παράδειγµα, να παίρνουν τα ξενοδοχεία ελληνικά προϊόντα µε αποφορολόγηση ή µε χαµηλωµένο ΦΠΑ. Τα έχετε
µπερδέψει λίγο. Γι’ αυτό υπάρχει και η γραφειοκρατία, γιατί ο
κάθε Υπουργός είναι στο Υπουργείο του και δεν κινείται τίποτα
πέραν αυτού.
Κάνετε λάθη. Επιτέλους, γίνετε επιχειρηµατίες. Η χώρα χρειάζεται επιχειρηµατίες. Δεν χρειάζεται ούτε Υπουργούς χαρτογιακάδες, ούτε Υπουργούς οι οποίοι µένουν στα στεγανά του
Υπουργείου και λένε: «Δεν κάνω κάτι άλλο για να µην ενοχλήσω
τον Υπουργό τον άλλο». Προτάσεις κατέθεσα.
Όσον αφορά στις προτάσεις, εγώ σας είπα για το σκι και το
κάνατε γαργάρα. Το σκι δεν το χρειάζεται η Ελλάδα. Χρειάζεται
άλλα πράγµατα. Είπα για τον θρησκευτικό τουρισµό. Θέλετε να
σας δώσω τις µελέτες; Να σας τις δώσω. Μην ειρωνεύεστε,
όµως, γιατί δεν σας ειρωνεύτηκα καθόλου εγώ. Και είπα συγκεκριµένα πράγµατα. Τα νούµερά µου είναι συγκεκριµένα και δεν
τα αλλάζω. Υπάρχουν επτακόσιες τριάντα επτά ιαµατικές πηγές
στην Ελλάδα. Θέλετε, δεν θέλετε αυτές είναι. Είπα, όµως, ότι λειτουργούν οι εκατόν σαράντα. Αυτό είπα.
Τα υπόλοιπα -είστε και ευγενής άνθρωπος- µην τα κάνετε. Δεν
υπάρχει λόγος. Το ρίσκο είναι δικό σας, αλλά παίζετε µε τις ανθρώπινες ζωές. Αυτό σας είπα. Γιατί δεν συνεννοούµαστε µεταξύ
µας ως πολιτικά κόµµατα, θεσµικά; Να ανοίξουµε; Μαζί. Να καταθέσουµε προτάσεις ο καθένας, για να πάρουµε το ρίσκο όλοι
µαζί, γιατί µιλάµε για ανθρώπινες ζωές. Αλλιώς, γιατί κλείσαµε
την Ελλάδα τρεις µήνες; Ας ρισκάρατε και τότε. Γιατί δεν ρισκάρατε; Μήπως επειδή δεν είχατε εντατικές κλινικές ή µάσκες ή
αναπνευστήρες και φοβηθήκατε; Το καταλαβαίνω και αυτό. Να
είστε, όµως, έντιµοι όλοι σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό αυτή τη φορά, για να προχωρήσουµε.
Σας παρακαλώ πολύ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει λόγος για παραπάνω χρόνο, γιατί
είναι ανούσιο. Έχω την αίσθηση ότι ίσως δεν θέλει ο κ. Βελόπουλος.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα, γιατί όλα τα υπόλοιπα
δεν έχουν και πολύ νόηµα. Είπα και προηγουµένως ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν ρισκάρει στο ελάχιστο. Απευθύνθηκε στον κ. Τσιόδρα, τον οποίο τον αποδοµήσατε από το
Βήµα της Βουλής. Είπατε ότι κάνει κωλοτούµπες. Καλός άνθρωπος, αλλά κάνει κωλοτούµπες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, κύριε
Χήτα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Όχι, δεν κάνει κωλοτούµπες ο κ. Τσιόδρας. Σε αυτή την υγειονοµική επιτροπή δεν είναι µόνο ένας άνθρωπος. Είναι είκοσι πέντε
άνθρωποι, όλοι τους λαµπροί επιστήµονες και χωρίς κοµµατικές
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περγαµηνές. Η Νέα Δηµοκρατία απέδειξε πώς κυβερνάει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι ακούει την επιστήµη. Την επιστήµη, όχι τα γιατροσόφια. Και ακούγοντας την επιστήµη,
φέραµε αυτό το αποτέλεσµα. Και αυτό το αποτέλεσµα δεν θα το
ρισκάρουµε ούτε για εσάς, ούτε για εµάς, ούτε για τον τελευταίο
πολίτη αυτής της χώρας, γιατί σεβόµαστε και τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας! Και το έχουµε αποδείξει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Βελόπουλε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε εσείς. Δεν
ξέρω πού εργαστήκατε στη ζωή σας. Εγώ εργάζοµαι καθηµερινά
και για τη δική µου δουλειά δεν σηκώνω κουβέντα από κανέναν!
Διότι τα γιατροσόφια, όπως υπονοήσατε, είναι τα γιατροσόφια
των εµβολίων επί Νέας Δηµοκρατίας, όπου φέρατε πενήντα εκατοµµύρια εµβόλια και καλά που ήταν η Ξενογιαννακοπούλου και
τα µπλόκαρε. Καταλάβατε; Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί, γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι ήταν και τότε -Τσιόδρας
και Κοντοζαµάνης- µαζί µε τον κ. Αβραµόπουλο. Μην τα ξεχνάτε
αυτά. Εγώ δεν χτυπάω προσωπικά κανέναν.
Και θα κλείσω ως εξής: Μπορείτε να κολακεύετε -επαναλαµβάνω- όσο θέλετε τον Πρωθυπουργό, µπορείτε να φοβάστε τον
ανασχηµατισµό. Τον θεωρώ και εγώ µεταρρυθµιστή, αλλά πρέπει
να ακούει περισσότερο. Αν σας ενοχλεί αυτό, δικό σας θέµα.
Στον επόµενο ανασχηµατισµό, λοιπόν, να είστε Υπουργός θέλω
εγώ. Δεν ξέρω, όµως, αν θέλει ο Πρωθυπουργός. Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ζητήσει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από τη Νέα Δηµοκρατία κ.
Σπυρίδων - Παναγιώτης Λιβανός.
Ορίστε, κύριε Λιβανέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω, λέγοντας πράγµατα τα οποία γνωρίζει ο κ. Βελόπουλος: Ο πατριωτισµός είναι κολώνα της πολιτικής µας, το
εθνικό συµφέρον προφανώς το προασπίζει η Κυβέρνηση και ο
Υπουργός Εξωτερικών και η δήλωσή του για κάλυψη κάθε εκατοστού της Ελλάδας παραµένει, όπως επίσης και για το σεβασµό
του Διεθνούς Δικαίου παντού. Συνιστώ για άλλη µία φορά ψυχραιµία στον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και στα στελέχη
του.
Σε αυτό το πλαίσιο, νοµίζω ότι, αν θέλουν, µπορούµε να συζητήσουµε ανά πάσα στιγµή όλη τη διαχείριση που έχει κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και στα σύνορα και στο
µεταναστευτικό και στα ελληνοτουρκικά.
Όµως, για να µην µε κακίζει ο Πρόεδρος, θα πω ότι συµφωνώ
µαζί του στο θέµα του λαδιού. Θα προσθέσω και την ελιά. Δεν
µιλάω εξ ονόµατος της Κυβέρνησης. Μιλάω ως Βουλευτής και
δη της Αιτωλοακαρνανίας που έχουµε τη µεγαλύτερη παραγωγή
ελιάς και ελαιολάδου. Και σε αυτό το πλαίσιο, πράγµατι πρέπει
να δούµε πώς µπορούµε να ενισχύσουµε τους ελαιοπαραγωγούς
και την τιµή.
Ήθελα να ξεκινήσω, αν δεν έκανε αυτή την παρέµβαση ο κ.
Βελόπουλος, χαριτολογώντας λίγο και λέγοντας, ότι επειδή
βλέπω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να είναι σήµερα ντυµένοι όλοι στα
γαλάζια -και η εισηγήτρια και η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος
και τα στελέχη του- θα ξεκινήσω µε µία ρήση του Λένιν, ο οποίος
λέει ότι υπάρχουν δεκαετίες που δεν συµβαίνει τίποτα και µέρες
που συµβαίνουν δεκαετίες. Αυτό ακριβώς ζούµε όλοι µας, όλος
ο κόσµος, αλλά και εδώ στην Ελλάδα τους τελευταίους τρεις
µήνες.
Στο µέγα ερώτηµα «υγεία ή οικονοµία», η απάντηση της Ελλάδας ήταν µία και µονοσήµαντη. Διαλέξαµε και επιµένουµε να διαλέγουµε, σε απάντηση όλων όσων ελέχθησαν σε αυτή την
Αίθουσα σήµερα, την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Προβήκαµε άµεσα και ακαριαία στη λήψη αυστηρών µέτρων προστασίας του συνόλου του κοινωνικού, ρισκάροντας, βέβαια, µε το
καθολικό κλείσιµο της οικονοµίας. Γνωρίζαµε ότι το οικονοµικό
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τίµηµα ήταν βαρύ. Απόλυτη προτεραιότητα, όµως, ήταν, είναι και
θα είναι η ανθρώπινη ζωή.
Ας µην µπερδεύουµε, λοιπόν, τον ελληνικό λαό µε τέτοιες τοποθετήσεις και να µην ψαρεύουµε στα θολά νερά. Πράξαµε
σωστά. Κερδίσαµε τον πρώτο γύρο της µάχης. Κρατήσαµε την
κοινωνία και την οικονοµία όρθια.
Πώς το κάναµε αυτό; Με σκληρή δουλειά, σεβασµό στη γνώµη
των ειδικών, συγκροτηµένο σχέδιο, αποτελεσµατικό µάνατζµεντ,
πράγµατα τα οποία, φαίνεται, δεν ξέρει ο προηγούµενος οµιλητής από αυτό εδώ το Βήµα, για αυτό και µπερδεύεται µε κάποιες
αλλαγές.
Προοδευτικά στο ζήτηµα της υγείας, των µέτρων, η επιτροπή,
όπως είπε και ο κ. Θεοχάρης πριν, που αποτελείται από ειδικούς,
αποφασίζει, αλλάζει πλάνα. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός σε όλες
του τις οµιλίες, το λένε σχεδόν κάθε απόγευµα στις 18.00’ ο κ.
Τσιόδρας και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Ας τον
ακούσετε, για να καταλάβετε τι γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Οι πυλώνες της πολιτικής µας ήταν η έµπνευση εµπιστοσύνης
προς τους πολίτες, η απόδειξη των δυνατοτήτων της Ελλάδας,
η απόλυτη σύµπλευση της ατοµικής και κοινωνικής ευθύνης.
Αντιθέτως µε όσα είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο,
στηρίξαµε, στηρίζουµε και θα στηρίζουµε το δηµόσιο σύστηµα
υγείας. Επιλέξαµε να επιδοτήσουµε την εργασία και όχι την ανεργία. Βάζουµε πλάτη στη µικρή και µεσαία επιχείρηση, ακριβώς
ανάποδα από αυτό που ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύουµε εργαζόµενους, νοικοκυριά και ανέργους και, βεβαίως, διατηρήσαµε
την κοινωνική συνοχή. Και µη γελάτε, κύριε συνάδελφε.
Τα καταφέραµε γιατί, όµως; Και εδώ µπορεί να έχουµε έναν
ενδιαφέροντα διάλογο.
Γιατί στηριχθήκαµε στις γερές, διαχρονικές, ιδεολογικές βάσεις που πατάει η παράταξή µας, η Νέα Δηµοκρατία, στον πολιτικό φιλελευθερισµό και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Αποδείξαµε για µια ακόµα φορά σε εσάς ότι η προσπάθεια
ταύτισης της Νέας Δηµοκρατίας µε τον νεοφιλελευθερισµό είναι
απλά µια µπαγιάτικη καραµέλα που αναµασά η κάθε αντιπολίτευση που δεν έχει σοβαρά πολιτικά επιχειρήµατα.
Ανακτήσαµε µε την πολιτική µας αξιοπιστία στο εξωτερικό, χτίσαµε σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πολίτες στο εσωτερικό, αναπτερώσαµε την περηφάνεια των Ελλήνων παντού, ενισχύσαµε
σηµαντικά την εθνική µας αυτοπεποίθηση, κάναµε την Ελλάδα
παράδειγµα προς µίµηση σε όλον τον κόσµο. Μας δίνουν εύσηµα
σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία προφανώς δεν καλύπτονται από το περίφηµο πρόγραµµα επικοινωνίας της Κυβέρνησης.
Σήµερα, λοιπόν, τρεις µήνες µετά, εισερχόµαστε στη δεύτερη
φάση της κρίσης, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ανακοίνωσε προχθές το σύνολο του σχεδίου της Κυβέρνησης
για την ανάταξη της οικονοµίας. Αυτό στηρίζεται, όπως είδατε,
σε τρεις πυλώνες: Στήριξη της εργασίας, µείωση των φόρων, τόνωση της επιχειρηµατικότητας. Το σχέδιο αυτό έχει µια κοινωνική
σφραγίδα και µια αναπτυξιακή υπογραφή. Θα το δείτε τους επόµενους µήνες. Εδώ θα είµαστε για να το συζητάµε.
Η διάθεση των 24 δισεκατοµµυρίων είναι για τη στήριξη της
εργασίας, ενώ θέτουµε σε εφαρµογή αυτό το περίφηµο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», µε το οποίο επιδοτούµε ακριβώς, όπως
είπα πριν, την εργασία. Δεν δίνουµε επιδόµατα σε τεµπέληδες
να κάθονται. Θέλουµε τους ανθρώπους να δουλεύουν, να στηρίζουµε τις εταιρείες.
Παράλληλα, µειώνουµε τους φόρους σε κρίσιµα ήδη, ώστε
στοχευµένα να αυξηθούν τα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών που
έχουν πληγεί από την κρίση. Μειώνουµε και τον ΦΠΑ, όπως ξέρετε πολύ καλά. Μειώνουµε τους φόρους στα εισιτήρια, στα
µέσα, όπως τα πλοία, τα αεροπλάνα και τα τρένα. Μειώνουµε,
επίσης, την προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος και ενισχύουµε τους συνεπείς -αυτό µπορεί να σας πειράζει εσάς που
στηρίζετε τους κόκκινους- δανειολήπτες.
Επιταχύνουµε διαδικασίες επενδύσεων, ώστε να καταστεί η
χώρα µας ακόµα πιο ελκυστικός προορισµός από ότι ήταν στις
αρχές του 2020.
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Δεν ξέρω αν ακούσατε τι είπανε επιχειρηµατίες από όλον τον
κόσµο τις προηγούµενες εβδοµάδες. Αν δεν το ακούσατε, λυπάµαι. Τα αγγλικά σας νοµίζω είναι καλά. Ακούστε τους τι λένε για
την Ελλάδα ως προορισµό επενδύσεων πλέον, επειδή υπάρχει
αυτή η Κυβέρνηση µε αυτή την πολιτική.
Επειδή, όµως, η ελληνική οικονοµία είναι απολύτως συνυφασµένη µε τον τουρισµό, παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό
και από τον Υπουργό, τον κ. Θεοχάρη, το ειδικό, µελετηµένο και
κοστολογηµένο πρόγραµµα για τον τουρισµό, το «RESTART
TOURISM».
Σας το καταθέτουµε πάλι µια φορά σήµερα, γιατί, από ότι κατάλαβα, η κ. Νοτοπούλου ίσως δεν το έχει διαβάσει καλά. Θα της
το δώσω µετά. Αν και νοµίζω ότι µελετάει, ότι είναι µια σοβαρή
νέα πολιτικός, θεωρώ ότι παρασύρεται από τους φανατικούς του
κόµµατός της και αντί να έρθει να κάνουµε έναν εποικοδοµητικό
διάλογο εδώ, επιτίθεται χωρίς στοιχεία.
Ο εσωτερικός τουρισµός απελευθερώνεται από τις 25 Μαΐου
και τον ενισχύουµε µε περισσότερα από 70 εκατοµµύρια ευρώ,
ενώ µας είπε ότι δεν κάνουµε τίποτα εκεί, όταν επί των ηµερών
σας, αγαπητοί συνάδελφοι, επί των ηµερών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ µην ξεχνάµε τον σύµµαχό σας, τον κ. Καµµένο, γιατί είχε και
Υπουργό σε αυτό το Υπουργείο- δεν είχε υλοποιηθεί ούτε ένα
πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού.
Κατηγορείτε, λοιπόν, εµάς, αλλά πείτε µας, δώστε µας έναν
κατάλογο των κοινωνικών προγραµµάτων, όταν έλθετε να µιλήσετε, κύριε Σαντορινιέ. Περιµένουµε συγκεκριµένες απαντήσεις
και όχι φληναφήµατα και αερολογίες.
Όσον αφορά στον εξωτερικό τουρισµό, ανοίγουν τα αεροδρόµια µας σταδιακά σε διεθνείς πτήσεις χωρίς προληπτική καραντίνα, αλλά µε δειγµατοληπτικούς ελέγχους, µε δειγµατοληπτική
διεξαγωγή προληπτικών τεστ.
Τι θέλετε, δηλαδή; Να κρατάµε τους τουρίστες που έρχονται
στην Ελλάδα δεκατέσσερις ηµέρες στην καραντίνα; Αν αυτό θέλετε, όταν ανέβετε στο Βήµα να µας το πείτε να το ακούσουν και
οι τουρίστες, να το ακούσουν και οι Έλληνες ξενοδόχοι.
Ενισχύθηκαν οι δοµές υγείας των νησιωτικών µας προορισµών
µε εξακόσιες νέες κλίνες COVID-19 και είκοσι νέους αναλυτές
για εξέταση δειγµάτων. Καταρτίστηκαν, επίσης, επιχειρησιακά
σχέδια αντιµετώπισης τυχόν κρουσµάτων µε τη θέσπιση γιατρού
καταλύµατος, ειδικού συντονιστή ανά ξενοδοχειακή οµάδα,
καθώς και ειδικούς χώρους καραντίνας ανά νησί, µε λεπτοµερή
υγειονοµικά πρωτόκολλα που θα διασφαλίζουν την προστασία
της δηµόσιας υγείας, αλλά και τις ποιοτικές διακοπές των επισκεπτών µας.
Εδώ έχει ένα δίκιο η κριτική σας. Θα σας το δώσουµε. Μπορεί
να εκφράζεται µε επιθετικό τρόπο, αλλά νοµίζω ότι είναι χρήσιµο
και συµφωνούµε ότι πρέπει να υπάρχει µια περαιτέρω εξειδίκευση των υγειονοµικών πρωτοκόλλων. Είναι σωστή η επισήµανση και είµαι βέβαιος ότι θα υλοποιηθεί σύντοµα.
Αυτό το πρόγραµµα, λοιπόν, το οποίο, όπως είπα και πριν,
αποτελεί το µεγαλύτερο πρόγραµµα ενίσχυσης του τουρισµού
που έχει γίνει ποτέ στη χώρα- και αν θέλετε, αµφισβητήστε το
αυτό-, που το σύνολο των φορέων του τουρισµού, βεβαίως µε
κάποιες επιφυλάξεις, έχει επιδοκιµάσει, που οι εταίροι και συνοµιλητές µας στην Ευρώπη, αλλά και σε όλον τον κόσµο, σε άλλα
κράτη, επιδοκιµάζουν και προσπαθούν να αντιγράψουν, έρχεστε
εσείς δια της εκπροσώπου σας, αλλά, απ’ ότι καταλαβαίνω, και
δια του Αρχηγού σας, και το αποδοκιµάζετε, το απορρίπτετε.
Είναι προφανές ότι για άλλη µια φορά βρίσκεστε εκτός τόπου
και χρόνου.
Εµείς ακούµε τις καλοπροαίρετες και καλοδουλεµένες προτάσεις. Αυτό το είδατε και σήµερα µε όλες τις νοµοτεχνικές επεµβάσεις που έκανε η Κυβέρνηση διά των Υπουργών και αυτά τα
οποία θεώρησε σωστά, τα έβαλε µέσα στο νοµοσχέδιο.
Αντί, λοιπόν, να έρθετε να δουλέψετε µαζί µε την Κυβέρνηση,
να δουλέψετε µαζί µε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να βελτιώσουµε το εθνικό µας σχέδιο µε δηµιουργικό τρόπο, µας επιτίθεστε συνεχώς στα τυφλά.
Πώς αλλιώς µπορεί να δικαιολογήσει κάποιος δηλώσεις του
τύπου που ακούστηκαν και σήµερα «άνθρακας ο θησαυρός»,
«απουσία σχεδιασµού», «δεν κάνατε τίποτα τόσο καιρό…», λέει
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ο κ. Χαρίτσης, «… µόνο ευχολόγια και ξεκινάτε από το µηδέν».
Εσείς είπατε, κύριε Σαντορινιέ, ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις κλαίνε µε τα µέτρα που
έχουµε ανακοινώσει.
Επίσης, λέτε: «Καµµία ρευστότητα, καµµία πρόσβαση σε χρηµατικά…», «δεν υπάρχουν προγράµµατα εξωτερικού». Είναι µια
κριτική δοµική χωρίς κανένα στοιχείο.
Δύο τινά µπορεί να συµβαίνουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι:
Είτε οι γνώσεις σας και το ενδιαφέρον σας, που δεν µπορώ να
το αµφισβητήσω προσωπικά, αλλά το αµφισβητώ λόγω αυτών
που λέτε, δεν είναι επαρκή για τον τουρισµό είτε ότι επανέρχεστε
πλησίστιοι -και µάλλον αυτό γίνεται- στις γενεσιουργικές σας
αρχές, του κόµµατός σας δηλαδή, της ανέξοδης πλειοδοσίας και
του ανεύθυνου λαϊκισµού.
Κατηγορείτε τον κ. Θεοχάρη ότι υποτιµά το Υπουργείο του και
τη θέση του επειδή βάζει στον σχεδιασµό το ΤΑΙΠΕΔ.
Μα, είστε σοβαροί; Εσείς ήρθατε, δώσατε το σύνολο της ελληνικής περιουσίας για εκατό χρόνια στο ΤΑΙΠΕΔ και εγκαλείτε
τώρα τον κύριο Υπουργό Τουρισµού ότι συνεργάζεται µε το ΤΑΙΠΕΔ; Πραγµατικά, θα σας πάρει κανείς στα σοβαρά;
Η εισηγήτριά σας µίλησε για χορήγηση ενός δισεκατοµµυρίου
στους ανθρώπους του τουρισµού. Ευθέως, λοιπόν, την καλώ και
επειδή λείπει, καλώ όλους να µας πείτε χωρίς υπεκφυγές από
ποιον κοινωνικό κλάδο προτείνετε να αφαιρεθούν τα συγκεκριµένα κονδύλια: Από τους ανέργους, από τους ελεύθερους επαγγελµατίες, από τους µισθωτούς; Μη γελάτε, µην κοροϊδεύετε.
Εδώ είµαστε να σας περιµένουµε όλη µέρα να µας πείτε. Μην
κάνετε, όµως, ότι φεύγετε από την ερώτηση. Θέλουµε απαντήσεις και σε αυτό.
Εµείς τι πιστεύουµε; Ότι για κάθε ευρώ που εξαγγέλλουµε
πρέπει να αντιστοιχεί σε έναν κωδικό στον κρατικό προϋπολογισµό. Τα προγράµµατα τύπου Θεσσαλονίκης ο ελληνικός λαός τα
έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Ίσως, βέβαια, περιµένετε να µας δώσετε την απάντησή στο sequel του «Μένουµε όρθιοι», αυτού του
προγράµµατος που αναβάλατε ατάκτως και αποσύρατε προχθές.
Εάν δεν έχετε απαντήσεις σήµερα, να έχετε το θάρρος να µας
πείτε πάνω εδώ στο έδρανο της Βουλής: «Δεν έχουµε απαντήσεις, θα περιµένουµε τον Αρχηγό µας να µας τα πει τη Δευτέρα».
Δεν αρκεστήκατε, όµως, σε αυτό. Ισχυρίζεστε κιόλας -και φοβάµαι ότι θα καταστείτε στο τέλος γραφικοί- ότι εσείς φέρατε µας είπε πριν η εισηγήτριά σας- τους τουρίστες στην Ελλάδα.
Δηλαδή, εδώ θα τρελαθούµε τελείως. Ακόµα και σε αυτό επιχειρείτε να καρπωθείτε τις προσπάθειες άλλων.
Προφανώς και στις µέρες ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ανέβαινε ο τουρισµός, αλλά είναι γνωστό ότι κορυφωνόταν µε συνεχή ρεκόρ στην
κυβέρνηση Σαµαρά. Είναι γνωστά τα νούµερα. Ποιον έρχεστε και
κοροϊδεύετε; Δείτε τα και µόλις τα µελετήσετε, ελάτε να µας
πείτε αν έπεφταν τα νούµερα τότε και τα ανεβάσατε εσείς . Και
πείτε µας και πώς το κάνατε αυτό και φέρνατε τους τουρίστες,
ενώ εµείς οι υπόλοιποι τους διώχνουµε.
Αυτό είναι µια προσπάθεια να πάρετε τη δουλειά, τον αγώνα
κάθε Ελληνίδας και Έλληνα που µετέχει έµµεσα ή άµεσα στον
τουρισµό. Είναι ντροπή -σας το λέω ειλικρινά και πολιτικά- να καπηλεύεστε τον ιδρώτα άλλων ανθρώπων.
Μην έχοντας άλλα επιχειρήµατα, κατηγορήσατε τον Υπουργό
για άκαιρη και λειψή κατάθεση αυτού του νοµοσχεδίου. Πραγµατικά απορούµε για αυτό.
Πώς µπορείτε να θεωρείτε άκαιρη τη συζήτηση, ειδικά για τον
καταδυτικό τουρισµό, όπως και τις άλλες µορφές του θεµατικού
τουρισµού, που µπορεί να παράσχει πρόσθετο πλούτο για τη
χώρα µας, να ανοίξει µια νέα αγορά χιλιάδων επισκεπτών, επεκτείνοντας τη σεζόν και εισφέροντας στον εθνικό στόχο δηµιουργίας µιας τουριστικής χρονιάς δώδεκα µηνών, τεσσάρων εποχών
ανά προϊόν και περιοχή;
Πράγµατι, είναι συνέχεια της επιλογής -µας το είπε καυτηριάζοντάς το, µάλλον δεν καταλαβαίνει τι λέει- µιας άλλης κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, του Κώστα Καραµανλή το 2005.
Εµείς παραµένουµε προσηλωµένοι στην αξιοποίηση του θεµατικού τουρισµού και στους µεγάλους στόχους του τουρισµού.
Εσείς για πείτε µας -άλλη µία ερώτηση που δεν βλέπω κανέναν
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να τις καταγράφει τις ερωτήσεις, γιατί προφανώς δεν θέλετε να
δώσετε απαντήσεις- τι κάνατε για τον καταδυτικό τουρισµό πέντε
χρόνια που κυβερνούσατε µε τον Καµµένο; Θα έρθει η ώρα σας
να απαντήσετε.
Σε άλλο τόνο από εσάς, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αρσένης εξέφρασε κάποια συγκεκριµένα ερωτήµατα για την αποτελεσµατικότητα αλλά και την συνταγµατικότητα πέντε, έξι άρθρων.
Η Κυβέρνηση -σας το λέω µε όλη την ειλικρίνεια, γι’ αυτό στηρίζει η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, γι’ αυτό στηρίζουµε αυτή
την Κυβέρνηση, όχι επειδή είναι του κόµµατός µας, επειδή την
πιστεύουµε- πάντοτε συµβουλεύεται τους ειδικούς και πάντοτε
δρα και ελέγχει ότι δρα συνταγµατικά. Θα σας απαντήσουν οι
δύο Υπουργοί για ένα-ένα αυτά τα θέµατα τα οποία θέσατε.
Εγώ ήθελα µόνο να σταθώ στο άρθρο 13, το οποίο δεν είναι
καν µέσα σε αυτά τα οποία επισηµαίνει η Επιστηµονική Επιτροπή
της Βουλής, φαντάζοµαι ότι θα το έχετε δει.
Ως προς τη δυνατότητα να υπάρχουν, λοιπόν, αρχαιολογικοί
χώροι σε καταδυτικά πάρκα, δεν υπάρχει σχετική συνταγµατική
διάταξη που να το απαγορεύει.
Επιπλέον, εµείς τι κάνουµε, η Κυβέρνηση; Προσθέτει σαν δικλείδα ασφαλείας για την προστασία των ναυαγίων ότι αν ιδρυθεί
καταδυτικό πάρκο σε περιοχή όπου υπάρχει ναυάγιο να υπάρχει
και σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού -που εσείς λέγατε πού είναι το Υπουργείο Πολιτισµού- µετά από γνώµη του
αρµόδιου κεντρικού συµβουλίου, όχι κανενός άλλου Υπουργού
ούτε ιδιωτικού φορέα.
Επίσης, τι λέµε; Ότι δεν αποκτάει την ιδιοκτησία ο ιδιώτης,
προφανώς, αφού αυτή παραµένει στο δηµόσιο, καταβάλλεται,
όµως, αντάλλαγµα προς το δηµόσιο.
Άλλωστε, η δυνατότητα κατάδυσης στο ναυάγιο υπήρχε -και
το ξέρετε, το είπε και ο κ. Βελόπουλος πριν- και πριν µε τη συνοδεία αρχαιοφυλάκων, που, όµως, δυστυχώς σήµερα δεν διαθέτουµε αρκετούς από αυτούς. Άρα, τι θα κάναµε; Πώς θα το
κάναµε αυτό; Δεν µας λέτε.
Συνεπώς και καµµία αντισυνταγµατικότητα δεν υπάρχει, αλλά
και οργάνωση της διαδικασίας γίνεται µε τις πρωτοβουλίες που
παίρνουν οι Υπουργοί Τουρισµού.
Υφίσταται, όµως, σύγκρουση νοοτροπίας και αντιλήψεων και
αυτό είναι πραγµατικότητα, αγαπητέ κύριε Αρσένη, που εκφράζετε µία µειοψηφική τάση στην κοινωνία, πλην, όµως, συνεπή µε
την ιδεολογία σας.
Η φιλελεύθερη πολιτική αντίληψη διαπνέεται από το γεγονός
ότι το δηµόσιο ασφαλώς διατηρεί την κυριότητα επί των µνηµείων, αλλά εισπράττοντας αντάλλαγµα φορολογούµενο, καθαρό αντάλλαγµα για τα ελληνικά έσοδα, για το ελληνικό
κράτος, επιτρέπει στον ιδιώτη την εκµετάλλευσή του, πάντα,
όµως, ελέγχοντάς τον, πάντα κρατώντας την ιδιοκτησία, προφανώς.
Εσείς τι προτιµάτε δηλαδή και προφανώς οι συνάδελφοί σας
από την Αριστερά; Τις γκρίζες ζώνες, τα ασαφή όρια. Αυτό είναι
το χθες. Εσείς δεν πρέπει να εκπροσωπείτε τη µιζέρια, πιστεύουµε εµείς. Εµείς δεν θέλουµε να την εκπροσωπούµε, θέλουµε να δηµιουργούµε νέες δυνατότητες δηµιουργίας θέσεων
εργασίας, να δηµιουργούµε πλούτο ο οποίος να διαχέεται δίκαια
στην κοινωνία.
Απαντήστε µας και για αυτό µετά.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη -και αυτό έχει αποδειχθεί, αποδεικνύεται και από τους Υπουργούς µε αυτά τα οποία
δέχθηκαν από τις προτάσεις σας- είναι πάντα ανοιχτή στον διάλογο, όταν, όµως, αυτός γίνεται µε όρους πολιτισµένους και ευπρεπείς, όπως µπορεί να γίνεται από όλους και όχι µε
χαρακτηρισµούς περί χυδαίας Δεξιάς και υπαινιγµούς για εξυπηρέτηση οικονοµικών συµφερόντων από την Κυβέρνηση.
Ρητορικές εµφυλίου ικανοποιούν το δικό σας µικρό ακροατήριο, ενός κινήµατος διαµαρτυρίας και ανυπακοής, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν καλύπτουν, όµως, ούτε το σύνολο της
Κεντροαριστεράς και βεβαίως, δεν καλύπτουν το σύνολο του ελληνικού λαού.
Ο τουρισµός -το ξέρουµε όλοι, το λέµε, αλλά δεν το πιστεύουµε κάποιοι από εµάς- είναι η βαριά βιοµηχανία της πατρίδας µας. Είναι όµως και εύπλαστη. Απαιτεί σοβαρότητα,
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ουσιαστικό και επιστηµονικό διάλογο, συνεργασία και συναίνεση.
Δεν αντέχει σε κοµµατικούς διχασµούς και πολιτικούς λαϊκισµούς.
Σας καλώ, λοιπόν, να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, να
αντιληφθείτε τον θεσµικό σας ρόλο και να συµµετέχετε στον διάλογο µε σύνεση και υπευθυνότητα. Έχουµε µια µάχη µπροστά
µας, να διεκδικήσουµε το µεγαλύτερο κοµµάτι σε µια διαρκώς
µειούµενη πίτα, µια εθνική µάχη όπου κανείς δεν µπορεί να περισσεύει και µια µάχη όπου δεν µπορούν να υπάρχουν πέµπτες
φάλαγγες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων - Παναγιώτης (Σπήλιος) Λιβανός καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Θα δώσω τον λόγο τώρα στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Χήτα και αµέσως µετά θα περάσουµε στους συναδέλφους. Θα µιλήσει ο κ. Μπαραλιάκος, ο κ.
Σαντορινιός και ο κ. Σιµόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο. Γνωρίζετε ότι έχετε
τον µισό χρόνο γιατί µίλησε ο Αρχηγός σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Το ξέρω, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Να ξέρουµε -να ακουστεί κιόλας αυτό- ότι κάναµε τα τεστ και
είναι όλα αρνητικά. Να ακουστεί και αυτό, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ή όχι. Και όλοι οι Βουλευτές οι οποίοι έκαναν το τεστ χθες
και οι υπάλληλοι της Βουλής -να ακουστεί και αυτό- είναι όλοι
αρνητικοί και είναι πολύ σηµαντικό να ακουστεί αυτό. Καλά κάνουµε και παίρνουµε τα µέτρα.
Κύριε Θεοχάρη, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά µε εκπλήξατε σήµερα. Γι’ αυτό πήρα και τον λόγο τώρα να µιλήσω, γιατί δεν έχω
ξαναδεί Υπουργό να επιτίθεται σε έναν Πρόεδρο κόµµατος ο
οποίος λίγο νωρίτερα, πρώτον, τον είχε τιµήσει µε την παρουσία
του στο νοµοσχέδιό του. Αν µου δείξετε έναν πολιτικό Αρχηγό
που είναι σήµερα εδώ, κύριε Υπουργέ, που τιµά µε την παρουσία
του το δικό σας νοµοσχέδιο, εγώ αυτή τη στιγµή θα σας ζητήσω
συγγνώµη.
Δεύτερον, πείτε µου έναν Αρχηγό κόµµατος που ήρθε σήµερα
εδώ µε έναν πάκο προτάσεις -µε τις οποίες µπορείτε να διαφωνείτε, είναι δικό σας θέµα, δεν πειράζει- και αντί να πείτε «συγχαρητήρια που ήρθατε και µας είπατε και πέντε πράγµατα», του
κάνατε µία αναίτια επίθεση -όχι έντιµη- και προσπαθήσατε να τον
χτυπήσετε και ύπουλα και µε άλλα πράγµατα. Πραγµατικά, δεν
κατάλαβα, αναίτια επίθεση. Εγώ περίµενα από σας να ακούσουµε µία καλή κουβέντα και να µας πείτε «µπράβο που ήρθατε
µε δέκα προτάσεις, µπράβο που το επιτελείο σας δουλεύει, ευχαριστώ που τιµάτε µε την παρουσία σας, κύριε Πρόεδρε, το νοµοσχέδιό µου». Μίλησε για πόσα άρθρα για το νοµοσχέδιό σας
και είπατε ασυναρτησίες -µε συγχωρείτε που το λέω- είπατε «δεν
ασχοληθήκατε µε το νοµοσχέδιό µου».
Επίσης, να σας πω ότι στη σύντοµη παρουσία µου στο κοινοβουλευτικό µου έργο εδώ -εσείς είστε πιο έµπειρος, κύριε Θεοχάρη, αλλά να σας µάθω τους κανονισµούς- οι Αρχηγοί και οι
Πρόεδροι των κοµµάτων µπορούν να µιλάνε για όποιο θέµα θέλουν. Παρ’ όλα αυτά, όµως, ο κ. Βελόπουλος µίλησε πολλή ώρα
για το νοµοσχέδιό σας και γενικότερα για το οικοδόµηµα που λέγεται τουρισµός.
Και ο τουρισµός, κύριοι, δεν είναι δεν είναι βιοµηχανία. Δεν
είναι η βαριά µας βιοµηχανία, είναι παροχή υπηρεσίας. Είναι
βαρύ χαρτί, αλλά είναι παροχή υπηρεσίας, δεν είναι βιοµηχανία.
Και είναι και επικίνδυνη κατάσταση, όπως τώρα µε αυτό που
ζούµε.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, εγώ αντιλαµβάνοµαι και το άγχος καθενός προσωπικά εδώ πέρα και την ανασφάλεια. Δεν ξέρω πόσες
φορές το λεπτό είστε υποχρεωµένοι να λέτε το όνοµα «Κυριάκος
Μητσοτάκης». Καλά κάνετε, καλά κάνετε, είναι δική σας δουλειά
και δεν µας αφορά αυτό, αλλά θέλουµε να απαντάτε επί της ου-
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σίας. Σας έκανε κάποιες ερωτήσεις, δεν απαντήσατε.
Είχατε τηλεφώνηµα από τον Τούρκο οµόλογό σας για συνεκµετάλλευση στο θέµα του τουρισµού, ναι ή όχι; Σας ρώτησε κάτι
και δεν απαντήσατε.
Επιδοθήκατε σε µία αναίτια πραγµατικά επίθεση, κύριε Θεοχάρη, εγώ δεν την κατάλαβα. Θα ήταν πολύ τιµητικό για µένα
ένας Αρχηγός κόµµατος να ερχόταν στο νοµοσχέδιό µου και να
µου έκανε αυτές τις προτάσεις. Ούτε σκληρή κριτική άσκησε
ούτε τίποτα. Προτάσεις!
Και επίσης, κύριε Θεοχάρη, να πείτε στους συνεργάτες σας γιατί δεν µπορείτε να το ξέρετε εσείς ο ίδιος, που θα έπρεπε µάλλον- ότι ο κ. Κωνσταντίνος Κουσκούσης, ο οποίος είναι
καθηγητής Δερµατολογίας, νοµικός, Πρόεδρος της Ελληνικής
Ακαδηµίας Ιαµατικής Ιατρικής του Ελληνικού Συνδέσµου Τουρισµού Υγείας, Πρόεδρος της Παγκόσµιας Ακαδηµίας, λέει -θα
σας το καταθέσω στα Πρακτικά για να το πάρετε και εσείς- ξεκάθαρα ότι οι ιαµατικές πηγές στην Ελλάδα είναι επτακόσιες πενήντα, εκ των οποίων οι εκατόν είκοσι τέσσερις λειτουργούν και
είναι αναγνωρισµένες. Ό,τι σας είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης. Μην προσπαθείτε κάτι που είπε να το διαστρεβλώσετε,
να πείτε ότι τα στοιχεία που σας δίνει δεν είναι έγκυρα, άρα, όλη
η ανάλυση που σας έκανε δεν είναι έγκυρη.
Δεν είναι έντιµος ο τρόπος που παίξατε πολιτικά σήµερα, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Λιβανέ, δεν διαφωνεί κανείς και σε θέµατα πατριωτισµού
και εθνικά θέµατα εµάς θα µας βρείτε πάντα στο πλευρό σας και
δεν αποτελεί για την Ελληνική Λύση πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Και το έχουµε αποδείξει. Και στο θέµα του Έβρου το
οποίο το χρησιµοποιείτε ως επιχείρηµα κάνατε ό,τι λέγαµε εµείς
εδώ και χρόνια και έχουµε πει και πιο σκληρά µέτρα. Έχουµε πει
και τσιµεντένιο τείχος, έχουµε πει και ναρκοπέδια. Και όλα αυτά
τα είδαµε µπροστά µας τώρα, γιατί δεν έχουµε τους Ελβετούς
δίπλα ούτε τους Λουξεµβούργους. Έχουµε τους Τούρκους.
Όσον αφορά τώρα, κύριε Λιβανέ, το κοµµάτι της λαθροµετανάστευσης που, επίσης, επικαλεστήκατε, θα ήθελα να µην κουβεντιάσουµε αυτό το θέµα. Σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή!
Αφήστε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ο κ. Μηταράκης. Μην
αναφέρεστε στο θέµα της λαθροµετανάστευσης, γιατί δεν τα
πάτε καθόλου καλά. Βάλατε σε µια απίστευτη παλινωδία τη χώρα
οκτώ, εννέα µήνες µέχρι να ισορροπήσετε στο ποιο είναι το τελικό σας σχέδιο. Και σας ενηµερώνω ότι ήδη µπαίνουν µέσα, άρχισαν πάλι. Δυστυχώς, έχουµε νέες εισβολές και από τον Έβρο
και από τα νησιά. Για εµάς αυτό δεν είναι θέµα πολιτικής αντιπαράθεσης για να το εκµεταλλευτούµε. Λυπούµαστε, στεναχωριόµαστε που η χώρα µας γεµίζει ισλαµοχώρια µε τριάντα δύο ΚΥΤ
και τριάντα δύο νέους εν δυνάµει δηµάρχους. Έτσι είναι! Αυτοί
είναι εν δυνάµει δήµαρχοι σε τριάντα δύο ισλαµοχώρια σε ολόκληρη την επικράτεια. Τι παραπάνω να σας πω τώρα;
Επίσης, κύριε Λιβανέ, απαντάτε επιλεκτικά, εκτός αν δεν έχετε
ακόµα ενηµέρωση, κάτι που σέβοµαι. Θα είµαστε εδώ µέχρι το
βράδυ. Ψήφισε η χώρα µας τον Τούρκο Γενικό Γραµµατέα του
ΟΗΕ, ναι ή όχι; Η πληροφορία είναι διασταυρωµένη και σας ρωτάµε. Εάν ναι, είναι απαράδεκτο. Όµως, δεν σας ακούσαµε να
απαντάτε.
Επιπλέον, µας είπατε για τα θέµατα του πατριωτισµού. Ποια
δήλωση του κ. Δένδια ισχύει; Η χθεσινή στην ΕΡΤ, ότι δεν πειράζει για λίγα µέτρα ή αυτή που επικαλεστήκατε εσείς ή και οι δύο;
Αν ισχύουν και οι δύο, να µας πει ποια από τις δύο να ακούσουµε,
γιατί µας έχει µπερδέψει. Θέλει προσοχή και ήταν λάθος αυτό
που έκανε χθες ο Υπουργός. Ας το πούµε. Όπως είχατε την πολιτική ανδρεία να πείτε ότι κάνατε λάθη σε κάποια άλλα, να πείτε
και γι’ αυτό. Ήταν λάθος και δεν είναι εποχές για τέτοια λάθη!
Σε ό,τι αφορά τώρα τον κ. Τσιόδρα, µας κάνατε και υπόδειξη:
Να τον ακούτε, είπατε, τον κ. Τσιόδρα για να καταλαβαίνετε.
Πραγµατικά, δεν καταλαβαίνουµε! Δεν χρειάζεται να έχουµε
αυτό, που µόλις ακουµπήσει κάποιος τον κ. Τσιόδρα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Εξελίσσονται τα πράγµατα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ναι, εξελίσσονται, αλλά και ο ίδιος
λέει τα πάντα. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι, µπορεί να βήχεις, µπορεί
να µη βήχεις, µπορεί τέσσερα µέτρα, µπορεί δύο µέτρα, µπορεί
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ένα µέτρο, µπορεί κανένα µέτρο! Τα έχει πει όλα για να είναι καλυµµένος. Και εν πάση περιπτώσει, το σεβόµαστε, ήµασταν µαζί
σας στα µέτρα που πήρατε, µε τον κόσµο, µε τη µάχη που έδωσαν οι Έλληνες πολίτες. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας χτυπάει
ηλεκτρικό ρεύµα µόλις ακούτε το όνοµα Τσιόδρας! Για όνοµα
του θεού, δηλαδή! Ιερή αγελάδα! Εντάξει, είναι ο κ. Τσιόδρας!
Τα µέσα ενηµέρωσης τον χαϊδεύουν, τον κάνουν. Μάλιστα! Θα
µας επιτρέψετε να έχουµε και µία άλλη άποψη; Δεν γίνεται διαφορετικά.
Και όσον αφορά τις ΜΚΟ, διαβάζω σήµερα -γιατί αυτό είναι το
θέµα για να δικαιώνεσαι- σε ένα δηµοσίευµα ότι τριακόσιες είκοσι ΜΚΟ µπαίνουν στο µικροσκόπιο. Πόσους µήνες µάλλιασε
αυτή η ρηµάδα η γλώσσα µας να σας λέµε «κλείστε τον καρκίνο
που λέγεται ΜΚΟ»; Σήµερα βάλατε στο στόχαστρο τριακόσιες
είκοσι στο στόχαστρο. Να δούµε! Δεν θέλουν µητρώα αυτές.
Μην τις καταγράφετε, µην κάνετε µητρώα. Κλείστε τες και κάντε
αυτά που σας λέµε, όπως τα κάνετε σιγά-σιγά, για να λύσουµε
το τεράστιο εθνικό πρόβληµα που λέγεται «λαθροµετανάστευση».
Κύριε Υπουργέ, κλείνω µε εσάς. Πραγµατικά προσπαθήσατε
να εκµεταλλευτείτε πολιτικά µία παρουσία ενός πολιτικού Αρχηγού. Θεωρώ ότι σήµερα αδικήσατε τον κ. Βελόπουλο. Αυτή είναι
η άποψη η δική µας, ότι πραγµατικά τον αδικήσατε. Διότι ήρθε
να τιµήσει το νοµοσχέδιό σας, ήρθε πολύ διαβασµένος, µε πολλές προτάσεις και εσείς του φερθήκατε πολιτικά ανέντιµα, όχι
κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό, πολιτικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας 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 της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο µόνο και µόνο για ένα συγκεκριµένο θέµα.
Αποτελεί παράλειψή µου και θα έπρεπε να είχα ήδη απαντήσει
προηγουµένως. Θέλω να είµαι κατηγορηµατικός και ξεκάθαρος.
Ο Τούρκος Υπουργός Τουρισµού έχει στείλει επιστολές σε εβδοµήντα χώρες σχετικά µε το πόσο καλά τα κατάφερε η χώρα του
στην αντιµετώπιση της πανδηµίας, και άρα ότι είναι µία ασφαλής
χώρα. Δεν έχουµε καµµία σχέση εµείς και η Τουρκία επιδηµιολογικά. Δεν χρειάζεται να είσαι επιδηµιολόγος για να το καταλάβεις. Και ο µέσος άνθρωπος το καταλαβαίνει καλύτερα. Το
καταλαβαίνω και εγώ ο ίδιος που δεν είµαι καθόλου ειδικός.
Είµαι κατηγορηµατικός, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο
θέµα και θέλω να το κλείσω, όπως το έκλεισα στον δηµόσιο λόγο
µου στην τηλεόραση, και από εδώ, από το Βήµα της Βουλής. Δεν
υπάρχει κανένα τέτοιο θέµα. Το γεγονός ότι και άλλες χώρες
µπορεί να θέλουν να κλέψουν κάτι από τη λάµψη της χώρας µας,
µπορεί να είναι εν γένει τιµητικό. Όµως, εµείς έχουµε τις δικές
µας διαδικασίες και θα εκµεταλλευτούµε, όπως σας είπα, τις επιτυχίες που έχουµε χάριν της πραγµατικής οικονοµίας και της
απασχόλησης των Ελλήνων πολιτών και του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μπαραλιάκος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα επ’ ευκαιρία της
πρώτης µου οµιλίας στο ελληνικό Κοινοβούλιο ύστερα από τη
σταδιακή άρση των περιοριστικών µέτρων ως συνέπεια της πρωτοφανούς παγκόσµιας επιδηµιολογικής κρίσης, να συγχαρώ και
από αυτού του Βήµατος όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Αποδείξαµε όλοι µαζί ότι είµαστε ικανοί να διαχειριστούµε
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µία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και ότι η συλλογική προσπάθεια προσήλωσης, πειθαρχίας και ευθύνης σε συνδυασµό µε µία
συγκεκριµένη και άψογα σχεδιασµένη κυβερνητική πολιτική είναι
το κλειδί για να κερδίζουµε καθηµερινά τη µάχη µε την πανδηµία.
Η πατρίδα µας συγκέντρωσε τον παγκόσµιο έπαινο και µετετράπη σε παράδειγµα µίµησης. Αυτό το κεφάλαιο αξιοπιστίας,
σταθερότητας και ασφάλειας είναι και το µεγάλο µας συγκριτικό
πλεονέκτηµα για τη φετινή ιδιόµορφη τουριστική περίοδο. Είναι
το εφαλτήριο για να εκµεταλλευτούµε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα, προκειµένου να κερδίσουµε
το χαµένο έδαφος, να περιορίσουµε τις οικονοµικές συνέπειες
και να βγούµε ένα βήµα πιο µπροστά από όλους.
Αυτή ακριβώς τη δυνατότητα προσφέρει το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού, µε το οποίο ακολουθούνται οι πλέον σύγχρονες τάσεις, εισάγονται οι βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αξιοποιούνται τρόποι ποιοτικής αναβάθµισης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος,
ενώ συµβάλλει σαφώς στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Το παρόν νοµοσχέδιο προσθέτει ένα ακόµα σηµαντικό όπλο
στη φαρέτρα της ελληνικής αγοράς µε τη βελτίωση του θεσµικού
πλαισίου του καταδυτικού τουρισµού, ο οποίος παρέµεινε µέχρι
σήµερα αναξιοποίητος και ανενεργός, παρά το γεγονός ότι εξαιτίας της γεωµορφολογίας της χώρας µας µε τις απέραντες παράκτιες περιοχές θα µπορούσε να αποτελέσει πολλαπλασιαστή
ανταγωνιστικότητας και ποιοτικής υπεροχής.
Με τις νέες ρυθµίσεις, τα ελληνικά νερά και ο βυθός µας µετατρέπονται σε πόλο έλξης για µια πλατιά µάζα τουριστών υψηλού οικονοµικού προφίλ, οι οποίοι αναβαθµίζουν άρδην µε πιο
ποιοτικά κριτήρια την τουριστική µας αγορά.
Η Ελλάδα διαθέτει ένα ανεκτίµητης αξίας τουριστικό, ιστορικό
και αρχαιολογικό υπόβαθρο, καθώς και ένα ασυναγώνιστο περιβαλλοντολογικό πλεονέκτηµα βιοποικιλότητας. Με το παρόν νοµοσχέδιο πλέον αποκτά και το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο που
αποτινάσσει τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που κρατούν δέσµιο το καταδυτικό επιχειρείν εδώ και χρόνια, αποστερώντας µία
εναλλακτική δεξαµενή ανθρώπων που δυνητικά θα µπορούσαν
να προσδώσουν κρίσιµη προστιθέµενη αξία και υψηλή κερδοφορία.
Αρκεί να φανταστεί κανείς ότι µέχρι σήµερα για τη δηµιουργία
καταδυτικού πάρκου έπρεπε να συνυπογράψουν οκτώ Υπουργεία, καθένα από το οποία ακολουθούσε τις δικές του δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το άναρχο νοµικό πλαίσιο και
οι αγκυλώσεις του διοικητικού µηχανισµού έπνιξαν σε θολά νερά
τον καταδυτικό τουρισµό στη χώρα µας.
Με τις νέες διατάξεις η διοικητική διαδικασία απλοποιείται, τα
εµπόδια αίρονται, οι πράξεις αδειοδότησης επιταχύνονται. Πλέον
µε τη συνυπογραφή µόλις δύο Υπουργείων η δηµιουργία καταδυτικού πάρκου είναι άµεσα εφικτή και αποτελεσµατικά υλοποιήσιµη.
Στο άρθρο 6 του νοµοσχεδίου ρυθµίζεται ο τρόπος µε τον
οποίον θα είναι προσβάσιµα και επισκέψιµα τα αξιοθέατα καταδυτικού τουρισµού, µαζί µε αυτά των ενάλιων αρχαιολογικών
χώρων, ενώ προβλέπεται και η δηµιουργία ελεύθερων τεχνητών
υποβρύχιων αξιοθέατων, όπως ναυάγια, πλωτά ναυπηγήµατα ή
έργα τέχνης.
Τα εχέγγυα διασφάλισης της διαδικασίας, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος θα εξασφαλίζονται από το ιδρυθέν
συµβούλιο καταδυτικού τουρισµού, το οποίο θα λογοδοτεί
άµεσα στον αρµόδιο Υπουργό. Με απλά λόγια, η περιβαλλοντολογική ευαισθησία ενισχύεται, χωρίς να παγιδεύεται η επιχειρηµατικότητα.
Με αφετηρία την τεράστια ακτογραµµή της πατρίδας µας,
επεκτείνεται και στον άλλοτε αµµώδη και άλλοτε τραχύ της βυθό
η αξιοποίηση των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων. Παράκτιες
περιοχές αποκτούν ένα εργαλείο τόνωσης της τοπικής τουριστικής αλυσίδας, επεκτείνουν την τουριστική περίοδο και ενισχύουν
µε νέες θέσεις εργασίας την τοπική οικονοµία.
Σε αυτό το σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε
µου να σας περιγράψω µία ευοίωνη εικόνα από το προσεχές µέλ-
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λον στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, την Πιερία, ένα ενάλιο θεµατικό
πάρκο στη σκιά του Ολύµπου που θα εµπεριέχει στοιχεία από
την πλούσια θεµατολογία του τόπου, παραδείγµατος χάριν, των
δώδεκα µυθικών ολύµπιων θεών ή των εννέα µουσών του Ορφέα,
όπου χιλιάδες επισκεπτών και ταξιδιωτών θα συνέρρεαν για να
γνωρίσουν και να θαυµάσουν τέτοια µνηµεία, τέτοια καταδυτικά
πάρκα, ένα µεγαλόπνοο θέαµα που ακτινοβολεί το µεγαλείο του
παρελθόντος, ενώ κοιτάζει µε σιγουριά στο µέλλον.
Η Πιερία, µε την ψήφιση και εφαρµογή του παρόντος νοµοσχεδίου, θα έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει τους λάτρεις
της κατάδυσης, τους εξερευνητές του βυθού, τους ερασιτέχνες
της φύσης και της ιστορίας να ανακαλύψουν την πολύπτυχη φυσιογνωµία της πιερικής θάλασσας και ταυτόχρονα να απευθύνει
προσκλητήριο στον επιχειρηµατικό κόσµο να διευρύνει τις επιλογές του, να αναπτύξει τις δυνατότητες που ξεδιπλώνονται και
να θεµελιώσει ένα σταθερό, ποιοτικό και κερδοφόρο προϊόν, το
οποίο θα εµπλουτίσει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής
µας.
Στο ίδιο µήκος κύµατος, αναπόφευκτα και άρρηκτα συνδεδεµένη µε το καθεστώς της πλούσιας εθνικής µας ακτογραµµής,
κινείται και η πολύ σηµαντική ρύθµιση του άρθρου 43, το οποίο
επαναφέρει το πιο λειτουργικό και ευνοϊκό πλαίσιο παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού στα 500 τετραγωνικά µέτρα, εξαιρώντας από αυτό ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά
καταλύµατα. Πρόκειται για µια µεγάλη ανάσα, η οποία σε αυτή
τη δυσµενή συγκυρία διευρύνει τον ζωτικό χώρο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Αυτό, σε συνδυασµό µε την προσφάτως εκδοθείσα ΚΥΑ που
προβλέπει ότι το ύψος της σύµβασης παραχώρησης καθορίζεται
στο µόλις 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγµατος και µάλιστα
µε δυνατότητα αποπληρωµής σε τρεις ισόποσες δόσεις, θεωρείται σε πολύ σηµαντικό βαθµό από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο µία θετική εξέλιξη.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι η Ελλάδα
κέρδισε το στοίχηµα της δηµόσιας υγείας. Ακολουθεί ένας δύσβατος και ανηφορικός δρόµος, να ανακόψει τις συνέπειες της
ύφεσης. Με πολιορκητικό κριό τον τουρισµό µας, τους επιχειρηµατίες και τους εργαζόµενους του θα δώσουµε τη µάχη και θα
κάνουµε το άλµα πιο γρήγορο από τη φθορά. Πρέπει να τους
εξοπλίσουµε µε κάθε δυνατό µέσο και µε όλους τους διαθέσιµους τρόπους, για να ανακτήσουµε το χαµένο έδαφος, να γίνουµε και στον τουρισµό το παγκόσµιο θετικό παράδειγµα και
την επόµενη χρονιά να το απογειώσουµε µε όλες µας τις δυνάµεις.
Αξίζουν συγχαρητήρια στην ηγεσία του Υπουργείου, στον
Υπουργό, στον Υφυπουργό και σε όλους τους συνεργάτες τους
που αγόγγυστα όλο αυτό το διάστηµα εργάζονται για να στηρίξουν το εθνικό µας σύστηµα, το εθνικό µας προϊόν, τον τουρισµό.
Κάθε µέρα πρέπει να πασχίζουµε για να τους βρίσκουµε τις κατάλληλες λύσεις και να εφαρµόζουµε µέτρα στήριξης και πραγµατικής βοήθειας.
Αυτό το νοµοσχέδιο αποδεικνύει ότι κινούµαστε στη σωστή κατεύθυνση και µπορούµε να ατενίζουµε το µέλλον µε περισσότερη
αισιοδοξία και µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Θα δώσω τώρα τον λόγο κατά προτεραιότητα στον κ. Κατσώτη
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας λόγω εξαιρετικής ανάγκης και θα ακολουθήσει µετά ο κατάλογος κανονικά.
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο εισηγητής µας ανέπτυξε τις θέσεις του ΚΚΕ για το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου και βεβαίως τα πάντα όλα στην υπηρεσία
του κέρδους: βουνά, παραλίες, ακτές, περιοχές «NATURA», αρχαιολογικοί χώροι, ιαµατικές πηγές και τώρα ο πυθµένας της θάλασσας.
Επιτρέψτε µου να σταθώ στο κυβερνητικό πρόγραµµα για τον
τουρισµό και βέβαια να χαιρετίσουµε κατ’ αρχάς τις σηµερινές
µαχητικές κινητοποιήσεις-παρεµβάσεις των συνδικάτων της Αθή-
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νας ενάντια στα µέτρα που συµπεριλαµβάνονται σε αυτό το κυβερνητικό σχέδιο.
Κύριοι, ο εργαζόµενος λαός έχει πείρα. Βλέπει, ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια, πιο συχνά ότι την καπιταλιστική ανάπτυξη την
διαδέχεται η καπιταλιστική κρίση. Αυτός ο περιοδικός κύκλος
των κρίσεων είναι στο DNA αυτής της µορφής οργάνωσης της
οικονοµίας του καπιταλισµού.
Όλοι εσείς που κυβερνήσατε και κυβερνάτε µαζί και χώρια, η
Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι παραφυάδες
του, αναγνωρίζουµε ότι έχετε το know how της διαχείρισης των
καπιταλιστικών κρίσεων. Ποιο είναι αυτό; Όλες οι συνέπειες, όλα
τα βάρη στους εργαζόµενους, στους αυτοαπασχολούµενους,
στον λαό, για να συνεχίσουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι να κερδίζουν.
Ο τουρισµός, η «βαριά βιοµηχανία» όπως τον αποκαλείτε όλοι
σας, από τη θεαµατική αύξηση οδηγήθηκε σε θεαµατική πτώση,
σε κρίση. Προποµπός όµως αυτής της κρίσης ήταν η πτώχευση
της «THOMAS COOK» και το λέµε γιατί δεν είναι µόνο η πανδηµία. Η πανδηµία βεβαίως επιδείνωσε άµεσα αυτή την κρίση, γιατί
κανείς δεν ταξιδεύει χωρίς ασφάλεια για την υγεία του. Αυτοί
είναι οι εξωστρεφείς κλάδοι, στους οποίους στηρίξατε και στηρίζετε την καπιταλιστική ανάκαµψη.
Το κυβερνητικό πρόγραµµα για τον τουρισµό, που εξήγγειλε
ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσαν οι Υπουργοί, προκάλεσε
θύελλα αντιδράσεων από εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους στον επισιτισµό και στον τουρισµό. Γιατί αυτοί είναι τα θύµατα αυτού του προγράµµατος. Τους καλείτε να πληρώσουν, για
να στηριχθούν οι µεγάλοι µονοπωλιακοί και οι επιχειρηµατικοί
όµιλοι, να υλοποιηθούν οι αξιώσεις τους.
Ναι, αυτές αποτελούν το κυβερνητικό πρόγραµµα. Γι’ αυτό και
οι φορείς των µεγάλων οµίλων εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους. Τα υγειονοµικά πρωτόκολλα τα βάλατε σε καραντίνα.
Οι αποστάσεις, τα τεστ και όλα αυτά που υποδείκνυε η επιστηµονική επιτροπή και αποτρέπουν τη διασπορά της πανδηµίας
στην κοινότητα στέκονται εµπόδιο στα κέρδη. Γι’ αυτό τα παραµερίζετε. Και βέβαια, παρουσιάζετε και δήθεν επιστηµονικές µελέτες που το επιτρέπουν.
Ταυτόχρονα, δίνετε τη δυνατότητα στους επιχειρηµατικούς
οµίλους να ανοίξουν όταν αυτοί θα το επιλέξουν, ώστε να εξασφαλίσουν τις πληρότητες που θέλουν. Γι’ αυτό τους δίνετε τη
δυνατότητα αναστολής των συµβάσεων, χωρίς όριο. Τσακίζετε
τους µισθούς και τον χρόνο εργασίας των εργαζοµένων και τους
καλείτε να πειθαρχήσουν στον εργασιακό Αρµαγεδδώνα που διαµορφώνεται και ικανοποιεί κάθε αξίωση των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Κάνατε αποδεκτό, κύριοι της Κυβέρνησης, το αίτηµα των φορέων των επιχειρηµατικών οµίλων για κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, την οποία σηµειώνουµε ότι εσείς κάνατε
υποχρεωτική στον τουρισµό! Καταργείτε έτσι, εκτός όλων των
άλλων, το δικαίωµα της επαναπρόσληψης χιλιάδων εποχιακά εργαζόµενων στον τουρισµό.
Οι εποχιακές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις
έχουν υποχρέωση, µε βάση τις συλλογικές συµβάσεις και τον
νόµο, να επαναπροσλαµβάνουν τους εργαζόµενους. Το δικαίωµα
αυτό ενεργοποιείται µε την αίτηση επαναπρόσληψης που κατατίθεται στην επιχείρηση µέχρι τέλους Ιανουαρίου µέσα από την
κλαδική ή επιχειρησιακή οργάνωση των εργαζοµένων. Από τότε
ενεργοποιείται αυτή η ιδιότυπη εργασιακή σχέση.
Οι όροι αµοιβής και εργασίας αρχίζουν από την ηµεροµηνία
επαναπρόσληψης που ορίζονται από τον ν.1346/1983, σε συνδυασµό µε τους όρους των συλλογικών συµβάσεων. Καταληκτική ηµεροµηνία η 10η Ιουνίου και για τη Ρόδο η 1η Μάη, κύριε
Υπουργέ, για τους εργαζόµενους της Ρόδου που εκεί θα απολογηθείτε. Δεν µε ακούτε, αλλά µας ακούν οι εργαζόµενοι στη
Ρόδο.
Ρωτάµε, κύριοι της Κυβέρνησης. Οι εργαζόµενοι αυτοί θεωρούνται από την Κυβέρνηση ως εργαζόµενοι µε ενεργή σχέση
εργασίας; Θα ισχύσει για όλους αυτούς η αναστολή της σύµβασης εργασίας µε την αµοιβή έστω αυτού του ποσού που έχει οριστεί και την ασφάλισή του για όλο το διάστηµα που
απασχολήθηκε την προηγούµενη σεζόν;
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Πολλές χιλιάδες εποχιακά εργαζοµένων εκβιάζονταν, τροµοκρατούνταν από τις επιχειρήσεις να µην κάνουν αίτηση επαναπρόσληψης µέσα από τα σωµατεία τους, γιατί έτσι δεσµεύονταν
από τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή την ιδιότυπη εργασιακή σχέση. Συνέχισαν όµως να τους απασχολούν.
Ρωτάµε την Κυβέρνηση: Θα ισχύσουν οι ίδιοι όροι για όλους
αυτούς; Θα θεωρηθεί ενεργή η σύµβαση; Θα ισχύσει η αναστολή
µε την αµοιβή και την ασφάλιση, έστω όπως προβλέπεται;
Κύριε Υπουργέ, δεν µε ακούτε. Αφορούν τους εργαζόµενους
στον τουρισµό και δεν µε ακούτε και η Ρόδος, από εκεί που προέρχεστε, είναι χιλιάδες στον τουρισµό και περιµένουν απαντήσεις.
Οι χιλιάδες εργαζόµενοι που εργάζονται κάτω από µορφές
απασχόλησης που εσείς νοµοθετήσατε, ως ενοικιαζόµενοι από
δουλεµπορικά γραφεία, από εργολάβους, όσοι εργάζονται µε
σύµβαση µιας µέρας και πολύ πάνω από τριακόσιες µέρες τον
χρόνο, όσοι εργάζονται σε δεξιώσεις, σε κέτερινγκ, όσοι εργάζονται τους µήνες αιχµής, θα έχουν και ποια προστασία; Πώς θα
επιβιώσουν; Με τους δύο µήνες επίδοµα ανεργίας, µε 800 ευρώ
ετήσιο εισόδηµα; Αυτή η µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων
στον τουρισµό δεν είναι αόρατη.
Είναι αυτοί που µαζί µε τους άλλους εργαζόµενους αποτελούν
τις τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις. Είναι αυτοί που
δούλεψαν κάτω από σκληρές, βάρβαρες συνθήκες και έβγαλαν
τα εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ τα οποία επικαλείστε. Με
τα µέτρα που εξαγγείλατε όλοι αυτοί είναι εκτός πεδίου. Για
όλους αυτούς που θα µείνουν άνεργοι τους λέτε να ζήσουν µε
το εποχιακό βοήθηµα που θα είναι φέτος εφάπαξ 500 ευρώ.
Απαιτείτε, ταυτόχρονα, πενήντα ηµέρες ασφάλισης για να έχουν
τη δυνατότητα να πάρουν ξανά, όχι επίδοµα ανεργίας, αλλά το
εποχιακό επίδοµα.
Για τους µετανάστες που εργάζονται στον τουρισµό, και είναι
αρκετοί, εκτός όλων αυτών, έχουν να αντιµετωπίσουν και την
προϋπόθεση των εκατόν πενήντα ηµερών ασφάλισης για ανανέωση της κάρτας εργασίας. Η πλειοψηφία όλων αυτών βρίσκονται
σε απόγνωση. Όσοι όµιλοι επιλέξουν να ανοίξουν, θα µπορούν
συνδυαστικά να εφαρµόσουν όλα τα αντεργατικά µέτρα που
προβλέπονται στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, να αναστέλλουν συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων, να τους απασχολούν εκ περιτροπής, µε µειωµένο ωράριο, να προσαρµόζουν
γενικά τον χρόνο εργασίας στις πληρότητες των ξενοδοχειακών
οµίλων µε αντίστοιχη προσαρµογή των µισθών των εργαζοµένων.
Το εισόδηµα όσων θα εργαστούν θα είναι σχεδόν το µισό από
την προηγούµενη περίοδο για τον ίδιο χρόνο εργασίας. Μιλάτε
για καταµερισµό του κόστους µεταξύ εργοδοτών, κράτους και
εργαζοµένων. Ειρήσθω εν παρόδω, τα του κράτους είναι και
αυτά των εργαζοµένων από τη δυσβάσταχτη φορολογία. Τα 22
δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο πέρυσι, µε κάποια λίγα εκατοµµύρια
των µισθών όλων των εργαζοµένων, µπορεί να πάνε για καταµερισµό; Τα τέσσερις µε πέντε χιλιάδες τον χρόνο των εργαζοµένων ετήσιο εισόδηµα µε τα δισεκατοµµύρια των επιχειρηµατιών,
τα βάζετε σε έναν κορβανά; Τα 120 δισεκατοµµύρια ευρώ των
τελευταίων χρόνων, µε τη φτώχεια και την εξαθλίωση που έχετε
επιβάλει στους εργαζόµενους, λέτε να καταµεριστούν εδώ και
για τα βάρη που τσακίζουν τους µισθούς; Οι αυτοαπασχολούµενοι επαγγελµατίες στον επισιτιστικό τουρισµό, πέρα από τα νέα
βάρη που γέννησε η κρίση, θα συνεχίσουν να πληρώνουν τους
αντεργατικούς νόµους που παραµένουν σε ισχύ.
Καταθέτουµε ξανά την ερώτηση στα Πρακτικά που έχουµε καταθέσει από τις αρχές Μάη για όλους αυτούς. Οι εργαζόµενοι,
οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούµενοι στον τουρισµό, όλη η εργατική τάξη στέλνει ηχηρό το µήνυµα: «Δεν θα πληρώσουµε ξανά
την κρίση. Να πληρώσει η εργοδοσία και το κράτος».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες των εργαζοµένων στον τουρισµό
και καλεί σε µαζική, καθολική συµµετοχή σε όλες τις περιοχές,
µε µαχητικότητα να υπερασπίσουν τη ζωή που δικαιούνται, να
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µην συµβιβαστούν, να µην υποταχθούν στη µιζέρια και στην εξαθλίωση που τους καλείτε εσείς και η εργοδοσία να πειθαρχήσουν. Η εργοδοσία και το κράτος να καλύψουν το εισόδηµα των
ανέργων και των εργαζοµένων στα ξενοδοχεία και τον επισιτισµό, να καταργηθούν οι αντεργατικές διατάξεις των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επίδοµα ανεργίας για όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, αναστολή πληρωµών σε ρεύµα, νερό, τηλέφωνο,
τράπεζες, εφορία, µείωση ενοικίου και απαλλαγή από δηµοτικούς φόρους και τέλη, να απαγορευτούν οι πλειστηριασµοί και
οι κατασχέσεις στα λαϊκά νοικοκυριά, να ακυρωθούν οι χιλιάδες
απολύσεις που έγιναν µέχρι σήµερα, να απαγορευτούν για το
επόµενο διάστηµα. Επαναπρόσληψη όλων των εργαζοµένων που
προβλέπουν οι συλλογικές συµβάσεις µε το άνοιγµα των ξενοδοχείων και των άλλων επιχειρήσεων. Να µην εφαρµοστεί η εκ
περιτροπής εργασία, καµµία αρνητική αλλαγή στις συµβάσεις
εργασίας, να τηρηθούν υποχρεωτικά οι συλλογικές συµβάσεις.
Άµεσα µέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους
χώρους δουλειάς. Να γίνουν δωρεάν τα τεστ του COVID-19 σε
όλους τους εργαζόµενους, αλλιώς τα πράγµατα θα είναι πολύ
δύσκολα και ο µοναδικός δρόµος είναι ο αγώνας των εργαζοµένων, που πρέπει να ενταθεί, που πρέπει να κλιµακωθεί.
Και βέβαια, στις 28 Μαΐου στην Αττική θα γίνει το µεγάλο συλλαλητήριο και καλούµε όλους τους εργαζόµενους να συµµετέχουν σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να σας κάνω µια παρατήρηση, όχι
σε εσάς προσωπικά. Το θέµα του χρόνου είναι πολύ σηµαντικό.
Να γίνεται µια υπέρβαση και είµαστε ανεκτικοί σε αυτό. Αλλά η
µεγάλη υπέρβαση του χρόνου -το ξέρετε πάρα πολύ καλά- ότι
στερεί χρόνο από συναδέλφους. Γι’ αυτό θα σας παρακαλέσω
να προσπαθήσετε να είστε συνεπείς στον χρόνο σας για να µην
έχουµε διαπληκτισµούς. Δεν είναι και ωραίο πράγµα. Εµένα προσωπικά δεν µου αρέσει.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαντορινιός από τον ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά
και αµέσως µετά ο κ. Σιµόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ακούγοντας τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος µου απευθύνθηκε κιόλας προσωπικά,
άκουσα δύο φράσεις: «Ανέξοδη πλειοδοσία» και «ανεύθυνος λαϊκισµός». Και το είπατε µάλιστα και για το πρόγραµµα το οποίο
καταθέσαµε πριν έναν µήνα, το «Μένουµε όρθιοι». Εκείνο το είχαµε κοστολόγηση 26 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή 14 δισεκατοµµύρια ευρώ άµεση ρευστότητα και 12 δισεκατοµµύρια ευρώ
εγγυοδοτήσεις. Μας είπατε ότι δεν υπάρχει λεφτόδεντρο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Όχι, δεν τα συνδύασα.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Θα µας πείτε τι είχαµε προτείνει;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Εσείς δεν
είχατε υπολογίσει…
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Θα σας πω εγώ.
Μας είχατε πει, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Και
εσείς τώρα καταθέσατε πρόγραµµα 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Τώρα το βρήκατε το λεφτόδεντρο; Κοίτα να δεις, ρε παιδί µου!
Ή µήπως η διαφορά µας είναι τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ; Θα τα
βρούµε µε κάποιον τρόπο.
Κάνατε επίσης µια ερώτηση και λέτε: «Τι έχετε κάνει εσείς για
τον καταδυτικό τουρισµό»; Το καταδυτικό πάρκο της Αλοννήσου
η δική µας κυβέρνηση το προετοίµασε, άσχετα που θα γίνει
τώρα. Η δική µας κυβέρνηση το προετοίµασε. Για να µην λέτε
ό,τι θέλετε.
Από εκεί και πέρα, έρχεται ένα νοµοσχέδιο για τον τουρισµό
σε αυτές τις συνθήκες. Καλώς έρχεται ένα νοµοσχέδιο για τον
τουρισµό. Επεκτείνει δραστηριότητες για τον θεµατικό τουρισµό.
Να σας θυµίσω ότι πρόσφατα η δική µας κυβέρνηση ψήφισε νοµοσχέδιο για τον θεµατικό τουρισµό και εκκρεµούν οι υπουργικές αποφάσεις, κύριε Υπουργέ. Πρέπει κάποτε να τις βγάλετε.
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Να το δούµε και αυτό. Αλλά εγώ θα σας κάνω µερικά ερωτήµατα.
Ποιο είναι πραγµατικά το διαφηµιστικό σας πλάνο, για να πάρουµε µεγαλύτερο ποσοστό από τη µικρότερη πίτα; Θα µας το
πείτε ή περιµένετε να σας το πει η «Marketing Greece»; Ποιο είναι
το σχέδιό σας; Να πάµε σε νέες αγορές, µε καλύτερο επιδηµιολογικό προφίλ, δεδοµένου ότι τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία -που είναι παραδοσιακές µας αγορές- φέτος µάλλον τις
χάνουµε; Θα µας πείτε ή θα σας το πει η «Marketing Greece»;
Και µια που µιλάµε για αγορές τρίτων χωρών, όπως για παράδειγµα το Ισραήλ, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, έχετε κάνει καµµία κίνηση για να βγαίνει πιο γρήγορα η βίζα και ίσως και πιο
φθηνά; Κάνω ερώτηση προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα
έπρεπε να το γνωρίζετε. Φαντάζοµαι ότι µπορεί και να το γνωρίζετε.
Μας είπε, λοιπόν, ο κ. Λιβανός ότι δεν είχαµε κάνει κανένα πρόγραµµα για τον εσωτερικό τουρισµό. Κύριε Λιβανέ, είχαµε κάνει
και ρωτήστε τους ξενοδόχους. Στα πέντε νησιά που έχουν hot
spot, για παράδειγµα, είχαµε διπλασιάσει τις µέρες εσωτερικού
τουρισµού. Ρωτήστε στη Λέρο. Πηγαίνετε να ρωτήσετε και µετά
πείτε µας αν είχαµε κάνει ή δεν είχαµε κάνει. Εσείς τι κάνετε;
Λέτε: «70 εκατοµµύρια». Εγώ άκουσα τον κ. Βρούτση για 30 εκατοµµύρια, αλλά τέλος πάντων, όσο και να ’ναι, είναι πολλά; Πιστεύετε ότι µε αυτά µπορείτε να στηρίξετε εσωτερικό τουρισµό;
Σοβαρολογείτε; Και σας λέω, δεν ζητάµε κοινωνικό τουρισµό.
Ο κοινωνικός τουρισµός -το γνωρίζει ο κύριος Υπουργός, φαντάζοµαι- έχει δεσµεύσεις. Δεν µπορεί να πάει σε οποιοδήποτε
ξενοδοχείο. Εµείς µιλάµε για ένα άλλο πρόγραµµα, το οποίο θα
είναι πολύ πιο φιλόδοξο και θα απευθύνεται σε πολύ περισσότερο κόσµο, όπως ακριβώς έκανε η Ιταλία. Η Ιταλία το έκανε
προχθές, το ανακοίνωσε. Εµείς γιατί δεν πρέπει να το κάνουµε;
Δεν πρέπει εµείς να στηρίξουµε τις επιχειρήσεις µας µε εσωτερικό τουρισµό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Με ένα δισεκατοµµύριο ευρώ; Από πού; Άµα µας το πείτε, θα το βάλουµε!
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Και 1 δισεκατοµµύριο ευρώ,
κύριε Λιβανέ. Κοιτάξτε, κύριε Λιβανέ, αφήστε αυτά τα ρητορικά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας λέµε, λοιπόν, φέρτε ως κίνητρο για τον εσωτερικό τουρισµό επιπλέον το µεταφορικό ισοδύναµο. Δώστε σε όλους τους
πολίτες τη δυνατότητα να επιδοτηθούν τα εισιτήριά τους µε µεταφορικό ισοδύναµο, ανεξάρτητα από το εάν είναι ή όχι από τα
νησιά. Είναι κακή πρόταση; Είναι εκτός του προϋπολογισµού του
µεταφορικού ισοδυνάµου, διότι δυστυχώς δεν έγιναν πολλές µετακινήσεις. Καλύπτεται. Γιατί δεν το κάνετε;
Άλλες δράσεις ενίσχυσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου,
για παράδειγµα, όπως οι πύλες εισόδου, τις κάνατε; Αυτές
έπρεπε να είχατε ξεκινήσει τη διαδικασία από τον Δεκέµβριο του
2019. Δεν είχε κορωνοϊό τότε.
Δεν κάνατε τίποτα απολύτως. Και σήµερα οι πύλες εισόδου
στα νησιά δεν υπάρχουν. Ξέρετε τι είναι οι πύλες εισόδου; Δεν
τις ξέρετε καν.
Ποιο είναι, λοιπόν, το σχέδιό σας για τα υγειονοµικά πρωτόκολλα; Φέρατε τη ρύθµιση. Τα υγειονοµικά πρωτόκολλα θα τα
δούµε; Πώς θα υλοποιηθούν τα υγειονοµικά πρωτόκολλα; Ποιος
θα πληρώσει γι’ αυτά; Θα έχουν κόστος κατασκευής και λειτουργικό. Έχετε κάνει καµµία διαδικασία για να πάρουν οι επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ;
Ακτοπλοϊκό δίκτυο. Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός της
Κυβέρνησης για να εξυπηρετήσει τον τουρισµό στα νησιά το καλοκαίρι; Λήγουν οι έκτακτες συµβάσεις τον Μάιο. Έχετε κανέναν
στρατηγικό σχεδιασµό ή θα αφήσουµε τα καράβια να είναι δεµένα στον ντόκο;
Μιλήσατε για ενίσχυση της υγείας στα µικρά νησιά. Θα σας
πω ένα πράγµα. Το είπα και την προηγούµενη φορά. Στην Κάσο
αφήσαµε δύο αγροτικούς γιατρούς και σήµερα έχει έναν δανεικό. Δεν έχετε κάνει καµµία ενίσχυση της υγείας στα µικρά
νησιά. Και µάλιστα ακόµα χειρότερα. Με το µέτρο του συνεργαζόµενου γιατρού κινδυνεύουν οι τουριστικές µονάδες στα µικρά
νησιά, όπου δεν υπάρχουν ιδιωτικοί γιατροί, να µην ανοίξουν
γιατί δεν θα έχουν συνεργαζόµενο γιατρό. Το είπα στον κύριο
Υπουργό, ελπίζω να βρει µια λύση. Θα βρούµε λύσεις γι’ αυτά;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2020

Άκουσα τον κ. Πλακιωτάκη να λέει ότι θα φέρει πλωτά ασθενοφόρα. Κάποιος να του πει ότι αυτό είναι πρωτοβουλία της
δικής µας κυβέρνησης µέσα από το πρόγραµµα «INTERREG» και
ιδιαίτερα το πρόγραµµα «ΠΑΙΩΝΑΣ». Για να µη λέµε ό,τι θέλουµε.
Έχετε στρατηγικό σχέδιο για τη µεταφορά από τα νησιά; Πήρατε δεύτερη κάψουλα ΕΚΑΒ; Δέκα χιλιάρικα κάνει. Την πήρατε;
Όχι δεν πήρατε. Οι είκοσι αναλυτές θα µας φτάσουν; Να δούµε
ποιος θα τους χρησιµοποιήσει.
Λέτε λοιπόν ότι ενισχύουµε τις επιχειρήσεις µέσω του ΤΕΠΙΧ
και της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ένα δισεκατοµµύριο προϋπολογίσατε, 250 εκατοµµύρια εγκρίθηκαν, Το ένα τέταρτο. Πώς
το κάνετε; Και µέσα από δανειακά προϊόντα των τραπεζών.
Ξέρετε τι µου είπε ένας φίλος µου επιχειρηµατίας; Ότι άµα
πας στην τράπεζα, σου ζητάνε ένα νεφρό και µισό συκώτι. Καµµιά µικροµεσαία επιχείρηση δεν µπαίνει µέσα στην τράπεζα. Δεν
περνά καν απ’ έξω. Με ποιον τρόπο, λοιπόν, θα τις ενισχύσετε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης της οµιλίας του
κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Χρειάζονται κεφάλαιο ενίσχυσης
οι επιχειρήσεις µη επιστρεπτέο. Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτό,
δεν έχουµε καταλάβει.
Και ξέρετε τι καταλαβαίνουν οι ξενοδόχοι στα νησιά; Ότι σήµερα υπάρχει σχέδιο εξαγοράς των τουριστικών µονάδων από
επιθετικά fund. Αν έτσι εννοείτε τις επενδύσεις, τότε τα νησιά δεν
τις χρειάζονται αυτές τις επενδύσεις.
Ας πάµε, λοιπόν, στον ΦΠΑ στην εστίαση. Για τα ποτά, το ξεχάσαµε. Όταν ήσασταν αντιπολίτευση φωνάζατε: «γιατί δεν κάνετε µείωση στα ποτά;». Να πάµε στον ΦΠΑ διαµονής; Κι αυτόν
τον ξεχάσαµε. Η αλλαγή στο µείγµα του τουριστικού µοντέλου,
του τουριστικού µείγµατος του ΦΠΑ ευνοεί τα all inclusive. Το
έχετε καταλάβει;
Θα κλείσω µε την εργασία. Σήµερα λοιπόν, στη Ρόδο, όπως
είπε και ο κ. Κατσώτης, γίνεται µια διαµαρτυρία των εργαζοµένων
στον τουρισµό. Ξέρετε γιατί; Γιατί το πρώτο µέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Σταϊκούρας προχθές ήταν η συνέχιση της αναστολής
εργασίας. Επιδοτείτε την ανεργία. Δεν την βοηθάτε. Και το πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» που φέρνετε φέρνει 20% µείωση στους
µισθούς των εργαζοµένων. Η επέκταση του επιδόµατος ανεργίας
είναι µέχρι τον Σεπτέµβρη. Και σας λέω, οι εργαζόµενοι που από
τον Οκτώβρη πέρυσι µέχρι τον Μάιο του χρόνου δεν θα βρουν
δουλειά πώς θα ζήσουν; Το έχετε σκεφτεί; Πολλοί από αυτούς
είναι ζευγάρια, είναι οικογένεια. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, κλείστε, σας παρακαλώ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κλείνω.
Σας προτείνουµε, λοιπόν, και κάτι άλλο. Να απαγορεύσετε για
φέτος τη µαθητεία στα ξενοδοχεία, γιατί ξέρετε ότι είναι ένας
έµµεσος τρόπος µε τον οποίον νοικιάζονται εργαζόµενοι. Απαγορεύεστε τη. Μόνο για φέτος. Όπως είπε και ο κ. Κατσώτης,
επειδή στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας υπάρχει το δικαίωµα επαναπρόσληψης, µε νοµοθετική ρύθµιση να βοηθήσετε
τους εργαζόµενους τουλάχιστον του χρόνου να µπορέσουν να
επαναπροσληφθούν. Να ισχύει αυτός ο όρος των συλλογικών
συµβάσεων και για του χρόνου.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο θα δώσω τώρα στον κ. Σιµόπουλο και αµέσως µετά
θα κάνουµε διάλειµµα.
Κύριοι συνάδελφοι, σας προειδοποιώ από τώρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η υπέρβαση χρόνου στους επόµενους συναδέλφους.
Ελάτε, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πήρα µια πάσα από
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης που µίλησε για την Κοµανέτσι. Θέλω να θυµίσω στον κ. Σαντορινιό ότι η περίφηµη Νάντια
Κοµανέτσι το 1976 σάρωσε στα δεκάρια. Η Κυβέρνηση µέχρι
τώρα έχει πάρει τρία δεκάρια: στον Έβρο, στην υγειονοµική
κρίση και στην πρώτη φάση της οικονοµικής κρίσης.
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Τώρα είµαστε στην τέταρτη. Στην τέταρτη φάση ας περιµένουµε. Μπορεί να πάρει δεκάρι πάλι.
Επίσης, θυµίζω ότι όταν δεν υπάρχει πολιτική -δεν αναφέροµαι
σε εσάς- ή επαγγελµατική εµπειρία και θέλουµε να φωτίσουµε
µε αντιπολιτευτικά επιχειρήµατα τον λόγο µας, πάρα πολλές
φορές είµαστε αναγκασµένοι να καταφύγουµε ουσιαστικά σε µια
µοιρολατρία και σε µια προσπάθεια να απαξιώσουµε τα πάντα.
Δεν µας αρµόζει σε αυτήν την Αίθουσα.
Επίσης θέλω να πω ότι όταν δεν αντιλαµβανόµαστε ότι εκπροσωπούµε ένα πολύ µικρό µέρος της κοινωνίας µε το οποίο συνοµιλούµε και αναφερόµαστε σε όλη την κοινωνία, πάλι δεν
µπορούµε να συµβάλουµε στην προώθηση του κοινοβουλευτικού έργου. Είναι πράγµατα τα οποία βλέπω µέσα σε αυτή την Αίθουσα εδώ και αρκετούς µήνες που έχω τη χαρά να συµβάλλω
και εγώ στο λόγο που αρθρώνουµε είτε είµαστε στην Κυβέρνηση
είτε είµαστε κυβερνητικοί Βουλευτές είτε Βουλευτές της Αντιπολίτευσης.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία. Φαντάζοµαι, ακόµη και οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης οι οποίοι είναι µέσα στην Αίθουσα θα
ήθελαν να ανέβουν στο Σέιχ Σου και να δουν τον Θερµαϊκό να
καλύπτεται πλήρως από πανιά ιστιοπλοϊκών σκαφών. Όπως και
οι Βουλευτές της Μαγνησίας, παραδείγµατος χάριν, να είναι στο
Πήλιο και να βλέπουν τον Παγασητικό έτσι. Γίνεται; Δεν γίνεται.
Γιατί λοιπόν διαφωνούµε στον τρόπο που πρέπει να γίνει αυτό;
Γιατί να µην έχουµε καταφύγια ιστιοπλοϊκών σκαφών; Να σας πω
γιατί; Γιατί το Υπουργείο Τουρισµού, ένα καινούργιο ουσιαστικά
Υπουργείο, έχει γίνει ένας αρτιοσκληρωτικός µηχανισµός. Είχα
την ατυχία να ασχοληθώ για τρία χρόνια µε ένα καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη Θεσσαλονίκη, το οποίο τελικά καταφέραµε
και έγινε. Απίστευτη ταλαιπωρία. Γιατί, λοιπόν, αυτή η διαδικασία
να µη γίνει outsourcing; Όχι να χάσει τον έλεγχο το Υπουργείο.
Και µιλάµε για το ΤΑΙΠΕΔ που έχει στην κατοχή του κάποιους
τουριστικούς λιµένες και θέλουµε τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης ή τα ΣΔΙΤ ή της ανάπτυξής τους να τα µεταφέρουµε πάλι
στο Υπουργείο Τουρισµού, στη Διεύθυνση Τουριστικών Σκαφών;
Δεν µε αφορούσε, θεσµικά ήµουν εκεί. Ξέρω πώς λειτουργεί. Θέλουν να επιβεβαιώσουν τον ρόλο τους. Συνεχώς έβρισκαν προσκόµµατα.
Άρα, ναι, πρέπει να πάµε σε outsourcing. Το ίδιο, µε άλλον
τρόπο, έγινε και στην περιβόητη ΕΣΑΛ. Εκεί πραγµατικά οι υπογραφές µπαίνουν σε επίπεδο γενικών γραµµατέων. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει όταν δεν λειτουργεί κάτι, να βρούµε έναν
τρόπο να λειτουργήσει γρήγορα. Και οι γενικοί γραµµατείς µπορεί να βάλουν υπογραφές εξαιρετικά εύκολα.
Άρα είναι δύο διαφορετικά παραδείγµατα τού πώς βλέπει η
Κυβέρνηση αυτό που λέµε µεταρρυθµίσεις, το πώς θα µπορέσουµε να φέρουµε πραγµατικά συνάλλαγµα σε µια δύσκολη
εποχή. Αυτό κάνει και το νοµοσχέδιο.
Μπορεί επιµέρους να υπάρχουν διαφορές ή να υπάρχουν θέµατα που θέλουν βελτίωση. Απαιτείται να έχουµε ένα καλύτερο
πλαίσιο για τον καταδυτικό τουρισµό; Ναι. Απαιτείται να έχουµε
καινούργιους τρόπους κλαδικού τουρισµού; Ναι.
Εκεί που θα περίµενα εγώ πραγµατικά να εστιάσει η Αντιπολίτευση και να είναι εποικοδοµητική είναι, παραδείγµατος χάριν,
στο τι κάνουµε µε τα κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης για τα
ΑΜΕΑ που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και τα οποία δεν χρησιµοποιούνται. Δεν µπορούµε να φέρουµε οικογένειες τουριστών
οι οποίες έχουν κάποιο µέλος ΑΜΕΑ και ψάχνουν σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσµο τρόπο για να έρθουν και να κάνουν
διακοπές;
Έχουµε δει τα κέντρα όπου κάνουµε µεταγγίσεις αίµατος που
είναι µέσα στα νοσοκοµεία µας σε όλη την Ελλάδα σε τι κατάσταση είναι; Σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και όµως υπάρχουν
σύλλογοι σε όλον τον κόσµο που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, αρκεί να έχουν δίπλα ένα τέτοιο κέντρο αιµοδοσίας και µεταγγίσεων αίµατος, ώστε να κάνουν διακοπές.
Περιµένω να βάλετε αυτά τα θέµατα και έρχοµαι εδώ και
ακούω µια απίστευτη µιζέρια. Αυτό θέλουµε από τη χώρα µας ή
θέλουµε να πάµε µπροστά; Δεν γνωρίζω αν πραγµατικά ο ΣΥΡΙΖΑ
κυρίως είναι διχοτοµηµένος. Διότι ακούω κάποιους εκπροσώπους του, οι οποίοι έχουν πραγµατικά έναν σύγχρονο λόγο και
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έχουν κάποιες απόψεις, τις οποίες εγώ µπορεί να τις πω ιδεολογικές, και υπάρχουν άνθρωποι µε τους οποίους έχω αντιρρήσεις
και αντιθέσεις, αλλά µπορώ να συζητήσω. Όµως, υπάρχουν κάποιοι, ανεξάρτητα από ηλικία, που νοµίζεις ότι είναι βγαλµένοι
εκατό χρόνια πριν.
Έτσι θα πάµε µπροστά, κυρίες και κύριοι; Έτσι θα συζητήσουµε µεταξύ µας είτε για τα τοπικά είτε για τα γενικότερα θέµατα;
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Προσπάθησα όσο µπορούσα να είµαι συναινετικός. Μπορεί
πολλές φορές να είµαι οξύς, αλλά ποτέ µα ποτέ δεν βλέπω τα
θέµατα σε προσωπικό επίπεδο. Όλα τα αναγάγω σε πολιτικό επίπεδο. Όµως, αν αφήνουµε τα θέµατα να περνάνε, χωρίς ουσιαστικά να τα σηµαδεύουµε έτσι όπως πρέπει, θα µείνουµε εδώ
όπως είµαστε.
Η Κυβέρνηση αυτή δεν έχει σκοπό να αφήσει τα πράγµατα
όπως είναι. Ναι, ταράζει τα νερά. Και σας εξήγησα ότι είναι πολύ
πιθανό, εγώ το ελπίζω και το πιστεύω, να έχουµε κι άλλο δεκάρι,
κύριε Σαντορινιέ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Θα κάνουµε πέντε λεπτά διάλειµµα και θα επανέλθουµε µε τον
κ. Μπιάγκη, από το Κίνηµα Αλλαγής.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Καλώ στον Βήµα τον κ. Μπιάγκη, Βουλευτή του Κινήµατος Αλλαγής.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περίµενε σήµερα κανείς να
δει στη Βουλή τη συζήτηση ενός νοµοσχεδίου µε άλλες διατάξεις, µε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Κύριε Υπουργέ, ο τουρισµός έχει πληγεί και πολύ φοβάµαι ότι
έχει υποστεί τεράστια βλάβη. Η ζηµιά είναι πολύ µεγάλη και ο
«λογαριασµός», δυστυχώς, θα είναι βαρύς και ασήκωτος.
Θα περίµενα, λοιπόν, δεδοµένης της υφιστάµενης κρίσης, να
δω από εσάς ένα νοµοσχέδιο που θα προέβλεπε διατάξεις για
τη διαχείριση και την αποτροπή της κρίσης του τουριστικού προϊόντος, ένα νοµοσχέδιο που θα διασφάλιζε έναν ελάχιστο βαθµό
βιωσιµότητας του ελληνικού τουρισµού. Αντί αυτού, έρχεται ένα
νοµοσχέδιο που µεγάλο του κοµµάτι αφορά τον καταδυτικό τουρισµό και ο οποίος, χωρίς να έχω καµµία πρόθεση να υποτιµήσω,
δεν αποτελεί προτεραιότητα σήµερα, εκτός του ότι ένα ανάλογο
νοµοθετικό πλαίσιο υπάρχει ήδη στο «οπλοστάσιό» σας.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατάγοµαι από
ένα νησί του οποίου η οικονοµία εξαρτάται κατά πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό από τον τουρισµό, από τη µονοκαλλιέργεια του
τουρισµού.
Δεν ξέρω αν έχετε αναλογιστεί ή αν µπορείτε να φανταστείτε,
κύριε Υπουργέ, το µέγεθος της καταστροφής που θα υποστούµε
σαν κράτος και κυρίως σαν τουριστικές περιοχές.
Μία σειρά από εργασιακούς κλάδους και επιχειρήσεις θα κληθούν να αντιµετωπίσουν µία σκληρή και απάνθρωπη καθηµερινότητα. Τα όποια µέτρα στήριξης εξαγγείλατε δεν έχουν
αποδώσει. Με αυτά τα µέτρα «χρυσώνουµε το χάπι στον
ασθενή». Του λέµε να µείνει ψύχραιµος, αλλά δυστυχώς συνεχίζει να µένει ασθενής και µάλιστα νοσεί βαριά.
Η τουριστική βιοµηχανία στη χώρα µας στήριξε την ελληνική
οικονοµία. Τη στήριξε σε δύσκολες εποχές, την περίοδο των µνηµονίων. Βοήθησε τα µέγιστα, για να µείνει όρθια η οικονοµία µας.
Και εµείς οφείλουµε να σκύψουµε πάνω από αυτή.
Κύριε Υπουργέ, οφείλουµε, και το χρειάζεται ο τουρισµός, οριζόντια µείωση του ΦΠΑ για όλο το τουριστικό προϊόν, όχι ηµίµετρα. Δεν έχει ανάγκη για λιγότερο ΦΠΑ στους φυσικούς χυµούς
και στα ποτά.
Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και η χρηµατοδότηση
µέσω τραπεζών δυσκολεύει την κατάσταση. Οι επαγγελµατίες
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έχουν ανάγκη άµεσα από µία χρηµατοδότηση, έστω και µικρή,
για να καταφέρουν να ανοίξουν και να επιβιώσουν οι µικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τον µεγαλύτερο αριθµό των τουριστικών επιχειρήσεων.
Η εφαρµογή πρωτοκόλλων θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και
αυτό πρέπει να το συνεκτιµήσουµε. Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ,
να εφαρµοστεί πλαφόν κόστους για τις πιστοποιήσεις των επιχειρήσεων. Η έλλειψη τεστ στη χώρα αναχωρήσεων θα δηµιουργήσει ανασφάλεια και στον τουρίστα, αλλά και στον
επαγγελµατία. Η έλλειψη ενιαίου πρωτοκόλλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δυσκολέψει πολύ περισσότερο τα ταξίδια.
Χωρίς το άνοιγµα της Γερµανίας και της Βρετανίας οι κρατήσεις
θα µειωθούν. Οι αγορές που άνοιξαν αποτελούν ένα πολύ µικρό
κοµµάτι της αγοράς. Η έλλειψη κοινής συµφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πρωτόκολλα και τα ταξίδια αποτελεί ισχυρό
σοκ στον τουρισµό, δηµιουργώντας ανασφάλεια. Υπάρχει
ανάγκη για ενηµέρωση.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει κάποια στιγµή, εκτός από τους αριθµούς στους οποίους αναφέρεστε και µιλάτε για χρηµατοδότηση
του τουρισµού, να µας πείτε και ποσοστιαία τις επιχειρήσεις που
λαµβάνουν τα συγκεκριµένα ποσά. Θα είναι πολύ σηµαντικό για
να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα.
Σχετικά µε τα τουριστικά καταλύµατα, µετά την πρόθεσή σας
για την αλλαγή στα δεδοµένα για τους ναυαγοσώστες για καταλύµατα κάτω των πενήντα κλινών, κύριοι Υπουργοί, γιατί δεν βλέπετε τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν και τα τουριστικά
καταλύµατα πάνω από έναν αριθµό κλινών, έτσι ώστε να εντάσσονται και αυτοί στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης εκµετάλλευσης του αιγιαλού, όπως γίνεται µε τα ξενοδοχεία και όπως
γίνεται µε τόσες άλλες τουριστικές επιχειρήσεις;
Γιατί δεν το βλέπετε σαν µία λύση, τη στιγµή που ξεπερνάµε
ένα πολύ δύσκολο πρόβληµα στη νησιωτικές περιοχές, µε τη
ΚΥΑ που εκδώσατε και η οποία είναι χρονοβόρα και αδιέξοδη;
Θα γίνει πράξη µετά από πάρα πολύ καιρό. Δείτε και αυτό το κοµµάτι, για να µπορέσουν να µπουν τα καταλύµατα, έτσι ώστε να
εκµεταλλευτούν αυτά τα δεδοµένα που υπάρχουν και για τους
άλλους.
Κύριοι Υπουργοί, πρέπει, κατά τη γνώµη µου, όλοι µας, αλλά
περισσότερο εσείς, να συνειδητοποιήσετε ότι τα µέτρα στήριξης
προς τις πληττόµενες επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν στο σύνολό τους οριζόντιο χαρακτήρα. Πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν
τους τις ουσιαστικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, αφού ο
αντίκτυπος της τουριστικής κρίσης που διανύουµε δεν πλήττει
ισοβαρώς όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Τα µέτρα δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ίδια για όλους,
καθώς λόγω της εποχικότητας η πλειονότητα των επιχειρήσεων
στις αµιγώς τουριστικές περιοχές -ακόµα και αυτές που το
Υπουργείο Οικονοµικών θεωρεί µη πληττόµενες, κύριοι Υπουργοί, όπως τα µικρά περιφερειακά καταστήµατα, όπως τα καταστήµατα εστίασης, όπως οι βενζινοπώλες, όπως οι ταξιτζήδες,
όπως όλα αυτά τα επαγγέλµατα- πλήττεται. Και γενικότερα όλο
το λιανεµπόριο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, όπως επίσης
και η φύση των επισκεπτών του κάθε νησιού, της κάθε περιφέρειας.
Μεγάλο κοµµάτι, παραδείγµατος χάριν, αλλά και σηµαντικότατη πηγή εσόδων για τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως λιανικού
εµπορίου και εστίασης για το νησί µου, ας πούµε, την Κέρκυρα,
αποτελεί η κρουαζιέρα, που δεδοµένων των συνθηκών αποτελεί
τον πλέον πληττόµενο τουριστικό κλάδο, που φαίνεται πως δεν
θα ανακάµψει µέσα στο έτος.
Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ξεχωριστά για κάθε περιοχή η τεράστια επιρροή που έχει στην τοπική τουριστική οικονοµία η εξάρτηση από τις φοιτητικές µεταφορές αλλά και οι
διαφορετικές εθνικότητες των επισκεπτών, καθώς διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή και κάποιες θα πληγούν πολύ περισσότερο από κάποιες άλλες.
Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και άλλες παράµετροι.
Για παράδειγµα, στην περιοχή µου υπήρχαν µεγάλες επιπτώσεις
από την ακύρωση των εκδηλώσεων στις γιορτές του Πάσχα,
καθώς η Κέρκυρα αποτελεί έναν κορυφαίο προορισµό. Εποχικές
επιχειρήσεις του νησιού µου που έκλεισαν τον περασµένο Οκτώ-
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βριο περίµεναν πώς και πώς ετούτες τις µέρες του Πάσχα να
δουλέψουν. Δεν δούλεψαν. Τις ανοίξατε και παρ’ ότι βιαστήκατε
-για ποιον λόγο, άλλωστε, δεν το έχω καταλάβει- παρ’ ότι δεν
έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ από την πελατεία τους, δεν έχετε
λάβει καµµία µέριµνα.
Επιπροσθέτως, καλό είναι να δείτε και να εξετάσετε πώς θα
διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία, δεδοµένων των τεράστιων ελλείψεων στην περιφέρεια, προβλήµατα που έχει τόσο το νησί µου
σε προσωπικό και εξοπλισµό και λαµβάνοντας µάλιστα υπ’ όψιν
σας ότι βρισκόµαστε σε αναµονή και µε την απειλή µιας νέας
έξαρσης της πανδηµίας.
Πριν κλείσω την τοποθέτησή µου, θα ήθελα να τονίσω πως συνολικά για τα άρθρα σε σχέση µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
έχει τοποθετηθεί ο εισηγητής του Κινήµατος Αλλαγής.
Εγώ θα ήθελα να καταθέσω σκέψεις και µία συνολική πρόταση
για τον τουρισµό επ’ ευκαιρία της κατάστασης που διανύουµε
σήµερα, που θα µιλάει για την επόµενη µέρα και θα έχει ποιοτικά
χαρακτηριστικά.
Εκτιµώ πως πρέπει να ξεφύγουµε από τα αρνητικά που µας
έχει επιφέρει ο µαζικός τουρισµός, κύριοι Υπουργοί. Συγκεκριµένα, πρέπει να βρούµε τρόπους να ξεγλιστρήσουµε από τα µοντέλα που µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµε και τα οποία βασίζονται
στην αυξηµένη ζήτηση τους µήνες της high season και στην
φτωχή πληρότητα στην off season, µε χαµηλή τιµολόγηση.
Παρατηρείται το φαινόµενο του υπερτουρισµού στη high season, που τα νούµερα της ζήτησης αυξάνονται υπερβολικά και µάλιστα εντελώς δυσανάλογα µε τις υποδοµές που έχουµε, όχι
µόνο σε κλίνες, αλλά και σε καταλύµατα και σε υποδοµές όπως
αποχετεύσεις, οδικό δίκτυο, απορρίµµατα. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά κι έχουν µειώσει ανεπανόρθωτα την
ποιότητα του τουρισµού µας.
Η στήριξη του τουρισµού πρέπει να είναι στην κορυφή της
ατζέντας κι αυτό σηµαίνει τουρισµός µε αργότερους ρυθµούς,
δίνοντας βάση στις απαιτήσεις του πελάτη που κάθε µέρα συνεχώς αλλάζουν. Το ζητούµενο είναι οι ποιοτικές διακοπές που θα
επικεντρώνονται στην υγεία, στην ασφάλεια, στην ευεξία και στη
χαλάρωση του σώµατος, του πνεύµατος, αλλά και στο πλέξιµο,
αν θέλετε, των τοπικών κοινωνιών, των τοπικών προϊόντων και
του πολιτιστικού αφηγήµατος της κάθε περιοχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ συντοµεύετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Με αυτόν τον τρόπο, κύριοι Υπουργοί, θα προσφέρουµε αυθεντικότητα, ποιότητα και σταθερότητα
στο καινούργιο προϊόν που πλέον θα επιλέγεται από λιγότερους
πελάτες, ναι, αλλά το οποίο επιφέρει καλύτερα οικονοµικά οφέλη
και θα σέβεται το περιβάλλον και την περιοχή µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε. Έχουµε περάσει τα εννιά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Μετά την πανδηµία είναι αναµενόµενο, για παράδειγµα, οι
τιµές να ανέβουν πρωτίστως στα αεροπορικά εισιτήρια -πάρτε
το υπ’ όψιν σας, κύριοι Υπουργοί- αλλά και γενικότερα στις αεροµεταφορές. Όλο αυτό το σενάριο θα είναι αποτρεπτικό και αρκετά σηµαντικό πλήγµα για τον µαζικό τουρισµό. Εµείς
χρειάζεται να είµαστε έτοιµοι και δεν είµαστε. Γι’ αυτό χρειάζεται
να ετοιµαστούµε για να ανταποκριθούµε πλέον στις ανάγκες του
ποιοτικού τουρισµού.
Κλείνοντας, κύριοι συνάδελφοι, θα πω ότι είναι πράγµατι πάρα
πολύ ενδιαφέροντα, πρωτοποριακά και καινοτόµα όλα αυτά που
συζητάµε σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ πολύ, µιλάτε δέκα λεπτά. Στερείτε χρόνο από τον συνάδελφό σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Διερωτώµαι µέσα µου, όµως, αν
όλα αυτά που συζητάµε σήµερα, είναι συµβατά µε το πνεύµα και
τη συνολική κατάσταση της χώρας.
Μήπως είναι ευκαιρία για όλους µας να καθίσουµε και να σκεφτούµε και να δούµε πώς µπορούµε να επανεκκινήσουµε τις µηχανές, αντιµετωπίζοντας δηµιουργικά τις προκλήσεις της
εποχής; Μήπως είναι η ώρα, η ύστατη στιγµή να εκπονήσουµε
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ένα µακροπρόθεσµο σχέδιο στήριξης, ανάπτυξης και ενίσχυσης
του τουρισµού που να περιλαµβάνει και ένα ελάχιστο δίχτυ
ασφαλείας για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων; Γιατί καταδυτικός τουρισµός χωρίς τουρισµό, δεν υφίσταται, κύριοι
Υπουργοί και δεν µπορεί να υφίσταται σε καµµία περίπτωση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Επειδή ακριβώς οι περισσότεροι έχουµε γραπτό κείµενο, νοµίζω ότι ξέρουµε και πόσες λέξεις πρέπει να χρησιµοποιήσουµε
για να είµαστε µέσα στον χρόνο µας. Το να είµαστε στα δέκα
λεπτά και να στερούµε χρόνο από συνάδελφο το βρίσκω αντιδεοντολογικό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ξέρετε όλοι. Έχουµε
άλλες έξι ώρες συνεδρίασης να ξέρετε, και κάποιοι συνάδελφοι
πιθανόν να µην προλάβουν να µιλήσουν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα µιλήσουµε τρία λεπτά λιγότερο και θα το καλύψουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν είναι αυτό το θέµα.
Δεν είναι έτσι και το ξέρετε πολύ καλά.
Τον λόγο έχει ο κ. Στύλιος. Θα παρακαλούσα να κρατήσετε
τον χρόνο σας, κύριοι συνάδελφοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα, κατ’ αρχάς, από αυτό
το Βήµα να απευθύνω ένα µεγάλο ευχαριστώ στους συµπολίτες
µας και ιδιαίτερα στους Ηπειρώτες και στους Αρτινούς, για τη
δύναµη και την καρτερικότητα που επέδειξαν σε αυτές τις στιγµές της µεγάλης ανθρώπινης δοκιµασίας. Όλοι µας σταθήκαµε
όρθιοι, γενναίοι και δυνατοί. Προστατέψαµε την ανθρώπινη ζωή
και την αξιοπρέπειά της, χωρίς φωνές και παλληκαρισµούς, αλλά
µε µία εσωτερική δύναµη που µας έκανε να λειτουργήσουµε όλοι
µαζί σαν ένας άνθρωπος.
Ήρθε, όµως, τώρα η στιγµή να περάσουµε στην επόµενη
µέρα, να µετατρέψουµε τις στιγµές της κρίσης και του φόβου σε
δηµιουργία και δουλειά, να κτίσουµε πάνω στην εµπιστοσύνη
που οικοδοµήθηκε ανάµεσα σε πολίτες και πολιτεία, να περάσουµε από το στάδιο της πρόταξης της υγείας µε στήριξη της
οικονοµίας, σε αυτό της τόνωσης της οικονοµίας µε διαρκή επιφυλακή στην υγεία και να περάσουµε απέναντι όλοι, µε αίσθηµα
ευθύνης και κοινωνική συνοχή.
Το σχέδιο-γέφυρα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός περιέχει
ένα µεγάλο πλέγµα παρεµβάσεων στους τοµείς της εργασίας,
της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στον τουρισµό έχουν πραγµατοποιηθεί επενδύσεις
στη χώρα µας τα τελευταία σαράντα µε πενήντα χρόνια από πολλούς, από διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο τοµέας του τουρισµού είναι ένα δυνατό µας χαρτί σε
αυτή την προσπάθεια και αυτό πρέπει να εκµεταλλευτούµε, ιδιαίτερα σήµερα που ο χρόνος δεν είναι σύµµαχός µας, την ώρα
µάλιστα που άλλοι τουριστικοί προορισµοί, ανταγωνιστικοί της
χώρας µας, έχουν κτυπηθεί πολύ βαρύτερα από την κρίση του
κορωνοϊού.
Με το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα γίνεται µία προσπάθεια να ενισχύσουµε το τουριστικό µας προϊόν σε συγκεκριµένες
κατηγορίες, όπως ο καταδυτικός τουρισµός, το glamping, να επιµηκύνουµε την τουριστική περίοδο, µε ρυθµίσεις που εκσυγχρονίζουν το θεσµικό πλαίσιο, καταργούν γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις, διορθώνουν λάθη και δυσλειτουργίες του παρελθόντος, δίνουν έµφαση στην επιχειρηµατικότητα και στις επενδύσεις. Κι όλα αυτά µε πλήρη σεβασµό στο περιβάλλον, στη
φύση και υπό το πρίσµα προστασίας του θαλάσσιου και ενάλιου
πολιτιστικού µας περιβάλλοντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουµε να εκµεταλλευτούµε
το γεγονός ότι η χώρα µας αποτελεί τον ιδανικό προορισµό για
συνδυαστικές διακοπές, καλύπτοντας ακόµη και τον κάθε απαιτητικό επισκέπτη. Απευθυνόµαστε σε εξειδικευµένα και απαιτητικά κοινά.
Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα στον καταδυτικό τουρισµό έχουν ρυθµίσεις, όπως για παράδειγµα η δηµιουργία καταδυτικών πάρκων σε µία περιοχή όπου λειτουργούν
ως κίνητρο για την ανάπτυξη, δηµιουργούν νέες και δυναµικές
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θέσεις εργασίας, ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες τουριστικές
υποδοµές, αναβαθµίζουν το τουριστικό προϊόν ενός τόπου προσελκύοντας ποιοτικό τουρισµό.
Επίσης, µε το παρόν σχέδιο νόµου συµπληρώνεται το υπάρχον
θεσµικό πλαίσιο µε ρυθµίσεις για τις τουριστικές και λιµενικές
εγκαταστάσεις. Ο σκοπός είναι η ενίσχυση της τουριστικής επενδυτικής δραστηριότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αρµόδιος Υπουργός και Υφυπουργός και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας αναφέρθηκαν
διεξοδικά και µε λεπτοµέρεια στα πλεονεκτήµατα του παρόντος
νοµοσχεδίου. Η προσπάθεια που κάνουµε είναι να τρέξουµε γρήγορα διότι, όπως είπα, δεν είναι ο χρόνος µε το µέρος µας.
Πέρυσι, το 2019, είχαµε έσοδα από τον τουρισµό σχεδόν 19
δισεκατοµµύρια. Τους δύο πρώτους µήνες του 2020 εισπράξαµε
µόνο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Τον προηγούµενο χρόνο, το 2018,
τα αντίστοιχα έσοδα ήταν 16,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Συνεπώς
αποµένουν να εισπράξουµε 18 δισεκατοµµύρια ευρώ για να µπορούµε να πούµε ότι δεν έχουµε ζηµία τη φετινή χρονιά. Φαίνεται
δύσκολο.
Η προσπάθειά µας, λοιπόν, στον τουρισµό δεν πρέπει να σταµατήσει εδώ. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόµα. Κύριε Υπουργέ, ο
τουρισµός λειτουργώντας σε συνέργεια µε τον πολιτισµό και τον
πρωτογενή µας τοµέα µπορεί να φέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη
σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας. Ένα ευρώ που εισπράττεται από τον τουρισµό έχει µέχρι σήµερα έναν πολλαπλασιαστή
της τάξης του 2,5. Μπορούµε αυτόν τον πολλαπλασιαστή να τον
µεγαλώσουµε και να τον αυξήσουµε.
Η σύνδεση του τουρισµού µε τα µνηµεία της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς, τους αρχαιολογικούς µας χώρους, τα µουσεία µας
και την αγροτική µας παραγωγή όχι µόνο θα αναβαθµίσει το τουριστικό προϊόν της χώρας, αλλά θα συµβάλει και στην ταυτόχρονη βελτίωση της δυνατότητας διάθεσης των αγροτικών µας
προϊόντων.
Κάθε χρόνο εκατοµµύρια τουριστών επισκέπτονται τη χώρα
µας και δηµιουργούν µία µεγάλη ζήτηση. Να καλύψουµε, συνεπώς, τις διατροφικές τους ανάγκες µε τα δικά µας ελληνικά προϊόντα. Να µπολιάσουµε τον τουρισµό µε την τοπική µας
γαστρονοµία. Η δηµιουργία µιας διακριτής, ξεχωριστής ετικέτας
που θα ενσωµατώνει όχι απλά το προϊόν το ίδιο, αλλά και την
ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, είναι
το ζητούµενο της επόµενης µέρας, ιδιαίτερα για περιφέρειες µε
πολιτισµό και δυναµικό αγροδιατροφικό τοµέα, όπως είναι η
Άρτα και η Ήπειρος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας καλέσω όλους να
σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων αυτή τη δύσκολη στιγµή.
Έχουµε µπροστά µας ένα καλοκαίρι δύσκολο και ένα δυσκολότερο φθινόπωρο. Μπορούµε να τα καταφέρουµε, αν δείξουµε
ενότητα, σύµπνοια και καλή διάθεση για συνεργασία. Ας ξεπεράσουµε όλοι µαζί σήµερα τα δύσκολα και έχουµε µπροστά µας
χρόνο για διαφωνίες και πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Φάµελλος και αµέσως µετά ο κ. Ταγαράς.
Ορίστε, κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση σήµερα για τα καταδυτικά πάρκα και το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού γίνεται στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας
για τη Βιοποικιλότητα. Και νοµίζω ότι αυτό συνδέεται απόλυτα
για τη χώρα µας µε τον τουρισµό, το φυσικό κεφάλαιο και τις
υπεραξίες που έχει πατρίδα µας και το περιβάλλον.
Σήµερα, λοιπόν, µε βάση την Παγκόσµια Ηµέρα της Βιοποικιλότητας, προκύπτει ότι η αποκατάσταση και η προστασία των οικοσυστηµάτων είναι µία βασική προϋπόθεση για τους στόχους
της βιώσιµης ανάπτυξης και κυρίως αυτούς που αφορούν την
κλιµατική αλλαγή, αυτούς που αφορούν την εξάλειψη της φτώχειας, την επισιτιστική ασφάλεια, αλλά και την προστασία των
υδάτων και της βιοποικιλότητας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το 2020 είναι, περισσότερο από ποτέ, µία χρονιά που µας δείχνει ότι η προστασία της βιοποικιλότητας συνδέεται και µε τις
ζωονόσους και µε την υγειονοµική ασφάλεια, αλλά και µε την
ισορροπία του πλανήτη.
Για τον λόγο αυτό η ευρωπαϊκή στρατηγική του 2030 για τη
βιοποικιλότητα περιλαµβάνει συγκεκριµένες δεσµεύσεις µε πιο
αυστηρή προστασία για τα οικοσυστήµατα, για περιοχές µε
υψηλή βιοποικιλότητα και κλιµατική αξία. Γι’ αυτόν τον λόγο και
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επένδυσε και προχώρησε σε µεταρρυθµίσεις και σε θετικά βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή.
Όµως, σε αντίθεση µε όλα αυτά, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ακολουθεί ακριβώς το αντίθετο. Έχει προχωρήσει σε
µία σειρά νόµων εις βάρος της ελληνικής βιοποικιλότητας, εις
βάρος του ελληνικού περιβάλλοντος, σε αντίθεση µε τους στόχους της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής, σε αντίθεση µε το αποκεντρωµένο και συµµετοχικό µοντέλο διοίκησης των φορέων
περιβάλλοντος, αµφισβητώντας το σήµα κατατεθέν του ελληνικού τουρισµού, το φυσικό περιβάλλον, αφαιρώντας τις δράσεις
φύλαξης για τις προστατευόµενες περιοχές από τη δραστηριότητα των φορέων. Και δυστυχώς το νέο νοµοσχέδιο του τουρισµού έρχεται να επιφέρει ακόµα ένα πλήγµα για το περιβάλλον,
µιας και χαρακτηρίστηκε και αυτό περιβαλλοντοκτόνο.
Ποια είναι η διαφορά; Για εµάς, για την επιστήµη, για την παγκόσµια κοινότητα το περιβάλλον και η ιστορία είναι υπεραξίες,
είναι στοιχεία που µπορούν να δώσουν ποιότητα, εργασία και
πρόοδο και στον τουρισµό και σε όλους τους οικονοµικούς κλάδους. Η Κυβέρνηση θεωρεί και τα δύο εµπόδιο. Γι’ αυτό και έρχεται και καταστρατηγεί διατάξεις και του περιβάλλοντος και του
αρχαιολογικού νόµου.
Αυτό υπάρχει και στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού.
Ακούσαµε τους φορείς να το επαναλαµβάνουν. Και ακούσαµε
σήµερα και την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής να έρχεται
και να λέει το ίδιο πράγµα.
Η απουσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβεβαιώνεται και από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε
ο κύριος Υπουργός. Η Αντιπολίτευση, όλοι εµείς, οι φορείς, η
Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής τα βρήκαν. Το ερώτηµα
είναι: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, που το υπέγραψε, δεν τα είχε
δει; Αυτό είναι σοβαρό πρόβληµα. Και είναι σοβαρό πρόβληµα,
πέρα από το ότι τώρα άλλαξαν µε πρόχειρο τρόπο, κύριε
Υπουργέ. Και πάλι προβλήµατα δηµιουργείτε. Το πρόβληµά µας
είναι γιατί απουσιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος από τόσο
ισχυρά και σηµαντικά νοµοθετήµατα.
Ξέρετε, έγινε µεγάλη συζήτηση στην κοινωνία. Ετοιµάστηκαν
κινητοποιήσεις, υπογράφονται κείµενα. Και, όµως, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος δεν τα άκουσε όλα αυτά. Και ενώ προνόησε η
κοινωνία, προνόησε η Αντιπολίτευση, προνόησε η επιστήµη, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Κυβέρνηση δεν προνόησαν. Και
αυτό αποδεικνύει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος κλείνει στην
Ελλάδα.
Ο κ. Χατζηδάκης έχει λάβει µία σαφή εντολή από τον κ. Μητσοτάκη: να είναι ο απαλλοτριωτής της περιουσίας της πατρίδας
µας και να είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει τις λειτουργίες των
περιβαλλοντικών υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, πρέπει να σας πω ότι δεν περιποιεί τιµή ούτε
προς τον Υπουργό Τουρισµού να φέρνει αυτές τις νοµοτεχνικές
τελευταία στιγµή και αφού του το επισηµάναµε όλοι εµείς, διότι
τώρα δηµιουργεί ένα µεγαλύτερο αλαλούµ σε δύο επίπεδα:
Πρώτον, πού είναι το «επιτελικό κράτος»; Έχετε ψηφίσει έναν
νόµο, τον οποίο εµείς καταδικάσαµε ως «φούσκα» και εδώ και
περίπου -θα έλεγα εγώ- εννέα µήνες δεν έχετε δηµιουργήσει την
αντίστοιχη υπηρεσία στη Βουλή που αντικαθιστά την ΚΕΝΕ. Άρα
δεν ελέγχονται όλα αυτά τουλάχιστον ως προς τη νοµοτεχνική
ευπρέπεια και ισορροπία.
Ταυτόχρονα, η δεύτερη, αν θέλετε, «φούσκα», το δεύτερο πιο
σύντοµο ανέκδοτο που ακούγεται µέσα στη Βουλή, είναι ότι
έχουµε «πράσινο» Πρωθυπουργό. Ειλικρινά, τα νοµοσχέδια τα
οποία έρχονται αυτές τις τελευταίες βδοµάδες αποδεικνύουν ότι
δυστυχώς η πολιτική σας στο περιβάλλον είναι πιο παλιά και από
αυτή που ασκούνταν στην Ελλάδα πριν από είκοσι χρόνια.
Υπάρχει ένα σοβαρό θέµα, το οποίο δεν µας το απαντήσατε
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ακόµα. Για ποιον λόγο δεν χρησιµοποιείτε τις προδιαγραφές του
ΟΗΕ από τη Σύµβαση της Βαρκελώνης για την πόντιση τεχνητών
υφάλων και υλικών µέσα στη θάλασσα; Σας το είπε το ΕΛΚΕΘΕ,
σας το λέει το WWF, σας το λένε όλοι οι φορείς, σας το λέµε
εµείς. Σας λέω ότι πολιτειακός παράγοντας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, πολιτικό πρόσωπο, συµµετείχε στη Νάπολη τον Δεκέµβριο που εγκρίθηκε αυτό το πρωτόκολλο. Εσείς το αγνοείτε
και ταυτόχρονα αγνοείτε και όλα τα επίπεδα του υπερκείµενου,
αν θέλετε, σχεδιασµού είτε είναι η θαλάσσια χωροταξία είτε είναι
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης είτε το ειδικό χωρικό για τον
τουρισµό.
Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, αναιρείτε το κράτος δικαίου που
οι επενδυτές, οι επιχειρηµατίες χρειάζονται -και οι τοπικές κοινωνίες ταυτόχρονα- για να προχωρήσει η αειφόρος ανάπτυξη.
Άρα βάζετε βόµβα στα θεµέλια του προγραµµατισµού της
ανάπτυξης. Και κατά πάσα περίπτωση σκέφτεστε: Θα τακτοποιήσουµε τους κολλητούς µας, θα πάρουµε καµµιά ψήφο και κάνα
ρουσφέτι, µπορεί να µας υποστηρίξουν και σαν κόµµα στον προεκλογικό µας αγώνα, θα βγούµε και δεν βαριέσαι, ρε αδερφέ, τι
γίνεται την άλλη φορά.
Αυτό, όµως, δεν είναι πολιτική η οποία συµβάλλει στη χώρα
µας και στην πατρίδα µας.
Θα σας αναφέρω, κύριε Υπουργέ, συγκεκριµένα -γιατί δεν έχω
πολύ χρόνο- ότι η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής επιβεβαιώνει ότι στο άρθρο 2 δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι ορισµοί.
Παρακαλώ πολύ να δείτε τη σελίδα 11 της έκθεσης της Επιστηµονικής Υπηρεσίας και να προβείτε -έστω την τελευταία στιγµήσε διορθώσεις. Για το άρθρο 2 λέει ότι έχετε µπερδέψει τα είδη
του καταδυτικού τουρισµού και δηµιουργείται προβληµατισµός
και έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το 8
παράγραφος1.
Ταυτόχρονα, στο άρθρο 8 η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής σάς λέει ότι δεν διευκρινίζονται επαρκώς ζητήµατα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, του θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασµού, των προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών και
άπτεται ζητηµάτων που εντάσσονται στο θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το οποίο έχετε φέρει.
Άρα υπάρχουν ευρύτερα θέµατα συµβατότητας. Και εµείς θέλουµε η χώρα να αποκτήσει πλαίσιο ενισχυµένο για τον καταδυτικό τουρισµό και εσείς τον στερείτε.
Επίσης, στο άρθρο 21 προκύπτει ένα σοβαρότατο ζήτηµα, που
το έβαλαν και ο σύλλογος χωροτακτών και το WWF, το βάλαµε
και εµείς, σχετικά µε το ότι το καθεστώς των ΠΟΤΑ δεν µπορεί
να ρυθµίζει ούτε το καθεστώς προστασίας των άλλων περιοχών
ούτε να αντιβαίνει στο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, ούτε να γίνεται κάποιος δερβέναγας της περιοχής, αποκλείοντας και χρήσεις συµβατές µε το τουριστικό αντικείµενο ή αναιρώντας την πρόσβαση
στην παραλία των πολιτών σε ευρύτερη περιοχή έξω από την
ΠΟΤΑ.
Το ίδιο, επίσης, η Επιστηµονική Υπηρεσία σάς βάζει και στο
άρθρο 29, µε την αναίρεση του ρόλου των ρεµάτων. Και σας επισηµαίνει ότι τουλάχιστον πέντε αποφάσεις του Συµβουλίου της
Επικρατείας δηµιουργούν συγκρούσεις µε αυτά.
Το άρθρο 31 καλώς κάνατε και το αποσύρατε.
Όµως, στο άρθρο 32, αφήνοντας την ρύθµιση για τη µεταφορά συντελεστή δόµησης από το σύνολο της περιοχής που εγκρίνεται η επέµβαση και όχι µόνο από τις διόδους των γηπέδων
γκολφ, πιθανά µεταφέρεται, σε συνδυασµό µε τον ν.4280, σε
άλλες χρήσεις εκτός του γηπέδου γκολφ, που θεωρητικά το υποστηρίζουν και µπορεί να είναι ξενοδοχεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έτσι, λοιπόν, ερχόµαστε στο άρθρο 33, κυρία Πρόεδρε, όπου
τροποποιείται όλη η νοµοθεσία που αφορά την αποκατάσταση
µε αναδασώσεις και δασοτεχνικά έργα όλων των επιτρεπτών παρεµβάσεων, όχι µόνο του τουρισµού, κάτι που µπορεί να περιλαµβάνει, παραδείγµατος χάριν, µεταποίηση γεωργικών
προϊόντων, µπορεί να περιλαµβάνει ξενοδοχεία, µπορεί να περιλαµβάνει λιµενικές εγκαταστάσεις. Για όλα αυτά αλλάζετε και το
ισοδύναµο της αναδάσωσης και το χρηµατικό αντίτιµο αν δεν
υπάρχει αναδάσωση και δασοκοµικά.
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Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε το µείζον ζήτηµα του άρθρου 43,
όπου η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής αφιερώνει πάνω από
τέσσερις µε πέντε σελίδες και σας λέει ότι υπάρχει ουσιώδες
στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος που αµφισβητείται σε αντίθεση και µε το Πρωτόκολλο της Βαρκελώνης για την προστασία
της Μεσογείου, σε αντίθεση µε πολλές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπου αναιρείται ο προορισµός του πράγµατος κατά κοινή χρήση, δηλαδή της παραλίας, όπου γεννάται
προβληµατισµός για τη διεύρυνση της κατάληψης των παραλιών.
Μάλιστα, λέει, ότι υπάρχει ερώτηµα αν αυτές είναι συµβατές µε
τα άκρα όρια που περιγράφει το άρθρο 24 και ότι, βέβαια, υπάρχει προβληµατισµός για τη συλλήβδην άρση του χωρικού περιορισµού, όταν είναι παραχωρήσεις σε όµορα οικόπεδα για όλο το
µέτωπο των δραστηριοτήτων, κάτι που αποκλείει τον πολίτη και
τον τουρίστα -και αυτό το λέει το Συµβούλιο της Επικρατείας και
η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής- από τη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας.
Είναι σοβαρά ζητήµατα που αµφισβητούν το τουριστικό προϊόν, πέρα από τα περιβαλλοντικά και τα χωροταξικά. Και επειδή
εδώ εµείς ήρθαµε να συµβάλουµε στη συζήτηση για τον καταδυτικό τουρισµό και επειδή εσείς αγνοείτε τις ανάγκες του τουριστικού τοµέα και στον επιχειρηµατικό κόσµο και στους
εργαζόµενους –γιατί εκεί δεν έχετε κάνει τίποτα- σας λέµε τουλάχιστον για τον καταδυτικό: Μπορείτε να προνοήσετε για να
έχει η χώρα µας αξίες στο περιβάλλον, στον τουρισµό και τουλάχιστον ο καταδυτικός τουρισµός να γίνει µε ορθότητα; Γιατί
ούτε αυτό το περιορισµένο αντικείµενο δεν το καλύπτετε µε τον
συγκεκριµένο νόµο. Αντίθετα, προσβάλλετε και το περιβάλλον,
προσβάλλετε και τις επενδύσεις, προσβάλλετε και την εργασία
στον τουρισµό, όπως είστε γενικώς µία Κυβέρνηση πολιτικής
εξαπάτησης, που δεν βοηθάει σε τίποτα τη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ταγαράς και αµέσως µετά θα πάρει τον
λόγο ο Υφυπουργός, ο κ. Κόνσολας.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε δύο συνεχόµενες περιπέτειες, µία σε επίπεδο εθνικό, της βαθιάς και µακροχρόνιας οικονοµικής κρίσης, που επηρέασε τις ζωές όλων µας –και πρέπει
να επηρεαστούµε όλοι µας για να γίνουµε καλύτεροι- και αµέσως
µετά σε συνέχεια ήρθε να προστεθεί στην προηγούµενη κρίση
µια άλλη κρίση σε θέµατα υγείας παγκόσµιας και να κάνει ακόµη
πιο δύσκολη τη διαδροµή µας.
Στην ίδια την εξέλιξη της ζωής αβεβαιότητες υπάρχουν πάντα.
Κανείς δεν µπορεί να σχεδιάσει µε απόλυτο τρόπο την επόµενη
στιγµή και την επόµενη µέρα. Και αν µας δίδαξαν κάτι αυτές οι
δύσκολες καταστάσεις, µε αφορµή αυτά που περάσαµε και επηρέασαν τη ζωή όλων µας, είναι να µπορούµε, αν δεν γνωρίζουµε
ποια θα είναι η επόµενη κρίση, όντας έτοιµοι από την εµπειρία
των προηγούµενων και τελευταίων, τουλάχιστον να έχουµε δηµιουργήσει µηχανισµούς άµεσης αντίδρασης, διαχείρισης και αντιµετώπισης της όποιας κρίσης.
Με την έννοια αυτή, µηχανισµοί έχουν υπάρξει πολλοί, που
είναι πρωτόγνωροι και πρωτοφανείς για την πατρίδα µας και από
πλευράς ταχύτητας εκσυγχρονισµού, αλλά και από πλευράς αντίδρασης και -εξ αποτελέσµατος µετρώντας- σωστών αποτελεσµάτων µετά από σωστές επιλογές, διότι µπορέσαµε και
συνεννοηθήκαµε για πρώτη φορά όλοι µας, διότι ακούσαµε αυτούς που έχουν τη γνώση και γιατί στο τέλος αποφασίσαµε
σωστά προς όφελος όλης της κοινωνίας.
Τα αποτελέσµατα είναι προς όφελος της κοινωνίας µας και
είναι αυτά που κόντρα στις αναφορές των ξένων για εµάς στην
περίοδο της οικονοµικής κρίσης, είναι τιµή για όλους µας, αφού
πολιτεία και πολίτες για πρώτη φορά, µέσα από τέτοια ένταση,
καταφέρνοντας να ενώσουµε δυνάµεις και να συνεννοηθούµε,
είχαµε θετικά αποτελέσµατα. Αυτό ας το κρατήσουµε σαν µία
παρακαταθήκη κατ’ ελάχιστο συνεννόησης και συνεργασίας,
διότι ευθύνη έχουµε όλοι µας.
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Όλοι µας τα θέλουµε όλα. Δεν µας λείπουν όλα, µας λείπουν
πολλά και καταλαβαίνω και την αγωνία και την ανάγκη. Κανείς
όµως δεν µπορεί να παραγνωρίσει ότι όλα αυτά που εξελίσσονται και σε επίπεδο νοµοθετικού έργου τους τελευταίους µήνες
και µε αφορµή και ως εξέλιξη της πανδηµίας -τα οποία είναι επιβεβληµένες αλλαγές σε όλους τους χώρους- είναι γιατί πρέπει
να δείξουµε αντανακλαστικά προσαρµογής, εξέλιξης, αλλά και
διορθωτικών συµπληρωµατικών κινήσεων σε όλους τους τοµείς
δράσης της κοινωνίας και της οικονοµίας.
Με αυτές τις παρατηρήσεις θέλω να πω ότι και το παρόν νοµοσχέδιο είναι στην κατεύθυνση τού να συµπληρώσει, να δώσει
και άλλες δραστηριότητες στο χώρο του τουρισµού, συµπληρώνοντας και διορθώνοντας κενά που υπάρχουν -και υπάρχουν
πάντα- αλλά και πάντα θα εξελίσσονται.
Ακόµη και οι αλλαγές και οι προσθήκες που έρχονται στα νοµοσχέδια, που είναι συνεχείς -γιατί η ζωή εξελίσσεται και γεννά
νέες ανάγκες- είναι απόρροια και της συζήτησης, αλλά και όλων
αυτών που λέγονται από όλους τους συναδέλφους, από όλες τις
πτέρυγες. Είναι υποχρεωµένη η όποια κυβέρνηση, όπως και η
σηµερινή, ό,τι θετικό να το κάνει κτήµα και πράξη. Δεν έχουµε
κανέναν λόγο ό,τι καλό και ό,τι βοηθάει να µην το δεχθούµε, σε
οποιοδήποτε νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό γίνεται και η συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τις γενικές παρατηρήσεις
εστιάζω σε δύο- τρία σηµεία του νοµοσχεδίου. Επεκτείνουµε,
όπως είπα, δραστηριότητες που δεν υπήρχαν ή βελτιώνουµε και
εκσυγχρονίζουµε, όπως τον καταδυτικό τουρισµό, µε τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου, τη δηµιουργία του Συµβουλίου Καταδυτικού Τουρισµού, την αξιοποίηση και επισκεψιµότητα του ενάλιου
αρχαιολογικού χώρου και των καταδυτικών πάρκων, όχι ανεξέλεγκτα, όχι χωρίς έλεγχο, όχι χωρίς προστασία, αλλά αξιοποιώντας, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας τον πλούτο και στη
θάλασσα και στις δραστηριότητές της.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Επίσης, γίνεται εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου σε περιοχές οργανωµένης τουριστικής ανάπτυξης. Σηµαντική παρατήρηση είναι και η µεικτή λειτουργία σε ό,τι αφορά την
πολεοδοµική ενοποίηση και των τουριστικών εγκαταστάσεων,
δηλαδή των εγκαταστάσεων camping µαζί µε τις τουριστικές µονάδες, µε τα ξενοδοχεία, για πιο ολοκληρωµένες παρεµβάσεις,
για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, για αξιοποίηση καλύτερα
του χώρου και προστασία βεβαίως, όπως επίσης και του νέου
τουριστικού προϊόντος, γιατί δεν είµαστε ξεκοµµένοι, ούτε µόνοι
στον κόσµο ούτε πρώτοι στον κόσµο. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν
εξελίσσουµε και αυτά.
Και µία τελευταία παρατήρηση. Σηµαντικό το άρθρο 46, κύριε
Υπουργέ, που δίνει διέξοδο σε ένα πρόβληµα που παρατηρήθηκε
και πέρυσι στη µίσθωση χώρων σε αιγιαλό, παραλίες, σε όχθη,
σε ζώνες κοινόχρηστες, στα παραλιακά καταστήµατα και επιχειρήσεις. Πέρα από τα πρόστιµα τούς απαγορευόταν από το νόµο
του 2017 να µπορούν να ξαναλειτουργήσουν για πέντε χρόνια.
Είναι σηµαντικό ότι διορθώνεται και η ποινή, γιατί η προηγούµενη
ήταν εξοντωτική, ειδικά κάτω από αυτές τις συνθήκες και γίνεται
ένας χρόνος και ύστερα από υποτροπή σε ό,τι αφορά την παραβίαση κατάχρησης-κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην παραλία και µε αναδροµική ισχύ από πέρυσι τον Απρίλη, όταν
δηµιουργήθηκε το πρόβληµα.
Θεωρώ ότι είναι µια σηµαντική παρέµβαση στο να δοθεί δυνατότητα, ειδικά στις παραλιακές επιχειρήσεις, να αξιοποιήσουν
και αυτή τη δυνατότητα, µαζί µε τις άλλες που τους έχουν δοθεί
είτε για παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου είτε για
µείωση του υπάρχοντος από πλευράς κόστους µισθώµατος
µέχρι το 50%.
Με αυτές τις παρατηρήσεις, θέλω να προσθέσω κι εγώ τη θετική µου ψήφο και προτείνω προς όλους τους συναδέλφους την
υπερψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Ταγαρά.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Τουρισµού κ. Κόνσολας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ (Υφυπουργός Τουρισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά στελέχη του Υπουργείου, τύχη αγαθή πιστεύω ότι ήταν σήµερα σε
αυτήν τη χρονική συγκυρία, να µιλήσουν πριν από µένα δύο
πρώην Υπουργοί, που είναι µηχανικοί και οι δύο, ο κ. Ταγαράς
και ο κ. Φάµελλος.
Εκεί διαπιστώσαµε ότι υπήρχε χάσµα ιδεών και τεκµηρίων σε
ό,τι αφορά τη στοιχειοθέτηση επιχειρηµάτων για το αν το νοµοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Τουρισµού εδώ είναι στη θετική
κατεύθυνση ή όχι.
Και λέω τύχη αγαθή, γιατί αποκοµίσαµε εικόνα. Σέβοµαι την
άλλη άποψη, αν συνοδεύεται από επιχειρήµατα και από ευπρέπεια. Και θέλω εδώ να τονίσω ότι η Αίθουσα είχε και επιχειρήµατα
και ευπρέπεια, από όποια πτέρυγα και αν ήρθαν αυτά.
Ωστόσο, όµως, διαπιστώσαµε δύο πράγµατα σήµερα, ότι η
ζωή δεν µπορεί να σταµατήσει µε όποια κρίση και αν αντιµετωπίζει και κυρίως µετά από αυτό ως προϋπόθεση ότι ο τουρισµός
δεν µπορεί να σταµατήσει, ό,τι και αν συµβαίνει ως κρίση που
αναχαιτίζει την τουριστική οικονοµία και την τουριστική πολιτική.
Άρα µε αυτήν ακριβώς την αναφορά επιτρέψτε µου να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σήµερα το Υπουργείο Τουρισµού
καταθέτει ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο σε µια χρονική συγκυρία που η πανδηµία έχει αγγίξει και την κοινωνία και την οικονοµία. Μια άλλη συγκυρία, επίσης, που κάνει το νοµοσχέδιο
εξαιρετικά σηµαντικό είναι το ότι δίνει ώθηση στην τουριστική
πολιτική, στην τουριστική ανάπτυξη και αυτό είναι ακριβώς το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης. Πέρα από την πανδηµία δίνουµε
ώθηση στην ανάπτυξη, τεκµήρια τα οποία κατέθεσε και ο κ.
Μπουκώρος στις επιτροπές και σήµερα και ο κ. Λιβανός µε τις
εξαιρετικές τοποθετήσεις τους.
Άρα δεν χρειάζεται να πούµε για άλλη µια φορά ότι δεν είναι
µια αποσπασµατική ρύθµιση αυτή που φέρνει το Υπουργείο Τουρισµού, γιατί πολλοί από εσάς έχετε τοποθετηθεί από όλες τις
πτέρυγες, παρά το ότι ξέρετε την προσπάθεια προηγούµενης κυβέρνησης από το 2005 να θεσµοθετήσει θέµατα που αφορούν
τον καταδυτικό τουρισµό, εντούτοις µέχρι σήµερα δεν λειτούργησε ούτε ένα καταδυτικό πάρκο, ενώ όλη η επικράτεια είναι φυσικά προικισµένη να αναπτύξει αυτού του είδους την τουριστική
ανάπτυξη.
Εκτός από το ότι το νοµοσχέδιο είναι σηµαντικό, είναι και εξαιρετικά επίκαιρο, κυρίες και κύριοι. Και είναι επίκαιρο γιατί; Διότι
διαπιστώσαµε από το προηγούµενο διάστηµα ότι το τουριστικό
προϊόν είναι εξαιρετικά ευάλωτο. Άρα από αυτή τη διαπίστωση
που είχαµε από την προηγούµενη περίοδο τη δίµηνη, τρίµηνη,
που όλοι µε τη δική µας συµβολή, όλοι συµβάλαµε στη θετική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, διαπιστώνουµε ότι χρειάζεται µια
άλλη στρατηγική από εδώ και πέρα. Και θέλω χωρίς να δηµιουργώ συσπάσεις και φοβίες να πω ότι καλώς ή κακώς από εδώ
και πέρα το τουριστικό προϊόν θα είναι άλλο, θα αλλάξει, δεν θα
µοιάζει µε αυτό που έχουµε ζήσει µέχρι σήµερα. Και αυτό το νοµοσχέδιο δίνει αυτή την έµφαση, δίνει απάντηση στην ευαλωτότητα του τουρισµού που διαπιστώσαµε ότι είχαµε.
Υπάρχει, όµως, και ένα άλλο σηµείο το οποίο πρέπει να επισηµάνουµε σήµερα, ότι δηλαδή πέρα από τον µαζικό τουρισµό και
πέρα από το γεγονός ότι αναπτύσσει το Υπουργείο Τουρισµού
µια στρατηγική, ο κ. Θεοχάρης πιστεύει ότι πρέπει να δώσουµε
πρόσηµο και στην ανταγωνιστικότητα και η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισµού σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύει, στο ανταγωνιστικό πρόσηµο που πρέπει να έχουµε σε σχέση µε την
γειτονιά µας και αυτό το γεγονός κάνει το νοµοσχέδιο εξαιρετικά
σηµαντικό και σήµερα.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, δεν µπορούµε να κρυβόµαστε, δεν
είναι µια εύκολη προσπάθεια, είναι δύσκολη η προσπάθεια για
να αναταχθεί ο ελληνικός τουρισµός και η τουριστική οικονοµία,
αλλά κυρίως να µπούµε σε µια κανονικότητα που θα έχει προοπτική και βιώσιµο χαρακτήρα µε ορίζοντα που ξεπερνά τη δική
µας θητεία. Θα είναι αύριο κάποιοι άλλοι στο Υπουργείο, αλλά
εµείς θέλουµε να θεµελιώσουµε σεβόµενοι ό,τι έχει συµβεί µέχρι
σήµερα. Δεν απεµπολούµε καµµία προσπάθεια, αλλά πιστέψτε
µας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει ότι το Υπουργείο Τουρι-
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σµού πρέπει να έχει µια δυναµική που ο ορίζοντας ξεπερνά τη
δική µας θητεία.
Αυτό ακριβώς διαπιστώνουµε, αφού το προηγούµενο διάστηµα εξαιτίας της πανδηµίας, εξαιτίας των δυσκολιών που
υπήρχαν στις µεταφορές, εξαιτίας των δηλώσεων πολλών Ευρωπαίων επιτετραµµένων που δηµιούργησαν σύγχυση και µια
γκρίζα εικόνα -αυτή είναι η αλήθεια- και επίσης εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποιοι αποθάρρυναν για το επόµενο διάστηµα τα
ταξίδια, σε σχέση µάλιστα και µε τη θέση που ενώ προσπάθησε
η ελληνική Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να οδηγήσει
την Ευρώπη σε µια ενιαία πολιτική. Αυτή δεν ήρθε σε ό,τι αφορά,
για παράδειγµα, τα πρωτόκολλα.
Αυτό, λοιπόν, δείχνει ότι εµείς πρέπει να ανασκουµπώσουµε
τα µανίκια όλοι µαζί και χαίροµαι που ένθεν και ένθεν διαπιστώσαµε ότι αυτό είναι µια εθνική προσπάθεια. Δεν περισσεύει κανείς, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει τουρισµός µε αριστερό
πρόσηµο και δεξί πρόσηµο. Θυµάµαι από τον κ. Αβραµόπουλο
µέχρι την κ. Κουντουρά, από την κ. Κεφαλογιάννη µέχρι και τον
κ. Μαρκόπουλο, αλλά και τον Θεοχάρη τώρα και τον Κόνσολα,
τον Λούλη και τους υπολοίπους, Φραγκάκη, Γκερέκου, τους θυµάµαι όλους να µιλάνε για εθνική προσπάθεια.
Αν κανείς διαφωνεί, να µου το πείτε εδώ. Δεν διαφωνεί κανείς,
όµως βλέπετε, ότι οι συνθήκες µας προσπερνούν. Πρέπει, λοιπόν, να πούµε ότι η Κυβέρνηση χρειάζεται ένα κοινωνικό συµβόλαιο, να πιστέψουµε ότι η οικονοµία του τουρισµού είναι ο
µεγαλύτερος αιµοδότης από οποιαδήποτε άλλη οικονοµία στη
χώρα, γιατί η τουριστική αγορά -αφήστε την Τράπεζα της Ελλάδος που λέει για το 35%- αναφέρει ότι δίνει υπεραξία στην οικονοµία µε τη συµβολή που ξεπερνά το 40%. Άρα, λοιπόν, το
κοινωνικό συµβόλαιο πρέπει να δείχνει έναν ορίζοντα στο µέλλον
που να θεµελιώσουµε τον τουρισµό σε άλλη βάση και αυτό το
νοµοσχέδιο αυτό κάνει.
Κυρίες και κύριοι, µετά τα προβλήµατα που είχαµε να συνεννοηθούµε ως Ευρώπη ο κύριος Πρωθυπουργός µε την ηγεσία
του Υπουργείου Τουρισµού ενεργοποίησε τις δυνάµεις, τις διασυνδέσεις και τις σχέσεις που έχει η ελληνική πολιτεία µε το εξωτερικό και προχώρησε σε διµερείς συνεννοήσεις, κάτι που έκανε
και µε τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Tο ξέρετε, το είδατε και
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Τι χαρακτήρα και αναφορά έχει αυτό; Έχει τον χαρακτήρα ότι
θα πρέπει να ανακτήσουµε δυνάµεις γρήγορα, ανεξάρτητα από
το τι κάνει η Ευρώπη, παρά το ότι η Ευρώπη δείχνει ότι είναι ο
βασικός πυλώνας σε ό,τι αφορά τις ροές προς τη χώρα, το 70%
περίπου είναι από την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, όµως δεν
µπορούµε να αγνοήσουµε αυτή την ώρα τις άλλες αγορές. Μίλησε ο κ. Θεοχάρης για αυτό χθες, θα µιλήσει και σήµερα στο
τέλος της ηµέρας και θα πει περισσότερα πράγµατα για αυτό.
Ωστόσο, όµως, επειδή έχουµε οριοθετήσει ότι στις 25 του
µήνα, ηµέρα Δευτέρα, ξεκινάει ο θαλάσσιος τουρισµός, την
πρώτη του Ιούνη ξεκινάνε τα ξενοδοχεία της δωδεκάµηνης
βάσης και στις 15 τα εποχικά, πρέπει να είµαστε έτοιµοι να µπορέσουµε να δεχτούµε επισκέπτες, πάντα µε γνώµονα τη δηµόσια
ασφάλεια και την υγεία, όπως επίσης και την ασφάλεια και την
υγεία των επισκεπτών.
Ακούµε να λένε πολλοί: «Μα, τι συνέβη; Ενώ λέγαµε ότι θα
έπρεπε να υπάρχει πρωτόκολλο εισόδου, τώρα λέµε ότι θα δεχθούµε κάποιους επισκέπτες;».
Ακούστε. Το τονίζω από αυτό το Βήµα. Δεν πρόκειται να δεχτούµε επισκέπτες από χώρες που ο δείκτης συχνότητας των
κρουσµάτων είναι διαφοροποιηµένος από αυτήν που η Ελλάδα
έχει καταφέρει και από άλλες χώρες που έχουν την ίδια συχνότητα. Εάν δούµε στις αρχές Ιουλίου ότι κάτι αλλάζει, το συζητάµε. Μέχρι τότε κύριος γνώµονας και κατεύθυνση της
Κυβέρνησης είναι η δηµόσια ασφάλεια.
Θέλω να τονίσω λοιπόν, ότι στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο
Τουρισµού και τα στελέχη του πολύ καιρό τώρα δουλεύουν στο
να συγκροτήσουν πρωτόκολλα από την κατεύθυνση που έχουν
δώσει κοινωνικοί εταίροι, φορείς της υγείας της Ελλάδας και του
εξωτερικού, φορείς του τουρισµού της Ελλάδος και του εξωτερικού. Καταθέσαµε, λοιπόν, συγκεκριµένα στους κοινωνικούς
εταίρους αυτά τα πρωτόκολλα, στο Υπουργείο Υγείας, στον

13467

ΕΟΔΥ και περιµένουµε την έγκρισή τους και µετά από την απόφασή µας σήµερα εάν θα εγκριθεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
που προβλέπει για πρώτη φορά στην ιστορία και τη θεσµοθέτηση
πρωτοκόλλων υγείας, να ακολουθήσουµε την εφαρµογή.
Με ρωτάει ο κ. Λιβανός: «Είµαστε έτοιµοι να εφαρµόσουµε;»
Ναι, απαντώ απόλυτα. Το Υπουργείο Τουρισµού είναι έτοιµο να
εφαρµόσει τα πρωτόκολλα, έχει συζητήσει µε πανεπιστήµια και
τις επόµενες µέρες θα ανακοινώσουµε σχετικά µε τµήµατα δηµόσιας υγείας που έχουν πάρει πιστοποίηση στην εφαρµογή
συγκεκριµένων πρωτοκόλλων. Περιµένουµε την ανακοίνωση για
να δούµε εάν και ο ΕΟΔΥ δώσει πρόσθετη πιστοποίηση και σε
αυτά και θα προχωρήσουµε στην εφαρµογή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι αυτή η πανδηµία έχει δηµιουργήσει τεράστια κρίση και στην τουριστική οικονοµία. Δεν πιστεύω κανείς από εµάς να περιµένει, βλέποντας ότι
η περίοδος η τουριστική έχει συρρικνωθεί, ότι θα µιλάµε για 35
εκατοµµύρια επισκέπτες ή πάνω από 20 δισεκατοµµύρια έσοδα.
Όλοι είµαστε συνειδητοποιηµένοι και αριστεροί και δεξιοί και
κεντρώοι, για να µην αδικήσω κανέναν στην Αίθουσα αυτή. Όλοι
εµείς γνωρίζουµε ότι υπάρχουν προβλήµατα και δεν είναι εύκολο
να ανατάξουµε την τουριστική οικονοµία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πρόταγµα της Κυβέρνησης ήταν όταν ξεκινήσει αυτή η κανονικότητα που οριοθετείται το 2021, η οικονοµία
να είναι όρθια. Ακούσατε τον κύριο Πρωθυπουργό και στη δηµόσια συζήτηση αλλά και στο διάγγελµα προχθές να λέει ότι το
2021 θα είναι ένας χρόνος που δεν θα µοιάζει µε τον προηγούµενο, θα έχουµε επιτεύγµατα µε δείκτες πολύ υψηλούς, είµαι σίγουρος, αλλά µέχρι τότε πρέπει η οικονοµία να είναι όρθια.
Αυτό έρχεται µε τρεις τρόπους: Να διατηρήσουµε τις θέσεις
εργασίας στον µεγαλύτερο βαθµό που µπορούµε, οι επαγγελµατίες του τουρισµού να στηριχθούν και επίσης να ενισχυθούν οι
επιχειρήσεις.
Για να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις, χρειάζεται η ρευστότητα.
Τα µέτρα αυτά τόσο για την απασχολησιµότητα των εργαζοµένων όσο και για τη στήριξη στους επαγγελµατίες, αλλά και επίσης στα ζητήµατα που αφορούν τη ρευστότητα, είναι µόνο ένα
µέρος των µέτρων και θα ακολουθήσουν και άλλα από την Κυβέρνηση, εάν χρειαστεί.
Ακούσατε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα συνεχίσουµε τα
επιδόµατα ανεργίας για όσους δεν εργαστούν, ότι θα συνεχίζουµε να στηρίζουµε τις επιχειρήσεις και φορολογικά και ασφαλιστικά και σε ό,τι αφορά τις καταβολές στις υποχρεώσεις τους
προς την Ανεξάρτητη Αρχή Εσόδων, αλλά και µε την αποκλιµάκωση των φορολογικών συντελεστών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η ανακοίνωση
των µέτρων στον τουρισµό δίνει τη δυνατότητα να συζητάµε
στην Ολοµέλεια σήµερα και πέρα από το νοµοσχέδιο και ζητώ
την κατανόησή σας, που στην εισαγωγή µου αναφέρθηκα και σε
αυτό. Όµως, δεν µπορώ να µην αναφερθώ και σε βάθος στα θέµατα του νοµοσχεδίου, στο πλαίσιο του οποίου διαµορφώνεται
ένα πολύ σηµαντικό και στιβαρό νοµοσχέδιο, που δίνει µια άλλη
προοπτική στη χώρα σε ό,τι αφορά το να φέρουµε επισκέπτες
µε άλλο εισοδηµατικό βαλάντιο από την Ευρώπη και τον κόσµο,
αφού, επαναλαµβάνω για άλλη µία φορά, όπως είπα και στην επιτροπή, είκοσι πέντε εκατοµµύρια καταδύτες είναι πιστοποιηµένοι
ως καταδύτες που µπορούν να έχουν τις προϋποθέσεις -η λεγόµενη αυτοκατάδυση- και άλλα τέσσερα εκατοµµύρια στην Ευρώπη ζητούν διέξοδο στη Μεσόγειο. Εποµένως είναι µία λαµπρή
ευκαιρία.
Δράττοµαι της ευκαιρίας της συζήτησης που είχε προηγηθεί
στην αρµόδια επιτροπή στην Αίθουσα της Γερουσίας, να επισηµάνω ότι οι φορείς, στο σύνολό τους, επικρότησαν το νοµοσχέδιο. Από τους τριάντα δύο φορείς περίπου, είναι ζήτηµα εάν
υπήρχαν δύο που ήταν αντίθετοι στο γεγονός ότι υπάρχει βιώσιµη ανάπτυξη ως το µόνο πρόβληµα, που και αυτό µε πολλή δυσκολία το είπαν.
Είναι εδώ και ο Βασίλης Υψηλάντης και ο Γιάννης Παππάς. Γι’
αυτό εγώ επισηµαίνω την αναφορά του κ. Διακοµιχάλη, του Δηµάρχου Καλυµνίων ή και Ιµίων, όπως τον λέτε, που είπε ότι αυτό
ήταν µία ανάγκη της Καλύµνου αλλά και της χώρας, που την περιµέναµε δεκαετίες, για να αλλάξει το τουριστικό brand των προ-
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ορισµών της νησιωτικής Ελλάδας.
Δεν µπορεί, κυρίες και κύριοι, η Κύπρος, η Μάλτα, η Κροατία
να είναι πρωτοπόροι και εµείς µε τέτοια ευλογία και τόσες χιλιάδες παραλίες, ακτογραµµές, να µην µπορούµε να προχωρήσουµε και να είµαστε ανταγωνιστικότεροι.
Όµως, προσέξτε, δεν είναι µόνο το νοµοσχέδιο που ασχολείται
µε ζητήµατα που αφορούν το καταδυτικό πλαίσιο, που εδώ δείχνει µία προοπτική να αναδειχθεί ο φυσικός πλούτος, ο βυθός,
ακόµα και µε τη συνεργασία δήµων, ιδιωτών, επιχειρηµατιών, να
εµπλουτίσουµε τον βυθό µε βυθισµένα αξιοθέατα, να αναδείξουµε τον πλούτο των ιχθυοαποθεµάτων αλλά και το κάλλος των
βυθών. Αυτά όλα συνθέτουν, λοιπόν, µία µαγευτική εικόνα την
επόµενη µέρα για τους επισκέπτες, που είναι µάλιστα και επαναλαµβανόµενοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Το νοµοσχέδιο, όµως, προχωρά και σε κάτι άλλο, και σε άλλες
ρυθµίσεις. Θα κλείσω µε τρεις αναφορές, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Υπάρχει και η σχετική διάταξη του άρθρου 56 που δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουµε µία δέσµευσή µας, µία δέσµευση του
Κυριάκου Μητσοτάκη και της δικής µας Κυβέρνησης η χώρα να
γίνει µία χώρα που η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η διά βίου µάθηση αλλά και η έρευνα θα είναι πρωταγωνιστές και όχηµα της
τουριστικής ανάπτυξης και όχι µόνο της εκπαίδευσης. Θα είναι
η χώρα που θα µπορεί να έχει ανταγωνιστικό πρόσηµο και στην
Ευρώπη, αλλά και στη Μεσόγειο και στον κόσµο σε σχέση µε την
παροχή και τις υπηρεσίες που προσφέρει µε ποιότητα, µε στελέχη που θα εκπαιδευτούν στις δοµές εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού και αυτό κάνουµε.
Ιδρύουµε, λοιπόν και άλλες σχολές ξεναγών. Εµείς για πρώτη
φορά λειτουργήσαµε δεύτερο έτος στην Αθήνα και µετά από δώδεκα χρόνια τη Θεσσαλονίκη. Τώρα τι κάνουµε; Ιδρύουµε τη
σχολή στη Ρόδο. Ξέρετε τι σηµαίνει Ρόδος, Δωδεκάνησα, νότιο
Αιγαίο. Ιδρύουµε τη σχολή στην Κέρκυρα και τη σχολή στην
Κρήτη.
Θέλω σε αυτό το σηµείο να ευχαριστήσω έναν συνάδελφο, τον
Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Βουλευτή Ρεθύµνου και Υφυπουργό
του Υπουργείου Μεταφορών, ο οποίος στήριξε αυτή την προοπτική µήνες τώρα. Έδρα της σχολής θα είναι το Ρέθυµνο, κοντά
στις ανθρωπιστικές σπουδές του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε αποτέλεσµα µαζί µε το Ηράκλειο, που έχει κέντρο εκπαίδευσης και
κατάρτισης, µαζί µε τον Άγιο Νικόλαο που έχει τις ΑΣΤΕ, αλλά
και τα Χανιά που έχουν παράρτηµα των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισµού, να δώσουµε µια δυναµική στην Κρήτη, διαφορετική απ’ αυτή που µέχρι τώρα είχαµε συνηθίσει να δίνουµε. Η
Κρήτη αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης για την
επόµενη µέρα.
Προσέξτε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κλείνω µε
την τελευταία αναφορά µου. Δεν είναι µόνο αυτό το νοµοσχέδιο
που φέρνει ρυθµίσεις. Δύο άλλα νοµοσχέδια που επεξεργαστήκαµε στο Υπουργείο Τουρισµού το προηγούµενο διάστηµα είναι
έτοιµα προς διαβούλευση και θα πάρουν τη σειρά τους, αφού
έχουν κατατεθεί στη Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Το ένα είναι
µια συνολική πρόταση ανασχεδιασµού της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας, που αναµορφώνει τον κύκλο των
σπουδών και κάνει τη χώρα πολύ προωθηµένη και σε άλλες ειδικότητες, που µετασχηµατίζει ψηφιακά τις υπηρεσίες στον τουρισµό από στελέχη που θα βγάλουµε απ’ αυτές τις σχολές, αλλά
κάνει πραγµατικά τη χώρα την πιο σηµαντική στην Ευρώπη στα
θέµατα της τουριστικής εκπαίδευσης.
Κλείνω µε την τελευταία πρόταση που καταθέσαµε στη Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Είναι το νοµοσχέδιο για το οποίο συνεργαστήκαµε µε τον κ. Θεοχάρη πολύ στενά και µε τα στελέχη του
Υπουργείου, για να προτείνουµε την αναδιάταξη των υπηρεσιών
του Υπουργείου Τουρισµού στην περιφέρεια, των λεγόµενων περιφερειακών υπηρεσιών τουρισµού στη χώρα, που τους δίνουµε
µια άλλη προοπτική, την προοπτική δηλαδή τού να µπορούν να
γίνουν µονάδες και δοµές παραγωγής πολιτικής, στήριξης της
επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης στην περιφέρεια και ουσιαστικής στήριξης των ανθρώπων της αγοράς του τουρισµού
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µε one stop shop υπηρεσίες στην περιφέρεια, και στις δεκατέσσερις περιφέρειες, προκειµένου µε εύκολο τρόπο, χωρίς γραφειοκρατία, να προχωρήσουµε σ’ ένα πλαίσιο ανάπτυξης για την
επόµενη µέρα.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Απ’ ό,τι καταλαβαίνετε από τη µικρή τοποθέτησή µου, το Υπουργείο Τουρισµού
έχει σχέδιο για µια πολυκεντρική ανάπτυξη στη χώρα, ένα σχέδιο
που ξεπερνά την κρίση τώρα και µας φέρνει όλους µαζί στην
επόµενη µέρα, για καλύτερες µέρες για τα παιδιά µας και τον
τουρισµό. Και πάλι σας εύχοµαι υγεία και καλή δύναµη!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε µε τον
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Ιωάννη Μελά. Στη συνέχεια θα µιλήσει η κ. Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Μελά, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη διάρκεια µιας µάχης λένε ότι δεν αναρωτιέσαι αν θα νικήσεις ή αν θα νικηθείς, αλλά συνεχίζεις και πολεµάς. Γι’ αυτό,
λοιπόν, εµείς εδώ και τρεις µήνες δεν κάνουµε τίποτα λιγότερο
από το να πολεµάµε καθηµερινά µε όλες τις διαθέσιµες δυνάµεις
που έχουµε.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την πρωτόγνωρη υγειονοµική κρίση αντέδρασε
άµεσα και µε οργανωµένο σχέδιο. Την ίδια στιγµή που µεγάλα
κράτη µε οργανωµένο υγειονοµικό σύστηµα και ισχυρές οικονοµίες «πιάστηκαν» στον ύπνο και λύγισαν απέναντι στον ιό, µια
µικρή χώρα, η δική µας χώρα, η Ελλάδα, απέδειξε ότι έχει µεγάλο ανάστηµα και έγινε από «µαύρο πρόβατο» της Ευρώπης,
που ήταν τα προηγούµενα χρόνια, παράδειγµα καλής πρακτικής.
Κερδίσαµε µια µάχη, όχι όµως τον πόλεµο. Η ατοµική µας ευθύνη, η πειθαρχία τους κανόνες και οι συµβουλές των ειδικών
είναι τα όπλα µας µέχρι η επιστήµη να δώσει πλέον την οριστική
λύση.
Τα ίδια διεθνή µέσα, που τα προηγούµενα χρόνια µάς χλεύαζαν, από τη µέση της κρίσης της πανδηµίας και µετά παρουσιάζουν την Ελλάδα ως πρότυπο και ως καλή πρακτική, για να µας
αντιγράψουν και οι υπόλοιπες χώρες.
Τι κερδίσαµε µε αυτό; Κάτι πολύ σηµαντικό. Εµπιστοσύνη. Πού
θα την κεφαλαιοποιήσουµε; Στη µεγάλη βιοµηχανία του τουρισµού, που είναι η «ατµοµηχανή» της ελληνικής οικονοµίας µας.
Στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Τουρισµού
περιλαµβάνεται ένα πλέγµα µέτρων, µε τα οποία βελτιώνουµε
και προωθούµε την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισµού και
πλέον για πρώτη φορά τα ναυάγια των πλοίων και των αεροσκαφών θα είναι επισκέψιµα για καταδύσεις αναψυχής, καθώς και οι
ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι.
Επιµηκύνουµε την τουριστική περίοδο, εκσυγχρονίζουµε το
καθεστώς για τη δηµιουργία τουριστικών λιµένων, ώστε να προσελκύσουµε νέες επενδύσεις. Εισάγουµε ένα νέο τουριστικό
προϊόν, το glamping, στην τουριστική νοµοθεσία. Η νοµοθεσία
προσαρµόζεται στις ανάγκες µιας σύγχρονης τουριστικής αγοράς. Αυξάνουµε, παράλληλα, το εµβαδόν παραχώρησης της
απλής χρήσης αιγιαλού από τα τριακόσια τετραγωνικά µέτρα
στα πεντακόσια τετραγωνικά µέτρα. Τέλος, καθορίζονται τα υγειονοµικά πρωτόκολλα που θα πρέπει να υπάρχουν για τον περιορισµό της διάδοσης του κορωνοϊού.
Αναρωτιέται κάποιος: «Τελειώσαµε µε αυτό το νοµοσχέδιο µε
όσα θέλουµε να κάνουµε για τον τουρισµό;». Η απάντηση είναι
προφανώς και όχι. Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, κύριοι Υπουργοί,
να καταθέσω κάποιες σκέψεις µου σε αυτό το νοµοσχέδιο σχετικά µε τον τουρισµό.
Η υγειονοµική κρίση υπενθύµισε σε παγκόσµιο επίπεδο ότι ο
Ιπποκράτης ήταν Έλληνας και οι Έλληνες γιατροί είναι από τους
καλύτερους επιστήµονες σε όλο τον κόσµο. Μια σπουδαία, λοιπόν, ευκαιρία για τη χώρα µας είναι να διαµορφώσουµε το νοµοθετικό πλαίσιο, ώστε η Ελλάδα να γίνει προορισµός µιας
ιδιαίτερης µορφής τουρισµού, αυτής του ιατρικού τουρισµού.
Επίσης, συνδυαστικά µε τον καταδυτικό τουρισµό, που αναφέρεται στον παρόν νοµοσχέδιο, θα µπορούσε σε ένα επόµενο
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νοµοσχέδιο να επαναπροσαρµοστεί το νοµικό πλαίσιο για τον
αλιευτικό τουρισµό. Η µοναδική νησιωτικότητα της χώρας µας
θα µπορούσε να δηµιουργήσει για τους χιλιάδες παράκτιους αλιείς µια νέα οικονοµική δραστηριότητα.
Η στροφή, λοιπόν, των αλιέων προς τον αλιευτικό τουρισµό,
µέσα από ένα σύγχρονο και ευέλικτο και συγκεκριµένο πλαίσιο,
θα προκαλέσει δύο πολύ σηµαντικές αλλαγές. Τα εισοδήµατα
των Ελλήνων ψαράδων της παράκτιας αλιείας µπορούν να αυξηθούν και ταυτόχρονα µπορούµε να πετύχουµε µε αυτό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την υπεραλίευση.
Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, που ανήκουν στην Αττική και
είναι και κοντά στον Πειραιά για παράδειγµα, ο αλιευτικός τουρισµός είναι µια πολύ καλή ευκαιρία διεύρυνσης της τουριστικής
περιόδου, καθώς θα µπορούσε να συνδεθεί ως δραστηριότητα
µε την κρουαζιέρα, που έχει ως βάση το λιµάνι του Πειραιά, και
κάθε χρόνο την επισκέπτονται πάνω από ένα εκατοµµύριο επιβάτες. Η δραστηριότητα αυτή θα δώσει ζωή και θα ενισχύσει την
οικονοµία των πιο µικρών νησιών της χώρας µας, που ως πολιτικοί έχουµε την ευθύνη και το χρέος να τα κρατάµε ζωντανά.
Θα αναφερθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και στην τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που ανέπτυξε νωρίτερα ο
Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος. Με τη συγκεκριµένη τροπολογία
δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στα
καταστήµατα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, χωρίς καµµία
επιπλέον επιβάρυνση. Επίσης, όπου δεν είναι δυνατή η επιπλέον
παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου, θα είναι δυνατή η µείωση των τελών µέχρι ποσοστού 50%. Η ρύθµιση αυτή θα ισχύει
µέχρι 31-12-2020, άρα µέχρι τέλος του χρόνου. Με τη συγκεκριµένη, λοιπόν, ρύθµιση λαµβάνουµε τα απαραίτητα υγειονοµικά
µέτρα για τον περιορισµό της διάδοσης του κορωνοϊού. Καθιστούµε βιώσιµες τις επιχειρήσεις της εστίασης, περιορίζοντας
τις συνέπειες από την πανδηµία. Διασφαλίζουµε µε αυτόν τον
τρόπο χιλιάδες θέσεις εργασίας που άµεσα ή έµµεσα συνδέονται
µε την εστίαση. Εξάλλου ο αριθµός των εργαζοµένων στην
εστίαση και τον τουρισµό ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες, σύµφωνα µε την «ΕΡΓΑΝΗ».
Εδώ θα µου επιτρέψετε να κάνω και µια µικρή επιπλέον παρατήρηση, επειδή ασχολούµαστε µε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού.
Κύριε Υφυπουργέ, µία πρόταση που σας την είπα και νωρίτερα
και νοµίζω ότι µπορούµε να τη δούµε άµεσα είναι η εξής: Στον
Πειραιά έχουµε τη µαρίνα Ζέας. Υπάρχουν και εκεί επιχειρήσεις
εστίασης. Ίσως και εκεί πέρα, φαντάζοµαι, γιατί υπάρχουν και
µαρίνες σε όλη τη χώρα, να µπορέσουµε να κάνουµε µια ρύθµιση, αντίστοιχα όπως βοηθούµε τα καταστήµατα της εστίασης
στους δήµους, ώστε να υπάρχει η ίδια δυνατότητα και για τα καταστήµατα εστίασης που ανήκουν στις µαρίνες και υπάγονται σε
ένα λίγο διαφορετικό νοµικό πλαίσιο. Νοµίζω ότι µπορούµε να
το δούµε. Έχει και εκεί πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Είµαι σίγουρος
ότι θα το κοιτάξετε και θα το κάνουµε πράξη.
Με τις διατάξεις, λοιπόν, του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου νοµοθετούµε σε µια παγκόσµια τουριστική αγορά. Ανοίγουµε νέες
προοπτικές στον τουρισµό και δηµιουργούµε νέες θέσεις εργασίας. Αναπτύσσουµε τόσο τις τοπικές κοινωνίες όσο και την τουριστική επενδυτική δραστηριότητα. Κεντρικός µας στόχος είναι
η αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό θα µου δώσετε, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τουρισµός αποτελεί τη βαριά
βιοµηχανία της χώρας µας, ο τουρισµός ο οποίος σήµερα έχει
πληγεί περισσότερο από κάθε άλλον τοµέα της οικονοµίας διεθνώς. Επιλογή ευθύνης είναι να στηρίξουµε τη βαριά βιοµηχανία
της χώρας µας, να εξασφαλίσουµε τη συνέχιση της λειτουργίας
των τουριστικών επιχειρήσεων, να προστατεύσουµε τις θέσεις
εργασίας και να εξαργυρώσουµε την επιτυχία που είχαµε µε τη
διαχείριση της πανδηµίας. Είµαστε ένας ασφαλής τουριστικός
προορισµός. Έχουµε σχέδιο, το εφαρµόζουµε και καλούµε
όλους να επισκεφτούν την Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξενογιαννακοπούλου για δώδεκα λεπτά. Ακολουθεί ο κ. Σκουρολιάκος.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα µε πολύ ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κυρίου Υφυπουργού και κράτησα δύο
σηµεία.
Πρώτα απ’ όλα, τη σηµασία που έχει -όλοι θα συµφωνήσουµε
σε αυτό- ο τουρισµός για την ανάπτυξη, για την οικονοµία µας,
για τις περιφέρειες της χώρας µας, για την εργασία. Είπε ο κύριος Υφυπουργός ότι ένας τέτοιος εθνικός στόχος, θέλει και µια
εθνική προσπάθεια. Θα συµπλήρωνα εδώ, όµως, κύριε Υφυπουργέ, ότι αυτή η εθνική προσπάθεια απαιτεί ένα ξεκάθαρο
εθνικό σχέδιο για τον τουρισµό, την παρουσίασή του, τον αντίστοιχο διάλογο µαζί µε τις κοινωνικές οµάδες, τους φορείς, τους
ενδιαφερόµενους και φυσικά και τον αντίστοιχο κοινωνικό διάλογο στη Βουλή. Εµείς αυτό το σχέδιο ακόµα δεν το έχουµε δει.
Το δεύτερο που κράτησα από την οµιλία σας είναι το εξής: Κάνατε µία, κατά κάποιο τρόπο, σύγκριση ανάµεσα σε τοποθετήσεις συναδέλφων της Συµπολίτευσης και της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι υπάρχει ένα
χάσµα. Εδώ θα συµφωνήσω µαζί σας. Υπάρχει ένα χάσµα. Είναι
άλλη η πολιτική φιλοσοφία, είναι άλλη η αντίληψη και άλλες και
οι προτάσεις που εµείς συνεχώς από την αρχή αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης ερχόµαστε και υποβάλλουµε.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγµή είµαστε
ήδη στην επόµενη µέρα. Δεν κάνουµε σχέδια για το τι πρέπει να
γίνει την επόµενη µέρα. Και ναι, είναι πρωτόγνωρο αυτό που
ζούµε, κανείς δεν θα το αρνηθεί αυτό και γι’ αυτό είδατε ότι εµείς
ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης στο υγειονοµικό σκέλος από την πρώτη στιγµή βάλαµε την ανθρώπινη ζωή µπροστά µε ιδιαίτερη υπευθυνότητα και
σοβαρότητα.
Από εκεί και πέρα, όµως, είναι δηµοκρατικό µας καθήκον, δεν
είναι λαϊκισµός, δεν είναι στείρα αντιπολίτευση, είναι δηµοκρατικό µας καθήκον να ερχόµαστε και να αναδεικνύουµε τις παραλείψεις, τα λάθη και να υποβάλλουµε προτάσεις. Και αυτό
κάνουµε συστηµατικά. Γιατί, ξέρετε, αυτή τη στιγµή το κλίµα που
υπάρχει έξω από αυτή την Αίθουσα, σε αυτή την επόµενη ηµέρα
που έχουµε περάσει συµπυκνώνεται στις εξής λέξεις: αγωνία,
ανησυχία, αβεβαιότητα. Γιατί όλοι ξέρουµε και ζούµε ήδη τις
άµεσες συνέπειες, τις οικονοµικές και τις κοινωνικές, αλλά βλέπουµε µπροστά µας και τις µακροπρόθεσµες. Βλέπουµε µια ζοφερή εξέλιξη στο µέλλον.
Και όταν ακούσαµε ότι ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης
επρόκειτο να παρουσιάσει τις προτάσεις του, όσον αφορά την
επόµενη ηµέρα, παρ’ ότι στο πρώτο στάδιο των περιοριστικών
µέτρων ήταν άτολµη η Κυβέρνηση, ήταν αποσπασµατική και σε
πολλά σηµεία, ιδιαίτερα στα εργασιακά, εµείς κάναµε και οξύτατη κριτική, περιµέναµε να παρουσιάσει ένα σχέδιο. Τι είδαµε,
λοιπόν, από την παρουσίαση της «συνεργασίας» κατ’ ευφηµισµόν, όπως ονοµάστηκε αυτό το σχέδιο;
Πρώτα απ’ όλα, είδαµε, όσον αφορά τα εργασιακά, πραγµατικά να λαµβάνεται ως αφορµή αυτή η µεγάλη κρίση που περνάµε, προκειµένου να γίνει η πλήρης αποδιάρθρωση των
εργασιακών σχέσεων. Είναι αυτό που είπαµε από την πρώτη
στιγµή από αυτό το Βήµα.
Μάλιστα, τότε είχατε βιαστεί πολλοί συνάδελφοι από τη Συµπολίτευση να µας κατηγορήσετε ότι κάνουµε λαϊκισµό που λέγαµε ότι θα µονιµοποιηθούν τα µέτρα που παίρνετε στα
εργασιακά. Και αυτό συµβαίνει τώρα. Μονιµοποιούνται τα µέτρα.
Μάλιστα, µετά τον Οκτώβριο, θα είναι ακόµα χειρότερη η κατάσταση, όσον αφορά την έλλειψη προστασίας και τη δυνατότητα
συνεχών απολύσεων.
Έρχοµαι στο δεύτερο σηµείο από το πρόγραµµα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Αντί να υπάρχει η αναγκαία εκείνη στήριξη στην πραγµατική οικονοµία, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
στην επιχειρηµατικότητα µε ρευστότητα, µε άµεσες ενισχύσεις
και όλα αυτά που είναι αυτονόητα ότι χρειάζονται, είδαµε να συνεχίζει να επικρατεί η αντίληψη της ανοσίας της αγέλης στην οι-
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κονοµία. Η λογική είναι: Όποιος αντέξει. Και φυσικά, είδαµε αδιαφορία για τους µικροµεσαίους. Βέβαια, αυτό αφορά και το νοµοσχέδιο µας, γιατί είναι και οι µικροµεσαίοι του τουρισµού. Είναι
η περιφερειακή Ελλάδα, η οποία βασίζεται γύρω από το πώς θα
εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία του τουρισµού. Είναι ο κλάδος
του επισιτισµού. Κι εκεί, είδαµε αυτή την αντίληψη.
Μάλιστα, επειδή ακούµε τον αντίλογο, ότι αυτά µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ
τα λέει, αυτά δεν τα κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ να σας παραπέµψω στην πρόσφατη -νοµίζω χθες ή προχθές βγήκε- έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που µε σαφήνεια διατυπώνει µέσα
ότι η ελληνική οικονοµία χρειάζεται ρευστότητα, ιδίως, για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και στήριξη της εργασίας. Προσθέτει
ακόµη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζονται δηµόσιες παρεµβάσεις και εµπροσθοβαρείς δηµόσιες επενδύσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριοι Υπουργοί, δεν είναι φυσικά
ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Αριστερά ούτε σοσιαλιστές. Αυτή είναι, όµως,
η συνισταµένη σήµερα που ακολουθούν τα υπόλοιπα κράτη της
Ευρώπης δυστυχώς, όµως, όχι η χώρα µας.
Και ερχόµαστε λοιπόν και λέµε: Πώς όλα αυτά αντανακλούν
σε όλη αυτή τη συζήτηση που σήµερα γίνεται, όσον αφορά τον
τουρισµό; Κατ’ αρχάς, είναι αλήθεια ότι σε µία τέτοια συζήτηση,
θα περιµέναµε να υπάρχει µία ξεκάθαρη εικόνα και προτεραιότητες γύρω από τον τουρισµό. Είδαµε, όµως, ότι τις τελευταίες δύο
µέρες αυτοί που βγαίνουν και εκφράζουν κατά κόρον την αγωνία
και την ανησυχία τους δεν είναι απλώς οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, αλλά οι φορείς του τουρισµού.
Όποιο δελτίο ειδήσεων και αν παρακολουθήσετε, σε όποια εκποµπή βγαίνουν, οι επιχειρηµατίες της εστίασης, του τουρισµού,
των πρακτόρων και αγωνιούν. Ρωτάνε, µε ποιους όρους θα γίνει
αυτή η διαδικασία και ποια θα είναι πραγµατικά η στήριξη, ποιο
θα είναι το πλαίσιο. Διότι για το υγειονοµικό πρωτόκολλο, εγώ
άκουσα αυτό που είπατε, ότι έγινε µία προσπάθεια σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Το σηµείωσα. Εδώ, δεν είµαστε για να παραγνωρίζουµε
ό,τι γίνεται.
Από την άλλη, όµως, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή τη στιγµή
πραγµατικά βιώσιµο σχέδιο, για να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε
αυτό το πολύ δύσκολο καλοκαίρι που έχουµε µπροστά µας, µε
ό,τι συνέπειες θα έχει αυτό για τις περιφέρειες, για τους εργαζόµενους, για τα νησιά µας, για την ελληνική οικονοµία, χωρίς να
ξέρει ο κλάδος ο ίδιος, ποιες θα είναι οι συνθήκες πάνω στις
οποίες καλείται να έρθει να επενδύσει, να προετοιµαστεί; Δεν γίνεται.
Και βέβαια, αυτό δεν γίνεται, χωρίς να υπάρξει αντίστοιχα
πέραν των πρωτοκόλλων υγείας και του ευρύτερου υγειονοµικού
πλαισίου, όσον αφορά τα νησιά, το πώς θα λειτουργήσουν τα αεροδρόµια. Περιµένουµε σήµερα να µας πείτε. Εµείς δεν τα ακούσαµε αυτά ακόµα. Ακούσαµε γενικά, πόσο σηµαντικός είναι ο
τουρισµός.
Μα, δεν θα διαφωνήσει κάνεις, κύριοι Υπουργοί, µε αυτό.
Επίσης, υπάρχει αγωνία των εργαζοµένων στον τουρισµό, που
ξέρετε ότι έχουν ιδιαιτερότητες. Είναι ένα εποχικό εργασιακό δυναµικό. Λέτε ότι εµείς µόνο φέρνουµε εδώ τις αγωνίες. Γιατί δεν
τις ακούτε εσείς; Γιατί λέτε ότι είναι λαϊκισµός οι αγωνίες που µεταφέρουµε, όπως το κάνουν και άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης;
Σήµερα, πόσες συγκεντρώσεις εργαζοµένων εξέφρασαν αυτή
την αγωνία παντού;
Υπάρχει η αγωνία των νησιών, των περιφερειών. Τι τους απαντάτε;
Εµείς, λοιπόν, περιµένουµε, σήµερα, κύριε Υπουργέ, στο κλείσιµο αυτής της διαδικασίας, να έχουµε συγκεκριµένες απαντήσεις γύρω από όλα αυτά. Δεν αρκούν οι γενικές διατυπώσεις. Σε
αυτό το ζοφερό µέλλον και στην προοπτική µιας βαθιάς ύφεσης,
που ολοένα και πιο βαθιά θα µπούµε εφόσον η Κυβέρνηση αρνείται πλέον, όχι επειδή έχει αιφνιδιαστεί από την πανδηµία, αλλά
γιατί έχει άποψη και αρνείται να πάρει µέτρα, τα οποία να είναι
παρεµβατικά ρευστότητας, στήριξης, εγγυοδοτήσεων που πραγµατικά να µπορέσει να στηρίξει συνολικά την πραγµατική οικονοµία, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, την εργασία και τον
τουρισµό, ξέρουµε ότι όλα αυτά τα προβλήµατα είναι µπροστά.
Και εδώ, θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο. Διότι ο κ. Μητσο-
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τάκης, όπως και η Κυβέρνηση συνολικά, τελικά καλύπτεται πίσω
από την πανδηµία, για να δικαιολογήσει τα προβλήµατα που προϋπήρχαν στην οικονοµία από τη δική σας διακυβέρνηση. Διότι,
βέβαια η ύφεση δεν είναι προϊόν τωρινό. Φυσικά, τώρα πολλαπλασιάζεται και θα βαθύνει ακόµα περισσότερο, όσο δεν παίρνετε τα κατάλληλα µέτρα. Ξέρετε, όµως, πάρα πολύ καλά ότι η
επιβράδυνση είχε ήδη ξεκινήσει από το τέλος του 2019, όταν η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο παρέδωσε µία ανάπτυξη στη
χώρα µε ρυθµούς 2,8% και αυτή τη στιγµή -τέλη Δεκεµβρίου επίσηµα, τα λέγαµε εδώ στον προϋπολογισµό- ήταν στο 1%.
Συνεπώς όσον αφορά τον τουρισµό και επειδή ακριβώς, αυτή
η εθνική προσπάθεια την οποία αναφέρατε είναι κρίσιµη, εµείς
περιµένουµε σήµερα να µας πείτε τις βασικές προτεραιότητες
και οπωσδήποτε τις επόµενες µέρες να ξεκαθαρίσετε -αν δεν είσαστε έτοιµοι ακόµα- το θέµα των πρωτοκόλλων.
Πρέπει ακόµη να πάρετε και µία σαφή θέση. Διότι άκουσα και
τον αγαπητό συνάδελφο, τον κ. Λιβανό, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, να λέει ότι για να υπάρξει ένα
πακέτο εσωτερικού τουρισµού δεν υπάρχουν τα λεφτά. Μα,
σαφώς, κύριε Λιβανέ, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι θέµα επιλογών και κατανοµών όσον αφορά τη χρηµατοδότηση για αυτή
την κρίση. Εδώ είναι και η διαφορά που έχουµε γύρω από αυτά
τα θέµατα.
Διότι από τα περίφηµα 24 δισεκατοµµύρια, τα οποία δηµιουργούν προσδοκίες και µία γενική συζήτηση, τελικά -το συζητούσαµε και µε τον συνάδελφό τον Νίκο Παππά, που είναι ο
τοµεάρχης µας για τα θέµατα ανάπτυξης- είναι ζήτηµα αν 2 δισεκατοµµύρια έχουν πέσει τις τελευταίες τέσσερις µε πέντε
εβδοµάδες, πραγµατικά, στην πραγµατική οικονοµία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους.
Άρα λοιπόν γιατί όχι; Να µας το εξηγήσετε και δηµοσιονοµικά
και οικονοµικά, γιατί δεν υπάρχει η πρόβλεψη για ένα πακέτο
εσωτερικού τουρισµού. Δεν θα λύσει το πρόβληµα. Το πρόβληµα
είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τουλάχιστον, όµως, µπορεί να δώσει
µία πολύ σηµαντική ανάσα και σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις του
τουρισµού και σε εργαζόµενους στα νησιά και γενικά, σε όλες
τις τουριστικές µας περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι το περιβάλλον, ο
πολιτισµός, η κληρονοµιά µας, η ιστορική και η πολιτιστική, δεν
είναι πολυτέλεια. Είναι η ουσία, όχι απλώς της ταυτότητάς µας,
αλλά µιας βιώσιµης και µακροπρόθεσµης πολιτικής για τον τουρισµό. Αν αυτά δεν είναι στον σχεδιασµό και αν δεν τα σεβόµαστε, απλώς κλαδεύουµε το κλαδί που κάθεται πάνω ο ελληνικός
τουρισµός.
Και επειδή προηγήθηκε και η εισηγήτρια µας, η κ. Νοτοπούλου, η οποία έκανε µία αναλυτικότατη παρουσίαση όλων αυτών
των θεµάτων και µίλησε και ο κ. Φάµελλος, ειδικά για το κοµµάτι
το δασικό και τα υπόλοιπα, εγώ θα κλείσω µε το θέµα της ενάλιας αρχαιολογίας. Και θα µιλήσω εδώ και πολιτικά και νοµικά.
Θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος αυτό που φέρνετε, κύριε
Υπουργέ. Και ξέρετε ότι σας εκτιµώ. Τόσα χρόνια γνωριζόµαστε.
Είναι λανθασµένες οι συγκεκριµένες διατάξεις. Εδώ, υπάρχει µία
κατάφωρη παραβίαση των άρθρων 18 και 24 του Συντάγµατος.
Δεν µπορεί η διαχείριση και η χωροθέτηση θαλάσσιων ζωνών και
τα θέµατα της ενάλιας αρχαιολογίας τους να περνούν σε ιδιώτες
και να αποδυναµώνεται ο έλεγχος των εφορειών αρχαιοτήτων.
Θα το βρείτε µπροστά σας. Θα το βρείτε µπροστά σας την επόµενη µέρα της ψήφισης του νόµου στο Συµβούλιο της Επικρατείας και µε µία σειρά προσφυγές.
Εγώ σας καλώ ακόµα και τώρα, αυτό το σηµείο να το αλλάξετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ξενογιαννακοπούλου, γιατί ήταν και πολύ συνεπής στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πάνος Σκουρολιάκος, επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
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Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µου επιτρέψετε να µιλήσω για την ειδική µορφή τουρισµού όπως είναι ο καταδυτικός τουρισµός και πιο συγκεκριµένα εκείνος που έχει
αναφορά στον τοµέα της ενάλιας αρχαιολογίας.
Είναι παλιές και γνωστές οι µη λειτουργικές απόπειρες της
Νέας Δηµοκρατίας να οργανώσει ένα αξιόπιστο πλαίσιο καταδυτικού τουρισµού. Θυµίζουµε τον ν.3409/2005 και τις τροποποιήσεις των άρθρων 11 του ν.4179/2013 και του άρθρου 13 του
ν.4296/2014. Πού κατέληξαν αυτές οι απόπειρες; Στην παντελή
αδυναµία λειτουργίας των καταδυτικών πάρκων, αλλά και στην
ακύρωση της επισκεψιµότητας των εναλίων αρχαιολογικών
χώρων. Και αυτή τη διαπίστωση δεν την κάνει ο αντιπολιτευόµενος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι κάτι που το παραδέχεται στην αιτιολογική
έκθεση του παρόντος νοµοσχεδίου που φέρνει στη Βουλή η Νέα
Δηµοκρατία.
Αν κρατά κάποιος κάτι από εκείνες τις προγραµµατικές συµβάσεις του 2014 είναι η προγραµµατική επιµονή της Νέας Δηµοκρατίας να ακυρώνει τη δηµόσια διάσταση και να εκχωρεί σε
ιδιώτες, µέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, την εµπορική εκµετάλλευση των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Παράδειγµα είναι η Μεθώνη και η Πύλος, οι οποίες όλως τυχαίως βρίσκονται στην εκλογική περιφέρεια του τότε Πρωθυπουργού, το 2014 αυτά. Μάλιστα τι σύµπτωση! Γενική
Γραµµατέας την περίοδο 2009-2014 ήταν η σηµερινή Υπουργός
Πολιτισµού. Οφείλουµε, λοιπόν, να της χρεώσουµε την ευθύνη
για το αποτυχηµένο πλαίσιο καταδυτικού τουρισµού εκείνης της
εποχής.
Η Νέα Δηµοκρατία επανέρχεται, λοιπόν, σήµερα για να διορθώσει, φαντάζοµαι, τα πράγµατα. Είναι, όµως, τυχερή γιατί έχει
την ευκαιρία να στηριχτεί στη σπουδαία δουλειά που έκανε για
το θέµα ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο που κυβερνούσε.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σταµάτησε την πορεία ιδιωτικοποίησης των εναλίων αρχαιολογικών χώρων. Με σταθερά και πρακτικά βήµατα, κατ’ αρχάς, οργάνωσε ένα νέο πλαίσιο για
προγραµµατικές συµβάσεις που βρήκε εφαρµογή, για παράδειγµα, στην περιοχή Σποράδων του Παγασητικού µε τη γόνιµη
συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισµού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των οικείων δήµων. Παράλληλα για την ίδια περιοχή
έτρεξε και ολοκλήρωσε µε επιτυχία το πρόγραµµα «BLUEMED»
µε δεκατέσσερις εταίρους από πέντε χώρες της Μεσογείου.
Η συµµετοχή της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού στο «BLUEMED» είχε ως προϋπόθεση την προχρηµατοδότηση, η οποία εξασφαλίστηκε από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, τεκµηριώνοντας έτσι την έµπρακτη αναγνώριση από το Υπουργείο Πολιτισµού της εποχής και το Υπουργείο Ανάπτυξης των σηµαντικών προοπτικών που προσφέρει η
ενάλια αρχαιολογία. Το πρόγραµµα αυτό επεξεργάστηκε τα ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία των επισκέψεων χώρων.
Επίσης, στο πλαίσιο του «BLUEMED» πραγµατοποιήθηκαν οι
προκαταρκτικές εργασίες για την οργάνωση και προετοιµασία
της επισκεψιµότητας των χώρων ενώ εκπονήθηκαν µελέτες για
τα ναύδετα, για τις υποβρύχιες πινακίδες σε συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο Πατρών, για την οπτική παρακολούθηση των
χώρων σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Έτσι, σε συνέχεια των όσων έγιναν κατά τη διακυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, φέτος θα λειτουργήσει πιλοτικά για πρώτη φορά επισκέψιµος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος. Πρόκειται για το διάσηµο
ναυάγιο της Περιστέρας στην Αλόννησο, ίσως το σηµαντικότερο
ναυάγιο της κλασικής περιόδου µε τρεις χιλιάδες οινοαµφορείς.
Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Πολιτισµού µε τη διακυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην επεξεργασία για την επικαιροποίηση του νοµοθετικού πλαισίου των επισκέψιµων αρχαιολογικών
χώρων, ώστε να καταστεί λειτουργικό και εφαρµόσιµο.
Επιπλέον, προβλέψαµε µε ρητό τρόπο την πλήρη εποπτεία των
παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών και των καταδυόµενων επισκεπτών από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού.
Παράλληλα, υπήρχε πρόβλεψη για τον καθορισµό της καταβολής αντιτίµου, την πληρωµή, δηλαδή, προς το Υπουργείο Πολιτισµού για την υποβρύχια επίσκεψη, όπως ισχύει για τους
χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, επεξεργαστήκαµε λύση για το µεγάλο πρόβληµα της απόστασης των τριών
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ναυτικών µιλίων που πρέπει να απέχουν τα καταδυτικά πάρκα
από τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.
Αυτά που προανέφερα είναι λίγα µόνον από όσα άφησε ως
προίκα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγµή σε εσάς. Δεν επιτρέπει ο χρόνος
να επεκταθώ. Κρατάτε κάποια από αυτά, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζετε σηµαντικές ελλείψεις σε κρίσιµα σηµεία. Επιστρέφετε στην παρωχηµένη και αποτυχηµένη στο παρελθόν ιδέα της
παραχώρησης εναλίων αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων σε
ιδιώτες και αυτό σε µια στιγµή που το υπόδειγµα που εφάρµοσε
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού έχει ήδη αποδώσει καρπούς.
Για τα επίµαχα άρθρα 1 και 14 έχουµε τοποθετηθεί. Δεν θα
επιµείνω παρ’ ότι χρήζουν αποφασιστικών παρεµβάσεων. Όπως
επισηµάναµε και όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως υπάρχει
ένα θέµα αντισυνταγµατικότητας στα άρθρα 24 και 18.
Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω πως όσα λειτουργικά και επιτυχηµένα και αν έχει αφήσει πίσω της η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στην
περιοχή του καταδυτικού τουρισµού εσείς θα επιµείνετε στις πάγιες αγκυλωµένες µονοµανείς απόψεις σας όσον αφορά την εκµετάλλευση των αρχαιοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Σε κάθε άρθρο του νοµοσχεδίου σας αναδεικνύεται η απαξίωση του δηµοσίου τοµέα και η αποθέωση της λειτουργίας µιας
αγοράς που, δυστυχώς, χωρίς όρους και όρια από τη µεριά της
όποιας, της εκάστοτε κυβέρνησης, δεν µπορεί να πάει παραπέρα. Τελικά καταδυναστεύει τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Έχετε πάρει, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ήδη
αυτό το διάστηµα ένα µεγάλο µάθηµα. Την εποχή του COVID-19
που ζούµε ένας σηµαντικός πυλώνας του δηµοσίου άντεξε.
Εννοώ προφανώς το δηµόσιο σύστηµα υγείας, τα δηµόσια νοσοκοµεία και το προσωπικό τους. Εννοώ αυτούς τους εργαζόµενους που ο υπεύθυνος υγείας όταν ήσασταν στην Αντιπολίτευση
έλεγε πως θα τους απολύσει. Θυµάστε; «Χ» φώναζε από αυτό το
Βήµα. Εννοώ αυτά τα δηµόσια νοσοκοµεία που οι σηµερινοί Βουλευτές σας έλεγαν τότε πως θα πρέπει να κλείσουν και ο συνοµιλητής τους υπερθεµάτιζε λέγοντας να γκρεµιστούν.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, η πραγµατική ζωή
σάς έδωσε ένα µάθηµα. Μην το απορρίπτετε. Εφαρµόστε το και
στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Κρατήστε τους επισκέψιµους χώρους των ενάλιων αρχαιοτήτων στην απόλυτη κυριότητα και
έλεγχο του ελληνικού λαού. Μην τους παραδίνετε κοψοχρονιά
στα ιδιωτικά συµφέροντα. Δεν είναι όλα επικοινωνία. Δεν θα σας
γλιτώσει η επικοινωνία.
Τελειώνοντας, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που έχει σχέση και
µε αυτό. Την ίδια ώρα που οι καλλιτέχνες είναι έξω και φώναζαν
εχθές στις πλατείες, ο Πρωθυπουργός πήγε στο Εθνικό Θέατρο
να παρακολουθήσει πρόβα των «Περσών», δείχνοντας ότι ενδιαφέρεται για τους καλλιτέχνες, όταν εκατοντάδες καλλιτέχνες
ήταν µπροστά στο Υπουργείο Πολιτισµού, µπροστά στο Υπουργείο Εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Τελείωσα, κύριε
Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
Δεν είναι όλα επικοινωνία. Δεν είναι όλα εικόνα. Ενδιαφερθείτε
για τα πραγµατικά προβλήµατα σοβαρά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μέχρι να ετοιµαστεί
το Βήµα και πριν δώσω τον λόγο στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
κ. Παναγιωτόπουλο, προκειµένου να παρουσιάσει την µε γενικό
αριθµό 311 και ειδικό αριθµό 4 τροπολογία, η οποία διανεµήθηκε
πριν από λίγο, θέλω να σας πω µόνο δύο λόγια.
Αυτή η τροπολογία, την οποία ο Υπουργός από καιρό έχει προωθήσει, συζητήθηκε και χθες στη Διάσκεψη των Προέδρων παρεµπιπτόντως, επειδή ήταν τοποθετηµένη στο νοµοσχέδιο που
θα έρθει για να συζητείται µε τις ΠΝΠ τη Δευτέρα. Όλα τα κόµµατα συµφώνησαν, γιατί πρόκειται περί κάποιου θέµατος που
ρυθµίζει πληρωµή εργαζοµένων, ήταν θετικά και συνέτειναν στην
επίσπευση αυτής της διαδικασίας, προκειµένου να ψηφιστεί σήµερα για να προωθηθεί, προκειµένου να πληρωθούν οι εργαζό-
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µενοι στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά και Ελευσίνας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως γι’ αυτή την τροπολογία και ως Βουλευτής της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής, την οποία υπηρετώ πολλά χρόνια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που µου δίνετε τον λόγο. Γνωρίζω και τη δική σας ευαισθησία, τη δική σας προσπάθεια, τη
δική σας αγωνία για να διευθετηθεί αυτό το θέµα. Μακάρι να διευθετείτο άπαξ και διά παντός, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό
που πρέπει να γίνει είναι να δοθεί παράταση στις συµβάσεις που
διέπουν τα δύο αυτά ναυπηγεία, διαφορετική παράταση για κάθε
ναυπηγείο, όπως θα εξηγήσω.
Από εκεί και πέρα, πρέπει να δούµε πώς θα λύσουµε το πρόβληµα ολοκληρωτικά και συνολικά, γιατί αυτή είναι και η δική µας
πρόθεση.
Έρχοµαι, λοιπόν, εδώ αρκετά εσπευσµένα, όπως εξηγήθηκε,
κύριοι συνάδελφοι, για να υποστηρίξω την υπ’ αριθµόν 311/4
τροπολογία που εισάγεται στο παρόν νοµοσχέδιο, για την οποία
άλλωστε, όπως ακούω –και χαίροµαι γι’ αυτό- υπάρχει και διακοµµατική συναίνεση να υπερψηφιστεί.
Η τροπολογία αυτή αποτελείται από δύο διατάξεις. Η πρώτη
έχει να κάνει µε τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά και το πρόγραµµα που
αφορά την ολοκλήρωση εργασιών σε τέσσερα υποβρύχια του Πολεµικού Ναυτικού και τη συντήρηση των συνοδών αυτών πλοίων
και πρόκειται για εξάµηνη παράταση στην υφιστάµενη κατάσταση.
Η δεύτερη διάταξη της τροπολογίας αυτής έχει να κάνει µε τα
ναυπηγεία Ελευσίνας και τη ναυπήγηση των δύο τορπιλακάτων
που µένει να ναυπηγηθούν για λογαριασµό του Πολεµικού Ναυτικού. Η παράταση που δίδεται εκεί είναι τριών µηνών.
Σηµειώνω ότι από την 1η Απριλίου, οπότε και έληξαν οι προηγούµενες παρατάσεις που είχαν δοθεί, οι χίλιοι πεντακόσιοι –
και παραπάνω- εργαζόµενοι και στα δύο ναυπηγεία είναι κατά
κάποιον τρόπο στον αέρα και ευλόγως ανησυχούν και αγωνιούν.
Είχαµε διατυπώσει νωρίς την πρόθεσή µας να δώσουµε κάποιες
παρατάσεις. Από εκεί και πέρα όµως, µιλώντας για λογαριασµό
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και των Ενόπλων Δυνάµεων, µέληµά µας –και προσωπικό, αλλά και του Υπουργείου- είναι να
δοθεί λύση όσον αφορά τις εκκρεµότητες που υπάρχουν στα
ναυπηγεία αυτά, ειδικά στο ναυπηγείο Ελευσίνας και το Πολεµικό Ναυτικό να παραλάβει δύο πλοία, των οποίων η ναυπήγηση
έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και τα οποία έχει απόλυτη ανάγκη,
ιδίως αυτή την ώρα.
Εποµένως στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά χορηγείται εξάµηνη
παράταση µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου του 2020. Το κόστος αυτής,
το οποίο αναλύεται στο κόστος µισθοδοσίας των εργαζοµένων,
στο κόστος κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών και στο κόστος
εξόδων λειτουργίας του ναυπηγείου, ανέρχεται στα 20,1 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ στα ναυπηγεία Ελευσίνας χορηγείται παράταση
στην υπάρχουσα σύµβαση, η οποία θυµίζω ότι έχει υποστεί τρεις
παρατάσεις µέχρι τώρα, καθότι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και
τα πλοία να έχουν ολοκληρωθεί, ναυπηγηθεί και παραδοθεί στο
Πολεµικό Ναυτικό από τον Ιούνιο του 2018 και µε διάφορες καθυστερήσεις αυτό δεν συµβαίνει.
Η παράταση, λοιπόν, λήγει στις 30 Ιουνίου του τρέχοντος
έτους και τα χρήµατα τα οποία καλείται να πληρώσει το Πολεµικό
Ναυτικό στους εργαζόµενους των ναυπηγείων Ελευσίνας ανέρχονται στο ποσό των 3.375.000 ευρώ, πάλι για έξοδα µισθοδοσίας, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και βιοµηχανικών εξόδων
της λειτουργίας του ναυπηγείου της Ελευσίνας.
Εύλογα θα µπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί δίνουµε έξι
µήνες παράταση στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά και τρεις στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Σπεύδω, λοιπόν, να απαντήσω. Στα ναυπηγεία
Σκαραµαγκά εκτελούνται οι εργασίες για την ολοκλήρωση της
ναυπήγησης και συντήρησης σε υποβρύχια του Πολεµικού Ναυτικού, στα τέσσερα υποβρύχια τελευταίου τύπου 214, απολύτως
απαραίτητα, όπως καταλαβαίνετε, στις Ένοπλες Δυνάµεις και ενδεχοµένως και διαφοροποιός παράγων όσον αφορά τους συσχετισµούς ισχύος στο Αιγαίο.
Επίσης, γίνονται συντηρήσεις και άλλων σκαφών µονάδων επιφάνειας του Πολεµικού Ναυτικού, καθώς και στα συνοδά πλοία
για τα υποβρύχια αυτά. Η ροή των εργασιών είναι οµαλή και έχει
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διάρκεια. Είναι απαραίτητη στο Πολεµικό Ναυτικό και γι’ αυτόν
τον λόγο η παράταση που δίδεται εκεί είναι εξάµηνη.
Η περίπτωση των ναυπηγείων Ελευσίνας είναι λίγο διαφορετική. Όπως σας είπα, εκεί ολοκληρώνεται η ναυπήγηση δύο τορπιλακάτων δυνάµει µίας σύµβασης που είχε συναφθεί, η οποία
βασίζεται σε µία τριµερή συµφωνία του Πολεµικού Ναυτικού, της
διοίκησης και ιδιοκτησίας των ναυπηγείων Ελευσίνας και των εργαζοµένων. Αυτή η σύµβαση προέβλεπε ότι οι δύο τορπιλάκατοι
θα είχαν παραδοθεί τον Ιούνιο του 2018. Για διάφορους λόγους
που δεν είναι της παρούσης να αναλύσω, υπήρξαν αλλεπάλληλες καθυστερήσεις. Οι είκοσι εννέα µήνες διάρκεια, κατά τους
οποίους θα ολοκληρώνονταν οι δύο τορπιλάκατοι, από ό,τι φάνηκε δεν ήταν αρκετοί και προέκυψαν τρεις παρατάσεις. Η
πρώτη ήταν µέχρι την 1η Ιουνίου του 2019 –ένας χρόνος, δηλαδήη δεύτερη µέχρι τον Σεπτέµβρη του 2019- δηλαδή, έξι µήνες- και
η τρίτη µέχρι τον Μάρτιο του 2020 –προσφάτως δηλαδή- για άλλους έξι µήνες.
Η τορπιλάκατος υπ’ αριθµόν «6», η προτελευταία δηλαδή, είναι
σχεδόν ολοκληρωµένη. Το Ναυτικό δηλώνει ότι µπορεί να εκτελέσει τις λίγες εργασίες που έχουν αποµείνει µε δικές του δυνάµεις και, όπως καταλαβαίνετε, δεδοµένης της κατεπείγουσας
ανάγκης να παραληφθεί αυτό το πλοίο και να ενταχθεί επιχειρησιακά στις δυνάµεις του Πολεµικού Ναυτικού, αποφασίσαµε να
δώσουµε αυτή την τρίµηνη παράταση, ώστε µε βάση αυτά που
συµφωνήθηκαν, αρχές Ιουνίου το πολύ-πολύ το πλοίο αυτό να
παραδοθεί στο Πολεµικό Ναυτικό, για να το ολοκληρώσουν στο
100%. Αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε ποσοστό ολοκλήρωσης περίπου 95%. Λίγο έµεινε δηλαδή.
Παράλληλα, όσον αφορά την έβδοµη τορπιλάκατο, δηλαδή
την τελευταία που έχουν αναλάβει τα ναυπηγεία Ελευσίνος να
ναυπηγήσουν, αποµένουν περισσότερες εργασίες να ολοκληρωθούν. Όµως, αυτό το πλοίο παραµένει στην αρµοδιότητα –αν
µπορώ να το πω αυτό- των ναυπηγείων Ελευσίνας και εάν οι εργαζόµενοι ανησυχούν ότι θα µείνουν χωρίς δουλειά, αυτή είναι
και η απάντηση, ότι δεν θα µείνουν χωρίς δουλειά, αφού θα µπορούν να ασχοληθούν απρόσκοπτα µε την ολοκλήρωση των εργασιών, µε τους ταχείς ρυθµούς που απαιτούνται λόγω της
συγκυρίας και των περιστάσεων, αλλά και της έβδοµης τορπιλακάτου.
Εποµένως παραλαµβάνει το Ναυτικό –και είναι κοµµάτι της
συµφωνίας που αποτυπώνεται σε αυτή την τροπολογία που κατατίθεται- την τορπιλάκατο υπ’ αριθµόν «6» σχεδόν ολοκληρωµένη και αποµένει η τελευταία υπ’ αριθµόν «7» τορπιλάκατος,
προκειµένου να συνεχιστεί η ναυπήγησή της στα ναυπηγεία
Ελευσίνας και, ει δυνατόν, οι εργαζόµενοι όχι µόνο να συνεχίσουν να δουλεύουν σε ένα καράβι που είναι απολύτως απαραίτητο στο Πολεµικό Ναυτικό, αλλά από εκεί και πέρα να δούµε τι
άλλο θα κάνουµε, δεδοµένου ότι υπάρχουν και κάποιες προτάσεις στο τραπέζι επενδυτικής φύσεως για τα ναυπηγεία της
Ελευσίνας.
Όµως, αυτό είναι µία εντελώς άλλη υπόθεση. Είναι µία υπόθεση που δεν χειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ενεργεί για λογαριασµό της προάσπισης των συµφερόντων των Ενόπλων Δυνάµεων. Και το απόλυτο
συµφέρον των Ενόπλων Δυνάµεων αυτή την ώρα επιτάσσει το
Πολεµικό Ναυτικό να πάρει τα πλοία που χρειάζεται απαραιτήτως.
Με αυτή τη λογική κατατίθεται αυτή η τροπολογία για έξι
µήνες παράταση για τον Σκαραµαγκά, εις τον οποίον συντηρούνται τα υποβρύχια και συναφή πλοία και τρεις µήνες για την Ελευσίνα, προκειµένου να ολοκληρωθεί η ναυπήγηση της µίας από
τις δύο τορπιλακάτους και να συνεχιστεί η ναυπήγηση της άλλης.
Η ιδιοκτησία των ναυπηγείων, προφανώς, θα υποβάλει κάποιο
σχέδιο σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα των εργασιών για την ολοκλήρωση στη ναυπήγηση της εβδόµης τορπιλακάτου. Αυτό θα
γίνει εντός των ηµερών. Σε κάθε περίπτωση, όµως, για να µην
εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στους εργαζόµενους –οι οποίοι βέβαια παρεµπιπτόντως περιµένουν και να πληρωθούν- γι’ αυτόν τον λόγο έγινε αυτή η επίσπευση να κατατεθεί
αυτή η τροπολογία στο νοµοσχέδιο που συζητείται σήµερα, ώστε
ακόµα και δυο-τρεις µέρες που χρειάζεται, να επισπεύσουµε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2020

Είναι εύλογη η αγωνία τους και απολύτως δικαιολογηµένη. Από
εκεί και πέρα, πρέπει να δούµε πώς θα πάµε στη συνέχεια.
Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό
είναι το περιεχόµενο της τροπολογίας και σας καλώ –όπως, άλλωστε, αντιλαµβάνοµαι ότι αυτή είναι η διάθεση στο Σώµα- να
την υπερψηφίσετε, προκειµένου να λυθεί σε ένα αρκετά µεγάλο
ποσοστό το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί και από εκεί και
πέρα να δούµε πώς θα το λύσουµε και συνολικά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής ζήτησε τον λόγο επί της τροπολογίας, φαντάζοµαι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα µιλήσω παραπάνω από τρία λεπτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα ήθελα να πω, µάλιστα, ότι από ό,τι βλέπω είναι και ο µόνος που είναι παρών αυτή
τη στιγµή και ήταν στη χθεσινή Διάσκεψη των Προέδρων που συζητήθηκε το θέµα. Οι συνάδελφοι µπορούν να ρωτήσουν τον εκπρόσωπό τους στη Διάσκεψη των Προέδρων και θα δουν ότι όσα
εγώ προείπα είναι αληθή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κι εσείς ως µετέχων στη διάσκεψη µπορείτε να ενηµερώσετε.
Εµείς εκφράζουµε την ικανοποίησή µας κατ’ αρχάς που της
διασκέψεως προηγήθηκε άλλη συζήτηση στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων, όπου ζητήσαµε πράγµατι να έρθουν
αυτές οι δύο τροπολογίες στο νοµοσχέδιο που θα συζητηθεί
τούτη την εβδοµάδα και όχι την επόµενη, προκειµένου να καταβληθούν απρόσκοπτα οι αµοιβές που οφείλονται στους εργαζόµενους, αλλά να διασφαλιστεί η εργασία τους και για το επόµενο
διάστηµα και, βεβαίως, να διασφαλιστούν και τα συµφέροντα του
Πολεµικού Ναυτικού, του ελληνικού δηµοσίου, αναφορικά µε τα
ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την εθνική άµυνα.
Όµως εδώ τελειώνει και το καλό. Από εκεί και πέρα οφείλω βεβαίως δηλώνοντας ότι όχι µόνο ζητήσαµε να έρθουν, αλλά θα
τις ψηφίσουµε κιόλας- να πω ότι το πρόβληµα είναι µεγαλύτερο
-το είπε ο Υπουργός- δεν λύνεται µόνο µε τη µία τροπολογία του
Υπουργείου Άµυνας, ακόµα και σε συνεργασία µε τα Υπουργεία.
Χρειάζεται δραστικότερη παρέµβαση.
Παραδείγµατος χάριν, για το θέµα των Ναυπηγείων
Ελευσίνας, επιλέχθηκε το 2017-2018 αυτή η µέθοδος ως έσχατη
λύση για να µην έχουµε τα χειρότερα. Όµως η εθνική άµυνα της
χώρας έχει υποστεί µία τεράστια ζηµιά. Η καθυστέρηση για δύο
χρόνια, που έχει ήδη συµβεί, είναι µία τεράστια ζηµιά που έχει
υποστεί η εθνική άµυνα. Δεν έχει συµβεί κάτι. Και λέει ο άλλος:
«Κι αν είχε συµβεί;». Και λέω εγώ: Μα, δεν θα βαδίσουµε µε βάση
την ανευθυνότητα του κάθε ιδιώτη να ανταποκριθεί στις
συµβατικές υποχρεώσεις του, όπως όφειλε.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, θα σας καλέσω, µετά τη θετική µας
στήριξη στις δύο τροπολογίες, να αναλάβετε πρωτοβουλία µαζί
µε τον Υπουργό Οικονοµικών για τη διασφάλιση των
συµφερόντων του ελληνικού δηµοσίου. Οι µετοχές του ιδιώτη
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας έπρεπε ήδη να έχουν δεσµευτεί από
το ελληνικό δηµόσιο. Καταθέτουµε αυτή την πρόταση, να
διεκδικήσει το ελληνικό δηµόσιο τα δικαιώµατά του για τη ζηµιά
την οποία έχει ήδη υποστεί, για την ασυνέπεια του ιδιώτη, ο
οποίος µάλιστα -από ό,τι πληροφορούµαι- δεν ενδιαφέρεται και
τόσο ούτε για τη διασφάλιση των συµφερόντων των
εργαζοµένων ούτε των συµφερόντων του ελληνικού δηµοσίου.
Οι εργαζόµενοι είναι το πρώτο, µαζί µε την εθνική άµυνα,
βεβαίως, που είναι για όλους προτεραιότητα. Εµείς θα
στηρίξουµε κάθε πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή.
Περιµένουµε, όµως, να αναληφθεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Δεν θα µακρηγορήσω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για
το λεπτό που µου δίνετε.
Κοιτάξτε, το ότι θέλουµε να εκπέµψουµε το σήµα ότι κάτι
αλλάζει στην όλη µεταχείριση αυτής της ιστορίας προκύπτει,
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νοµίζω, από τη µικρότερη παράταση που δίνουµε. Αν δίναµε, όπως
γινόταν µέχρι τώρα, απλά µία ακόµα εξάµηνη παράταση, πολύ
φοβούµαι ότι θα παρέρχετο αυτό το διάστηµα και µετά από έξι
µήνες -στην ουσία τέσσερις µήνες, δεδοµένου ότι τους δύο τους
έχουµε ήδη φάει, αφού δίδεται από την 1η Απριλίου του 2020- θα
ερχόµασταν εδώ να διαπιστώσουµε ότι ακόµα δεν έχουν
παραδοθεί τα πλοία, ότι έχει ολοκληρωθεί ένα ποσοστό
µεγαλύτερο ενδεχοµένως, η έκτη πήγε στο 98%, η τελευταία πήγε
από το 60% στο 70%, αλλά πάλι τα ίδια. Το ότι θέλουµε να
πιέσουµε προς πάσα κατεύθυνση και να εκπέµψουµε το σήµα ότι
ο χρόνος τελειώνει και δεν µπορούµε να πάµε µε τις ίδιες
διαδικασίες, µε την ίδια λογική από εδώ και πέρα, αποτυπώνεται
στο ότι δίνουµε µία τρίµηνη παράταση.
Ελπίζω στο διάστηµα αυτό, το οποίο ήδη τρέχει από τις αρχές
Απριλίου, να γίνουν οι επαφές και οι συζητήσεις και οι
διαπραγµατεύσεις που πρέπει να γίνουν, όχι µε µας όµως
συµµετέχοντες, αλλά ανάµεσα στην ιδιοκτησία των Ναυπηγείων
Ελευσίνας και σε αυτόν που ενδιαφέρεται για να επενδύσει σε
αυτά -όπως ακούµε και διατείνεται και ο ίδιος έξω- έτσι ώστε να
φτάσουµε σε µία συµφωνία.
Αυτή η συζήτηση, όµως, και αυτή η σηµερινή πρωτοβουλία δεν
έχει να κάνει µε τον καταλογισµό ευθύνης για το τι έγινε έως τώρα.
Πάµε να αλλάξουµε το τι έχει γίνει έως τώρα και να δώσουµε µία
οριστική λύση σε ένα πρόβληµα το οποίο έχει εξελιχθεί λίγο σε
έναν «γόρδιο δεσµό» κατά κάποιον τρόπο και πρέπει -εκ των
πραγµάτων είµαστε αναγκασµένοι- να επιλύσουµε, να σπάσουµε
κάποιους «γόρδιους δεσµούς», οι οποίοι έχουν να κάνουν µε τον
τρόπο που γίνονταν µέχρι τώρα τα εξοπλιστικά και λειτουργούσε
η αµυντική µας βιοµηχανία. Αλλιώς δεν γίνεται. Είµαστε
αναγκασµένοι από τις περιστάσεις να επισπεύσουµε, να τρέξουµε
και να αναζητήσουµε λύσεις.
Η κουβέντα για την ενδεχόµενη έλευση κάποιου επενδυτή δεν
αφορά το Υπουργείο Άµυνας. Το Υπουργείο Άµυνας είναι ο
πελάτης, όπως έχω πει και σε αυτή την Αίθουσα, και µάλιστα ένας
πελάτης για τον οποίο υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά
την παραλαβή των προϊόντων που περιµένει αυτή τη στιγµή από
τα συγκεκριµένα ναυπηγεία.
Όµως, δεν θέλω να εκτρέψω αυτή τη συζήτηση σε µία
αφοριστική και ισοπεδωτική κουβέντα περί καταλογισµού ευθύνης
κ.λπ.. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το διάστηµα θα είναι ικανό, ώστε
να δροµολογηθούν οι εξελίξεις. Αυτή τη συζήτηση δεν την
επισπεύδει το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας όµως έχει κάθε ενδιαφέρον να την παρακολουθεί µε
αγωνία για το µέλλον.
Ο στόχος µας είναι τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά και Ελευσίνας
να µπουν σε µία νέα εποχή από την οποία το ναυτικό θα έχει µόνο
πράγµατα να ωφεληθεί και η χώρα κατά επέκταση, διότι µία
αλλαγή εικόνας στα δύο ναυπηγεία έχει, αν θέλετε, και
αναπτυξιακό αντίκτυπο και όχι µόνο αντίκτυπο που έχει να κάνει
µε τις ένοπλες δυνάµεις και την εθνική µας άµυνα. Και αν όλα πάνε
καλά -εµείς θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να πάνε καλά-, θα
µπορούσαν να σηµατοδοτήσουν αυτές οι παρεµβάσεις, αυτή η
περίοδος µία αλλαγή προς το πολύ καλύτερο, όπως σας είπα, µε
θετικές συνέπειες για την εθνική οικονοµία. Προς το παρόν, όµως,
ας αρκεστούµε να υποστηρίξουµε αυτές τις τροπολογίες που
δίνουν µία παράταση ζωής.
Όµως, όπως έχω πει επανειληµµένως, ο χρόνος τελειώνει.
Εποµένως όσοι ακούνε και όσοι ενδιαφέρονται για τη συζήτηση
αυτή να το λάβουν αυτό υπόψη. Ο χρόνος τελειώνει. Εποµένως
ας επισπεύσουν ό,τι συζητάνε και ό,τι διαπραγµατεύονται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πριν καλέσω στο
Βήµα τον κ. Ανδριανό, για να κλείσουµε αυτή τη συζήτηση, να
πω µόνο και ως Βουλευτής για πολλά χρόνια στην περιοχή, κύριε
Κεγκέρογλου, και για τη δική σας ενηµέρωση ότι το θέµα αυτό
στην περιοχή προχωρά µε πολύ ικανοποιητικό ρυθµό και
βρίσκεται σε καλό στάδιο η διαδικασία να επανέλθει η
κανονικότητα στη λειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας, η
οποία ξεκίνησε από την προηγούµενη κυβέρνηση, προκειµένου
να βρεθεί λύση. Είµαστε σε καλό στάδιο. Αυτά τα χειρίζεται ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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Τον λόγο έχει ο κ. Ανδριανός για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολύ σηµαντικό το βήµα και θετικό το πρόσηµο της
συγκεκριµένης τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
γιατί πράγµατι το Πολεµικό Ναυτικό αυτή τη στιγµή έχει ανάγκη
τα πλοία που ναυπηγούνται στα δύο ναυπηγεία και µε αυτή την
τροπολογία θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, όπως είπε ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας, αλλά στηρίζονται ταυτόχρονα και οι
εργαζόµενοι στα δύο ναυπηγεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση της πανδηµίας
δηµιούργησε νέα δεδοµένα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Χάθηκαν
ανθρώπινες
ζωές,
δοκιµάστηκαν
συστήµατα
υγείας,
εκατοµµύρια άνθρωποι έµειναν ξαφνικά χωρίς δουλειά,
συνήθειες ζωής άλλαξαν από τη µία στιγµή στην άλλη.
Ολόκληρος ο πλανήτης βρέθηκε ενώπιον µιας υγειονοµικής
κρίσης, µιας υγειονοµικής πρόκλησης πρωτόγνωρης εδώ και
πολλές δεκαετίες ως προς το µέγεθος και την έντασή της. Οι
κυβερνήσεις ανά τον κόσµο χρειάστηκε να κάνουν δύσκολες
σταθµίσεις, να ιεραρχήσουν προτεραιότητες, να αξιολογήσουν
πιθανότητες, αλλά και να διασφαλίσουν την οµαλή επιστροφή
στην κανονικότητα.
Μέσα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη η Ελλάδα
κατάφερε να δέχεται σήµερα τα εύσηµα των ειδικών και να
αποτελεί διεθνές παράδειγµα προς µίµηση, χάρη στην
υπευθυνότητα των πολιτών, χάρη στην ετοιµότητα της
Κυβέρνησης, χάρη στις έγκυρες και έγκαιρες συµβουλές των
ειδικών επιστηµόνων, χάρη στην ευσυνειδησία των
επαγγελµατιών της υγείας, που έδωσαν τη µάχη στην πρώτη
γραµµή. Μας δόθηκε, λοιπόν, η ευκαιρία να αναστρέψουµε την
πολύ αρνητική διεθνή εικόνα, που είχε η χώρα µας µόλις πριν
από λίγα χρόνια.
Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως η
συντριπτική πλειονότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων,
ανεξάρτητα από ιδεολογικές καταβολές και εκλογικές
προτιµήσεις, αισθάνεται σήµερα ανακούφιση που σε αυτή την
εξαιρετικά δύσκολη στιγµή στο τιµόνι της χώρας βρίσκεται η
Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας,
ιδιαίτερα αν αναλογιστούµε τις εναλλακτικές.
Παραµένουµε, βεβαίως, όλοι σε επιφυλακή και επαγρύπνηση.
Συνεχίζουµε να ακούµε τους ειδικούς και να τηρούµε
απαρέγκλιτα τις συµβουλές και τις οδηγίες τους. Όµως,
παράλληλα εργαζόµαστε µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα για
την όσο το δυνατόν γρηγορότερη, πληρέστερη και δυναµικότερη
ανάκαµψη της εθνικής µας οικονοµίας από τις επιπτώσεις της
πανδηµίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση ο τουρισµός, η «βαριά βιοµηχανία»,
όπως συνηθίζουµε να λέµε, της χώρας µας, είναι από τους κλάδους που δέχτηκαν το βαρύτερο πλήγµα. Επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επαναλειτουργήσουν, εργαζόµενοι χάνουν τη
δουλειά τους, ενώ οι παράπλευρες συνέπειες ήδη γίνονται ορατές σε ολόκληρες τις τοπικές οικονοµίες των τουριστικών περιοχών.
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή την πραγµατικότητα η πολιτική της
Κυβέρνησης ορθά και υπεύθυνα κινείται σε τρεις ταυτόχρονα
άξονες: Πρώτον, στη λήψη όλων των εφικτών απαραίτητων µέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων
µέχρι την επιστροφή στην κανονικότητα. Δεύτερον, στο προσεκτικό άνοιγµα της οικονοµίας και την κεφαλαιοποίηση της παγκόσµιας πολύ θετικής εικόνας που απέκτησε η πατρίδα µας ως
ασφαλής ποιοτικός προορισµός. Τρίτον, στον εκσυγχρονισµό
του θεσµικού πλαισίου για την τουριστική ανάπτυξη, ώστε να είµαστε σε θέση να αξιοποιήσουµε ακόµα πιο αποτελεσµατικά
αυτό το τεράστιο συγκριτικό µας πλεονέκτηµα.
Αυτή είναι και η λογική του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα. Είναι ένα νοµοσχέδιο που απλουστεύει διαδικασίες, απαλείφει γραφειοκρατικά εµπόδια, καλύπτει κενά στην ισχύουσα
νοµοθεσία και δηµιουργεί προϋποθέσεις για δυναµική ενίσχυση
του τουριστικού κλάδου.
Σταθερός στόχος της εθνικής µας στρατηγικής είναι η προσέλκυση ποιοτικού τουρισµού, η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, η αύξηση της επισκεψιµότητας και όλα αυτά, βεβαίως,
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µε σεβασµό στο περιβάλλον, τον πολιτισµό και την ιστορία του
τόπου µας. Για να πετύχουµε αυτό, πρέπει µεταξύ άλλων να είµαστε πρωτοπόροι σε ό,τι αφορά το ρυθµιστικό περιβάλλον.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στον καταδυτικό τουρισµό το πρώτο
βήµα έγινε µε τον ν.3409/2005 από την κυβέρνηση του Κώστα
Καραµανλή, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Τουρισµού στην οµιλία του στην επιτροπή, αλλά µέχρι σήµερα δεν προχώρησαν τα
αναγκαία επόµενα βήµατα µε την ταχύτητα που έπρεπε, την ώρα
που ανταγωνίστριες χώρες έχουν δραστηριοποιηθεί δυναµικά σε
αυτόν τον τοµέα.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό εφαρµόζει βέλτιστες πρακτικές,
προσαρµοσµένες στις ανάγκες της πατρίδας µας. Ενισχύει τον
καταδυτικό τουρισµό, δηλαδή δηµιουργεί νέες κατηγορίες τουριστικών προϊόντων, που απευθύνονται σε νέα και δυναµικά
κοινά, διαλύει τη ρυθµιστική ασάφεια ως προς το χωροταξικό,
συστήνει ένα πολύτιµο απαραίτητο διυπουργικό συµβουλευτικό
όργανο, που θα εξετάζει τις παγκόσµιες εξελίξεις στον κλάδο και
θα ανταποκρίνεται τάχιστα σε αυτές. Είναι ένα πολύ θετικό βήµα.
Θέλω στο σηµείο αυτό να αναφερθώ και σε ένα άλλο θετικό
βήµα, στην τροπολογία του Υπουργού Εσωτερικών, του Τάκη Θεοδωρικάκου, που στηρίζει την εστίαση και ρυθµίζει την αύξηση
του αριθµού των τραπεζοκαθισµάτων στην εστίαση, που έχει τόσο
πληγεί από την πανδηµία, χωρίς να πληρώνουν επιπλέον τέλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως όλοι µας σε αυτή την Αίθουσα, ακούω καθηµερινά τη φωνή αγωνίας των ανθρώπων στον
τόπο µου, στην Αργολίδα και σε ολόκληρη τη χώρα, που µέσα
σε αυτή την πανδηµία βρέθηκαν από τη µια στιγµή στην άλλη σε
δυσχερή θέση. Ταυτόχρονα, όµως, βλέπω την ελπίδα και την αισιοδοξία που γεννά η εικόνα της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας και του αποτελέσµατος που εκπέµπει η σηµερινή
Κυβέρνηση.
Όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, τα νερά είναι αχαρτογράφητα. Όµως, κάνουµε µε αυτοπεποίθηση ό,τι πρέπει να γίνει, ενισχύοντας τη θεσµική µας φαρέτρα για την ανάπτυξη και την
κοινωνική συνοχή, αξιοποιώντας υπεύθυνα τα πολλά και σπουδαία συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα, όπως τον τουρισµό, επιδεικνύοντας έµπρακτα αλληλεγγύη απέναντι σε αυτούς που
επλήγησαν σκληρότερα από αυτή τη δοκιµασία. Δηµιουργούµε
τις γερές βάσεις που θα µας επιτρέψουν να βγούµε από αυτή
την περιπέτεια ισχυρότεροι, ως κράτος, ως κοινωνία και ως οικονοµία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Ανδριανέ, γιατί ήταν και πολύ συνεπής στον χρόνο.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Αντώνη Μυλωνάκη από την Ελληνική
Λύση για επτά λεπτά και µετά είναι ο κ. Κρίτων Αρσένης, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, από το ΜέΡΑ25.
Κύριε Μυλωνάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
ξεκινήσω µε αυτό το οποίο είπε προηγουµένως ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άµυνας -το είχαµε συζητήσει, όπως είπε και ο κ. Κεγκέρογλου στην Επιτροπή Εξοπλιστικών προχθές- και αφορά και
εσάς, κύριε Υπουργέ. Αυτή η αµηχανία των ελληνικών κυβερνήσεων, του δηµοσίου να στηρίξει εργαζόµενους και επιχειρήσεις.
Εάν σε αυτή τη Βουλή -η οποία οµολογουµένως είναι µια
Βουλή που προσπαθεί, µε προτάσεις- και όσον αφορά την
πλευρά µας, την Ελληνική Λύση, δεν µπορέσουµε να βάλουµε
µια τάξη σε αυτά τα πράγµατα, δεν θα µπουν ποτέ. Δεν είναι δυνατόν µια αµυντική βιοµηχανία να µην έχει ένα κεφάλι. Υπήρχε
κάποτε το Υφυπουργείο Αµυντικής Βιοµηχανίας, ένας Υφυπουργός. Δεν υπάρχει τίποτα. Ξέφραγο αµπέλι.
Προσέξτε, νοοτροπία: Κάθε λίγο και λιγάκι παίρνουµε παρατάσεις για να ολοκληρωθεί ένα έργο το οποίο έπρεπε να είχε
ολοκληρωθεί εδώ και δύο χρόνια, οι τορπιλάκατοι, τα υποβρύχια
δεν τα έχει παραλάβει ολοκληρωτικά ακόµα το Πολεµικό Ναυτικό, έχουµε ένα θέµα κατά το οποίο δεν πληρώνονται οι εργαζόµενοι. Δηλαδή από τον Μάρτιο που έχει πληρωθεί ο
εργαζόµενος και η οικογένειά του δεν έχει πληρωθεί ξανά. Και
αν όλοι µαζί δεν οµονοούσαµε για να έρθει εδώ κατεπείγον να
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πάρει την υπογραφή της Βουλής, για να πάνε να πληρωθούν
αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα πληρώνονταν. Είναι νοοτροπίες αυτές;
Προσέξτε να δείτε τι γίνεται µε την ΕΑΒ. Μεθαύριο θα έρθει
µια ΠΝΠ -γιατί, κύριε Υπουργέ, συνήθως µε ΠΝΠ περνάει ο καιρός µε την Κυβέρνηση- ένα άρθρο της οποίας τι θα λέει; Να πληρωθούν. Προσέξτε τη νοοτροπία του κ. Σταϊκούρα. Πριν λίγο
καιρό, πριν λίγους µήνες, έκοψε το ανθυγιεινό επίδοµα από τους
εργαζόµενους της ΕΑΒ 10% και τώρα αναγκάζεται µε ΠΝΠ, µε
άρθρο, µε διάταξη, άρον-άρον να ξαναφέρει αυτό το πράγµα να
πληρωθούν ξανά οι άνθρωποι, για να σταµατήσει η απεργία.
Έχουµε αεροσκάφη, έχουµε τα F-16. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Έχουµε το θέµα των µεταφορικών. Μηδέν! Τι θα κάνουµε;
Στα ελικόπτερα, το ίδιο. Αυτό το πράγµα δεν έχει ξαναγίνει. Τόση
αδιαφορία!
Έχουµε, κύριε Υπουργέ, τους δικούς σας εποχικούς τώρα. Στο
Υπουργείο Τουρισµού τετρακόσιες χιλιάδες περίπου εργαζόµενοι περιµένουν να εργαστούν τώρα το καλοκαίρι -έτσι δεν είναι;για να µπορέσουν µεθαύριο να µπουν στο ταµείο ανεργίας. Όλο
αυτό το διάστηµα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα εργαστούν ή ένα µεγάλο ποσοστό δεν θα εργαστεί. Τι θα κάνουν αυτοί; Θα µπορέσουν τον χειµώνα να ζήσουν την οικογένειά τους; Θα µπορέσουν
να µπουν στο ταµείο ανεργίας; Κάτι πρέπει να γίνει και µε αυτούς
τους ανθρώπους.
Προσέξτε τώρα το άλλο: Τα λέω αυτά, γιατί, εντάξει, συζητάµε
για τον καταδυτικό τουρισµό, αλλά έχετε φέρει εδώ πέρα πράγµατα τα οποία είναι λέτε και έχουµε έρθει από τον Άρη: Καταδυτικός τουρισµός, µιλάµε για εναέριους, παραποτάµιους,
παραλιµνίους. Δεν ξέρω τι θα κάνουµε. Όλα θα τα κάνουµε. Γελάµε που θα κάνουµε.
Όπως είπε και ο συνάδελφος από την Κατερίνη, θα φέρουµε
και θα βυθίσουµε στον βυθό αγάλµατα, θα φέρουµε και ένα βαρκάκι µέσα, το οποίο θα είναι κλειστό αεροστεγώς, θα κάνει τη
βόλτα του. Εντάξει, όλα αυτά θα τα κάνουµε.
Ελάτε να δείτε τώρα τι γίνεται µε το πρόγραµµα «SURE», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το οποίο το έχουµε περάσει έτσι και
ο µόνος που ασχολήθηκε µε αυτό και µε αυτό που θα πω µετά
µε τον Έβρο είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το πρόγραµµα «SURE», το οποίο θα είναι για
δύο, τρεις, τέσσερις µήνες, µε 1,9 δισεκατοµµύριο περίπου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι λέει; «Συνηθίστε, κυρίες και κύριοι εργαζόµενοι, στο µισή δουλειά-µισό µισθό». Ακούστε νοοτροπία!
Ήδη οι επιχειρήσεις -και µας πήρε σήµερα τηλέφωνο πάρα
πολύς κόσµος από χθες το απόγευµα που το έχουµε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραµµα, υποτίθεται, που το είπε και προχθές ο
Πρωθυπουργός- λένε «θα δουλεύετε δεκαπέντε µέρες». Μάλιστα. Δεκαπέντε µέρες, 700 ευρώ. Πάρτε 350 ευρώ. Τα υπόλοιπα
350 ευρώ; Θα πάρετε το 60% από τα 350 ευρώ. Δηλαδή, από τα
700 ευρώ που έπαιρνε εργαζόµενος θα φτάνει να παίρνει 520530 ευρώ. Αυτή η νοοτροπία είναι.
Πρέπει να συνηθίσουµε, λοιπόν, όπως είπε και ο κ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός των Οικονοµικών χθες το βράδυ που τον παρακολουθούσα στην τηλεόραση του «ΣΚΑΪ». Είπε: «Δυστυχώς θα
συρρικνωθεί το εισόδηµα των εργαζοµένων».
Πόσο ακόµα, δηλαδή, θα συρρικνωθεί το εισόδηµα των εργαζόµενων; Πού θα φτάσει; Άρα πρέπει να συνηθίζουµε σιγά-σιγά
γιατί µόλις τελειώσει αυτό το πρόγραµµα «SURE» -και «MURE»
και «PURE»!- της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αρχίσει ο άλλος να
ζει µε 500 ευρώ από τα 700. Μια χαρά! «Συνήθισε», σου λέει, «δεν
έχω άλλα λεφτά».
Και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο ίσως δεν το ξέρει ο κόσµος; Αν θέλετε ρωτήστε, κύριοι Υπουργοί, τον ΕΦΚΑ. Πάρτε ένα
τηλέφωνο στον ΕΦΚΑ. Τι µαύρη τρύπα έχει αυτή τη στιγµή για
φέτος ο ΕΦΚΑ; Έχει 653 εκατοµµύρια. Πού θα τα βρει; Σε λίγο θα
µας πείτε ότι και οι συνταξιούχοι πρέπει να κόψουµε ένα 10%, ένα
15%, αφού ο εργαζόµενος έχασε κατά τον κ. Σταϊκούρα 17%.
Κατά την άποψη τη δική µας, όπως συζητάµε µε την επιτροπή τη
δική µας στην Ελληνική Λύση είναι πάνω από 20%, έτσι δεν είναι;
Είναι πάνω από 20%. Άρα να µη χάσει και 10% ο συνταξιούχος;
Πολύ ωραία. Τα έχουµε καταφέρει όλα. Συνταξιούχοι, εργαζόµενοι και άνθρωποι οι οποίοι είναι του µόχθου και της εργασίας, τίποτα.
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Τα οπλικά µας συστήµατα παραµένουν χαµηλά. Και έρχεται
και ο Υπουργός κ. Δένδιας -καλή του ώρα του ανθρώπου όπου
και να είναι αυτή τη στιγµή- να πει το αµίµητο: «Για λίγες δεκάδες
γης να ξεσηκώσουµε τον κόσµο τώρα;».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι Τούρκοι έχουνε κάνει προγεφύρωµα. Εκεί είναι ένα τάγµα
προκαλύψεως. Ας πάτε µία βόλτα όλοι, αξίζει τον κόπο, στις
Φέρες να δείτε τι γίνεται. Το Αινήσιο Δέλτα έχει δυο-τρεις νησίδες µέσα. Κατά τους χειµερινούς µήνες είναι βέβαια οι νησίδες,
οι οποίες φαίνονται λίγο. Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες αυτή
η νησίδα, κύριε Υπουργέ -είστε Κυβέρνηση γι’ αυτό απευθύνοµαι
σε εσάς- είναι δεκαεξίµισι στρέµµατα. Για όσους δεν ξέρουν
πόσο είναι δεκαεξίµισι στρέµµατα, είναι δεκαεξίµισι χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα. Και είναι καλλιεργήσιµες αυτές οι εκτάσεις.
Για προσέξτε καλά! Είναι δυνατόν να έχουν µπει είκοσι πέντετριάντα νοµαταίοι, στρατοχωροφύλακες και στρατιώτες σε δικιά
µας νησίδα; Έχετε ακούσει τι έγινε το 1983 και το 1986 στου Καραγώγου, κ.λπ., που έχουµε χύσει αίµα, γι’ αυτές τις «νησιδούλες» που λένε µερικοί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Δηλαδή, µπήκαµε εδώ πέρα στη
Βουλή για να βοηθήσουµε και θα µας τρελάνετε; Μήπως θα πρέπει να παίρνουµε χαπάκια κάθε µέρα, για να είµαστε ήρεµοι; Δεν
γίνονται αυτά τα πράγµατα!
Ωραία, τα δικά µας εδώ, κύριε Υπουργέ, για το νοµοσχέδιο τα
είπαν νοµίζω αναλυτικά και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και
ο εισηγητής µας. Τώρα, αν νοµίζετε ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι
για τους Έλληνες, κάνετε λάθος. Αν θέλετε να πούµε την αλήθεια είναι για την ελίτ, δύο-τρεις επιχειρηµατίες θα κλείσουν άµα πάτε στη Ρόδο θα δείτε ότι τα ξενοδοχεία είναι το ένα δίπλα
στο άλλο- όλη την ακτή, δεν θα υπάρχει ούτε εκατοστό του µέτρου να περάσει ο άνθρωπος και είναι µια χαρά! Θυµόσαστε τι
έγινε στο Μάτι; Κάτι ανάλογο. Τώρα θα γίνει και νόµιµα. Θα πάει
ο άλλος θα φτιάξει σε ένα δάσος µέσα µία µεγάλη µονάδα και
µετά από λίγο καιρό άµα την κλείσει, θα µείνει κουφάρι και το
δάσος ξηλωµένο. Αυτό γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι δεν έχει τύχη αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο όπως όλα τα τελευταία. Δεν ξέρω, σας έχει πιάσει µια
µανία καταδίωξης µε τα νοµοσχέδια. «Άρτζι, µπούρτζι και λουλάς!», να τα φέρουµε εδώ στη Βουλή, πέντε νοµαταίοι εδώ µέσα.
«Ολοµέλεια» λέει. Τι Ολοµέλεια; Πέντε νοµαταίοι! Τέλος πάντων.
Η Ελληνική Λύση για µία ακόµα φορά ορισµένα άρθρα, τα
οποία είναι προς το συµφέρον του ελληνικού λαού, θα τα δούµε
και θα τα ψηφίσουµε, επί της αρχής όµως, όχι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτων Αρσένης για
δώδεκα λεπτά.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος απεύθυνε και κάποια ερωτήµατα. Είπε
ότι δεν είναι στόχος να ιδιωτικοποιήσετε τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Αλλά µε την επιχειρηµατολογία του, δυστυχώς, φάνηκε να αποκαλύπτει το ανάποδο. Μας είπε ότι επειδή
δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό, τα αρχαία ναυάγια θα δοθούν
σε ιδιώτες, οι οποίοι θα πληρώνουν αντίτιµο. Τι µας είπε, λοιπόν;
Ότι έχετε σκοπό να ενοικιάσετε αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους. Στην πράξη αυτό είναι. Αυτό δεν είναι µόνο αντίθετο στο
Σύνταγµα, αλλά είναι αντίθετο και στον αρχαιολογικό νόµο.
Και επειδή αναφέρθηκε κιόλας και είπε ότι είναι προσωπική
µου, ως ΜέΡΑ25, η αντίθεση και πάλι να επαναλάβω ότι είναι η
αντίθεση που εξέφρασε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, οι
εργαζόµενοι στις ενάλιες αρχαιότητες και πολλοί άλλοι φορείς.
Αν σήµερα λόγω έλλειψης προσωπικού ενοικιάζουµε τους ενά-
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λιους αρχαιολογικούς χώρους σε ιδιώτες, αύριο µε την ίδια λογική λόγω έλλειψης προσωπικού µπορεί να νοικιάσουµε την Επίδαυρο, την Ακρόπολη, τους Δελφούς, την Κνωσό. Και ξέρετε;
Δηµιουργείτε ένα κεκτηµένο. Θα µας πείτε αύριο ότι αφού το κάνουµε ήδη για τους θαλάσσιους αρχαιολογικούς χώρους, τι διαφορά έχει; Ακριβώς αυτό το κεκτηµένο πρέπει να αποφύγετε να
φτιάξετε µε αυτόν τον νόµο.
Και δεν θα αναφερθώ µόνο στα λεγόµενα των αρχαιολόγων.
Θα σας διαβάσω µια φράση: «Η Κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί
ότι το πολιτικό απόθεµα της χώρας δεν πωλείται. Τα µνηµεία µας
δεν αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής. Ας κάνει άµεσα αυτό
που επιτάσσει το Σύνταγµα».
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κρίτων - Ηλίας Αρσένης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι η δήλωση της κ. Κεφαλογιάννη, όταν µαζί µε όλους µας
επιτίθονταν στην τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που περνούσε µνηµεία στο Υπερταµείο προς αξιοποίηση. Αυτό όµως, που τελικά
δεν έκανε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της µαζικής αντίδρασης, ξεκινάτε εσείς. Και θα είστε εσείς αυτοί που θα έχουν το στίγµα.
Δεν είναι µόνο το Σύνταγµα που προστατεύει τα αρχαία. Το
άρθρο 7 του αρχαιολογικού νόµου, όπως τροποποιήθηκε από τα
άρθρα 123 του ν.4611/2019, που ήρθε µετά από όλη αυτή την
ιστορία µε τον ΣΥΡΙΖΑ και τα µνηµεία από το ΤΑΙΠΕΔ, το Υπερταµείο, ορίζει πλέον µε σαφήνεια ότι η κυριότητα, η διοίκηση και
η διαχείριση σε ακίνητα µνηµεία και οργανωµένες αρχαιολογικούς χώρους ανήκει στο δηµόσιο και είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής. Εξ ου και αυτό που είπε ο Κοινοβουλευτικός σας
Εκπρόσωπος και που καταγράφει το νοµοσχέδιό σας, παραβιάζει
και τον ίδιο τον νόµο, τον ν.4611. Δηλαδή, η παραχώρηση έναντι
ανταλλάγµατος των αρχαιολογικών χώρων είναι παράνοµη από
κάθε άποψη.
Αν θέλετε να προωθήσετε τον καταδυτικό τουρισµό στις ενάλιες αρχαιότητες, υπάρχει ένας τρόπος να γίνει. Για την ακρίβεια
γίνεται. Αυτή τη στιγµή έχουµε ήδη έναν χώρο στην Αλόννησο είναι η Περιστέρα Αλοννήσου- το σηµαντικότατο κλασικό ναυάγιο, όπου από πέρυσι πιλοτικά λειτουργεί αυτός ο αρχαιολογικός
χώρος µε τους αρχαιολόγους της Υπηρεσίας του Υπουργείου
Πολιτισµού να διαχειρίζονται αυτόν τον χώρο. Έχουν ετοιµάσει
διαδροµές, υποβρύχιες πινακίδες, υποβρύχιο σύστηµα παρακολούθησης µε κάµερες που έχει εγκατασταθεί στο ναυάγιο για
την ασφάλειά του. Και αυτό γίνεται σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Υπάρχουν διθυραµβικά σχόλια στα διεθνή
ΜΜΕ, ενώ φέτος ανοίγει για δύο ολόκληρους µήνες στο κοινό.
Οπότε, αν θέλετε να κάνετε κάτι, ενισχύστε το προσωπικό των
Υπηρεσιών του Υπουργείου. Προφανώς, όχι εσείς, η κ. Μενδώνη,
η οποία είναι απούσα από όλη τη διαδικασία, για ένα θέµα που
αλλάζει το τοπίο στην αρχαιολογία και στον πολιτισµό στην Ελλάδα.
Η παραχώρηση αρχαίων µνηµείων σε ιδιώτες δεν θα περάσει.
Θα πέσει στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Αλλά επειδή πραγµατικά διατηρώ την ελπίδα ότι όλο αυτό έχει γίνει εκ παραδροµής,
εφόσον δεν θέλετε να παραβείτε τον νόµο και εφόσον δεν θέλετε
να δώσετε, να ενοικιάσετε σε ιδιώτες τους αρχαιολογικούς χώρους, να ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία που βάζει σε τεράστιο
κίνδυνο την Ελλάδα, σας καλούµε µαζί µε όλους τους φορείς
που το ζήτησαν στην ακρόαση να αποσύρετε την παράγραφο 3
του άρθρου 6, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13, τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 13. Αποσύρετέ τα, έστω την τελευταία στιγµή, για να
δείξετε ότι δεν είστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης των αρχαιοτήτων.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, αποσύρετε τις διατάξεις που επιτρέπουν τη δόµηση µέσα στα δάση για την εξυπηρέτηση γηπέδων
γκολφ. Είναι κάτι το οποίο παραβιάζει προφανώς το Σύνταγµα,
γιατί ακριβώς επιτρέπει δόµηση στα δάση, άρα µη προστασία
των δασών. Είναι κάτι το οποίο προσθέτετε εσείς σε έναν νόµο
που θα έπρεπε ήδη να είχε αποσυρθεί και από εσάς και από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον νόµο του 2014. Και νοµίζω ότι πραγµατικά µας πηγαίνει σε εντελώς λάθος κατεύθυνση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όπως γνωρίζετε ως Υπουργός Τουρισµού, οι επισκέπτες µας
σε αυτή τη χώρα έρχονται για τα µνηµεία και το περιβάλλον, γι’
αυτή την απαράµιλλη οµορφιά, την οποία έχουµε καταφέρει να
διατηρήσουµε σε µερικές περιοχές της χώρας µας. Δεν πρέπει
να την κάνουµε θυσία νοµοσχέδιο-νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Αρσένη γιατί εξοικονοµεί χρόνο για όλη τη διαδικασία.
Και καλώ στο Βήµα την κ. Παναγιώτα (Νόνη) Δούνια από τη
Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
Ορίστε, κυρία Δούνια, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) ΔΟΥΝΙΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού, που επιδιώκει να εκσυγχρονίσει το θεσµικό πλαίσιο του
τουρισµού, πάντα βέβαια µε τον απαιτούµενο σεβασµό στο περιβάλλον, και να καταστήσει την Ελλάδα έναν από τους κορυφαίους προορισµούς διεθνώς, έναν προορισµό που θα παρέχει
στους επισκέπτες του πολλές, διαφορετικές αλλά και σύγχρονες
εναλλακτικές.
Είναι σηµαντικό ότι µιλάµε για τον τουρισµό στη σηµερινή εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία της αντιµετώπισης του COVID-19, σε
µια πολύ κρίσιµη περίοδο για τη χώρα µας, για τον ελληνικό τουρισµό ιδιαιτέρως, µια περίοδο που πάγωσε αναγκαστικά για την
προστασία της δηµόσιας υγείας την όποια τουριστική κίνηση,
αφού βεβαίως έκλεισαν ή ανέβαλαν την έναρξη λειτουργίας τους
τα κατά τόπους καταλύµατα, οι επιχειρήσεις εστίασης και κάθε
µορφής τουριστικές επιχειρήσεις και, βεβαίως, µας έκανε να αντιληφθούµε µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την αξία του τουριστικού
προϊόντος για την οικονοµία αλλά και την ανάπτυξη της χώρας
µας.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αναγνωρίζοντας το µέγεθος αυτής της αξίας έχει καταστρώσει ένα ολοκληρωµένο, συνεκτικό σχέδιο για τη διάσωση της καλοκαιρινής αυτής σεζόν.
Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, την 1η Ιουνίου αναµένεται να
ανοίξουν οι κατασκηνώσεις, τα κάµπινγκ και τα ξενοδοχεία δωδεκάµηνης λειτουργίας και ως τις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξουν και τα υπόλοιπα καταλύµατα.
Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να αναφερθώ σύντοµα στο
σηµαντικό πλήγµα που έχει δεχθεί λόγω της πανδηµίας ο τουρισµός, εγχώριος αλλά και εισαγόµενος, στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Παρά τις αναγκαίες δικλίδες ασφαλείας τα νησιά αυτά
αποτελούν µια πολύ καλή επιλογή για όλους µας, αφού µπορούµε να έχουµε άµεση, πολύ ασφαλή πρόσβαση σε αυτά ιδιωτικά, µε τη χρήση του αυτοκινήτου µας, χωρίς τη χρήση µέσων
µαζικής µεταφοράς. Τα καταλύµατα που διαθέτουν αυτά τα
νησιά είναι κατά κύριο λόγο µικρά και ανοικτού τύπου, όπως
ανοικτού τύπου είναι και τα καταστήµατα εστίασης, µε την εξυπηρέτηση των πελατών να γίνεται σε υπαίθριους χώρους. Υπάρχουν σε αυτά πολλές µικρές παραλίες όπου οι επισκέπτες
µπορούν να κολυµπήσουν χωρίς συνωστισµό και κίνδυνο της
υγείας τους. Η διαµονή σε νησιά του Αργοσαρωνικού θα αποσυµφορήσει, βεβαίως, και την παραλιακή ζώνη του λεκανοπεδίου
της Αττικής. Για τους λόγους αυτούς πιστεύω ότι τα καταλύµατα
στα νησιά αυτά θα ήταν εύλογο και εξαιρετικά ασφαλές να ανοίξουν το συντοµότερο δυνατό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται σήµερα µια σηµαντική
προσπάθεια για την επανεκκίνηση της τουριστικής διαδικασίας.
Μια τέτοια επανεκκίνηση µε εξωστρέφεια και σύγχρονα τουριστικά προϊόντα επιχειρεί και το παρόν νοµοσχέδιο, µε την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισµού, την εισαγωγή διατάξεων
αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και µε τη θέσπιση του σήµατος
«glamping», ενός νέου τρόπου πολυτελούς κάµπινγκ, που φέρνει
τους ταξιδιώτες πιο κοντά στη φύση, χωρίς όµως να τους αποµακρύνει από τις ανέσεις και τις υπηρεσίες που χρειάζονται και
που έχουν συνήθως σε ένα ξενοδοχείο.
Με τον καταδυτικό τουρισµό, η χώρα µας θα απευθύνεται σε
ένα πιο συγκεκριµένο τουριστικό κοινό, που επιθυµεί να ανακαλύψει την ελληνική θάλασσα και τα ελληνικά ναυάγια. Η δηµιουρ-
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γία καταδυτικών πάρκων αναµένεται να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να τονώσει τις τοπικές οικονοµίες της περιφέρειας. Για την οργάνωση αυτού του είδους τουρισµού
προβλέπεται το Συµβούλιο Καταδυτικού Τουρισµού, ενώ ορίζονται οι προϋποθέσεις καταδύσεων στα αξιοθέατα καταδυτικού
τουρισµού και παραµερίζονται τα γραφειοκρατικά εµπόδια στις
καταδύσεις αναψυχής.
Την ίδια στιγµή στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού εισάγονται ρυθµίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, που προβλέπουν
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου για τις περιοχές ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης. Με τις νέες ρυθµίσεις απλουστεύεται και επιταχύνεται η διοικητική διαδικασία για πληθώρα
θεµάτων που αφορούν σε λειτουργικά θέµατα όλων αυτών των
περιοχών.
Επιπλέον, ρυθµίζονται θέµατα για τις τουριστικές λιµενικές εγκαταστάσεις µε στόχο τη διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών
και την ενίσχυση της τουριστικής επενδυτικής δραστηριότητας.
Επιχειρείται, ακόµα, η βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για
τις κολυµβητικές δεξαµενές που λειτουργούν εντός τουριστικών
καταλυµάτων στην κατεύθυνση βεβαίως της ενίσχυσης της δηµόσιας ασφάλειας και της προστασίας των καταναλωτών.
Εισάγονται, επίσης, πολύ σηµαντικές ρυθµίσεις αναφορικά µε
τις κατευθυνόµενες αγορές, το κατευθυνόµενο shopping, που
αποσκοπούν στην πάταξη του φαινοµένου προβλέποντας κυρώσεις σε όποιον προσπαθεί να κατευθύνει τουρίστες σε συγκεκριµένα καταστήµατα παντός είδους.
Τέλος, γίνονται χρήσιµες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις
των διατάξεων που αφορούν την απλή χρήση αιγιαλού αλλά και
παραλίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ελεύθερη παραχώρηση
άνευ ανταλλάγµατος της απλής χρήσης τµηµάτων του αιγιαλού
αλλά και της παραλίας από τους ΟΤΑ Α’ βαθµού, ύστερα από αίτηση του οικείου δήµου, για την τοποθέτηση ειδικών κατασκευών
σε ενηµερωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, σχετικά µε την
πρόληψη των ατυχηµάτων στη θάλασσα, που δυστυχώς στη
χώρα µας δεν είναι λίγα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την οικονοµική στήριξη του
τουρισµού µας η Κυβέρνηση έλαβε σηµαντικά µέτρα. Ενδεικτικά,
αποφάσισε την επέκταση του δικαιώµατος αναστολής σύµβασης
εργασίας έως και τον Ιούλιο, τη µείωση του ενοικίου των επιχειρήσεων κατά 40% έως και τον Αύγουστο, την ενίσχυση των εποχικά απασχολούµενων, την ισχύ της επιστρεπτέας
προκαταβολής και της µείωσης της προκαταβολής φόρου και τη
µείωση του ΦΠΑ στις µεταφορές, τον καφέ, τα µη αλκοολούχα
και το τουριστικό πακέτο.
Ταυτόχρονα, για τη στήριξη του εσωτερικού τουρισµού παρουσίασε προγράµµατα, όπως το πρόγραµµα «Τουρισµός για
όλους» ύψους 30 εκατοµµυρίων ευρώ, που θα προσφέρει evouchers αξίας 120 ευρώ σε κάθε δικαιούχο για διακοπές µε κατ’
ελάχιστο τέσσερις διανυκτερεύσεις, µε τους δικαιούχους να αγγίζουν τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ήδη.
Με τα µέτρα αυτά, αλλά και µε τη γενικότερη αντιµετώπιση
του τουρισµού ως βασικού πυλώνα της αναπτυξιακής µας πορείας, προσβλέπουµε σε έναν ευρύτερο, σύγχρονο αλλά και πιο
ποιοτικό τουρισµό, έναν τουρισµό που θα απευθύνεται σε όλους,
αλλά θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ειδικών κοινών, που θα
είναι καινοτόµος, θα αφουγκράζεται τις ανάγκες όλων των εµπλεκοµένων στον συγκεκριµένο επαγγελµατικό κλάδο και θα σέβεται το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
Ελλάδας. Με αυτόν τον τουρισµό θα κάνουµε τη δική µας επανεκκίνηση και είναι σίγουρο ότι θα καταφέρουµε να κερδίσουµε
το χαµένο έδαφος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε για την οικονοµία του χρόνου.
Τον λόγο έχει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο συνάδελφος κ. Νικόλαος Παππάς για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε πριν λίγα εικοσιτετράωρα τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για την οικονοµία. Δυστυχώς, πέρα από την ανεπάρκειά τους, διανθίστηκαν και µε ένα ψέµα, το οποίο φαίνεται ότι
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παίζει θεµελιακό ρόλο στον τρόπο που θα ήθελε η Νέα Δηµοκρατία να αντιλαµβάνονται οι άνθρωποι τα πράγµατα και τις εξελίξεις από εδώ και µπρος.
Είπαν και ο κ. Μητσοτάκης και οι Υπουργοί του ότι ο κορωνοϊός συνάντησε την Ελλάδα την ώρα της ανάπτυξης και της άνθισης -και δεν ισχύει αυτό. Είναι απολύτως προφανές ότι δεν
ισχύει αυτό. Και τα νούµερα της απασχόλησης και οι εξαγωγές
είχαν πέσει και η βιοµηχανική παραγωγή είχε πέσει και το λιανικό
εµπόριο ήταν σε κάµψη και αυτά ήταν αποτελέσµατα της δικής
σας πολιτικής και δυστυχώς ο κορωνοϊός µάς βρήκε σε αυτή
απολύτως τη φάση.
Ειρωνεία ιστορική δε είναι πως, αν κοιτάξετε τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, η απασχόληση στην Ελλάδα κορυφώνεται τον τελευταίο µήνα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και µετά ξεκινάει η κάµψη. Η απασχόληση, όταν εµείς γίναµε κυβέρνηση,
ήταν στα τριάµισι εκατοµµύρια και τον Ιούνιο του 2019 είχε προσεγγίσει τα τέσσερα εκατοµµύρια. Αυτή είναι η µεγάλη δική µας
ιστορική παρακαταθήκη, την οποία αδυνατείτε, λόγω των ιδεοληψιών και της πολιτικής σας, να προστατέψετε.
Δυστυχώς -και λυπάµαι που το λέω- εδώ δεν υπάρχει καµµία
αίσθηση του επείγοντος. Ο διεθνής Τύπος έχει βουΐξει εδώ και
µήνες ότι η Ελλάδα είναι στην κορυφή της επικινδυνότητας σε
σχέση µε τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό για δύο λόγους, κύριε
Θεοχάρη. Λόγω της µεγάλης εξάρτησης από τον τουρισµό και
του µεγάλου πλήθους των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Έρχεται η Κοµισιόν και επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει τη µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ των φθινοπωρινών και των εαρινών
προβλέψεων. Εδώ περιµένει ο κόσµος του τουρισµού να ακούσει
κάτι και ερχόµαστε και του λέµε ότι θα µειωθεί ο ΦΠΑ στην πορτοκαλάδα και θα κάνουµε και ενίσχυση του προγράµµατος του
κοινωνικού τουρισµού, 30 ή 70 εκατοµµύρια. Δεν έχουµε καταλάβει τελικά ποιο από τα δύο είναι το νούµερο.
Πραγµατικά αν το θεωρείτε αυτό επαρκές, εµείς το µόνο που
µπορούµε να κάνουµε είναι να καταθέσουµε την έκπληξή µας,
αν αυτό είναι επαρκές. Έχετε σχεδόν τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εργαζόµενους σε αναστολή στον τοµέα του τουρισµού. Εκατόν είκοσι χιλιάδες άτοµα, είπε σήµερα το πρωί ο επικεφαλής
του ΟΑΕΔ, δεν προσελήφθησαν και άλλες τριακόσιες χιλιάδες
στον κλάδο της εστίασης. Και ερχόµαστε εδώ και βγάζουµε λόγους για τον καταδυτικό τουρισµό.
Πραγµατικά νοµίζω ότι η κουβέντα για την επόµενη µέρα είναι
ένα προκάλυµµα για όσους δεν θέλουν να µιλήσουν για τη σηµερινή µέρα. Τώρα, αυτή τη στιγµή συµβαίνει η ύφεση. Τώρα
συσσωρεύουν προβλήµατα οι επιχειρήσεις του τουρισµού. Και
τι τους λέµε; Τι τους έχουµε πει; Λέµε για επιστρεπτέα προκαταβολή και δάνεια από το ΤΕΠΙΧ. Θα έρθω και σε αυτά.
Ακούστηκε από τον Υφυπουργό, νοµίζω, η θέση ότι δεν υπάρχει «αριστερός» και «δεξιός» τουρισµός. Λυπάµαι, θα διαφωνήσουµε. Ο τουρισµός ο οποίος βασίζεται στη συγκαλυµµένη
απασχόληση µε προγράµµατα µαθητείας των µισθών των 300
ευρώ είναι «δεξιός» τουρισµός. Ο τουρισµός που διαλύει το περιβάλλον και υποθηκεύει το µέλλον των επόµενων γενεών είναι
«δεξιός» τουρισµός. Ο τουρισµός όµως, ο οποίος σέβεται και τον
εργαζόµενο και το περιβάλλον και διεκδικεί να αποκαταστήσει
και τη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον είναι ο «αριστερός», είναι ο προοδευτικός τουρισµός. Δεν έχετε παραδείγµατα
ανάπτυξης τα οποία κλώτσησαν προς τα πίσω και είχαν τελικά
αρνητικές συνέπειες;
Πραγµατικά αναρωτιόµαστε εάν κάποιος από τους οργανωµένους φορείς του κλάδου είναι ικανοποιηµένος µε αυτά που
ακούει, επειδή εµείς δεν έχουµε ακούσει κανέναν. Σε ένα εικοσιτετράωρο µέσα έχει βουΐξει ο τόπος. Δεν υπάρχει κέλυφος µιντιακό πλέον να προστατεύσει την ανεπάρκεια της πολιτικής σας.
Από το πρωί που ανοίγουµε τις τηλεοράσεις, οι άνθρωποι του
κλάδου µεταφέρουν την αγωνία τους.
Σήµερα συζητάµε αυτό το νοµοσχέδιο και σε αυτούς έχουµε
να απαντήσουµε τι; Το απόλυτο τίποτα. Στην οργανωµένη επιχειρηµατικότητα, ελλιπή µέτρα και στους εργαζόµενους, την εκ περιτροπής εργασία και τη µείωση των µισθών. Έρχεστε τώρα και
φέρνετε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο µάλλον δεν απαντάει σε αυτά
τα προβλήµατα.

13478

Έγινε µία πρόταση από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων
Ελλάδας και είπε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για ενίσχυση του τουρισµού. Ποια είναι η απάντησή σας; Αφήστε µας εµάς. Εντάξει,
εσείς νοµίζετε ότι εµείς κάνουµε στείρα αντιπολίτευση. Εσείς
πώς απαντάτε σε αυτούς τους ανθρώπους; Με τη µείωση του
ΦΠΑ στα µη αλκοολούχα και µε ενίσχυση, λέει, του κοινωνικού
τουρισµού κατά 20-30 εκατοµµύρια. Αν δεν είναι αυτό ανεπαρκής
πολιτική, νοµίζω ότι έχουν χάσει το νόηµα και οι λέξεις.
Με τη µείωση της προκαταβολής φόρου, θα δούµε το εάν και
πότε και εφόσον. Θα καλέσετε, δηλαδή, επιχειρήσεις µε µηδενικό τζίρο να πληρώσουν τον φόρο της επόµενης χρονιάς και θα
τους πείτε εκ των υστέρων πόσο θα είναι αυτή η µείωση;
Επιστρεπτέα προκαταβολή. Από τις διακόσιες πενήντα µε τριακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις που έκαναν την αίτηση, εγκρίθηκαν
οι αιτήσεις πενήντα τριών χιλιάδων. Λέτε ότι είναι 2 δισεκατοµµύρια τα χρήµατα σε αυτό το πρόγραµµα. Είναι µισό δισεκατοµµύριο µέχρι στιγµής. Θα περιµένουν να τελειώσει η σεζόν για να
πάρουν τα επόµενα;
ΤΕΠΙΧ, η µεγάλη κοροϊδία! Δέκα χιλιάδες επιχειρήσεις, λέει,
έχουν πάει εκεί και όσες µπαίνουν µέσα να ζητήσουν εγγυηµένο
δάνειο από το δηµόσιο, τους ζητάνε έξτρα εγγυήσεις. Καθίσατε
µε το οικονοµικό επιτελείο, κύριε Θεοχάρη. Τι ζητήσατε για τις
επιχειρήσεις του τουρισµού σε σχέση µε αυτά τα προγράµµατα;
Πείτε κάτι συγκεκριµένο. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες τώρα περιµένουν να δουλέψουν και έχουν το µεγαλύτερο πλήγµα.
Δεν µπορεί να πει κανένας σας ότι δεν το ήξερε. Έχει βουΐξει
η παγκόσµια οικονοµική κοινότητα, η οποία κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη ζώνη του κινδύνου. Και αυτοί οι άνθρωποι -επιτρέψτε µου να σας πω- δεν είναι ούτε ζόµπι ούτε µπαταξήδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Είναι άνθρωποι που έχουν πονέσει την επιχείρησή τους, έχουν
δουλέψει και βεβαίως υφίστανται τα προβλήµατα και της πολιτικής της δικής σας αδιαφορίας και τα προβλήµατα της παγκόσµιας κρίσης µε τον κορωνοϊό. Και λίγος σεβασµός περισσότερο
απέναντι σε αυτούς και στους εργαζόµενους του κλάδου, δεν θα
έβλαπτε.
Δεν µπορούµε να κάνουµε εδώ ότι δεν συµβαίνει τίποτα και να
βγάζουµε λόγους για το πώς στο µέλλον η Ελλάδα θα αναπτύξει
τον κλάδο, λέει, του καταδυτικού τουρισµού, θα πετάµε αρχαία
µέσα στις θάλασσες και θα κάνουµε και scuba diving να τα βλέπουµε! Δεν είµαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί τι έχει ειπωθεί
από αυτό το Βήµα!
Εµείς προτείναµε δύο πράγµατα. Πρώτον, την άµεση ενίσχυση
των επιχειρήσεων. Είπαµε για 3 δισεκατοµµύρια. Μας είπατε ότι
είναι σπατάλη πολιτική. Τα µισά από αυτά θα γύριζαν στο κράτος, τα µισά από αυτά. Δεν είπαµε να τα βάλει στην τσέπη ο επιχειρηµατίας και να τρέχει σε διακοπές, αλλά να µπορέσει από
έναν κλειστό λογαριασµό να εξυπηρετήσει υποχρεώσεις. Πόσο,
δηλαδή, δύσκολο θα ήταν να κάνετε µια τέτοια πολιτική, η οποία
θα απέτρεπε τη συσσώρευση νέων χρεών στις επιχειρήσεις;
Είπαµε και κάτι άλλο, έναν «ΗΡΑΚΛΗ» για τις επιχειρήσεις.
Μέσα σε τριάντα ώρες µας φέρατε στη Βουλή και ψηφίσατε 12
δισεκατοµµύρια εγγυήσεις του ελληνικού κράτους για τις τράπεζες. Σε τριάντα ώρες, γιατί -λέει- ήταν κατεπείγον. Πάει το σχέδιο αυτό παραπίσω, το 2021. Στο µεταξύ έχετε παραδεχτεί ότι
είχε προβλήµατα διαφάνειας. Φωνάζαµε εµείς και µας λέγατε ότι
δεν τρέχει τίποτα. Στο µεταξύ παραδεχθήκατε ότι είναι και ανεπαρκές και έχει και προβλήµατα διαφάνειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Παππά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας λέµε να κάνετε ένα αντίστοιχο πρόγραµµα εγγυήσεων για
τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγµή οι τράπεζες διαχειρίζονται τις εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου και τις κρατάνε για
το πελατειακό τους «φιλέτο», το οποίο θα έχει πρόσβαση στη
χρηµατοδότηση ούτως ή άλλως και απλώς διαβαίνει την πόρτα
της τράπεζας και µειώνει τα επιτόκιά του. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αυτή είναι µια σκληρή «δεξιά» πολιτική για τον τουρισµό, κύριε
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Θεοχάρη. Είναι η πολιτική που σπρώχνει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του τουρισµού στο αδιέξοδο και ανοίγει και την πόρτα γι’
αυτό που ευγενικά στον ΣΕΒ λένε, κύµα εξαγορών και συγχωνεύσεων. Εδώ θα είµαστε και θα τα δούµε τα αποτελέσµατα
αυτής της πολιτικής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νίκος Καραθανασόπουλος.
Περιµένετε όµως, κύριε Καραθανασόπουλε, να γίνει η σχετική
προετοιµασία του Βήµατος.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Μια φράση ταιριάζει εδώ. Είστε όλοι σας, Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση, ανεπίδεκτοι µαθήσεως.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει o Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Όχι γιατί δεν τα παίρνετε τα γράµµατα, αλλά γιατί υποστηρίζετε ένα βαθύτατα αντιδραστικό σύστηµα, γι’ αυτό ακριβώς και
είστε ανεπίδεκτοι µαθήσεως, την στιγµή µου υπάρχει µια βαθύτατη ανθρωπιστική κρίση µε αφορµή των κορωνοϊό σε παγκόσµιο
επίπεδο, που στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής µέσα σε
εννέα µόλις εβδοµάδες τριάντα οκτώ εκατοµµύρια νέοι άνεργοι
δηµιουργήθηκαν, τη στιγµή που όλες οι εκτιµήσεις λένε ότι στην
Ελλάδα η κρίση θα είναι ακόµη πιο βαθιά και µε µεγαλύτερη
διάρκεια.
Όλοι το λένε αυτό. Γιατί; Διότι αφ’ ενός µεν το µοντέλο, το
οποίο το υπηρετήσατε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως προηγούµενη κυβέρνηση
και εσείς, δηλαδή το µοντέλο της εξωστρέφειας της οικονοµίας,
είναι πολύ πιο ευάλωτο στην εκδήλωση µιας συγχρονισµένης διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης και, δεύτερον, θα είναι πολύ πιο
ισχυρές οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία.
Γιατί; Διότι υπάρχει ο τουρισµός, όχι γενικά ως οικονοµική
δραστηριότητα, αυτό που λέτε η ατµοµηχανή της οικονοµίας, η
βαριά βιοµηχανία, µόνο που αυτή η ατµοµηχανή της οικονοµίας
πολύ εύκολα εκτροχιάστηκε πριν από έξι µήνες µε την χρεωκοπία
ενός tour operator, της «THOMAS COOK» και έσβησε η µηχανή
της ξαφνικά µε την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης µε
αφορµή την πανδηµία.
Γιατί υπάρχει αυτό; Διότι στην ελληνική οικονοµία υπάρχει µια
τεράστια ανισοµετρία, πολύ µεγαλύτερη, την περιγράφει ανάγλυφα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας στην ενδιάµεση
έκθεση: «Οι εισπράξεις από τον τουρισµό αποτελούν το 8,7% του
ΑΕΠ, όταν ο µέσος όρος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι 2,5%». Άρα έχουµε έναν υδροκέφαλο τουρισµό σε βάρος
άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Αυτό είναι, λοιπόν, η συγκέντρωση της γης σε λιγότερα χέρια,
αλλαγή χρήσης γης, καταστροφή παραγωγικών δραστηριοτήτων
για να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα, πολύ µεγάλη
σπατάλη πόρων και υποδοµών, κορεσµός περιοχών, στα όρια
της η φέρουσα δυνατότητα, µε αποτέλεσµα να σκάσει η φούσκα
του τουρισµού.
Σε αυτή την πολιτική εξακολουθείτε να επιµένετε, όχι γιατί δεν
το καταλαβαίνετε, αλλά γιατί ακριβώς αυτή είναι η αντικειµενική
προτεραιότητα που θέτουν τα επιχειρηµατικά συµφέροντα, που
θέτει το µεγάλο κεφάλαιο, γιατί ακριβώς στον κλάδο του τουρισµού µπορεί να γίνει γρήγορη αναπαραγωγή του κεφαλαίου, διευρυµένη αναπαραγωγή και να έχει υψηλά ποσοστά κέρδους.
Και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, αλλά και µε τα µέτρα τα οποία
προτείνει η Κυβέρνηση, σε αυτή την ρότα κινείστε.
Αλήθεια, κύριοι Υπουργοί και λοιποί, είναι όλοι στην ίδια βάρκα
στον τοµέα του τουρισµού; Είστε σίγουροι για αυτό; Και οι µεγαλοξενοδόχοι, οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι και οι αυτοαπασχολούµενοι και οι επαγγελµατίες και οι εργαζόµενοι;
Βρίσκονται όλοι στην ίδια βάρκα; Είστε σίγουροι;
Τι δείχνει η πορεία; Από το 2009 µέχρι το 2019, τα χρόνια δηλαδή των µνηµονίων, ο τουρισµός είχε πολύ µικρή επίπτωση από
την κρίση, είχε ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα είναι αποκαλυπτικά.
Τι είχαµε, λοιπόν; Το 2009 είχαµε δεκαπέντε εκατοµµύρια αλλο-
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δαπούς τουρίστες και το 2019 τριάντα τρία εκατοµµύρια, υπερδιπλασιασµός µέσα σε µια δεκαετία. Οι εισπράξεις από 10,5 δισεκατοµµύρια έφτασαν στα 16 δισεκατοµµύρια. Τα ξενοδοχεία
αυξήθηκαν. Και ιδιαίτερα ποια αυξήθηκαν; Τα πεντάστερα ξενοδοχεία, τα υψηλού τουρισµού από διακόσια ογδόντα έφτασαν
στα εξακόσια δέκα και µειώθηκαν αντίστοιχα τα µικρά ξενοδοχεία ενός και δύο αστέρων.
Είχαµε κέρδη και από την άλλη µεριά ταυτόχρονα τι είχαµε;
Ποιοι ήταν οι βασικοί χαµένοι; Ήταν οι εργαζόµενοι, όπου υπήρχαν την εποχή της ανάπτυξης δεκαέξι διαφορετικές µορφές ελαστικής απασχόλησης, η ευελιξία στην αγορά εργασίας. Είχαµε
τον ηλικιακό ρατσισµό στον χώρο των ξενοδοχείων, είχαµε την
τεράστια εποχικότητα, είχαµε την εντατικοποίηση της εργασίας,
τη µαύρη και ανασφάλιστη εργασία, είχαµε το αίσχος της µαθητείας και είχαµε βεβαίως και τα διάφορα «δουλεµπορικά» γραφεία ενοικιαζόµενων εργαζοµένων. Αυτά τα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ
ως κυβέρνηση.
Είχαµε και αυτό το οποίο λένε τα ίδια τα στοιχεία του ΕΦΚΑ,
που δεν αµφισβητούνται. Το µέσο µεικτό µεροκάµατο στα ξενοδοχεία και στην εστίαση που απασχολούν πάνω από δέκα εργαζόµενους σε επιχειρήσεις τον Ιούνιο του 2011 ήταν 50,84 ευρώ
και τον Ιούνιο του 2018 έπεσε στα 39,5 ευρώ, σε εποχή ανάπτυξης για τον τουρισµό. Τα κέρδη αυξάνονται, οι εργαζόµενοι αµείβονται όλο και λιγότερο, µε όλο και µικρότερο κοµµάτι της πίτας.
Οι δε αυτοαπασχολούµενοι, οι επαγγελµατίες, οι µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις συνθλίφτηκαν. Από τι; Από τη δράση των
µονοπωλιακών οµίλων, το all-inclusive. Συνθλίφτηκαν από την κυβερνητική πολιτική, ασφαλιστικό, φορολογικό, τα τέλη τα οποία
καλούνται να πληρώσουν και πήραν όλο και µικρότερο κοµµάτι
της πίτας. Άρα, δηλαδή, το µεγάλωµα της πίτας το καρπώθηκαν
µόνο οι µεγαλοεπιχειρηµατικοί όµιλοι στον τοµέα του τουρισµού.
Από την άλλη µεριά τι άλλα είχαµε; Πολλά και θαυµαστά πράγµατα είχαµε, έτσι για να είµαστε καθαροί. Το περιβάλλον ήταν
υποταγµένο, οι ορεινοί όγκοι, οι ακτές, ο αιγιαλός και αποτέλεσε
παράγοντα κερδοφορίας. Τα ΕΣΧΑΣΕ είναι δηµιουργήµατα του
ΣΥΡΙΖΑ για τις στρατηγικές επενδύσεις όπου τα εργαλεία τα επιστηµονικά της χωροταξίας υποτάσσονται στις ανάγκες των µεγάλων επιχειρηµατικών επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού.
Από αυτή την άποψη προσαρµόζεται το περιβάλλον στις ανάγκες και στα κριτήρια εξυπηρέτησης των επιχειρηµατικών οµίλων,
αποτελεί παράγοντα κερδοφορίας, εµπορευµατοποιεί τις ανάγκες και άρα δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα αποκλεισµού σε
ευρύτερα λαϊκά στρώµατα.
Ένα τρίτο στοιχείο είναι τα τεράστια επενδυτικά πακέτα, τα
οποία τσέπωσαν οι µεγαλοξενοδόχοι και οι µεγαλοεπιχειρηµατικοί όµιλοι από τους αναπτυξιακούς νόµους, από τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Ταυτόχρονα, τι λέει στην έκθεσή του για
το 2019 ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας; Λέει τα εξής:
«Συνεχίζει να προβληµατίζει το γεγονός ότι ο κλάδος του τουρισµού παρουσιάζει πολύ υψηλό ποσοστό µη εξυπηρετούµενων
δανείων, παρά τον εξωστρεφή του χαρακτήρα, την ανοδική πορεία του κλάδου και τη διευρυµένη συµβολή του στο ΑΕΠ». Δηλαδή, τα πήραν οι ξενοδόχοι, οι µεγαλοξενοδόχοι δανεικά και
αγύριστα, κάτι που δεν ανταποκρίνεται µε την εικόνα των οικονοµικών µεγεθών.
Βεβαίως τα διάφορα εκφυλιστικά φαινόµενα, που δεν θέλω να
χάσω χρόνο αναφέροντάς τα, κατά καιρούς έχουν εκδηλωθεί µε
τραγικό τρόπο, ακόµη και µε θανάτους. Μιλάω για τα αέρια γέλιου για παράδειγµα ή τις διάφορες άλλες εκφυλιστικές καταστάσεις που δηµιουργούνται. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά
πού έχει οδηγήσει το συγκεκριµένο µοντέλο, το οποίο εσείς υπερασπίζεστε µε νύχια και µε δόντια.
Την ίδια στιγµή τι είχαµε; Ο τουρισµός, η αναψυχή, οι διακοπές
αποτέλεσαν όνειρο θερινής νυκτός για τους εργαζόµενους και
τα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών
νοικοκυριών δεν µπορεί να πάει διακοπές, πάει σε συγγενικά
πρόσωπα ή σε φιλικά πρόσωπα, όποτε µπορεί να πάει. Άρα, δηλαδή, ενώ υπάρχουν τόσες µεγάλες µονάδες, για τις οποίες µιλάτε µε ωραία λόγια, την ίδια στιγµή δεν µπορεί να τις πλησιάσει
κανείς αυτές τις µονάδες και να µπει µέσα για να µπορέσει να
απολαύσει τον ελεύθερο χρόνο του, αν έχει ελεύθερο χρόνο.
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Είναι ελάχιστοι αυτοί που µπορούν.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, το θαύµα του τουρισµού που
υπερασπίζεστε βασίστηκε ακριβώς σε αυτό, στις αιµατηρές θυσίες του λαού και των εργαζοµένων στον κλάδο. Από αυτή την
άποψη ο τουρισµός µπορεί να µην έχει χρώµα, κύριε Υφυπουργέ,
είτε διαχειριστές είναι οι φιλελεύθεροι είτε είναι κόµµατα µε αριστερό προσωπείο, έχει όµως εντονότατα ταξικά χαρακτηριστικά,
γιατί τα αποτελέσµατά του είναι πολύ συγκεκριµένα και αυτή η
εικόνα η οποία παρουσιάζεται δεν είναι ζήτηµα έλλειψης σχεδιασµού ή ζήτηµα στρέβλωσης. Άλλωστε, αυτή την εικόνα την υπερασπίζεστε και µάλιστα σχεδιάζετε τα µέτρα για να
αντιµετωπίσετε τις επιπτώσεις της κρίσης, αλλά και για την επόµενη µέρα.
Είναι τυχαίο, για παράδειγµα, ότι στον απολογισµό που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης τον Φλεβάρη του 2020, τον εξαµηνιαίο προϋπολογισµό, περιλαµβάνονται µέσα σ’ αυτά τα
σχέδια οκτώ µεγάλες επενδύσεις, στις σελίδες 8, 9 και 10, µη βάζοντας και το Ελληνικό, το ύψος των οποίων είναι 2.150.000.000
ευρώ; Πολύ µεγάλα επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα αλλάξουν
βεβαίως τις χρήσεις γης, γιατί εκτείνονται σε τεράστιες εκτάσεις,
που θα έχουν ζήτηµα και για τους ελεύθερους χώρους και για
την ελεύθερη πρόσβαση, αλλά και ταυτόχρονα για άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, τις οποίες καταστρέφετε.
Απ’ αυτή την άποψη, το άλλο τουριστικό πακέτο που θέλετε
να δηµιουργήσετε, ακόµη και αν το διαφοροποιήσετε µέσα από
τις διάφορες µορφές του τουρισµού, η διαφοροποίηση του τουριστικού πακέτου δεν θωρακίζει τον τουρισµό από το ευµετάβλητο του χαρακτήρα τους. Αντίθετα, η όλο και µεγαλύτερη
συµµετοχή του τουρισµού στο ΑΕΠ θα δηµιουργεί µεγαλύτερη
ανισοµετρία, µεγαλύτερη ανασφάλεια και θα είναι ακόµη πιο ευάλωτος στα διάφορα φαινόµενα κρίσης.
Το ευχολόγιο, λοιπόν, της επιστροφής στην κανονικότητα µε
προοπτική και κοινωνικό χαρακτήρα, που είπε ο κύριος Υφυπουργός, είναι ευχολόγιο και δεν έχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Άλλωστε, αυτό εδώ το οποίο χτίζετε για την επόµενη
µέρα είναι πολύ καθαρό. Νέα προνόµια, σκανδαλώδη προνόµια
για τους επιχειρηµατικούς οµίλους στον κλάδο του τουρισµού.
Αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής µας για τον καταδυτικό τουρισµό και το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνετε, την παραχώρηση
στην επιχειρηµατική δραστηριότητα ακόµη και των εναλίων αρχαιοτήτων, στο όνοµα της ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Αλήθεια, κύριοι Υπουργοί, το ζήτηµα της αρχαιοκαπηλίας από
πού θα προστατευτεί; Από τον επαγγελµατικό χαρακτήρα των
επαγγελµατιών δυτών, όπως είπε ο Υπουργός στην οµιλία του
στην επιτροπή της Βουλής, θα προστατευτούν οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι; Απ’ αυτό θα προστατευτούν, όταν τα συµφέροντα είναι τεράστια;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα, λοιπόν, διαµορφώνετε το πεδίο ακόµη και τέτοιου είδους
φαινόµενα να αναπτυχθούν, όπως οι παρεµβάσεις στο περιβάλλον, η διευκόλυνση της δηµιουργίας των ΠΟΤΑ, των περιοχών
ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι και τα οκτώ
σχέδια τα οποία είναι ενταγµένα µέσα στο πρόγραµµα του
Υπουργείου Ανάπτυξης που ανέφερα πριν.
Στηρίζετε µε χρηµατοδότηση, µε ρευστότητα, µε εγγυήσεις
τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Θέλει να δώσει η Κυβέρνηση
πολύ περισσότερα για τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Όµως,
ποιος θα τα πληρώσει, αλήθεια, αυτά τα πακέτα της χρηµατοδοτικής στήριξης στους επιχειρηµατικούς οµίλους; Τα λαϊκά στρώµατα µέσω της φορολογίας τους θα τα πληρώσουν.
Επιδοτείτε την εργασία για να έχει φθηνό εργατικό δυναµικό
και βεβαίως ως «τσόντα» για τη στήριξη της επιχειρηµατικής
δράσης χρησιµοποιείτε τον κοινωνικό τουρισµό. Θυµηθήκατε
τώρα στην κρίση τον εσωτερικό τουρισµό, όταν έχουν µετατραπεί σε πολυτέλεια οι διακοπές και η αναψυχή για τη λαϊκή οικογένεια, ενώ αντίθετα για τους εργαζόµενους υπάρχουν η
ανασφάλεια, η επίθεση στα δικαιώµατά τους και στις συµβάσεις
εργασίας, η ανεργία, η µη κάλυψη των εποχικών εργαζοµένων
από τα µέτρα τα οποία πήρατε, που δεν έχουν υπογράψει συµ-
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βάσεις. Αναφέρθηκε αναλυτικά ο Χρήστος Κατσώτης σ’ αυτό το
ζήτηµα.
Έτσι, λοιπόν, µε τα µέτρα της Κυβέρνησης όχι µόνο διευκολύνετε, αλλά δίνετε και περισσότερα κίνητρα στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Έτσι, λοιπόν, τους εργαζόµενους, τους
αυτοαπασχολούµενους και τους επαγγελµατίες που πλήρωσαν
πολύ ακριβά την ανάπτυξη στον χώρο του τουρισµού, σήµερα
τους καλείτε να πληρώσουν και για τη διαχείριση της κρίσης, για
να ξαναγυρίσουµε πάλι στην ανάπτυξη, που θα συνοδεύεται από
τα ίδια χαρακτηριστικά της ανασφάλειας της εργασίας, τη συγκέντρωση του παραγόµενου πλούτου στον τοµέα του τουρισµού
σε όλο και λιγότερα χέρια, στους µεγάλους επενδυτικούς οµίλους.
Αν κάτι αποκαλύπτει τον αντιδραστικό χαρακτήρα του συστήµατος που υπερασπίζεστε είναι ο τουρισµός ή, εάν θέλετε, και
µία άλλη πτυχή της αντιδραστικότητας είναι η τροπολογία την
οποία φέρνετε για τα Ναυπηγεία του Σκαραµαγκά, όπου οι εργοδότες, παρ’ ότι δεν εκπληρώνουν τις συµβατικές υποχρεώσεις
που έχουν, χρησιµοποιούν τους εργαζόµενους ως οµήρους, για
να συνεχίζεται η κρατική χρηµατοδότηση για έργα τα οποία δεν
επιτελούν. Και είναι απαράδεκτο αυτό.
Γι’ αυτό ως ΚΚΕ θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» στη συγκεκριµένη
τροπολογία, µόνο και µόνο γιατί αφορά χρήµατα τα οποία πρέπει
να πάρουν οι εργαζόµενοι, αλλιώς θα σας καταγγέλλαµε για
άµεση στήριξη των εργοδοτών, της εργοδοσίας, παρ’ ότι δεν τηρούν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω µε αυτό,
κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ.
Απ’ αυτήν την άποψη, εµείς το λέµε καθαρά. Δεν πρέπει να
δεχθούν οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι και οι επαγγελµατίες στον χώρο του τουρισµού να πληρώσουν για την κρίση.
Πρέπει να περάσουν στην αντεπίθεση. Πρέπει να σηµαδέψουν
και να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αιτηµάτων τους. Το
ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήµατα και τους αγώνες των εργαζοµένων, των
αυτοαπασχολούµενων, των επαγγελµατιών στον χώρο της εστίασης, γιατί πρέπει να πληρώσουν το κράτος και οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι και όχι αυτοί. Πρέπει να στραφούν απέναντι και
στην κυβερνητική πολιτική, αλλά απέναντι και σ’ αυτό το σύστηµα που τους δηµιουργεί όλο και µεγαλύτερα προβλήµατα,
όλο και µεγαλύτερες δυσκολίες, για να µπορέσουν να επιβιώσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, µε βάση τους οµιλητές και το γεγονός ότι έχουν παραµείνει να µιλήσουν ακόµα ο κύριος Υπουργός και ο κ.
Κεγκέρογλου, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία περίπου στις 22.00’.
Γι’ αυτό σας παρακαλώ να είµαστε όλοι συνεπείς και εντός του
χρόνου.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Αθανάσιος Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στιγµή που
επέλεξε το Υπουργείο Τουρισµού να καταθέσει νοµοσχέδιο για
τον καταδυτικό τουρισµό δεν θα µπορούσε να είναι πιο επίκαιρη.
Ξεκινά ένα καλοκαίρι που δεν θα µοιάζει µε κανένα απ’ όσα
έχουµε ζήσει. Λιγότεροι επισκέπτες, περιορισµοί σε παραλίες,
στην εστίαση, στη διασκέδαση, έκτακτα µέτρα προστασίας παντού.
Αυτό, βεβαίως, δεν σηµαίνει ότι δεν θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση του τουρισµού. Ο Πρωθυπουργός και
ο Υπουργός ανακοίνωσαν µέτρα επανεκκίνησης του κλάδου, µε
πρώτο το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», µε το οποίο οι επιχειρήσεις µπορούν να απασχολήσουν το προσωπικό σύµφωνα µε τις
δυνατότητες και τις ανάγκες τους, ενώ οι εργαζόµενοι έχουν την
πλήρη κάλυψη του κράτους, που αναπληρώνει το χαµένο κοµµάτι του µισθού τους.
Με τη µείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% σε όλα τα µέσα
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µεταφοράς δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο στους Έλληνες να κάνουν φέτος διακοπές, αφού σε συνδυασµό µε την ενίσχυση του
προγράµµατος κοινωνικού τουρισµού, το κόστος των διακοπών
θα είναι σηµαντικά χαµηλότερο.
Άλλο ευεργετικό µέτρο είναι η µείωση της προκαταβολής
φόρου, αφού ειδικά φέτος τα κέρδη, βάσει των οποίων υπολογίζεται η προκαταβολή, θα είναι σηµαντικά λιγότερα.
Τέλος, έχουµε την ενίσχυση της ρευστότητας µε την επιστροφή της προκαταβολής φόρου, την ενεργοποίηση του Ταµείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων που θα διαθέσει για τη
ρευστότητα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα στο 2020, µε το δηµόσιο να εγγυάται το 80% των δανείων και την αναστολή έως τον
Σεπτέµβριο όλων των πληρωµών χρεολυσίων και δόσεων δανείων των κλάδων που έχουν πληγεί.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε συνδυασµό µε τα
απαραίτητα µέτρα για την προστασία της υγείας, τόσο των κατοίκων των τουριστικών περιοχών όσο και των επισκεπτών, αναµένεται να επανεκκινήσουν την τουριστική βιοµηχανία.
Παράλληλα, όµως, είναι απαραίτητο να αναπτύξουµε ειδικές
µορφές τουρισµού για όλο το έτος, σε όλα τα µέρη και µε πλήθος δραστηριοτήτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ο τουρισµός συµβάλλει στο 73% του ΑΕΠ, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της χώρας.
Το νησί µου, η Λευκάδα, έχει την τύχη να διαθέτει τις κατάλληλες φυσικές και κλιµατικές συνθήκες, αλλά και επιχειρηµατίες
που ανέπτυξαν ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού,
όπως το windsurfing, το kitesurfing αλλά και τις καταδύσεις. Η
Βασιλική στη νότια Λευκάδα, για παράδειγµα, έχει µεγάλη επισκεψιµότητα απ’ όλον τον κόσµο λόγω των καιρικών συνθηκών
και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που ευνοούν το windsurfing,
όπως και ο Αη-Γιάννης στη βόρεια Λευκάδα, όπου έρχονται απ’
όλη την Ευρώπη γι’ αυτό το εξειδικευµένο σπορ, το kitesurfing.
Ειδικότερα για τις καταδύσεις, το υπάρχον νοµικό πλαίσιο εµπόδιζε την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισµού, παρ’ όλο που
έχουµε πολλά σηµαντικά πολεµικά ναυάγια και στο νησί µου και
σε όλη τη χώρα, όπως για παράδειγµα µία ιταλική κανονιοφόρο
του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου που βρίσκεται νότια της Λευκάδας,
κοντά στο ακρωτήρι Λευκάτα. Αυτό το τουριστικό προϊόν, αυτή
η ειδική µορφή τουρισµού, ο καταδυτικός, προσελκύει τουρίστες
υψηλού εισοδήµατος, συντελεί στην επιµήκυνση της τουριστικής
περιόδου, καθώς και στην αύξηση της µέσης κατά κεφαλήν δαπάνης των εισερχόµενων τουριστών στην Ελλάδα, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιµο για τα έσοδα που προσδοκούµε από τη βαριά µας
βιοµηχανία, τον τουρισµό.
Βεβαίως, ήδη στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου τριακόσια καταδυτικά κέντρα και έχουµε περίπου δεκαπέντε χιλιάδες ενεργούς δύτες, αριθµός που αυξάνεται ραγδαία. Η χώρα µας
προσελκύει ήδη περισσότερους από διακόσιους χιλιάδες δύτες,
καθώς η χώρα µας προσφέρει πολύ καθαρά νερά, καλή ορατότητα και ένα φιλόξενο καταδυτικό περιβάλλον µε αρχαιολογικούς
χώρους και εκατοντάδες ναυάγια πλοίων, πολλά εκ των οποίων
είναι του Α’ και του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και αποτελούν σηµαντικό πόλο έλξης για τους δύτες.
Το νοµοσχέδιο επιτρέπει την κατάδυση σε ναυάγια πλοίων και
αεροσκαφών που έχουν βυθιστεί προ των τελευταίων πενήντα
ετών, αλλά και σε ενάλιες αρχαιότητες.
Μια άλλη εξαιρετική καινοτοµία είναι η δυνατότητα πόντισης
σε θαλάσσιους χώρους διαφόρων αντικειµένων που µπορούν
σταδιακά να γίνουν καταδυτικά αξιοθέατα.
Να επισηµάνω εδώ ότι οι καταδύσεις είναι από τη φύση τους
ένα είδος τουρισµού εξαιρετικά φιλικού προς το περιβάλλον,
αφού είναι και προς το συµφέρον των καταδυτών και των επιχειρήσεων να φροντίσουν το υποθαλάσσιο και το ενάλιο περιβάλλον.
Τέλος, προβλέπεται η άρση πολλών γραφειοκρατικών εµποδίων στη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στον κλάδο των καταδύσεων.
Το νοµοσχέδιο ρυθµίζει πολλά ακόµα θέµατα σχετικά µε τον
τουρισµό, όπως οι περιοχές ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης, η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας σε τουρι-
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στικές λιµενικές εγκαταστάσεις, το περίφηµο glamping και άλλα.
Περιλαµβάνει, επίσης, την παραχώρηση σε επιχειρήσεις για
εκµετάλλευση πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων αιγιαλού, παραλίας και συναφών χώρων, αντί τριακοσίων που ίσχυε, υπό την
προϋπόθεση πάντα να µένει ελεύθερη τουλάχιστον η µισή παραλία. Πρόκειται για µια απαραίτητη παραχώρηση εκ µέρους της
πολιτείας στις επιχειρήσεις του τουρισµού, ώστε να µη χάσουν
έσοδα από την ανάγκη τήρησης των µέτρων για τον κορωνοϊό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση πήρε εξαρχής έγκαιρα και καίρια µέτρα για τον έλεγχο της επιδηµίας του κορωνοϊού, δίνοντας έτσι µια δυνατότητα τώρα σε επαγγελµατίες του
τουρισµού να δουλέψουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια
για την υγεία των επισκεπτών αλλά και των κατοίκων της χώρας
µας. Πρέπει, όµως, να βλέπουµε και µπροστά. Αυτό ακριβώς
κάνει αυτό το νοµοσχέδιο. Εµπλουτίζει το τουριστικό προϊόν, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς και στη ζήτηση των επισκεπτών, ακολουθώντας τις παγκόσµιες εξελίξεις, επιδιώκοντας
έτσι να ενισχύσει την εθνική οικονοµία, το εισόδηµα των επαγγελµατιών και των εργαζοµένων του τουρισµού και να αναδείξει
την Ελλάδα σε κορυφαίο καταδυτικό προορισµό στην Ευρώπη
και στον κόσµο.
Θα ήθελα, κλείνοντας, από το Βήµα της Βουλής να συγχαρώ
τόσο τον Υπουργό κ. Θεοχάρη όσο και τον Υφυπουργό κ. Κόνσολα για τον εξαιρετικό σχεδιασµό τους για τη δυναµική επανεκκίνηση του τουρισµού στη χώρα, διασφαλίζοντας πάνω απ’ όλα
την υγεία των εργαζοµένων στην τουριστική βιοµηχανία, αλλά
και των επισκεπτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε, για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαµουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω την
τοποθέτησή µου, προτού υπεισέλθω στο σχέδιο νόµου για τον
τουρισµό, µε κάτι το οποίο πραγµατικά και ως νέος κοινοβουλευτικός µε θορύβησε και µάλιστα εξεπλάγην αρνητικά. Έλαβε
χώρα µόλις πριν από δύο εικοσιτετράωρα. Μάλιστα, προέδρευε
ο µόλις αποχωρήσας Αντιπρόεδρος. Ήταν µία σκηνή απείρου
κάλλους, µε την αρνητική έννοια, µία σκηνή βαθιά εξωθεσµική,
αντιδηµοκρατική, που δεν τιµά σίγουρα τα κοινοβουλευτικά ήθη
της χώρας µας. Αυτό που έλαβε χώρα, συλληφθείς κάποιος µε
την κάλπη στην πλάτη κυριολεκτικά, διέπεται από νεποτισµό,
διότι όπως γνωρίζουµε ο πατήρ του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Ιωαννίνων κ. Καλογιάννης και ο υιός τώρα, µόλις προχθές, νοµίζω ότι µε τη στάση τους όχι απλά δεν τίµησαν αλλά
προσέβαλαν και την Αίθουσα και τον θεσµό και όλους εµάς. Είναι
κάτι το οποίο οφείλω να υπερθεµατίσω. Επειδή δεν έλαβε χώρα
σχολιασµός γύρω από το θέµα, λόγω έλλειψης Ολοµέλειας χθες,
είναι κάτι το οποίο οφείλω κατ’ ελάχιστον να το σηµειώσω και να
το στηλιτεύσω.
Ας υπεισέλθουµε λίγο στο σχέδιο νόµου, το οποίο καλούµαστε
σήµερα να σχολιάσουµε, να τοποθετηθούµε, γύρω από τις ειδικές µορφές τουρισµού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη, ένα νοµοθέτηµα εκτός χρόνου, εκτός τόπου και,
δυστυχώς, εκτός θέµατος. Εκτός θέµατος για τα ζητήµατα που
αντιµετωπίζει στην παρούσα φάση ο τουριστικός κλάδος της
χώρας µας. Μία παραφωνία σε σχέση µε την αγωνία των χιλιάδων εργαζοµένων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο.
Μία ασέβεια σε σχέση µε τη βουβή οργή που εισπράττουµε όλοι
όσοι εκλεγόµαστε από περιοχές που έχουν µια έντονη σχέση και
εξάρτηση, αν θέλετε, µε το τουριστικό προϊόν και τον τουριστικό
κλάδο.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου δεν λέει τίποτα γι’ αυτά για τα οποία
θα έπρεπε να ενηµερωθεί σήµερα η Εθνική Αντιπροσωπεία. Δεν
λέει τίποτα για τους εργαζόµενους στον συγκεκριµένο κλάδο, οι
οποίοι αντιµετωπίζουν, µετά και τα όσα περιελάµβανε και το
προχθεσινό διάγγελµα του Πρωθυπουργού, την απειλή της άµεσης απόλυσης εάν δεν αποδεχθούν τη µείωση του µισθού τους.
Δεν λέει τίποτα για τη χρηµατοδοτική στενότητα µικροµεσαίων
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επιχειρήσεων, που κατά τα άλλα εξυµνούνται ως ήρωες στα
διαγγέλµατά σας, ενώ στην πραγµατικότητα στις παρούσες συνθήκες οι άνθρωποι αυτοί αδυνατούν να διαχειριστούν το κόστος
εκκίνησης για τη νέα αναιµική σεζόν. Δεν λέει τίποτα για τον
τρόπο µε τον οποίο θα διατεθούν οι χρηµατοδοτικοί πόροι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το αν θα αποτελέσουν µη εισπρακτέες ενισχύσεις ή αν θα είναι χαµηλότερα τα δάνεια. Δεν λέει
τίποτα, επίσης, για τον µεγάλο ασθενή, για την «AEGEAN» και
για το σχέδιο το οποίο ετοιµάζετε για να κοινωνικοποιήσετε τις
ζηµιές, χωρίς να πάρετε µία έστω µετοχή για το ελληνικό δηµόσιο ή έστω χωρίς άλλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ανταλλάγµατα.
Το νοµοσχέδιο δυστυχώς συνιστά και αποτελεί ένα δίδυµο
αδελφάκι του αντιπεριβαλλοντικού νοµοσχεδίου, του περιβαλλοντικού εκτρώµατος που καταθέσατε πριν από τρεις εβδοµάδες. Το σηµερινό σχέδιο νόµου χρησιµοποιεί, επεκτείνει και
εκµεταλλεύεται τις διατάξεις του νόµου Χατζηδάκη, για να απελευθερωθεί η Νέα Δηµοκρατία και ειδικές οµάδες συµφερόντων
µε τις οποίες συνοµιλεί, από τους ασφυκτικούς καταναγκασµούς
που θέτει η περιβαλλοντική νοµοθεσία της χώρας µας.
Το νοµοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, διαπερνάται από αυτήν
ακριβώς την αντίληψη: Πρώτον, να σπάσουµε τους καταναγκασµούς της χωροταξικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Δεύτερον, να επεκτείνουµε το πεδίο άσκησης οικονοµικής
δραστηριότητας σε ευαίσθητα οικοσυστήµατα. Τρίτον, να ανοίξουµε παραθυράκια για να περάσουν πάλι τα τέρατα, τα εκτρώµατα που κατέτρεχαν τον πολεοδοµικό βίο της χώρας µας από
τη Μεταπολίτευση έως και το 2015.
Αναφορικά µε τις περιοχές-περιφέρειες ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης, χαιρόµαστε που αποσύρθηκε το άρθρο 31
ή, εν πάση περιπτώσει, επαναδιατυπώθηκε, γιατί πραγµατικά ελλόχευε ένας πολύ µεγάλος κίνδυνος σε θέµατα χωροταξίας,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ακόµα δεν υφίσταται, δεν υπάρχει
στο τραπέζι.
Όµως, τι να καταλάβουµε, κύριε Υπουργέ, από την πρόθεσή
σας µε το άρθρο 22 να δηµιουργήσετε µια ειδική υγειονοµική
ζώνη γύρω από τους ΠΟΤΑ, ώστε να µπορεί ο επενδυτής να ορίζει τις χρήσεις γης σε ξένες ιδιοκτησίες; Δεν γνωρίζετε ότι αυτό
είναι κατάφωρη παραβίαση του Συντάγµατος; Πώς αλλιώς να κατανοήσουµε την ελαστικοποίηση του καθεστώτος των ΠΟΤΑ που
εισάγετε, µε τις οποίες θα τροποποιούνται δρόµοι, όπως στο
άρθρο 21, θα κλωνοποιούνται οι ζώνες µε ειδικές χωρικές ρυθµίσεις, όπως στο άρθρο 17, χωρίς οι αλλαγές αυτές να περνούν
µέσα από έναν ακραιφνή, ενδελεχή, συνταγµατικό έλεγχο;
Έρχοµαι στα ζητήµατα που αφορούν το θέµα του glamping.
Μάλιστα, µε αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω την τοποθέτησή
µου. Έχω αφήσει, όπως λέω πολλές φορές, το καλύτερο για το
τέλος. Καλό το αστείο µε το «glamping», δηλαδή το glamorous
camping. Θα κάνουµε, λοιπόν, διακοπές σε κυριλέ σκηνές. Πολύ
ωραία.
Θα ήθελα µία ειλικρινή, όµως, απάντηση, κύριε Υπουργέ, στο
εξής ερώτηµα: Με το άρθρο 37 το Υπουργείο Τουρισµού θα δίνει
από αύριο το σήµα για µια εγκατάσταση η οποία ρητά προβάλλεται, προβλέπεται στο άρθρο 42, ότι µπορεί να περιέχει και περιοχές «NATURA».
Αυτό θα γίνεται, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές στο µεσοδιάστηµα για αυτές τις εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν και πριν ακόµη
το ΞΕΕ τις εκδώσει µέσω του άρθρου 40. Άρα, ουσιαστικά, υπάρχει ένα σοβαρό χρονικό διάκενο, στο οποίο δεν υπάρχει κανένα
technical description, καµµία τεχνική προδιαγραφή για ό,τι ενδεχοµένως σε µορφή υποδοµής ολοκληρωθεί. Είναι πάρα πολύ κρίσιµο.
Πείτε µου, λοιπόν, ποιο είναι το όριο πραγµατικά -και σας το
λέω µε την ιδιότητα του πολιτικού µηχανικού- ανάµεσα σε µία
υπερπολυτελή σκηνή και σε ένα λυόµενο αυθαίρετο. Είναι τα
υλικά του δώµατος; Είναι η περιγραφή αυτή; Είναι η θεµελίωση;
Είναι τα κοινωφελή δίκτυα; Είναι η επίστρωση δαπέδου; Τι είναι
τελικά αυτό, κύριε Υπουργέ;
Με τις ασυνάρτητες, λοιπόν, διατάξεις, όπως καταλαβαίνετε,
περί glamping ουσιαστικά τι κάνετε; Καλωσορίζετε, µάλιστα µε
ανοιχτές αγκάλες, µία νέα γενιά δασικών αυθαιρέτων.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Μαµουλάκη και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Παππάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν ξεκινήσω
θα ήθελα να πω κάτι στον συνάδελφό µου κ. Σαντορινιό από τη
Δωδεκάνησο.
Αυτή τη στιγµή δεν είναι µία η κάψουλα προστασίας για το
ΕΚΑΒ. Αυτή, τη στιγµή υπάρχουν τρεις. Ενηµερωτικά για το
Σώµα, µέχρι τις 10 Ιουνίου θα έχουµε δέκα στο σύνολο, οι οποίες
θα χρησιµοποιηθούν για ανάγκες -ευχόµαστε, βέβαια, να µην
υπάρξουν οι ανάγκες- µεταφοράς ατόµων που θα είναι ίσως
κρούσµατα κορωνοϊού από τα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα.
Είχα την τιµή να εκλεγώ Βουλευτής Δωδεκανήσου, του τόπου
που γεννήθηκα και µεγάλωσα. Την περασµένη Τρίτη, επισκέφθηκα τις δηµόσιες υπηρεσίες του νησιού µου. Κυκλοφόρησα
στο νησί. Κυκλοφόρησα στην αγορά µας. Κυκλοφόρησα στην
παλιά πόλη της Ρόδου που, άλλες εποχές, τέτοιες µέρες, έσφυζε
από ζωή, από χιλιάδες τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτονται τα
νησιά µας και ειδικά, τη Ρόδο και την Κω, ξεκινώντας από τέλη
Μαρτίου µε αρχές Απριλίου.
Περπάτησα σε άδειους δρόµους δυστυχώς. Μίλησα µε τους
νησιώτες, µε τους πολίτες, τους επιχειρηµατίες του χώρου του
τουρισµού και µε εργαζόµενους. Φαντάζοµαι ότι ξέρετε, τι µε
ρωτούσαν. Με ρωτούσαν: Τι θα γίνει µε τον τουρισµό; Πώς θα
περάσει το καλοκαίρι; Τι θα γίνει από Σεπτέµβρη, από Οκτώβρη;
Πώς θα βγει ο χειµώνας; Υπάρχει σχέδιο;
Το ίδιο µε ρωτούσαν και οι φορείς της Δωδεκανήσου από την
πρώτη µέρα που ξέσπασε αυτή η κρίση. Και πιστέψτε µε, από
την πρώτη ηµέρα κι εγώ και όλοι οι κυβερνητικοί και οι συνάδελφοί µου Βουλευτές, τουλάχιστον, της Νέας Δηµοκρατίας, ο
Υπουργός, ο Υφυπουργός είµαστε συνέχεια σε τηλεδιασκέψεις,
µαζί µε όλους.
Πρόκειται για µία κρίση που, όπως έχω ξαναπεί, ξεκίνησε ως
υγειονοµική και συνεχίζει ως οικονοµική. Και αυτό για το οποίο
θα αγωνιστούµε και θα κάνουµε είναι να µην αφήσουµε να θεριέψει και γίνει κρίση κοινωνική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί και πολλές από εσάς
ίσως έχετε επισκεφτεί τα πανέµορφα νησιά µας για διακοπές,
την όµορφη Δωδεκάνησο. Όσοι δεν τα έχετε επισκεφθεί σας δίνεται σήµερα η ευκαιρία. Σας καλώ εγώ προσωπικά και ο Υφυπουργός µας, ο Μάνος Κόνσολας, στα νησιά µας, να τα
επισκεφθείτε για να δείτε τις οµορφιές τους.
Όλοι γνωρίζετε και ξέρετε πως η Δωδεκάνησος είναι σηµαιοφόρος του ελληνικού τουρισµού, τον οποίο χαρακτηρίζουµε
όλοι ανεξαιρέτως ως την ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας.
Τα Δωδεκάνησα είναι όχι άδικα το µέρος της Ελλάδας που καταρρίπτει κάθε χρόνο τα ρεκόρ αφίξεων από το εξωτερικό. Η
υπερήφανη πρωτιά µας όµως έχει µία άλλη οπτική.
Η οικονοµία της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου εξαρτάται
σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα από τον τουρισµό, φτάνοντας σχεδόν το 97% του ΑΕΠ. Αυτό σηµαίνει ότι η οικονοµία των Δωδεκανήσων πλήττεται ανεπανόρθωτα από την κρίση του
κορωνοϊού, όπως άλλωστε πλήττεται και η ελληνική οικονοµία,
καθώς όπως γνωρίζουµε όλοι, το ΑΕΠ της χώρας µας κατά 25%
εξαρτάται από τον τουρισµό.
Σε αυτή την πρωτοφανή κρίση, λοιπόν, µε κάποιον τρόπο πρέπει να δράσουµε για να προστατεύσουµε το τουριστικό προϊόν
µας, για να σώσουµε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας µπορούµε, για να κρατήσουµε ζωντανές τις επιχειρήσεις
που µόλις έναν χρόνο πριν βγήκαν από τη στενωπό της δεκαετούς κρίσης.
Αυτό µπορεί να γίνει µε ένα σχέδιο δράσης, οργανωµένο, παρεµβατικό, ρεαλιστικό και εφαρµόσιµο, το οποίο όµως δεν είναι
στατικό και µονολιθικό, αλλά καθηµερινά εξελίσσεται και εµπλουτίζεται. Είναι το σχέδιο που εξήγγειλε την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδίκευσε ο αρµόδιος
Υπουργός µε τους συνεργάτες και τους Υφυπουργούς, Χάρη Θε-
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οχάρη και Μάνο Κόνσολα.
Είναι ένα σχέδιο µε δύο κύµατα χωρών που θα συνδεθούν αεροπορικά µε την Ελλάδα, µε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες για το
άνοιγµα των ξενοδοχείων και προβλέψεις για τη διαχείριση πιθανών κρουσµάτων.
Παράλληλα, ο υγειονοµικός εξοπλισµός που θα κατευθυνθεί
προς τα νησιά µας θα παραµείνει στα νησιά και στους κατοίκους.
Η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού και του κοινωνικού τουρισµού αποτελεί επίσης σηµαντικά βήµατα. Το ίδιο ισχύει και για
τη µείωση προκαταβολής του φόρου.
Θα ήθελα να σταθώ στην απόφαση για µείωση του ΦΠΑ στις
µεταφορές, τον καφέ, τα µη αλκοολούχα ποτά και το τουριστικό
πακέτο. Ιδιαίτερα σε αυτό θα ήθελα τα στελέχη του Υπουργείου
Οικονοµικών -γιατί τα στελέχη του Υπουργείου Τουρισµού πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση- να ακούσουν τους ειδικούς.
Θα ήθελα να επαναλάβω, όµως, το πάγιο και δίκαιο αίτηµα των
Δωδεκανησίων για µία ακόµα φορά από αυτό το Βήµα, για επαναφορά των µειωµένων φορολογικών συντελεστών, ως ένα ελάχιστο µέτρο, ειδικά σε αυτές τις τόσο δύσκολες και σκληρές
συνθήκες.
Θα ρωτήσει κάποιος: Είναι αρκετά τα µέτρα αυτά; Είναι τα µοναδικά µέτρα; Θα είµαι ειλικρινής. Όχι, δεν είναι. Είναι, όµως, το
πρώτο από τα πολλά βήµατα που θα γίνουν και από αποφάσεις
που ίσως σήµερα φαίνονται τολµηρές, αλλά στο µέλλον θα φαντάζουν αναγκαίες.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία είναι ένα πρώτο αναγκαίο βήµα, ένα βήµα για την ανανέωση
και τον εκσυγχρονισµό του τουριστικού αποτυπώµατος της Ελλάδος.
Ο καταδυτικός τουρισµός αποτελεί µία από τις καινοτοµίες
του νοµοσχεδίου. Το περασµένο έτος ένας συνεργάτης µου ταξίδεψε στο Κατάρ. Εκεί, λοιπόν, ένας κρατικός αξιωµατούχος του
είπε ότι είχε έρθει στην όµορφη Νίσυρο στα Δωδεκάνησα γιατί
ήθελε να κάνει καταδύσεις.
Γιατί να µην µπορεί η Ελλάδα να διαφηµίσει τον καταδυτικό
τουρισµό σε χώρες που βλέπουν τις δικές µας θάλασσες σε φωτογραφίες ή στο YouTube ή σε διάφορα βίντεο, τα ναυάγια που
υπάρχουν στους βυθούς µας και τις ενάλιες αρχαιότητες; Δεν
έχουν πολλές χώρες αυτή τη δυνατότητα. Με το νοµοσχέδιο
αυτό που καταθέτει σήµερα το Υπουργείο Τουρισµού η Ελλάδα
την αποκτά.
Το glamping είναι µια νέα µορφή τουρισµού που παντρεύει την
πολυτέλεια µε το παραδοσιακό camping και τη φύση. Η Ελλάδα
είναι ένας παραδοσιακός προορισµός camping, που µπορεί να
εξελίξει κι άλλο το προϊόν της. Το κάνει µε το νοµοσχέδιο αυτό.
Την ίδια στιγµή, επιµηκύνεται η τουριστική περίοδος, απόφαση
αναγκαία τη συγκεκριµένη περίοδο, σε µια προσπάθεια να τονωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο τουρισµός, κάτι το οποίο γνωρίζουµε όλοι. Και θέλω να γνωρίζετε και εσείς ότι χρόνια τώρα
το ζητούν οι επιχειρηµατίες, οι νησιώτες, οι κάτοικοι των νησιών
µας.
Βασικός στόχος όσων περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο είναι
να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι τοπικές οικονοµίες και να προκύψουν ή να προστεθούν θέσεις απασχόλησης.
Με τον τρόπο αυτόν ενισχύεται η επισκεψιµότητα των προορισµών και εµπλουτίζεται ακόµη περισσότερο το ελληνικό τουριστικό προϊόν.
Δεν θα ήθελα να παραλείψω να αναφερθώ και στην τροπολογία για τα τραπεζοκαθίσµατα και τις αλλαγές που γίνονται, ώστε
να δοθεί η δυνατότητα µεγαλύτερης ευελιξίας στον χώρο της
εστίασης. Συνηθίζουµε να βλέπουµε µε σκεπτικισµό τις τροπολογίες. Στην προκειµένη περίπτωση, η συγκεκριµένη τροπολογία
-πιστέψτε µε- δίνει ένα φιλί ζωής στην εστίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρίνω πως όλοι αντιλαµβάνεστε
ότι ο τουρισµός είναι το πιο σηµαντικό εθνικό προϊόν που διαθέτει η χώρα αυτή µετά τον πολιτισµό και την ιστορία µας. Στις δράσεις για τον τουρισµό δεν χωρούν µικροκοµµατικές λογικές και
πολιτικά οφέλη. Μην ξεχνάτε, πως όταν µιλάµε για τουρισµό δεν
αναφερόµαστε σε κάτι αυθαίρετο, αλλά σε χιλιάδες επιχειρήσεις,
σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζοµένους που ζουν από τις τουριστικές σεζόν.
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Τους περασµένους µήνες, ολόκληρος ο πλανήτης επαίνεσε
την Ελλάδα για τους χειρισµούς της στη διαχείριση της πανδηµίας. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει έστω και ένας Βουλευτής
που δεν ένιωσε υπερήφανος, όταν διάβασε ξένα ΜΜΕ που κάποτε µας έδειχναν µε το δάχτυλο και µιλούσαν µε ειρωνικά σχόλια για εµάς, τώρα να µας δείχνουν ως παράδειγµα προς µίµηση.
Είναι στο χέρι µας, λοιπόν, να δείξουµε σε ολόκληρο τον πλανήτη ότι η Ελλάδα µπορεί να προστατέψει µε την ίδια επιτυχία
τους ανθρώπους της και ένα σηµαντικό κοµµάτι της οικονοµίας
της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, βάλτε την
κοµµατική σας ταυτότητα στο συρτάρι και σταθείτε στην εθνική
προσπάθεια µιας Κυβέρνησης που εµπιστεύονται οι Έλληνες πολίτες, της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σταθείτε
εθνικά και όχι κοµµατικά και στηρίξτε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Παππά, και για τον χρόνο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για να κάνω τυπικά δεκτή την
τροπολογία µε αριθµό πρωτοκόλλου 311/4, την οποία υποστήριξε ο Υπουργός Άµυνας προηγουµένως.
Και να πω, επίσης, πως προσθέτουµε στον τίτλο «και άλλες
διατάξεις» στο τέλος, ώστε να αποτυπώνει καλύτερα τη µορφή
του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει τώρα ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, ο τουρισµός µαζί µε τον
πρωτογενή τοµέα αποτελεί θα έλεγα τη βαριά βιοµηχανία της
χώρας µας και η επανεκκίνηση του κλάδου του τουρισµού αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την οικονοµία µας, ιδιαίτερα για την
τοπική οικονοµία της νησιωτικής µας Ελλάδας.
Η νησιωτική Ελλάδα καθορίζεται από τον τουρισµό, τουτέστιν,
αγαπητοί συνάδελφοι, είναι κρίσιµο, µιας και υπό κανονικές συνθήκες θα είχε ήδη αρχίσει η θερινή σεζόν, να δώσουµε όλο το
βάρος το επόµενο διάστηµα στον τουρισµό και στην επανεκκίνησή του.
Ακούσαµε το σχέδιο της Κυβέρνησης για τη σταδιακή άρση
των µέτρων στον κλάδο του τουρισµού, διαπιστώνοντας, όµως,
ότι παρά τις προσπάθειές σας, κύριοι Υπουργοί, υπάρχουν ελλείψεις, µε κυριότερη την έλλειψη υγειονοµικών πρωτοκόλλων.
Εδώ, αγαπητοί Υπουργοί, να παρατηρήσω ότι αν οι επαγγελµατίες του κλάδου δεν γνωρίζουν σαφώς και εγκαίρως το πλαίσιο στο οποίο σε είκοσι µέρες θα λειτουργήσουν τα καταστήµατά
τους, θα επικρατήσει χάος.
Θετικό είναι ότι ο διεθνής Τύπος κάνει συνεχείς αναφορές για
την Ελλάδα δείχνοντας τη χώρα µας ως έναν ασφαλή και ελκυστικό προορισµό. Αυτό είναι σηµαντικό και µπράβο σε όλους
µας. Ωστόσο, εµείς οφείλουµε µε απόλυτη ασφάλεια να κεφαλαιοποιήσουµε αυτή την εθνική µας επιτυχία. Και αυτό µπορεί να
γίνει κυρίως µε σαφή κοινά ευρωπαϊκά υγειονοµικά πρωτόκολλα
λειτουργίας, τόσο στον τουρισµό όσο και στις µεταφορές και µετακινήσεις.
Εδώ θα ήθελα να τονίσω, αγαπητοί Υπουργοί, ότι ως Έλληνες
έχουµε δηµιουργήσει για τη χώρα µας ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών µας στον τουρισµό, όπως µε την
Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία. Και αυτό, λοιπόν, το πλεονέκτηµά
µας θα πρέπει να το εκµεταλλευτούµε µε την καλύτερη προετοιµασία και την ασφαλή υποδοχή των τουριστών. Και αυτό είναι,
θα έλεγα, το πλέον σηµαντικό.
Κύριε Υπουργέ, φέρνετε ένα νοµοσχέδιο προς ψήφιση µε ρυθµίσεις για νέες µορφές τουρισµού, αλλά και διατάξεις που έχουν
να κάνουν µε το πολεοδοµικό και περιβαλλοντικό αποτύπωµα.
Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου περιέχει ρυθµίσεις για τον
καταδυτικό τουρισµό. Πρόκειται για µια νέα µορφή τουρισµού
ταχεία αναπτυσσόµενη, που µπορεί πραγµατικά να αξιοποιηθεί
από τη χώρα µας µε σηµαντικά οφέλη για την οικονοµία µας. Ας
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µην ξεχνάµε ότι υπάρχουν χώρες που αποτελούν προορισµό καταδυτικού τουρισµού προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον
κόσµο.
Το νοµοσχέδιο, ωστόσο, αντιµετωπίζει µε τρόπο αποσπασµατικό τον καταδυτικό τουρισµό και το λέω αυτό διότι ο καταδυτικός τουρισµός περιλαµβάνει ένα σύνολο προ-δραστηριοτήτων
που δεν εξαντλούνται µε απλή υποβρύχια περιήγηση για την
οποία µιλά φυσικά το νοµοσχέδιο. Αντιθέτως, συνδυάζονται τόσο
µε χερσαίες δραστηριότητες, όπως οι εκθεσιακοί χώροι, όσο και
µε άλλες υποβρύχιες δραστηριότητες, όπως events και υποβρύχιο αθλητισµό.
Ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι, µε τις ρυθµίσεις που έρχονται
και µε τον ορισµό που δίνεται από πλευράς Υπουργείου για τον
καταδυτικό τουρισµό δεν προωθείται το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων. Τι κάνετε, ωστόσο, εσείς σήµερα, κύριοι Υπουργοί;
Αντιµετωπίζετε το θέµα αυτό µε τη µορφή θεµατικού τουρισµού,
όπως και εν γένει τον εναλλακτικό τουρισµό, χωρίς ολοκληρωµένο σχέδιο.
Κύριοι Υπουργοί, θεσµοθετείτε το Συµβούλιο Καταδυτικού
Τουρισµού αυξάνοντας τη γραφειοκρατία, ενώ θα µπορούσε να
προβλεφθεί ένα όργανο µε ευρύτερες αρµοδιότητες και αντικείµενο τις διάφορες µορφές του εναλλακτικού τουρισµού. Εδώ θα
ήθελα την απάντησή σας, γιατί άλλωστε το στοίχηµα όλων µας
είναι η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και όχι η γιγάντωσή
της.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έρχοµαι στους επισκέψιµους ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους. Βασική αρχή θα πρέπει να είναι ο συνδυασµός τουριστικής ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Ωστόσο, οι ρυθµίσεις που περιέχει το
νοµοσχέδιο για τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους προκαλούν τον προβληµατισµό µας, όπως το άρθρο 6. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού θα πρέπει να είναι
σε κάθε περίπτωση αρµόδιος φορέας διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων και όχι µόνο όταν δεν έχει ορισθεί άλλος φορέας.
Δηλαδή οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι δεν µπορούν να λειτουργούν µε διαφορετικό καθεστώς από τους χερσαίους.
Σηµαντικό είναι, επίσης, το ζήτηµα της προστασίας των αρχαιοτήτων που αφορά τόσο την κατάδυση των επισκεπτών όσο και
την αναχώρηση και την επιστροφή τους σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Και τούτο διότι λόγω της απουσίας φυσικών συνόρων είναι ευάλωτοι σε παράνοµες ενέργειες.
Εδώ διερωτώµαι: Άραγε πως ξέρουµε πως ένας τουρίστας,
κύριε Υπουργέ, που θα καταδυθεί και θα γνωρίσει τον αρχαιολογικό χώρο, δεν θα επανέλθει σε αυτόν από άλλο σηµείο, εκτός
ωραρίου λειτουργίας του, επεµβαίνοντας και αφαιρώντας αρχαιότητες; Τα έχουµε ζήσει αυτά κατά το παρελθόν.
Γι’ αυτό η µόνη λύση είναι η προσεκτική επιλογή των επισκέψιµων χώρων από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και η συνεχής επιτήρησή τους µε περιπολίες και κάθε πρόσφορο µέσο
ναυτιλίας, όπως ραντάρ και αλλά µέσα σύγχρονης τεχνολογίας.
Και τούτο φυσικά για να επιτυγχάνεται η άµεση επέµβαση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σηµαντικές είναι οι αλλαγές που φέρνει
το νοµοσχέδιο και σε επίπεδο πολεοδοµικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Ωστόσο, θα έλεγα ότι δίνει τη δυνατότητα για παρεµβάσεις σε ευαίσθητες και προστατευόµενες περιοχές, χωρίς
µάλιστα σαφείς προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπικού χαρακτήρα τής κάθε περιοχής, χωρίς
προϋποθέσεις για την ποιότητα των τουριστικών επενδύσεων,
ώστε να εναρµονίζονται φυσικά µε το φυσικό περιβάλλον.
Κύριοι Υπουργοί, θα σταθώ στο άρθρο 22, όπου προβλέπεται
ζώνη προστασίας περιµετρικά των ορίων περιοχών ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα να εγείρεται ζήτηµα
αντισυνταγµατικότητας. Και τούτο διότι µε τον τρόπο αυτόν ακίνητα τρίτων που γειτνιάζουν µε τις περιοχές αυτές θα υπόκεινται
σε ειδικούς όρους και περιορισµούς χρήσης γης για τους όρους
δόµησης προς όφελος φυσικά των µεγάλων τουριστικών επενδύσεων.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να το ξαναδείτε και περιµένουµε την απάντησή σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν κατακλείδι αυτό που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε όλοι είναι: ποια τουριστική ανάπτυξη θέ-
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λουµε -και αυτό για µένα είναι το ζητούµενο. Για µας φυσικά, το
Κίνηµα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, η απάντηση είναι µία: αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, που σέβεται και αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον µε σεβασµό στις επόµενες γενιές.
Με τις σκέψεις αυτές έχουµε καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις διά του εισηγητή µας κ. Γιώργου Φραγγίδη και περιµένουµε φυσικά να τις κάνετε αποδεκτές. Άκουσα και την
τροπολογία για τα τραπεζοκαθίσµατα. Θεωρώ ότι είναι στη θετική κατεύθυνση και πρέπει να γίνει αποδεκτή.
Τέλος, θετική εξέλιξη, κύριε Υπουργέ, είναι τα όσα αναφέρατε
περί τουριστικής εκπαίδευσης και µπράβο σας. Κατάρτιση και
εκπαίδευση, λοιπόν, για τον τουρισµό είναι τα απαραίτητα συστατικά. Κάντε το πράξη!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Κωνσταντόπουλε, και για τον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κρίτων Αρσένης για τη δευτερολογία
του. Έχει πολλαπλούς ρόλους κι έτσι θα µιλήσει όσο χρόνο χρειάζεται.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως πάντα θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος και δεν θα χρησιµοποιήσω τον χρόνο µου.
Ο λόγος της παρέµβασής µου είναι, επειδή ακούγεται ξανά και
ξανά από τους συναδέλφους, κυρίες και κυρίους Βουλευτές της
Συµπολίτευσης, ότι τα µέτρα για τις παραλίες -αυτά τα µέτρα
που, όπως είπα, καταγγέλλει η ίδια η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» µε χθεσινό
της άρθρο, αλλά και πριν από µερικές µέρες µε άλλο άρθροαφορούν τον κορωνοϊό και θέλω να είναι ξεκάθαρο.
Κύριε Υπουργέ, αν αφορούν τον κορωνοϊό, γράψτε ότι θα
ισχύουν µόνο για όσο ισχύουν τα έκτακτα µέτρα για τον κορωνοϊό. Αλλιώς, ας είµαστε ειλικρινείς, δεν αφορούν τον κορωνοϊό.
Δεν έχουν σχέση µε τα άλλα µέτρα για τις ξαπλώστρες, τα ειδικά
µέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση και είναι µόνιµα µέτρα που θα ευνοούν τα ξενοδοχεία ή τα άλλα είδη καταλυµάτων, τα οποία είναι
µπροστά σε παραλίες και αιγιαλό. Αν δεν ισχύει αυτό και αφορούν τον κορωνοϊό, γράψτε το. Φέρτε νοµοτεχνική και γράψτε
ότι θα ισχύουν για όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση και ότι µετά
το άρθρο αποσύρεται. Θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό.
Επίσης, επειδή ξέχασα στην παρέµβαση ως Κοινοβουλευτικός
να τοποθετηθώ επ’ αυτού, κατ’ αρχάς θα θέλαµε να σας συγχαρούµε πραγµατικά που ακούσατε την καταγγελία µας και την καταγγελία του ΕΛΚΕΘΕ και στο άρθρο 8 βάλατε την προϋπόθεση
για µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι τεράστια η διαφορά µε αυτές τις τρεις λέξεις και νοµίζω ότι µειώνεται πάρα
πολύ η πιθανή ζηµιά, γιατί τουλάχιστον θα υπάρχει ένας έλεγχος
ποια ήταν η πρότερη κατάσταση και ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις µε τις οποίες θα γίνεται οποιαδήποτε παράβαση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Σουκούλη - Βιλιάλη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν τοποθετηθώ για το νοµοσχέδιο, θα ήθελα να πω ότι το να
ακούµε από τον κ. Παππά εδώ στο Βήµα της Βουλής τροµακτικές
διχαστικές θεωρίες περί «δεξιού» και «αριστερού» τουρισµού
αποτελεί υπέρτατο δείγµα της κοινωνικής και πολιτικής αποµόνωσης που έχει βρεθεί πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο άκρατος λαϊκισµός δεν
βοηθάει και δεν περνάει πια.
Η Κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισαν την κοινωνική εµπιστοσύνη στην υγειονοµική κρίση και προχωρούν µε
ψυχραιµία, συνέπεια, υπευθυνότητα και σοβαρότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να τοποθετηθούµε
σήµερα στο νοµοσχέδιο που αφορά στην αναπτυξιακή διαδικασία για έναν πάρα πολύ σηµαντικό παραγωγικό τοµέα, στον
οποίο η χώρα µας έχει να επιδείξει σαφή συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Ας µην κρυβόµαστε, µιλάµε για το παραγωγικό πεδίο που
στα χρόνια της κρίσης κράτησε τη χώρα ζωντανή, αλλά και απέδειξε τις τεράστιες αναπτυξιακές του δυνατότητες ακόµα και
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όταν όλα γύρω είχαν περιέλθει σε µία τεράστια οικονοµική δίνη.
Διότι ο τουρισµός έπαιζε, παίζει και θα παίζει καθοριστικό ρόλο
στη διάρθρωση του οικονοµικού µας κύκλου.
Οφείλουµε, όµως, να κατανοήσουµε ότι η διατήρηση και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού µας προϊόντος
στην παγκόσµια τουριστική αγορά δεν είναι µία διαδικασία στατική. Η ευελιξία και η ταχύτατη προσαρµογή µας στα νέα δεδοµένα προτιµήσεων και των ξένων και των εγχώριων τουριστών
αποτελεί µόνιµο ζητούµενο, στο οποίο καλούµαστε να δώσουµε
δυναµικές απαντήσεις. Μόνον έτσι θα µπορέσουµε να αυξήσουµε την υπεραξία του παραγόµενου αποτελέσµατος προς
όφελος και της χώρας και των πολιτών.
Πού βρισκόµαστε, όµως, και πού θέλουµε να πάµε; Παρ’ ότι ο
µαζικός τουρισµός συνεχίζει να αποτελεί ένα µεγάλο κοµµάτι της
τουριστικής αγοράς, παρατηρείται µία σηµαντική στροφή προς
τις ειδικές µορφές τουρισµού. Αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε
απλά µία παροδική τουριστική τάση. Στην εποχή της πληροφορίας οι τουρίστες έχουν πολύ µεγαλύτερη δυνατότητα να ερευνήσουν, αλλά και να ταυτίσουν τα δικά τους εξατοµικευµένα
ενδιαφέροντα µε τις προσφερόµενες δυνατότητες εξυπηρέτησης από τουριστικούς προορισµούς.
Αποτέλεσµα αυτής της δυνατότητας είναι ότι οδηγούµαστε σε
ένα µοντέλο που η αναζήτηση ξεχωριστών και αυθεντικών εµπειριών θα πρέπει να διέπεται από ορισµένα κύρια χαρακτηριστικά.
Αυτό δείχνουν όλο και περισσότερες έρευνες στο τουριστικό
πεδίο. Η αναζήτηση πνευµατικής, σωµατικής αλλά και ψυχολογικής ευεξίας και χαλάρωσης σε ένα φυσικό περιβάλλον, όπου
το ανθρώπινο χέρι έχει κάνει τη µικρότερη παρέµβαση, φαίνεται
ότι αναδεικνύεται από ένα µέρος των τουριστών ως το σηµαντικότερο κριτήριο επιλογής του ταξιδιωτικού τους προορισµού. Σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν επιθυµούν πλέον µία µονοθεµατική εµπειρία, αλλά αντίθετα αναζητούν µία πολυδιάστατη εµπειρία συναισθηµάτων και γνώσης, αλλάζουν άρδην το
ζητούµενο ολιστικό µοντέλο του προσφερόµενου τουριστικού
προϊόντος. Μία κατηγορία τέτοιων ταξιδιωτών είναι οι λεγόµενοι
«millennials» που έχουν γεννηθεί µεταξύ του 1981 και του 1995,
οι οποίοι το 2025 θα αποτελούν το 50% των ταξιδιωτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί πολιτική και προσωπική
µου πεποίθηση ότι αυτό που ονοµάζουµε «εναλλακτικό τουρισµό»,
δηλαδή τον ειδικό τουρισµό -οινοτουρισµός, οικοτουρισµός,
αγροτουρισµός, ιατρικός τουρισµός, αρχαιολογικός και πολιτιστικός τουρισµός- θα αποτελέσει τον κυρίαρχο πυλώνα στην τουριστική αγορά για τα πολλά επόµενα χρόνια και νοµίζω ότι αυτό δεν
πρέπει να µας φοβίσει. Αυτή η µεταστροφή των τουριστικών προτιµήσεων δεν πρέπει να µας φοβίζει. Αντίθετα, η χώρα µας διαθέτει όλα τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά, ώστε να πρωταγωνιστήσει
στην παγκόσµια τουριστική αγορά.
Αν θέλετε, προσωπικά, εκτιµώ ότι αυτό το πλαίσιο ταιριάζει και
ευνοεί καλύτερα τη δική µας στρατηγική στόχευση, διότι, πρώτον κατ’ αυτόν τον τρόπο συνδυάζουµε το τουριστικό µας προϊόν
µε την προστασία του φυσικού µας περιβάλλοντος αφού κάθε
παρέµβαση θα είναι φιλικότερη προς το φυσικό οικοσύστηµα.
Δεύτερον, στηρίζουµε τις επιµέρους τοπικές οικονοµίες ακόµα
και αποµακρυσµένων περιοχών που δεν συµµετείχαν µέχρι σήµερα ενεργά στα οφέλη από το παραγόµενο τουριστικό αποτέλεσµα.
Τρίτον επιµηκύνουµε την τουριστική περίοδο. Τέταρτον, δηµιουργούµε µία διάδοχη κατάσταση καθώς δηµιουργούνται επενδύσεις στον τόπο µας, άρα βοηθάµε να µείνουν τα παιδιά µας
στον τόπο µας και, πέµπτον, θα επωφεληθούν παράλληλα και
συνδυαστικά και άλλοι τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, όπως
για παράδειγµα η αγροτική οικονοµία. Εν τέλει, θα επιτύχουµε
τη βιώσιµη ανάπτυξη µε όρους ποιοτικής εργασίας και καινοτόµου επιχειρηµατικότητας.
Το νοµοσχέδιο που παρουσιάζει σήµερα το Υπουργείο Τουρισµού κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι ακριβώς υποστηρίζει την παραπάνω στρατηγική φιλοσοφία, είτε µε την ανάπτυξη
του καταδυτικού τουρισµού και την προσφορά ξεχωριστών εµπειριών από τον υποθαλάσσιο µαγευτικό µικρόκοσµο, είτε εισάγοντας και ρυθµίζοντας νοµοθετικά νέες τάσεις της τουριστικής
αγοράς, όπως το glamping, δηλαδή η πολυτελής διαµονή στη
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φύση και, µάλιστα, αίροντας τις γνωστές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις µε τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου, ώστε να
µη χρειάζονται ακόµα και επτά υπογραφές Υπουργών για τον χαρακτηρισµό µιας περιοχής ως καταδυτικό πάρκο. Και δεν είναι
µόνον οι επτά Υπουργοί που υπογράφουν, αλλά είναι και οι Υπηρεσίες που είναι πριν από τις υπογραφές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµπλουτίζουµε το τουριστικό
µας προϊόν προς την κατεύθυνση των σύγχρονων τάσεων της
παγκόσµιας τουριστικής αγοράς. Κινούµαστε µε αυτοπεποίθηση
στην ισχυροποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της
χώρας µας στο πεδίο του τουρισµού. Έχουµε τα πρωτογενή
υλικά ώστε να επιτύχουµε µεγαλύτερο και ποιοτικότερο παραγόµενο αποτέλεσµα στο πεδίο της τουριστικής οικονοµίας και,
έτσι, να δώσουµε την προστιθέµενη αξία στο προϊόν µας, που
είναι µεγαλύτερη από αυτή που είναι σήµερα.
Μπορούµε καλύτερα και µπορούµε για περισσότερους, διότι
ένας πρωινός περίπατος στην Καστανιά, µία παρατήρηση πουλιών στη λίµνη της Στυµφαλίας, συνοδευόµενη µάλιστα από µία
σύντοµη περιήγηση στο Μουσείο Περιβάλλοντος, ένα εξαιρετικό
γεύµα τοπικών προϊόντων στη Λαύκα θα δώσουν τις απαραίτητες
ανάσες χαλάρωσης και ευεξίας.
Είχα πει στην επιτροπή, όπου µας ταξίδεψα στα µονοπάτια της Ζήρειας, στα οινοποιεία της Νεµέας και στο αρχαίο
στάδιο της Νεµέας -άλλες ανάσες γνώσης και εµπειρίας- ότι
στην Ολοµέλεια θα κατέβω και στο παραλιακό µέτωπο της Κορινθίας µας, κύριε Πρόεδρε!
Και για να σεβαστώ τον χρόνο, εκτός από τα χιλιόµετρα
ακτογραµµών -που δεν έχει Αρκαδία, έχει η Κορινθία- και στον
Σαρωνικό και στον Κορινθιακό, θα ήθελα να κάνουµε µία
«βουτιά» και στην ιστορία και να συναντήσουµε τον Κάλαµo στη
Σολυγεία, το αρχαίο λιµάνι στο Λέχαιο, το αρχαίο λιµάνι στις
Κεχριές, µε τα βήµατα του Αποστόλου Παύλου, όλα υψίστης
αρχαιολογικής σηµασίας και αξίας, όλα υψίστης πολιτισµικής
αξίας, όλα υψίστης -τώρα πια- και καταδυτικής αξίας. Και, ναι,
αυτό είναι το σπίτι µας και είναι ολόκληρο υψίστης αξίας! Η
Ελλάδα µας έχει αξία!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
(Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος):
Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Ο κ. Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Η συζήτηση σήµερα έχει δύο
σκέλη. Το ένα σκέλος αφορά την ύλη του νοµοσχεδίου και το
δεύτερο προφανώς τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού
προχθές. Παρά την ευφορία στα µίντια τις πρώτες ώρες,
δυστυχώς, τα προβλήµατα ακόµα είναι εδώ.
Αφήστε τον ΣΥΡΙΖΑ και ελάτε να ακούσουµε µαζί τον κόσµο της
αγοράς, της επιχειρηµατικότητας, της εργασίας. Πάµε να
διαβάσουµε ξανά µαζί την έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ, που παρουσιάζει
µία πνιγηρή κατάσταση για τη µικρή και τη µεσαία επιχειρηµατικότητα. Ελάτε να συνοµιλήσουµε µε τον κόσµο, που τους
τελευταίους δύο µήνες ζει µε 800 ευρώ, δηλαδή µε 400 ευρώ τον
µήνα.
Πραγµατικά, πού είναι το σχέδιο; Η Κυβέρνηση µιλάει για
µέτρα-γέφυρα. Πού είναι το τέλος αυτής της γέφυρας; Μήπως
στην εκλογική απόδραση; Η Κυβέρνηση δυστυχώς οδηγεί την
οικονοµία σε ένα σπιράλ ύφεσης και κοινωνικής καταστροφής.
Αφήνει τους εργαζόµενους είτε στην επιλογή να αποδεχτούν
µείωση µισθών 20% είτε να δεχθούν το σχέδιο εκ περιτροπής
εργασίας είτε να οδηγηθούν σε απολύσεις. Απουσιάζουν
παντελώς τα ισχυρά µέτρα απευθείας στήριξης της µικροµεσαίας
επιχειρηµατικότητας και, δυστυχώς, οι υποσηµειώσεις, οι
εξαιρέσεις, οι αστερίσκοι πολλές φορές καταργούν το σύνολο της
διάταξης που θα άµβλυνε κάποιες καταστάσεις.
Είναι τυχαίο άλλωστε ότι αναµένεται να καταγράψουµε τη
βαθύτερη ύφεση, τη µεγαλύτερη ανεργία και τις µεγαλύτερες
ανισότητες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο; Πέρα από τον κορωνοϊό
και τον καπιταλισµό, όπως µας είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, µήπως
φταίει καθόλου και ο κ. Μητσοτάκης; Έχει αρχίσει να
σχηµατίζεται η εικόνα ότι όλα τα καλά που συµβαίνουν, για
παράδειγµα στην αντιµετώπιση της εξάπλωσης του ιού στη χώρα
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µας, είναι αποτέλεσµα πρωτοβουλιών του Πρωθυπουργού, ενώ
για όλα τα άσχηµα, τα δύσκολα, τα δυσάρεστα, πάντα φέρεται
να φταίει κάποιος άλλος: η συγκυρία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρωπαϊκή
Ένωση, ο καπιταλισµός.
Αυτή δεν είναι ώριµη πολιτική συµπεριφορά αλλά συµπεριφορά
καλοµαθηµένων, ανεύθυνων παιδιών. Πολιτική, µεταξύ άλλων,
είναι να έχεις την τέχνη να προβλέπεις, διότι αλλιώς θα γίνονταν
όλα τυχαία. Λέµε, για παράδειγµα, ότι σήµερα συζητάµε για τις
αεροπορικές εταιρείες, για τον τουρισµό, για τις τράπεζες χωρίς
προβλέψεις, χωρίς παραδοχές, χωρίς σενάρια; Μόνο για τους
εργαζόµενους και τους µικροµεσαίους δεν υπάρχουν προβλέψεις;
Να πάµε λίγο να δούµε τους τηλεργαζόµενους, τώρα που
έχουµε µπει σε αυτή τη διαδικασία της τηλεργασίας; Πραγµατικά
ποιες δικλίδες ασφαλείας υπάρχουν για να ελέγξουµε πότε
ξεκινά και πότε τελειώνει η τηλεργασία; Ποιος πληρώνει το
κινητό, το σταθερό, το ρεύµα στο σπίτι, το κοµπιούτερ, τον
εκτυπωτή, το scanner, το air condition και τη θέρµανση του
τηλεργαζόµενου εργαζόµενου; Πώς αντιµετωπίζεται νοµοθετικά
ένα φιλικό τηλέφωνο του διευθυντή στον υφιστάµενο, που του
λέει να ετοιµάσει κάτι «µικρό» που ξέχασε στις 10 το βράδυ; Τι
σηµαίνει ένα e-mail του προϊσταµένου στις 12 το βράδυ όταν
ξεκινά µια σύσκεψη στις 8 το πρωί; Για όλα αυτά προς το παρόν
δεν υπάρχουν απαντήσεις.
Η Κυβέρνηση δείχνει να αντιµετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία,
όπως, δυστυχώς, και οι Ευρωπαίοι νεοφιλελεύθεροι. Θυµάστε
τις πρώτες µέρες τον κ. Βρούτση να λέει ότι γράφεται ξανά το
εργασιακό δίκαιο της χώρας. Είχε δίκιο. Αυτό γίνεται αυτή τη
στιγµή. Εφαρµόζετε για δεύτερη φορά µέσα σε µία δεκαετία
νεοφιλελεύθερους πειραµατισµούς και ιδεολογικοπολιτικές
εµµονές. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που αποκήρυξε στη
συνέντευξή του στο CNN τον νεοφιλελευθερισµό, στην πράξη
έρχεται να τον εφαρµόσει.
Λέµε πολλά για τη µεσαία τάξη. Το ερώτηµα για τη µεσαία
τάξη στη φάση που βρισκόµαστε είναι υπαρξιακό. Το µεγάλο
ερώτηµα της εποχής δεν είναι αν η µεσαία τάξη θα ψηφίζει το
άλφα, το βήτα ή το γάµµα κόµµα, όπως νοµίζουν µερικοί, αλλά
αν θα συρρικνωθεί σε µη αντιστρεπτό βαθµό, αν θα
περιθωριοποιηθούν όσοι άντεξαν τη δεκαετή κρίση, εάν θα
υπάρχει ένας νέος κύκλος φτωχοποίησης και καταστροφής. Το
βασικό ερώτηµα, δηλαδή, είναι ποια θα είναι η διάρθρωση, η
δοµή της ελληνικής οικονοµίας και η ραχοκοκαλιά της το 2030.
Η Κυβέρνηση τι λέει γι’ αυτό; Έχει να προτείνει κάτι παραπάνω
από ένα µεταµφιεσµένο πρόγραµµα λιτότητας; Ο κ. Μητσοτάκης,
βεβαίως, προεκλογικά είχε κάνει σηµαία της καµπάνιας της Νέας
Δηµοκρατίας τη στήριξη στη µεσαία τάξη. Όλα αυτά τώρα,
βεβαίως, φαίνεται ότι δεν χωράνε στο πρόγραµµά του µέσα σε
αυτή τη δυσκολία.
Ακούσαµε προχθές σε ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ότι οι
εξελίξεις στην Ευρώπη είναι καλές. Πού έχει δει ο κ. Μητσοτάκης
τις καλές εξελίξεις στην Ευρώπη; Δεν ακούει την κ. Λαγκάρντ
που λέει «too little, too late»; Δεν βλέπει πόσα ξοδεύουν για τη
στήριξη της οικονοµίας τους οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής;
Δεν βλέπει τι κάνει η ίδια η Γερµανία για τη γερµανική οικονοµία;
Ας το σκεφτούν αυτό όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες -όχι
µόνο οι µικροµεσαίοι αλλά και οι µεγάλοι- τι σηµαίνει αυτή η
ευρωπαϊκή ανισορροπία για την Ελλάδα και για τις επιχειρήσεις
µας.
Έθεσε ο κ. Λιβανός δύο σηµαντικά θέµατα στην τοποθέτησή
του προηγουµένως. Επιδοτούµε, λέει, την εργασία, δεν δίνουµε
επιδόµατα στους τεµπέληδες για να κάθονται. Δηλαδή, κύριε
Λιβανέ, λέτε ότι το 27% της ανεργίας που αφήσατε το 2015 ήταν
τεµπέληδες; Δηλαδή το 17% της ανεργίας που αφήσαµε εµείς
το 2019 είναι τεµπέληδες; Μειώθηκε στην Ελλάδα µέσα σε
τέσσερα χρόνια 10% η τεµπελιά; Το επιχείρηµα της τεµπελιάς
είναι ένα αδίστακτο επιχείρηµα. Είναι το επιχείρηµα το οποίο
έλεγαν κάποιες χώρες το 2010 για την Ελλάδα, για την
Πορτογαλία, για την Ισπανία. Αν είναι δυνατόν!
Μίλησε ο κ. Λιβανός για ιδεολογία. Για πείτε µας, κύριε Λιβανέ,
πως αυτορρυθµίζει η αγορά τα πράγµατα σε περιόδους κρίσης;
Είναι οικονοµικό βάρος το δηµόσιο σύστηµα υγείας; Τι έγινε µε
τη «LUFTHANSA» και τι σκέφτεστε να κάνετε µε την «AEGEAN»;
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Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους σε κρίση; Υπάρχουν κοινωνικά
αγαθά ή υπάρχουν µόνο εµπορεύµατα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό, λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν µπορείτε.
Είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στις ανακοινώσεις ότι είχαµε
εξαιρετικούς µήνες τον Γενάρη και τον Φλεβάρη. Μα, εµείς
παραδώσαµε ανάπτυξη 2,8% και στο τέταρτο τρίµηνο του 2019
ήταν στο 1%, ενώ η Νέα Δηµοκρατία έλεγε ότι θα φτάσει σε
ανάπτυξη 4%. Τα στοιχεία για τον Γενάρη και τον Φλεβάρη -προ
του κορωνοϊού- εµφάνιζαν σαφή απόκλιση ως προς τους
στόχους σε σχέση µε τον προϋπολογισµό που εσείς είχατε
ψηφίσει εδώ πέρα τον Δεκέµβριο του 2019. Πού τα είδατε τα
λαµπρά οικονοµικά αποτελέσµατα;
Και άλλη µία παρατήρηση. Εµείς είπαµε για πρόγραµµα 26
δισεκατοµµυρίων. Εσείς είπατε ένα πρόγραµµα που το εκτιµάτε
στα 24 δισεκατοµµύρια. Εµείς λέµε ότι δεν είναι 24
δισεκατοµµύρια και έχει τεκµηριωθεί αυτό, το είπαν οι αρµόδιοι
τοµεάρχες µας, όµως ας το δεχθούµε για την κουβέντα.
Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, γιατί µας κατηγορήσατε για
λαϊκισµό και για σπατάλη; Γιατί µας είπατε για «λεφτόδεντρα»,
εφόσον αυτό που προτείνετε εσείς είναι 24 δισεκατοµµύρια και
αυτό που προτείνουµε εµείς είναι 26 δισεκατοµµύρια; Τα δικά
µας είναι «λεφτόδεντρα» και τα δικά σας είναι µετρηµένα
οικονοµικά;
Τελευταίο και πιο σηµαντικό. Γιατί δειγµατοληπτικό και όχι καθολικό τεστ σε όλους τους τουρίστες οι οποίοι θα έρθουν στην
Ελλάδα; Δεν αντιλαµβάνεστε τον κίνδυνο; Δεν αντιλαµβάνεστε
ακόµα και την πιθανότητα τρέλας ή προβοκάτσιας; Μπορούµε
να παίξουµε µε αυτά;
Με όλες αυτές τις σκέψεις εµείς τοποθετούµαστε µε τον
τρόπο µε τον οποίο είπε η εισηγήτριά µας, θέτουµε τα ζητήµατα
και θα τα θέτουµε και ζητάµε απαντήσεις και ειλικρινή διάλογο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Ζαχαριάδη.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Φόρτωµας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φυσικά και είµαστε φιλελεύθεροι, αλλά έχουµε τονίσει ότι δεν είµαστε νεοφιλελεύθεροι. Φυσικά και στο δικό µας κυβερνητικό πρόγραµµα
προβλέπαµε και προβλέπουµε µείωση φορολογικών βαρών αλλά
και των εισφορών.
Φυσικά και υπάρχουν διακρίσεις µεταξύ αριστερής και δεξιάς
πολιτικής, γιατί άλλο κάµπινγκ και άλλο glamping. Έτσι, λοιπόν,
βρισκόµαστε σήµερα εδώ για να συζητήσουµε για την ανάπτυξη
του καταδυτικού τουρισµού σε µια κρίσιµη στιγµή για τη χώρα
αλλά και για την οικονοµία µας.
Η πανδηµία και οι συνέπειές της έθεσαν τη βαριά βιοµηχανία
της χώρας µας σε άµεσο κίνδυνο, καθώς η χώρα µας ήρθε αντιµέτωπη µε πραγµατικά πρωτόγνωρες προκλήσεις, ειδικά στο
κοµµάτι του τουρισµού, το οποίο αποτελεί την κύρια αρτηρία της
οικονοµίας µας.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, καλείται να διαµορφώσει ένα από τα πιο
απαιτητικά σχέδια διαχείρισης κρίσης που είχε ποτέ αντιµετωπίσει
και το έπραξε µε πάρα πολύ µεγάλη επιτυχία -απόλυτη θα έλεγαέως σήµερα, κάτι το οποίο είναι κιόλας διεθνώς παραδεκτό.
Πάµε τώρα στον πυρήνα του νοµοσχεδίου, τον οποίο φυσικά
είµαστε εδώ για να κυρώσουµε. Είναι, λοιπόν, πυρήνας του νοµοσχεδίου η αναβάθµιση του τουρισµού της χώρας. Μέσω του
υπό ψήφιση νοµοσχεδίου τίθενται οι βάσεις, αλλά δηµιουργούνται και όλες οι προϋποθέσεις, ώστε να αναπτυχθεί στη χώρα βιώσιµος τουρισµός, που τι πετυχαίνει; Αφ’ ενός, αναδεικνύει τον
πλούτο της χώρας, χωρίς να τον υπονοµεύει και αφ’ ετέρου, µπορεί να έχει µεγαλύτερη οικονοµική απόδοση για όλους και υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα ανά τουρίστα.
Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, βελτιώνει, αλλά και ενισχύει το
θεσµικό πλαίσιο του τουρισµού σε δύο άξονες. Πρώτον, εισάγει
ένα σαφές και αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο, ώστε να µπορεί
να αναπτυχθεί ο όλος καταδυτικός τουρισµός, το glamping, ο ια-
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µατικός τουρισµός και ο θαλάσσιος τουρισµός και όλες οι σχετικές συνδεόµενες δραστηριότητες.
Δεύτερον, επιλύει κρίσιµα θεσµικά ζητήµατα χωροταξικής
αλλά και διοικητικής φύσης για να προωθήσει επιχειρηµατικές
δραστηριότητες, κυρίως τουριστικές, αλλά και να διορθώσει ατέλειες του όλου θεσµικού πλαισίου του 2005.
Σε πολύ σηµαντικό βαθµό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο εισάγει ρυθµίσεις και αντιµετωπίζει
προβλήµατα τα οποία συνδέονται µε τις υποδοµές τουρισµού ή
µε όλες τις δραστηριότητες βάσει των οποίων µπορεί να ενισχυθεί και η οικονοµική αποδοτικότητα του τουρισµού. Με λειτουργικότερες υποδοµές και µε διάφορα κίνητρα αλλά και ρυθµίσεις
σε ειδικότερες µορφές τουρισµού µπορούµε να προσελκύσουµε
πάρα πολλούς τουρίστες, εκείνους οι οποίοι είναι διατεθειµένοι
να έχουν και σηµαντικότερη δαπάνη, αφήνοντας αντίστοιχα υψηλότερο εισόδηµα στη χώρα.
Το υπό ψήφιση, λοιπόν, νοµοσχέδιο αποτελεί βάση για την
υλοποίηση της Κυβέρνησης για αυτά που έχει πει, για τον βιώσιµο ποιοτικό τουρισµό που έχει ανάγκη η χώρα, όπως η όλη
στρατηγική αυτής µας έχει παρουσιαστεί και από την ηγεσία του
Υπουργείου αλλά και από την Κυβέρνηση.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σταθώ σε κάποιες καίριες παρεµβάσειςρυθµίσεις του εν λόγω νοµοσχεδίου, κάποιες από τις οποίες πιστεύω ότι ανοίγουν νέες προοπτικές. Ειδικότερα, για τα
καταδυτικά πάρκα: Επιλύεται µια χρόνια αγκύλωση, καθώς επιτέλους εισάγεται ένα σαφές θεσµικό πλαίσιο, ώστε η χώρα µας
να µπορεί να ακολουθήσει παράδειγµα άλλων χωρών, χωρών
που επένδυσαν σε διάφορα καταδυτικά πάρκα και βγήκαν, φυσικά, κερδισµένες. Ταυτόχρονα, τα πάρκα αυτά στην εφαρµογή
τους µπορούν να δηµιουργήσουν όλες τις προϋποθέσεις για την
ενίσχυση και του βυθού, αλλά και της αντιµετώπισης των επιπτώσεων της υπεραλίευσης.
Δεύτερον, είναι πολύ σηµαντικές, ευεργετικές θα έλεγα, όλες
οι διατάξεις για την ενίσχυση ενός σύγχρονου, υψηλών απαιτήσεων θαλάσσιου τουρισµού, οι οποίες µπορούν να υπάρξουν µε
όλες τις ρυθµίσεις τις οποίες φέρουν για τους λιµένες και στο
άρθρο 23, αλλά και στο άρθρο 24 και στο 25 µε την παρέµβασηδυνατότητα του Υπουργού Τουρισµού για τον ορισµό διαχειριστή λιµένων.
Φυσικά, θα ήθελα να σταθώ και ως Βουλευτής Κυκλάδων σε
ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα το οποίο τονίσαµε και στην επιτροπή.
Εκφράζω και από το Βήµα αυτό της Ολοµέλειας την ικανοποίησή
µου, θα έλεγα, για τη ρύθµιση του άρθρου 28, το οποίο προωθεί
τον εκσυγχρονισµό του λιµένα Τούρλου Μυκόνου. Όµως, αναφορικά µε τις άλλες χρήσεις, θα σας παρακαλούσα, κύριε
Υπουργέ, να το δείτε µε πολύ µεγάλη προσοχή. Ένα ποσοστό
του τζίρου µελλοντικά οφείλει να πηγαίνει και στο Λιµενικό Ταµείο του Δήµου Μυκόνου, ήτοι στον Δήµο Μυκόνου, και σαφώς,
υπάρχει προηγούµενο και µε τον λιµένα Πειραιά.
Επιπλέον, θεωρώ πολύ σηµαντική και κρίσιµη τη ρύθµιση στο
άρθρο 50 για τις κατευθυνόµενες αγορές και την προστασία του
υγιούς ανταγωνισµού, καθώς, όπως έχουµε πει πολλές φορές,
είµαστε φιλελεύθεροι και όχι νεοφιλελεύθεροι. Σηµαντική πρόβλεψη έχει και στο άρθρο 57 για τη θέσπιση ενός κανονισµού
σχέσεων παρόχου τουριστικού καταλύµατος και πελατών.
Τέλος, χαιρετίζω τη ρύθµιση του άρθρου 55 σε ένα πεδίο µε
το οποίο συστηµατικά ασχολούµαι και προσωπικά, ως νησιώτης
Βουλευτής, που είναι η εφαρµογή της τηλεϊατρικής. Η ρύθµιση
του άρθρου 55 για τη λειτουργία συστήµατος τηλεϊατρικής στα
κέντρα ιαµατικού τουρισµού, όπως είναι η Κύθνος, η Κίµωλος, η
Μήλος, αλλά και άλλα νησιά, είναι πολύ σηµαντική για τη λειτουργία συστηµάτων τηλεϊατρικής στα κέντρα ιαµατικού τουρισµού. Είναι, φυσικά, λοιπόν, ευεργετική και ανοίγει νέες
προοπτικές για τη διεύρυνση της χρήσης τηλεϊατρικής.
Κλείνοντας, το παρόν νοµοσχέδιο σε µια κρίσιµη στιγµή για
τον ελληνικό τουρισµό ανοίγει τον δρόµο για το αύριο, γιατί θέτει
τις βάσεις για τον βιώσιµο τουρισµό, που η χώρα µας έχει πολύ
και µεγάλη ανάγκη και πρέπει να τον επιδιώκει.
Τέλος, αποδεικνύουµε έµπρακτα ότι µπορεί να υπάρχει ουσιαστικός τουρισµός και ανάπτυξη, πάντα µε σεβασµό και στο περιβάλλον.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2020

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Για εξοικονόµηση χρόνου, κύριε
Πρόεδρε, θα µιλήσω από τη θέση µου, προκειµένου να ετοιµαστεί το Βήµα για τον επόµενο. Μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εντάξει,
σας επιτρέπω, αλλά ο χρόνος σας δεν είναι των επτά λεπτών.
Έχετε δώδεκα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και δευτεροµιλία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ναι.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο, που αφορά έναν τοµέα που είναι
πυλώνας για την οικονοµία και την ανάπτυξη της χώρας. Συζητάµε σε µια περίοδο που, πραγµατικά, έπρεπε αυτό το νοµοσχέδιο να εµπεριέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα ανοίγουν τον
δρόµο για να έχουµε τη λιγότερη δυνατή ύφεση στη χώρα.
Βεβαίως, θα τοποθετηθώ και για το νοµοσχέδιο, όπου απόλυτα καλά εισηγήθηκε ο Γιώργος Φραγγίδης τις απόψεις µας.
Βρισκόµαστε σήµερα σε µια συγκυρία δέκα µήνες µετά τις εκλογές. Θέλω να θυµίσω -γιατί σήµερα, ακούγοντας όλα αυτά και
βέβαια, τις προηγούµενες µέρες αναλογιζόµενος όσα η Νέα Δηµοκρατία είχε υποσχεθεί προεκλογικά- µου ήρθαν στον νου δυο
εικόνες της Νέας Δηµοκρατίας.
Η µια εικόνα είναι η εικόνα που είχε τέτοιο καιρό πέρυσι την
προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές και στη συνέχεια στις
εθνικές εκλογές, της συναίνεσης, της εθνικής συνεννόησης, του
εκσυγχρονισµού, της κεντροδεξιάς –τόνιζε και το κέντρο- και βέβαια όλων όσων υποσχέθηκε µε βάση αυτά, που ήταν ένα καλό
επικοινωνιακό πρόγραµµα το οποίο έπεισε τον ελληνικό λαό για
κάποια πράγµατα. Βεβαίως, ήταν εύκολη η δουλειά της, γιατί
είχε από την άλλη µεριά να αντιπαρατεθεί σε µία κατάσταση µπάχαλο του ΣΥΡΙΖΑ, σε µία πολιτική ανερµάτιστη, σε ατελέσφορα
αποτελέσµατα για την ανάπτυξη και σε µισές δουλειές σε σχέση
µε την κοινωνική πολιτική. Ήταν εύκολη η δουλειά της, αλλά παρ’
όλα αυτά υπερέβη εαυτόν και παρουσίασε αυτό το όµορφο, αγγελικά πλασµένο πρόσωπο.
Σιγά-σιγά από τις εκλογές και αφού πήρε την εντολή, βλέπουµε να αποκαλύπτεται ένα άλλο πρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, ένα πρόσωπο το οποίο δεν φαίνεται να έχει καµµία σχέση
µε αυτό που παρουσιάστηκε προεκλογικά, αλλά και τους πρώτους µήνες σε αυτή την Αίθουσα.
Θα πω το παράδειγµα των µετακλητών. Για τους µετακλητούς
υπαλλήλους είχαµε κάνει κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, είχαµε αρχίσει κοινοβουλευτικό έλεγχο και από κοινού, γιατί, πραγµατικά, είχε
ξεφύγει από κάθε όριο η προηγούµενη κυβέρνηση. Και ενώ είχε
ξεφύγει από κάθε όριο η προηγούµενη κυβέρνηση και µαζί
ασκούσαµε την κριτική και υποσχεθήκατε προεκλογικά ότι θα
κλείσετε αυτή τη «µαύρη» τρύπα για τη χώρα, θα σταµατήσετε
και θα φρενάρετε αυτό το κράτος των µετακλητών, έρχεστε στη
συνέχεια και το κάνετε θεσµό. Υπουργείο Μετακλητών το Μετανάστευσης, µετακλητοί παντού, διοικητές νέοι, ιστορίες. Μετρούσα τις προηγούµενες ώρες και έχασα το λογαριασµό.
Έφτασα γύρω στα οκτακόσια νέα πρόσωπα-παίκτες µετακλητοί
και άµισθοι σύµβουλοι, οι οποίοι πλέον µπορεί να είναι όχι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά και χωρίς απολυτήριο δηµοτικού.
Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
Έχουµε, λοιπόν, ένα άλλο πρόσωπο εντελώς διαφορετικό
στην πράξη. Ήρθατε εδώ τις πρώτες µέρες µε µια τροπολογία
και µας είπατε ότι δεν πρέπει στις ανεξάρτητες αρχές να µπαίνουν κοµµατικά στελέχη και κακώς τοποθετήθηκε η κ. Θάνου
στην ανεξάρτητη αρχή που νοµίζω ότι ήταν η Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Είπαµε ναι, είναι ένα βήµα διότι εµείς θεσµοθετήσαµε τις ανεξάρτητες αρχές ως ένα σύστηµα εξισορρόπησης της κεντρικής
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εξουσίας. Πράγµατι προβλέψαµε ότι πρέπει να έχει συναίνεση
των 4/5 και πάνω της Διάσκεψης των Προέδρων, αλλά να διασφαλίζεται ότι δεν έχει κοµµατική ταύτιση. Αυτό το αλλάξανε, βέβαια, στη συνέχεια µε διάφορους τρόπους, όπως µε αύξηση της
σύνθεσης της Διάσκεψης των Προέδρων, κ.λπ., µε τεχνάσµατα
και ήρθαµε και είπαµε: «Ναι, θα ψηφίσουµε την τροπολογία σας»
και ψηφίστηκε η τροπολογία λόγω του ασυµβίβαστου αυτού, που
είχε υπηρετήσει σε γραφείο Πρωθυπουργού κ.λπ..
Και σήµερα, κύριε Πρόεδρε, φέρνουν στην Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας την εισήγηση για τον Συνήγορο του Καταναλωτή,
µια Ανεξάρτητη Αρχή. Για αυτή την ανεξάρτητη αρχή έφεραν τον
αξιότιµο κ. Ζαγορίτη. Είναι καλός άνθρωπος, αλλά γραµµατέας
του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι καλός άνθρωπος
αλλά κοµµατικό στέλεχος χρόνια. Νοµίζω ότι δεν έχει άρει ποτέ
την κοµµατική ιδιότητα. Είναι, εποµένως, συνέπεια λόγων και
έργων; Όπου το θέλουµε το κολλάµε το αυτί;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κοιτάξτε, όπως έχω πει και άλλη φορά, ο Θραψανιώτης, δηλαδή ο αγγειοπλάστης -Θράψανο λέγεται το χωριό των αγγειοπλαστών στην Κρήτη- κολλάει το πρώτο αυτί σε όποιο σηµείο
επιλέξει. Το δεύτερο αυτί, όµως, θα πρέπει να µπει απέναντι, αντιδιαµετρικά, δεν µπορεί να κολλήσει όπου θέλει το δεύτερο αυτί.
Άρα, σήµερα αποδείξατε ότι ήταν πρόσχηµα µόνο εκείνη η
τροπολογία που φέρατε εδώ για το κοµµατικό ασυµβίβαστο και
γι’ αυτό δεν είχατε αποδεχτεί και τη δική µας συµπληρωµατική
διάταξη που καταθέσαµε τότε, να µην υπάρχει δυνατότητα διορισµού κάποιου σε καµµία ανεξάρτητη αρχή, όταν έχει διατελέσει κοµµατικό στέλεχος. Λυπάµαι πάρα πολύ γι’ αυτή την εξέλιξη,
η οποία είναι δείγµα ακριβώς αυτής της διπλοπροσωπίας και της
διγλωσσίας της Νέας Δηµοκρατίας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θέλετε να πάµε και στην ουσία; Παιδιά, ο κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 751 για τους κανόνες σε σχέση µε την επιβολή χρεώσεων από τις τράπεζες έπρεπε να εφαρµόζεται στην
Ελλάδα από το 2016. Ο κανονισµός είναι του 2015. Δεν εφαρµόζεται. Μου έλεγε τότε επί τρεις µήνες ο Τσακαλώτος ότι είναι αρµοδιότητα του κ. Σταθάκη. Εγώ έκανα ερώτηση στον κ.
Τσακαλώτο και ο κ. Κωνσταντινόπουλος στον κ. Σταθάκη, κάποια
στιγµή τους στριµώξαµε, τους φέραµε εδώ. Και λένε «ναι, αλλά
ξέρετε αυτό είναι και στην ευθύνη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και είναι και στην ευθύνη του Συνηγόρου του Καταναλωτή
και του έτσι και του αλλιώς».
Για τις καταχρηστικές πρακτικές –αν θέλετε επί της ουσίας να
µιλήσουµε- που εφαρµόζονται όλο αυτό το διάστηµα από τις
τράπεζες χωρίς καµµία αιδώ, χωρίς καµµιά ντροπή η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έρχεται να απαντήσει µε αυτό το έγγραφο σε
ερώτηση που καταθέτουµε. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
απαντά. Τα Υπουργεία κάνουν την πάπια, και το Ανάπτυξης και
το Οικονοµικών. Πότε-πότε ο Σταϊκούρας λέει για τις ρυθµίσεις
ότι δεν ακούνε οι τράπεζες. Άλλοι λένε ότι συνοµιλούµε, κάνουµε
παραινέσεις, δείχνουµε. Η καθαρή αλήθεια είναι το έγγραφο της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
Τι λέει, λοιπόν, το έγγραφο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,
σαν να µην υπάρχει κυβέρνηση; Λέει ότι από τη σύγκριση των
συγκεκριµένων τιµολογίων, τα αντίστοιχα των ελληνικών τραπεζών προκύπτει αβίαστα το γεγονός ότι τα τιµολόγια των ελληνικών τραπεζών είναι χαµηλότερα των ευρωπαϊκών.
Ακούστε τι λέει: Με βάση ποια σύγκριση; «Ότι οι χρεώσεις στις
ελληνικές τράπεζες είναι το 16% του λειτουργικό κόστος, ενώ
στην Ευρώπη είναι το 33%, χωρίς να µας πει, βέβαια, πόσο είναι
το λειτουργικό κόστος στην Ελλάδα και πόσο είναι στην Ευρώπη
και εάν στην Ελλάδα είναι αυξηµένο, άρα οι χρεώσεις είναι ένα
πολύ χαµηλό ποσοστό του λειτουργικού κόστους.
Μα, δεν µας ενδιαφέρει εµάς τι ποσοστό είναι σε σχέση µε το
λειτουργικό κόστος, κύριοι της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, κ.
Χαρούλα Απαλαγάκη, και κ. Ραδέε, που το υπογράφετε, αλλά
µας ενδιαφέρει στην τσέπη των Ελλήνων. και, δυστυχώς, η επιβάρυνση είναι τεράστια.
Είναι πολλά τα θέµατα που µπορώ να πω και να αναφέρω.
Άλλο πρόσωπο δείξατε άλλο εντελώς µας δείχνετε τώρα.
Έρχεται η πανδηµία η οποία δεν αφορά µόνο τη χώρα µας,
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αφορά όλη την Ευρώπη, αφορά όλον τον κόσµο. Το σύστηµα
παγκοσµίως έδειξε µια αδράνεια και µια διστακτικότητα να πάρει
µέτρα και αποφάσεις. Ήδη από τις αρχές του Γενάρη γινότανε
χαµός. Εκεί, στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου παίχτηκε το
παιχνίδι, πιέσεις µην τυχόν και ταρακουνηθεί η οικονοµία, µη βγάλετε καµµία ανακοίνωση, οδηγία τη µια µέρα, την άλλη µέρα την
έπαιρναν πίσω.
Στις 22 Ιανουαρίου καταθέτω µε τον συνάδελφό τον κ. Πουλά
την πρώτη κοινοβουλευτική παρέµβαση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο –δεν ξέρω µήπως ήταν ευρύτερη-, στην οποία τι λέγαµε
τότε; Λέγαµε ότι είναι εννέα θάνατοι παγκοσµίως αλλά έρχεται
τσουνάµι. Και έρχεται τσουνάµι ,γιατί τα στοιχεία είναι αυτά και
αυτά και αυτά και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ενώ τα είχε
επεξεργαστεί, δεν τολµά να προχωρήσει στις αναγκαίες συστάσεις. Η Κίνα παίζει το παιχνίδι της.
Προσέξτε, η Ελλάδα δεν ήταν αυτή τη φορά αδρανής σε
σχέση µε τις άλλες χώρες, διότι εκδηλώθηκε στις άλλες χώρες,
είδαµε τα αρνητικά αποτελέσµατα και, πράγµατι, γρήγορα οι επιστήµονες µας εισηγήθηκαν τα αναγκαία µετρά τα οποία τήρησαν
οι Έλληνες. Στηρίξαµε τα µέτρα, µε ελάχιστες εξαιρέσεις. Όλα
τα κόµµατα στήριξαν τα µέτρα. Γιατί; Γιατί, πραγµατικά, ήταν
αποτέλεσµα µιας επεξεργασίας επιστηµονικής.
Αυτό, λοιπόν, δίνει σήµερα στην Κυβέρνηση το δικαίωµα να
λέει συνεχώς, µόλις κάνουµε κριτική για τα υπόλοιπα: «Μα, δεν
τα κατάφερα στα µέτρα»;
Στα µέτρα τα κατάφερε, λέει, καλά. Στα άλλα φταίνε οι Υπουργοί και κάτω, όπως ειπώθηκε προηγουµένως, και κάποιοι τρίτοι
παράγοντες.
Κοιτάξτε, τα πράγµατα είναι πάρα πολύ σοβαρά και το µέγεθος της ύφεσης -που θα υπάρξει, ντε και καλά, ύφεση- δεν εξαρτάται µόνο από τις άλλες χώρες, δεν εξαρτάται µόνο από τη
γενικότερη κίνηση της οικονοµίας αλλά και το τι θα κάνουµε
εµείς, για να είναι µικρότερη η ύφεση στον τόπο µας. Άρα, εξαρτάται απόλυτα από τα µέτρα ενεργοποίησης της οικονοµίας.
Η οικονοµία δεν επανεκκινεί και δεν ενεργοποιείται µε διαταγές, όπως έκλεισε. Αυτό ήταν σχετικά εύκολο. Καθολική εφαρµογή κάποιων αποφάσεων σε όλη την Ελλάδα, κλείσαµε, εντάξει.
Η έναρξη είναι το πρόβληµα. Η επανέναρξη, λοιπόν, απαιτεί
ενεργοποίηση θέσεων εργασίας, απαιτεί συγκεκριµένες προϋποθέσεις για τους επαγγελµατίες, τις επιχειρήσεις, που έχουν να
κάνουν µε τα φορολογικά, που έχουν να κάνουν µε τις υποχρεώσεις τους, που έχουν να κάνουν µε το αντικείµενο το οικονοµικό, γιατί πρέπει να υπάρχει αντικείµενο.
Έτσι, λοιπόν, εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής επιλέξαµε τον δύσκολο
δρόµο των προτάσεων. Και βέβαια, «κουφαίνοµαι», όταν ακούω
24 δις, τεράστιο ποσό, 26 οι άλλοι. Έχουν προταθεί 24 και 26
δις, δηλαδή 50 δις. Και εµείς, ρε παιδιά, µε λιγότερα, µε 4 δις,
έχουµε κάνει τρεις συγκεκριµένες προτάσεις, που τις βλέπω πιο
αποτελεσµατικές. Μήπως κάτι άλλο έχετε στο µυαλό σας όλοι;
Μήπως κάτι άλλο σκέφτεστε;
Για πάµε να δούµε τα µέτρα ένα-ένα.
Θα πάρω και το χρόνο της δευτεροοµιλίας µου, κύριε Πρόεδρε. Θα εξαντλήσω τον χρόνο µου.
Σας προτείναµε ένα πρόγραµµα για την επιδότηση της εργασίας. Κι επειδή πολλές φορές ακούγεται «µα, υιοθετεί η Κυβέρνηση προτάσεις κ.λπ.;» να πω ότι υιοθετεί µόνο τον τίτλο.
Υιοθετήσατε τον τίτλο επιδότηση εργασίας καλό αυτό. Υιοθετήσατε τον τίτλο πρόγραµµα εσωτερικού τουρισµού για όλους
καλό και αυτό. Αλλά δεν υιοθετείτε το περιεχόµενο κι αυτό είναι
το λάθος σας.
Διότι λέµε: Πρόγραµµα για ένα εκατοµµύριο εργαζόµενους,
πληρωµή 40% του µισθολογικού κόστους συµπεριλαµβανοµένων
και των ασφαλιστικών εισφορών για έξι µήνες, ένα καθολικό πρόγραµµα για τον τοµέα του τουρισµού και όλες τις επιχειρήσεις
που κινούνται γύρω από αυτόν, για τον πρωτογενή τοµέα, για τη
µεταποίηση, για τους επαγγελµατίες, για τις δραστηριότητες
που κινούνται αυτή την περίοδο. Και αντί αυτού, κάνετε κάτι τεχνάσµατα: Κάνετε συνδυασµό ηµιαπασχόλησης µε εκ περιτροπής εργασία και να µπορεί να υπάρχει και αναίρεση και να µπορεί
να κάτσει στον καναπέ και να µπορεί ταυτόχρονα να δουλεύει
και στο εργοστάσιο, αλλά να µένουν και µερικές ώρες για τηλερ-
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γασία. Όλα αυτά δεν βγάζουν πέρα. Είναι ανερµάτιστες πρωτοβουλίες, επιµέρους και αποσπασµατικά προγράµµατα. Δεν έχουν
µία ολοκληρωµένη αντίληψη, για να προχωρήσουν τα πράγµατα
µπροστά.
Αυτό το πρόγραµµα, λοιπόν, για το ένα εκατοµµύριο εργαζόµενους είναι ύψους 2,4 δις -νοµίζω- συνολικά, σε όλη του την εξέλιξη, µε 1,5 δις από το «SURE» που έχει ήδη εγκριθεί και µε τα
χρήµατα από το κοινωνικό Ταµείο.
Πρόγραµµα εσωτερικού τουρισµού. Λέµε ότι, για να δηµιουργηθεί η κρίσιµη µάζα για την οικονοµική δραστηριότητα των τουριστικών επιχειρήσεων, θα πρέπει ο εσωτερικός τουρισµός να
έχει τουλάχιστον ένα πρόγραµµα πολύ δυναµικό, που να διασφαλίσει αυτή την κρίσιµη µάζα. Εκτός από αυτούς που θα πάνε
µόνοι τους, θα πρέπει εµείς να διασφαλίσουµε ότι θα πάνε τρία
εκατοµµύρια Έλληνες. Και λέµε ότι ένα ευρύ πρόγραµµα τουρισµού για όλους, για τρία εκατοµµύρια Έλληνες, τρία εκατοµµύρια πολίτες της χώρας µας, µε πέντε µέρες διανυκτέρευση είναι
δεκαπέντε εκατοµµύρια διανυκτερεύσεις, που χρειάζονται επτά
εκατοµµύρια ηµεροµίσθια για να λειτουργήσουν. Και προτείνουµε να αφορά αυτό το πρόγραµµα των τριών εκατοµµυρίων
ωφελούµενων ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους του δηµόσιου τοµέα, του ιδιωτικού και ανέργους, να αφορά
περίπου οκτακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους, που καλύπτουν µία
µεγάλη γκάµα που αδυνατούν µε τη σύνταξη που έχουν να πάνε
διακοπές, να αφορά τετρακόσιες χιλιάδες επαγγελµατίες και
αγρότες, διακόσιες χιλιάδες νέους, φοιτητές, αυτούς που θα δώσουν πανελλήνιες και πρέπει να πάνε µετά διακοπές και, βεβαίως, διακόσιες χιλιάδες δικαιούχους του ΚΕΑ, δηλαδή του
κοινωνικού επιδόµατος αλληλεγγύης ή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος ή όπως αλλιώς µετονοµάστηκε. Αυτή η γκάµα
των ανθρώπων µπορεί να δηµιουργήσει την κινητήριο δύναµη,
ούτως ώστε ό,τι έρθει απέξω και προστεθεί, να χτίσει µαζί µε
αυτό την ελάχιστη οικονοµική δραστηριότητα, το ελάχιστο οικονοµικό αντικείµενο που έχει ανάγκη ο τουρισµός µας φέτος, για
να λειτουργήσει.
Να πω ότι εκτός από τις πέντε διανυκτερεύσεις και την ηµιδιατροφή προτείνουµε για πρώτη φορά να γίνει ουσιαστική ενίσχυση των µετακινήσεων µε 250 ευρώ ανά άτοµο, που σηµαίνει
για τα 3 εκατοµµύρια, 750 εκατοµµύρια συνολικά.
Εκ πρώτης όψεως φαίνονται πολλά. Δεν είναι πολλά. Είναι
λίγα, γιατί δηµιουργούν µεγάλο κύκλο εργασιών. Τα 750 εκατοµµύρια δηµιουργούν κύκλο εργασιών και στο στενό τοµέα που
έχει να κάνει µε τα δωµάτια, µε τα διαµερίσµατα, µε τα ξενοδοχεία αλλά και στον ευρύτερο τοµέα που δραστηριοποιείται γύρω
από τον τουρισµό.
Αυτό θα φέρει ένα αποτέλεσµα και µε έσοδα, αλλά, κυρίως,
δεν θα χρειαστεί να δοθούν επιδόµατα ανεργίας και επιδόµατα
επιβίωσης για τους εργαζόµενους σε αυτόν τον τοµέα. Αυτό είναι
το κλειδί της υπόθεσης.
Κλείνω λέγοντας για τον τοµέα τον αγροτικό, όπου έχουµε
προτείνει το 50% των επιδοτήσεων, που είναι δικά τους λεφτά,
των αγροτών, αντί να ψάχνει προγράµµατα από δω και από εκεί,
τα δικά τους λεφτά που θα πάρουν τον Οκτώβρη, να τα πάρουν
τώρα το Μάη ή τον Ιούνη. Είναι 850 εκατοµµύρια που µπορούν
να δοθούν µε ταµειακή διευκόλυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ, µόνο µε ένα
αίτηµα και ένα SMS που θα σταλεί. Μόνο µε ένα SMS µπορούν
να δοθούν 850 εκατοµµύρια, να διασφαλιστεί η ρευστότητα στον
αγροτικό τοµέα.
Παράλληλα, υπήρξε µία θετική απόφαση της Ευρώπης για επιστροφή 465 εκατοµµυρίων από πρόστιµα που είχαν επιβληθεί το
προηγούµενο διάστηµα. Αυτά τα 465 εκατοµµύρια µπορούν να
είναι εγγυοδοσία, προκειµένου, πραγµατικά, να υπάρξει ολοκληρωµένη ρευστότητα στην αγορά.
Κλείνω, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο, παρ’ ότι ξεκίνησα στην
αρχή πολύ αναλυτικά, για να πω για όλες τις προτάσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε τη
δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε,
διότι δεν πρέπει να κουράσουµε και εσάς και τους εργαζόµενους.
Λέω ότι τα δύο-τρία προγράµµατα τα οποία προτείναµε να λει-
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τουργήσουν κατά προτεραιότητα σε συνδυασµό µε τα φορολογικά µέτρα, δηµιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να
επανεκκινήσει η οικονοµία και δεν είναι τόσου ύψους που ακούω,
24 δις ο ένας, 26 ο άλλος. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά;
Γιατί δεν πιάνουµε ένα-ένα τις πολιτικές και τα προγράµµατα
να δούµε; Φέτος γιατί να πληρώσει προκαταβολή σε ένα µήνα η
πληττόµενη επιχείρηση, ο πληττόµενος επαγγελµατίας, ο αγρότης, από τη στιγµή που έχει ζηµιά; Γιατί να πληρώσει; Μηδέν
προκαταβολή θα πρέπει φέτος να προβλεφθεί για τους πληττόµενους και 50% για τους µη πληττόµενους. Λέω µία απλή σκέψη.
Δεν είναι άδικο αλλά και αντισυνταγµατικό ταυτόχρονα, να βάλουµε φέτος να πληρώσουν λέει τέλος επιτηδεύµατος; Θα πληρώσουν οι επαγγελµατίες και οι µικρές επιχειρήσεις τέλος
επιτηδεύµατος! Αφού δεν λειτουργούν, τι τέλος να πληρώσουν;
Τέλος επιτηδεύµατος! Μάλλον πρέπει να το ονοµάσετε διαφορετικά.
Σε κάθε περίπτωση, οι προτεραιότητες που έχουµε δώσει µε
τις προτάσεις µας σε συνδυασµό µε τα µέτρα φορολογικής ελάφρυνσης µπορούν να δηµιουργήσουν πολύ καλές προϋποθέσεις
για επανεκκίνηση της οικονοµικής δραστηριότητας και των θέσεων εργασίας, ούτως ώστε να έχουµε τη λιγότερη ύφεση. Οι
εργαζόµενοι, που είναι αυτοί που συνήθως πληρώνουν το µάρµαρο, έχουν επιλεγεί αυτή τη φορά να µην είναι αυτοί που αναγκαστικά θα πληρώσουν το µάρµαρο στο τέλος, αλλά εκ
προοιµίου να διασφαλιστεί ότι θα το πληρώσουν! Γι’ αυτό συνδυάζεται και η ηµιαπασχόληση µε την εκ περιτροπής, γι’ αυτό και
όλα τα µέτρα µε τις µαύρες τρύπες για τις εργασιακές σχέσεις
που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας. Και, κυρίως,
αυτό που έχει διαφανεί, είναι ότι δεν διασφαλίζεται η τήρηση των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Και, βέβαια, ούτε σκέψη αυτή
την περίοδο να επεκτείνει αυτές που ισχύουν για το επόµενο διάστηµα.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ανοχή. Εµείς για το
νοµοσχέδιο έχουµε τοποθετηθεί αναλυτικά για τα άρθρα µέσω
του ειδικού αγορητή µας, του Γιώργου Φραγγίδη.
Λέµε ότι ναι, το νοµοσχέδιο είναι µια προτεραιότητα που πρέπει να δει η χώρα. Αν ρωτούσαµε έναν πολίτη -και βγαίναµε έξωσήµερα ή πολλούς πολίτες: «Έχουµε ένα τεράστιο πρόβληµα
που έχει να κάνει µε την οικονοµία. Βασικός τοµέας στην οικονοµία είναι ο τουρισµός. Τι θα έλεγες ότι πρέπει να κάνουµε;»,
σίγουρα από τους εκατό, δεν θα υπήρχε κανείς να σου πει για
τον καταδυτικό τουρισµό. Θα σου έλεγαν «να φέρουµε κόσµο»,
θα σου έλεγαν «να διαφηµίσουµε», θα σου έλεγαν «να βάλουµε
εµβόλια, για να δείξουµε ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα για
να έρθουν», αλλά για τον καταδυτικό δεν θα σου έλεγε κανένας!
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται, αλλά εδώ πρόκειται περί
µιας κατάστασης τρέλας, διότι την περίοδο που πρέπει να βάλεις
τις προτεραιότητες, εδώ δεν βάζουµε προτεραιότητες, βάζουµε
άλλα πράγµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Κεγκέρογλου, για να ενηµερώσουµε, µιλήσατε είκοσι
ένα λεπτά και πενήντα δευτερόλεπτα. Καλύψατε την πρωτολογία
σας, που είναι δώδεκα λεπτά, τη δευτερολογία σας, που είναι έξι
λεπτά και την τριτολογία σας, που είναι τρία λεπτά. Το λέω για
να ξέρουν όλοι ότι είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ,και να
µην υπάρχουν παρεξηγήσεις διακριτικής µεταχείρισης.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Μπουτσικάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός µας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από µερικές µέρες µαζί
µε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας παρουσίασαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, ένα σχέδιο-γέφυρα ύψους 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε στοχευµένες παρεµβάσεις σε όλους τους τοµείς
της οικονοµίας και της εργασίας.
Σε αντίθεση µε την προηγούµενη κυβέρνηση, εµείς δεν αφήνουµε τους Έλληνες στην τύχη τους. Σε αντίθεση µε τον ΣΥΡΙΖΑ,
που δεν υπήρχε φόρος που να µην έχει αυξήσει, εµείς όχι µόνο
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δεν τους αυξάνουµε αλλά και τους µειώνουµε, γιατί προτεραιότητά µας είναι η ανάκαµψη της οικονοµίας και η τόνωση της
επιχειρηµατικότητας.
Η αγορά είναι αυτή που παράγει τον πλούτο, κυρίες και κύριοι
της Αντιπολίτευσης. Έτσι ευηµερούν οι πολίτες, έτσι αυξάνονται
και τα έσοδα του δηµοσίου, αλλά αυτό είναι κάτι που αρνείται να
το κατανοήσει επιτέλους αυτή η «πρώτη φορά Αριστερά», µια
Αριστερά που ταυτίζεται µε τον κρατισµό, τη γραφειοκρατία, την
αύξηση των δηµόσιων βαρών, τη δήµευση της περιουσίας των
πολιτών και του ίδιου του κράτους, µία Αριστερά που δήθεν παλεύει για τους φτωχούς, αλλά κορυφαία της στελέχη βρίσκονται
ξαφνικά µε καταθέσεις εκατοµµυρίων, µία Αριστερά που δήθεν
παλεύει για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά κορυφαία στελέχη της, που µπήκαν στην πολιτική µε ένα στρέµµα,
ξαφνικά βρίσκονται σήµερα µε δεκάδες ακίνητα, µία Αριστερά
που δήθεν αντιµάχεται την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά στέλνει και της νοικιάζουν επί πληρωµή, µέσω ευρωπαϊκών
προγραµµάτων, τα ακίνητά τους για τη στέγαση των δύστυχων
ανθρώπων οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες.
Μπορεί να ξεγελάσατε τον ελληνικό λαό για µία φορά αλλά
τώρα δεν πείθετε κανέναν, γιατί το έλλειµµα της πολιτικής σας
πλέον το βίωσαν οι πολίτες στην καθηµερινότητά τους. Όσο
εσείς επιµένετε σε αυτά, εµείς θα κυβερνάµε µε πράξεις.
Σήµερα το κράτος είναι εδώ περισσότερο από κάθε άλλη
φορά, µε άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση όλων των κρίσεων, οικονοµικών, της πανδηµίας, της εθνικής ασφάλειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η λογική του αυτόµατου πιλότου ανήκουν πλέον
οριστικά στο παρελθόν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι φέτος ο τουρισµός ξεκινά από το µηδέν. Μαζί µε την εστίαση είναι βασικοί πυλώνες της εθνικής οικονοµίας. Με το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε
σήµερα, θέτουµε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των
ειδικών µορφών του τουρισµού, όπως είναι ο καταδυτικός τουρισµός, για να ενισχυθούν οι παραθαλάσσιες και οι νησιωτικές
περιοχές, για να επεκταθεί η τουριστική περίοδος, για να δηµιουργήσουµε και να διατηρήσουµε τις θέσεις εργασίας.
Ταυτόχρονα, εισάγουµε το θεσµό του πολυτελούς κάµπινγκ
ως εναλλακτικού τουρισµού. Στηρίζουµε τις µαρίνες και τους
τουριστικούς λιµένες µε απλούστευση διαδικασιών αξιοποίησής
τους. Διευκολύνουµε την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, διασφαλίζοντας τη χρήση, τη διέλευση και την αναψυχή των πολιτών. Στηρίζουµε την εστίαση στην πράξη µε τη µείωση του ΦΠΑ.
Βοηθάµε την οικονοµία να ξαναπάρει µπροστά µε µέτρα-τοµές.
Δείχνουµε σε όλον τον κόσµο ότι η Ελλάδα µπορεί να προσφέρει
στους τουρίστες και πολύ περισσότερα και µε ασφάλεια.
Εσείς, του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς είστε ευχαριστηµένοι µε την
υπάρχουσα κατάσταση. Είστε ευχαριστηµένοι µε τη µηδενική
αξιοποίηση πόρων, µε τα µηδενικά έσοδα από τον τουριστικό
πλούτο της χώρας. Είστε ευχαριστηµένοι µε τη γραφειοκρατία
που απωθεί όλους τους επενδυτές.
Αγνοείτε το τι συµβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου,
όπως η Μάλτα, η Ισπανία και η Τουρκία. Ο καταδυτικός τουρισµός, ιδίως σε ναυάγια και υποθαλάσσιους αρχαιολογικούς χώρους, είναι µια εξαιρετικά δηµοφιλής δραστηριότητα µε πολύ
υψηλά κέρδη.
Ακούστηκε από την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ ότι ανοίγουµε
δήθεν το δρόµο στην ιδιωτικοποίησή τους. Αυτό που κάνουµε,
κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να χτυπάµε διαχρονικές παθογένειες της δηµόσιας διοίκησης που εσείς γιγαντώσατε όσο
κυβερνήσατε. Απλουστεύουµε τις διαδικασίες, αντιµετωπίζουµε
τη γραφειοκρατία, µειώνουµε τις πολλές υπογραφές µεταξύ των
Υπουργείων, επιταχύνουµε τις διαδικασίες αδειοδότησης, ώστε
να έρθουν επιτέλους αυτοί οι επενδυτές και να διευκολύνουµε
την υλοποίηση των έργων τα οποία θέλουν να κάνουν.
Εσείς, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλετε επενδύσεις και ανάπτυξη.
Ασκείτε κριτική ακόµα και για τις δυνατότητες εκµετάλλευσης
που έχουν πλέον οι ΟΤΑ στους αιγιαλούς και τις παραλίες.
Φόβος και αµαρτία το κέρδος, η ιδιωτική πρωτοβουλία, η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη για την «πρώτη
φορά Αριστερά».
Αυτοί είστε, ένα µόνιµο «δεν», ένα µόνιµο «θα», ένα µόνιµο
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«δεν προλάβαµε». Δεν περιµένουµε να κατανοήσετε τίποτα από
το νοµοσχέδιο. Δεν πιστεύετε στις επενδύσεις και είστε πάντα
απέναντί τους.
Δίνουµε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τη δυνατότητα ακόµα και
στα καταστήµατα εστίασης, να επεκτείνουν ατελώς έως και το
100% του κοινόχρηστου χώρου, στον οποίο αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµατα. Έτσι, στηρίζουµε έµπρακτα τους επιχειρηµατίες
για το βάρος που καλούνται να σηκώσουν.
Μας κατηγορείτε ότι δήθεν πετάµε το µπαλάκι στις δηµοτικές
αρχές. Είστε προβλέψιµοι. Ξέρουµε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει
µόνο το κεντρικό, το συγκεντρωτικό κράτος. Σταµατήστε να υποτιµάτε τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι.
Υποτιµάτε την ικανότητά τους να αποφασίζουν για τις δικές τους
υποθέσεις, τις τοπικές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνουµε όλοι ότι το φετινό καλοκαίρι δεν θα θυµίζει σε τίποτα τα προηγούµενα χρόνια.
Η πίτα του τουρισµού, παγκοσµίως, θα είναι πολύ πιο µικρή. Ο
στόχος µας είναι να λάβουµε το µεγαλύτερο δυνατό κοµµάτι
χωρίς να κινδυνεύσει η υγεία κανενός.
Το αν η ελληνική οικονοµία πρέπει να στηρίζεται τόσο πολύ
στον τουριστικό τοµέα, είναι µία άλλη συζήτηση και πολύ µεγάλη.
Σαφώς θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη και άλλων τοµέων παραγωγής. Υπό τις παρούσες συνθήκες προέχει η διάσωση της τουριστικής δραστηριότητας για να µη χαθούν και
δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας αλλά και οι επιχειρήσεις.
Είµαστε για τα δύσκολα και είµαστε εδώ και είµαι σίγουρος ότι
θα πετύχουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο τον κ. Μπουτσικάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπίρτζης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν συνηθίζω να απαντάω στον προηγούµενο οµιλητή όταν
παίρνω τον λόγο, αλλά τη µέρα που σκοτώθηκε ο Γρηγόρης Λαµπράκης µη µιλάτε για την Αριστερά και τον προοδευτικό κόσµο,
γιατί έχετε πολύ µεγάλο ιστορικό βάρος ως παράταξη για το τι
έχετε κάνει στη χώρα. Σταµατήστε αυτή τη λογική…
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Πού ήσασταν τα προηγούµενα χρόνια; Σε ποια παράταξη ανήκατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Σταµατήστε αυτή την τακτική της λάσπης. Σταµατήστε τη λογική της λάσπης για την Αριστερά και
την προοδευτική παράταξη.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Απαντήστε! Πού;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Έχετε πολύ µεγάλο βάρος ως παράταξη για αυτά που έχουν γίνει στη χώρα, πολύ µεγάλο βάρος, ειδικά τη µέρα που σκοτώθηκε ο Γρηγόρης Λαµπράκης.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ανέκαθεν
ήσασταν στον ΣΥΡΙΖΑ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Εδώ ήµουν. Εκεί που ήµουν είµαι και µε
άλλους από εδώ. Δεν ήµασταν ποτέ έτσι, ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη αλλά όλα
έχουν όρια.
Ανοίξτε καµµιά κάλπη να µας θυµίσετε την ιστορία σας.
Ανοίξτε καµµιά κάλπη!
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Όχι, να ξανακάνουµε τη διαδικασία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, ηρεµία, ηρεµία, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Για τις διατάξεις του καταδυτικού τουρισµού και τις υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Τουρισµού τοποθετήθηκε επαρκέστατα η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η Κατερίνα Νοτοπούλου, εντοπίζοντας τα κενά,
τις ανεπάρκειες, τις αντιφάσεις του σχεδίου νόµου και καταθέτοντας συγκεκριµένες προτάσεις.
Στο σχέδιο νόµου κατατέθηκε αυτή η πολυδιαφηµισµένη τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά ρυθµίσεις για
τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Διαβάζουµε γι’
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αυτή την τροπολογία και ακούµε την Κυβέρνηση αρκετές βδοµάδες, όπως και σήµερα τον Υπουργό Εσωτερικών να την παρουσιάζει ως την επαρκή λύση τόσο για τη στήριξη των
καταστηµάτων εστίασης και των επιχειρήσεων, όσο και σαν την
κύρια δράση για τη σωτηρία, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Η τροπολογία, κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα τυπικό παράδειγµα της πολιτικής κατεύθυνσης της Κυβέρνησης που κινείται
σε τρείς άξονες.
Ο πρώτος άξονας, που τηρεί η Κυβέρνηση µε θρησκευτική ευλάβεια, είναι το πρίπτυχο: επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία.
Ο δεύτερος κυβερνητικός άξονας, είναι τα αποσπασµατικά
µέτρα και η προχειρότητα που εξυπηρετούν την επικοινωνιακή
τακτική.
Όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, στις κρίσιµες στιγµές και στις
κρίσεις δεν αρκεί η αρεστή επικοινωνιακή σας τακτική. Στις κρίσεις χρειάζονται αποφάσεις, σχέδιο και δράσεις. Θα οφείλατε
να είχατε κάνει οµάδες που να επεξεργάζονται τοµεακά σχέδια.
Δεν έχετε κάνει τίποτα. Θα οφείλατε να έχετε κάνει και για τον
τουρισµό και για τους τοµείς που πλήττονται και για τις µεταφορές, για τους τοµείς που µπορούν να ανακτήσουν το χαµένο
ΑΕΠ, όπως είναι η πρωτογενής παραγωγή, οι υποδοµές, η µεταποίηση. Δεν έχετε κάνει τίποτα από όλα αυτά και χρειάζεται απόφαση και απάντηση σε πολύ βαριά διλήµµατα, όπως µε ποιους
θα πας και ποιους θα αφήσεις. Και φαίνεται ότι εσείς έχετε επιλέξει να αφήσετε τους µικροµεσαίους που δήθεν εκπροσωπούσατε και τους παραπλανήσατε πριν τις εκλογές και να πάτε µε
το γνώριµο φίλο σας, τον ΣΕΒ, που όπως είπε και ο Νίκος πριν,
µιλάει για κύµα συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Ο τρίτος κυβερνητικός άξονας σχετίζεται µε τη λαϊκή σοφία,
δηλαδή ότι κάνετε µνηµόσυνο µε ξένα κόλλυβα και δεν µπορείτε
να κάνετε µνηµόσυνο µε ξένα κόλλυβα και βέβαια την ανεπάρκεια, ώστε να αντιληφθεί η Κυβέρνηση τι, πραγµατικά, συµβαίνει
στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονοµία.
Θα πάµε, λοιπόν, πρώτα στην κηδεία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο χώρο της εστίασης και όχι µόνο, δηλαδή στα αποσπασµατικά µέτρα, όχι στα εµπροσθοβαρή µέτρα, στα ανεπαρκή
µέτρα που έχετε µέχρι τώρα ανακοινώσει.
Αναρωτιόµαστε και εµείς και η µεσαία τάξη που παραπλανήσατε µε τόσους τεχνοκράτες που έχετε στην Κυβέρνηση, µε τόσους δηµάρχους που έχετε -συντριπτική πλειοψηφία- µε τόσους
ανθρώπους της αγοράς που µιλάτε, δεν σας έχει πει κανείς τίποτα; Δεν έχετε νιώσει ποτέ την ανάγκη, την αγωνία του καταστηµατάρχη της εστίασης, του αυτοαπασχολούµενου, του
ελεύθερου επαγγελµατία να πληρώσει το ενοίκιο, να πληρώσει
τα τέλη τραπεζοκαθισµάτων, τους µισθούς, τους λογαριασµούς,
τους προµηθευτές; Δεν το έχετε νιώσει;
Δεν το έχει ζήσει κανείς από εσάς αυτό το πράγµα; Ειλικρινά
ρωτάω. Δεν κατανοείτε πόσες υποχρεώσεις έχουν σωρευτεί τόσους µήνες; Δεν σας έχει πει κανείς ότι ως σήµερα τα µέτρα που
έχετε ανακοινώσει, έχουν αποτύχει παταγωδώς; Δεν σας έχει πει
ότι στο µέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής από τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες επιχειρήσεις µε τους αυτοαπασχολούµενους, δεν έχουν ενταχθεί ούτε οι µισοί των πενήντα τριών
χιλιάδων που έχετε εγκρίνει. Δεν σας το έχει πει κανείς;
Στο ΤΕΠΙΧ, η άλλη χρηµατοδότηση που έχετε προβλέψει µέσω
τραπεζών, ο απολογισµός είναι µηδέν από µηδέν, µηδέν. Στον
τουρισµό, κύριε Υπουργέ, ο ίδιος απολογισµός είναι, δεν έχετε
προβλέψει τίποτα.
Έχετε πολύ µεγάλες ευθύνες για τις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν θα ανοίξουν και για τις εκατοντάδες χιλιάδες
θέσεις εργασίας που χάνονται.
(Στο σηµείο αυτό τυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για λίγο.
Πάµε τώρα στο µνηµόσυνο µε ξένα κόλλυβα. Πρώτον, δεν
έχετε προβλέψει τίποτα για τις σωρευµένες υποχρεώσεις, είτε
αφορούν τα δηµοτικά τέλη είτε τα τέλη τραπεζοκαθισµάτων είτε
τα ενοίκια.
Δεύτερον, αναθέτετε στους δήµους να παραχωρήσουν ατελώς διπλάσιο κοινόχρηστο χώρο από αυτόν που έχουν στην
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άδεια τους. Στη συντριπιτική πλειοψηφία των καταστηµάτων
αυτό δεν µπορεί να γίνει, δεν µπορεί να υλοποιηθεί και βάζετε
σε αντιπαράθεση τους δηµάρχους µε τους καταστηµατάρχες και
ιδιαίτερα εκεί που δεν µπορεί να γίνει θα τους βάλετε σε αντιπαράθεση.
Τρίτον, αναφέρεται στη τροπολογία ότι δύναται να παραχωρείται ατελώς, δηλαδή δύναται να παραχωρείται και µε πρόσθετο κόστος, µε πρόσθετα τέλη. Διαγράψτε το δύναται αν
ισχύουν αυτά που λέτε.
Αναφέρεται ότι η παραχώρηση γίνεται µε απόφαση της αρµόδιας για τη διαχείριση χρήσης κοινόχρηστου χώρου υπηρεσίας
του οικείου δήµου, δηλαδή παρακάµπτετε και το δηµοτικό συµβούλιο ή έστω την επιτροπή ποιότητας ζωής. Καταλαβαίνετε τι
σηµαίνει αυτό; Αναρωτιέµαι.
Πέµπτον, δεν αναφέρεται τι χρειάζεται η υπηρεσία για την έγκριση της αίτησης. Θα γίνει εστία διαφθοράς, κύριε Θεοχάρη, ή
αντεγκλήσεων.
Έκτον, αναφέρεται ότι αν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση
πρόσθετου χώρου, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής
επέρχεται µείωση έως του 50% των τελών χρήσης. Εδώ είναι η
απόλυτη ταύτιση ότι κάνετε µνηµόσυνο µε ξένα κόλλυβα. Είπε ο
Υπουργός ότι δίνουν 75 εκατοµµύρια. Η ΚΕΔΕ δική σας είναι,
απόλυτα δική σας στη συντριπτική πλειοψηφία. Ζητάει δύο ΚΑΠ,
δηλαδή 3,5 δισεκατοµµύρια και απαντάτε ότι δίνετε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 75 εκατοµµύρια και τους χρεώνετε και µε το
50% έκπτωση των τελών τραπεζοκαθισµάτων;
Δεν είµαι αναλυτικός για να κάνουµε γρήγορα λόγω του χρόνου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Τουλάχιστον προγραµµατίστε κάτι άλλο, για να απορροφήσετε και την ανεργία και αυτά που χάνονται ειδικά στους τουριστικούς δήµους και στους µικρούς δήµους που θα κλείσουν σε
λίγο. Εσείς θα τους κλείσετε και µε δικούς σας δηµάρχους.
Έβδοµον και όγδοον, νοµικές παρατηρήσεις. Δεν αναφέρεται
πουθενά στην τροπολογία αναφορά στους εξαιρετικούς και
έκτακτους λόγους που δικαιολογείτε την κατά παρέκκλιση νοµοθέτηση. Βγάζει ο Δήµος Αθηναίων σήµερα την υπουργική απόφαση ότι απαγορεύει σε κάποιους δρόµους λόγω κορωνοϊού τα
οχήµατα, και θα πάει να βάλει τραπεζοκαθίσµατα, πιθανά. Δεν
θα καλύπτεται µε την τροπολογία που έχετε κατεβάσει και εγείρονται και νοµικά και συνταγµατικά θέµατα που δεν αναφέρονται
µέσα. Ούτε γιατί το χρονικό διάστηµα είναι µέχρι το Δεκέµβριο.
Προσθέστε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει στα εννέα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Προβλέπεται µελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου. Στην
πλειοψηφία των δήµων έχουµε, µηδέν, ένα, δύο µηχανικούς. Να
δω ποιος θα το κάνει. Δεν έχετε προβλέψει ποιος θα το κάνει.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όταν, λοιπόν, σε µια τροπολογία υπάρχουν εννέα παρατηρήσεις βελτιωτικές, αντιλαµβάνεται ο κάθε πολίτης την προχειρότητα, την πρεµούρα για να πείτε κάτι για την επικοινωνιακή
πολιτική και όχι για την ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει τα δέκα λεπτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ
να ολοκληρώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Κυβέρνησης, δεν θα µιλήσω άλλο.
Τα είπα αυτά που έπρεπε να πω για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Εύχοµαι αυτά που αναθεωρούν οι υπόλοιπες νεοφιλελεύθερες
δυνάµεις στην Ευρώπη, είτε αυτές έχουν να κάνουν µε τις ιδιωτικοποιήσεις είτε έχουν να κάνουν µε τις κρατικές ενισχύσεις που
απαγορεύονται επί δεκαετίες είτε µε την παγκοσµιοποίηση, να
πάρετε και εσείς πίσω τους δικούς σας δογµατισµούς νεοφιλελεύθερου βαλκανικού τύπου που συνεχίζετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Υψηλάντης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε µια ευχαρίστηση διαπίστωση και µετά θα συνεχίσω µε µια δυσάρεστη.
Η ευχάριστη διαπίστωση, κύριοι Υπουργοί, είναι ότι πριν από
λίγο πληροφορηθήκαµε ότι εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα αντιµετώπισης της πανδηµίας στους τουριστικούς τοµείς της χώρας,
κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό και κάτι που φέρνει τη χώρα για
µια ακόµα φορά στην πρωτοπορία µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.
Το δυσάρεστο που ζήσαµε απόψε εδώ, ήταν η εµµονή από την
πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στον δογµατισµό, στις
ιδεοληψίες, ενώ από τον τελευταίο οµιλητή ο οποίος έφυγε παρ’
ότι του παρασχέθηκε άπλετος χρόνος για να πει τις απόψεις του
και να τις καταθέσει, είδαµε µία σπουδή και µια ανησυχία, διότι,
πραγµατικά, βλέπουν ότι αυτή η Κυβέρνηση, συστηµατικά, µέσα
στην πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση αντιµετωπίζει τα ζητήµατα
µε τέτοιον τρόπο, που καθιστούν τη χώρα µας πλέον υπόδειγµα
και όχι παράδειγµα προς αποφυγή, όπως στην περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι το 1/4 του Ελληνικού Ακαθάριστου Προϊόντος προέρχεται
από τον τουρισµό, ο οποίος συµµετέχει σηµαντικά και στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωµών, τη µείωση της ανεργίας
και την ανάπτυξη της περιφέρειας. Το ποσοστό συµµετοχής του
τουρισµού στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν των νησιών µας είναι
βέβαια δραµατικά µεγάλο, πολύ µεγάλο, τεράστιο.
Σήµερα, µε την ευκαιρία συζήτησης αυτού του σηµαντικού νοµοσχεδίου για τον τουρισµό µας, ως Βουλευτής προερχόµενος
από την πρωτοπόρο πόλη του ελληνικού τουρισµού, τη Ρόδο, τον
τέταρτο τουριστικό προορισµό της χώρας, την Κω, και από τα
υπόλοιπα νησιά-διαµάντια της Δωδεκανήσου, που κάνουν την εικόνα της χώρας µας διεθνώς ακόµα πιο ελκυστική, θα ήθελα να
εστιάσω και σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν, κύριε Υπουργέ,
επικαιρικά και µε τη φάση που διανύουµε, δεδοµένου ότι ο τουρισµός είναι µία πραγµατικότητα άµεσα συνυφασµένη µε την καθηµερινότητα, την επιχειρηµατικότητα και γενικότερα τον πολιτισµό,
αλλά το κύριο, το κυριότερο, είναι για τη χώρα µας ένα σπουδαίο
και ζωτικής σηµασίας οικοσύστηµα.
Ο τουρισµός ήταν η παραγωγική διαδικασία που κρατούσε
όρθια τη χώρα τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, που έφερε συνάλλαγµα και πόρους. Σήµερα είναι, όµως, ο τοµέας που πλήττεται
περισσότερο και είναι ο τοµέας που πρέπει να στηριχθεί ουσιαστικά αλλά ταυτόχρονα µε όραµα και προοπτική.
Ας µην ξεχνάµε ότι η βασική έννοια, ταυτισµένη µε τον τουρισµό, είναι και η χαλάρωση του ανθρώπου και αυτό, δυστυχώς,
δεν µπορεί αυτή τη στιγµή να υπάρχει σε κανέναν άνθρωπο σε
ολόκληρο τον κόσµο, όσο τουλάχιστον θα διαρκεί ο κίνδυνος
από τον ιό. Εάν κάτι τέτοιο συµβεί, όσον αφορά, τουλάχιστον,
την αντιµετώπιση του τουριστικού φαινοµένου, σε γενικές γραµµές, τότε θα έχουµε δυσάρεστες συνέπειες. Έτσι, εάν και το δικό
µας καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι και οι υψηλές θερµοκρασίες, όπως λένε οι επιστήµονες, δεν ευνοούν τον ιό, σε καµµία
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει χαλάρωση και συνεπώς, τα
υγειονοµικά µέτρα τα οποία έχετε λάβει και έχετε προσφέρει –
αυτό συµπληρώνεται σ’ αυτά τα οποία έχω γράψει τώρα, γιατί
ήταν τελευταίο και «φρέσκο» το νέο- έρχονται να µας οδηγήσουν
σ’ έναν εφησυχασµό, αν µη τι άλλο, από πλευράς αντιµετώπισης
αυτής της κατάστασης.
Πρέπει, όµως, περαιτέρω να µη µας διαφεύγει ένας νέος πατριωτισµός, που είναι η περαιτέρω θωράκιση του υγειονοµικού
συστήµατος της χώρας τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα. Μπορούµε και πρέπει να έχουµε τη σωστή οργάνωση υποδοχής εκείνων που θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα
µας και, βεβαίως, µε τους όρους που έχουµε θέσει, έτσι ώστε να
απολαύσουν και να µαγευτούν από τη µοναδικότητα και τις σαγήνες αυτής της χώρας.
Ειδικά η Ρόδος και η Κως, κύριε Υπουργέ, µπορεί να µη δια-
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θέτουν νοσοκοµεία αναφοράς, αλλά είναι περιοχές καθαρές
όσον αφορά τον ιό και πιστεύω ότι µε τις απαραίτητες προφυλάξεις µπορούν να ανοίξουν άµεσα οι αγορές ή η αγορά τουλάχιστον της Γερµανίας, τα τσάρτερ από τη Γερµανία, ένα γεγονός
που θα µπορέσει να κρατήσει ζωντανό το τουριστικό οικοδόµηµα. Θέλω αυτό να ξαναεξεταστεί, σε συνεννόηση, βέβαια, µε
τους αρµόδιους φορείς.
Τα βήµατα της ελληνικής Κυβέρνησης είναι ενθαρρυντικά και
έτσι πρέπει να συνεχίσουµε µε τη συσσωρευµένη µάλιστα εµπειρία. Ίσως να ήταν χρήσιµος και ο ορισµός µιας οµάδας ειδικών
για τη διαχείριση της κρίσης ειδικά στο κοµµάτι του τουρισµού,
µιας επιτροπής που όλο αυτό το διάστηµα από εδώ και πέρα θα
καλύπτει όλο το τουριστικό φάσµα και από υγειονοµικής αλλά
και οικονοµικής και επιχειρηµατικής άποψης.
Στα πλαίσια αυτά, είµαι βέβαιος ότι αυτή η Κυβέρνηση θα ξαναµπεί σε εξέταση αυτών των µέτρων για την ενίσχυση του τουρισµού. Τα καίρια, κατά την άποψή µου, σηµεία που πρέπει να
προσεχθούν, αφορούν την εξέταση των ακολούθων παραµέτρων
που έχουν να κάνουν µε τους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ στη
διανυκτέρευση, την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών στα
ξενοδοχεία, την προσφυγή σε νέο χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο,
όπως ήδη έχει αναφέρει ο Υπουργός των Οικονοµικών, ει δυνατόν µε ονοµαστικοποίηση των δαπανών, επιδοτήσεις επιτοκίου
και την περαιτέρω αναστολή πληρωµής των επιταγών.
Επιτρέψτε µου να καταθέσω επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων
Ρόδου, στην οποία εξειδικεύουν αυτά τα θέµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος - Νικόλαος Υψηλάντης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο τουρισµός, η ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας δέχεται
καίριο πλήγµα από µία πρωτοφανή για τα δεδοµένα πανδηµική
κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αυτονόητη η στήριξη και της νησιωτικής Ελλάδας η οποία δοκιµάζεται δίπλα, πρώτα από τη µεταναστευτική κρίση και τώρα µε µία κρίση από την πανδηµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Με αυτό το νοµοσχέδιο εισάγεται ένα ρυθµιστικό πλαίσιο για
τον καταδυτικό τουρισµό, µε ταυτόχρονη άρση των παρωχηµένων γραφειοκρατικών εµποδίων. Η χώρα µας και ιδίως οι νησιωτικές περιοχές διαθέτουν µοναδικό υποθαλάσσιο πλούτο, που
πλέον γίνεται προσβάσιµος στους επισκέπτες, µε ταυτόχρονη
πρόβλεψη προστατευτικών δικλίδων όσον αφορά τα οικολογικά
ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήµατα.
Οι επισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν ισχυρότατο συγκριτικό πλεονέκτηµα, ενώ προσθέτουν ένα ακόµα σηµείο ανάδειξης του πολιτισµικού πλούτου της χώρας. Εξίσου
σηµαντικές και καινοτόµες είναι οι προβλέψεις για την τουριστική
εκµετάλλευση των ναυαγίων µε ταυτόχρονη πρόβλεψη αυστηρών ρυθµίσεων για την προστασία.
Το νοµοθέτηµα προσεγγίζει παράλληλα και άλλες σύγχρονες
τάσεις της παγκόσµιας τουριστικής βιοµηχανίας. Έχει αναφερθεί
το glamping, που συνδυάζει τις ανέσεις µιας πολυτελούς ξενοδοχειακής µονάδας µε τη διαµονή στη φύση, και, βέβαια, σ’ αυτό
το ρυθµιστικό πλαίσιο γίνεται µία άξια ρυθµιστική προσπάθεια,
η οποία είναι αξιοσηµείωτη και η οποία θα βοηθήσει τον ελληνικό
τουρισµό.
Επιθυµώ, τέλος, να εξάρω ουσιαστικά την απόφαση για την
επαναλειτουργία της Σχολής Ξεναγών στη Ρόδο, µιας σχολής
που πρωτολειτούργησε τη δεκαετία του 1950 και βοήθησε τα µέγιστα στην τουριστική ανάπτυξη.
Θέλω, όµως, να επισηµάνω ότι πρέπει να «τρέξουµε», κύριε
Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, -το ανακοινώσετε- και το κοµµάτι
της τουριστικής εκπαίδευσης µε την αναβάθµιση των τουριστικών σχολών, ειδικά αυτής της Ρόδου, η οποία έχει προσφέρει
εξαιρετικά στελέχη στη διεθνή τουριστική αγορά. Πρέπει να κοιτάξουµε να ανακόψουµε την απαξίωση των κτιριακών υποδοµών
της σχολής, που είναι στολίδι για τον τόπο, για την Ελλάδα, για
τη Ρόδο και ύψιστης ιστορικής σηµασίας για τη χώρα µας. Πιστεύω ότι και στο κοµµάτι αυτό θα τα καταφέρουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άλλωστε, µε τις εισαγόµενες ρυθµίσεις επιτυγχάνεται πολλαπλό όφελος, καθώς ανοίγει ο δρόµος για δηµιουργία θέσεων εργασίας, επιδιώκεται χρονική διεύρυνση της τουριστικής σεζόν,
ενώ µε την αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών θα προσελκύσουµε τουρίστες υψηλού εισοδηµατικού προφίλ.
Είµαι βέβαιος ότι µε αυτά τα συντονισµένα και υπεύθυνα βήµατα όλοι µαζί θα τα καταφέρουµε και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι, συνάδελφοι τώρα θα γίνει µία διακοπή δεκαπέντε λεπτών για υγειονοµικούς λόγους.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Τον λόγο έχει ο κ. Αρβανιτίδης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, για τη χώρα µας ο κλάδος του τουρισµού, µε τον ιδιαίτερο ρόλο του στην ελληνική οικονοµία την περίοδο αυτή,
δέχεται το πιο βαρύ πλήγµα από την πανδηµία του κορωνοϊού.
Δεν ξέρω εάν έχουµε κατανοήσει όλοι πόσο σηµαντικό είναι το
τι ποσοστό θα ανακτήσουµε στην προσπάθειά τού να ανατάξουµε τον τουρισµό και πόσο σηµαντικό αυτό είναι για τα δηµοσιονοµικά της χώρας και για τις αποφάσεις που θα κληθεί να
πάρει η Κυβέρνηση στη διάρκεια αυτού του φαινοµένου που
ζούµε.
Εργαζόµενοι και επιχειρήσεις περίµεναν µε αγωνία τα καθυστερηµένα µέτρα της Κυβέρνησης και, δυστυχώς, ακόµα επικρατεί σύγχυση για τον τρόπο λειτουργίας του τουριστικού κλάδου,
για τα υγειονοµικά πρωτόκολλα που θα εφαρµοστούν σε αυτή
τη δύσκολη τουριστική σεζόν του φετινού καλοκαιριού.
Το Κίνηµα Αλλαγής, ασκώντας υπεύθυνη και χρήσιµη αντιπολίτευση για τον τόπο και τους πολίτες, κατέθεσε πρώτο απ’ όλα
τα κόµµατα δηµόσια, ήδη από τις 4 του Μάη, ένα σχέδιο αντιµετώπισης της κρίσης στον ελληνικό τουρισµό. Με λύπη βλέπουµε
να µην έχετε µελετήσει σοβαρά τις προτάσεις µας, και έτσι απουσιάζουν από τις ανακοινώσεις σας µέτρα όπως η κατάργηση του
τέλους διανυκτέρευσης, η µείωση των τελών προσγείωσης, η δυναµική ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού, η επαναφορά των
µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, η αξιοπρεπής κατοχύρωση των εργαζοµένων στον τουρισµό, γιατί το εισόδηµά τους
θα στηρίξει την ελληνική κοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν
µόνο εργαζόµενοι. Αυτοί οι άνθρωποι κατανάλωναν στον τόπο
τους, εκεί που πρόσφεραν την εργασία τους και θα καταναλώσουν τον χειµώνα και την άλλη µισή περίοδο σε όλη την Ελλάδα,
αλλά και η κατάρτιση µίας συµφωνίας, έστω µίας συµφωνίας, µε
µια χώρα από αυτές που πιστεύουµε, ανακοινώνουµε ή αναµένουµε ότι θα εγκαινιάσει πρώτη την άφιξη τουριστών φέτος το
καλοκαίρι. Καλά είναι τα δηµοσιεύµατα. Καλό είναι να χαιρόµαστε µε ένα καλό δηµοσίευµα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τα
διεθνή, αλλά δυστυχώς για εµάς, για την ελληνική οικονοµία, όλα
θα κριθούν στο αποτέλεσµα, στο ποσοστό ανάκτησης του εισοδήµατος από τον τουρισµό.
Ο κ. Σκυλακάκης πρόσφατα, πριν από έναν µήνα, είπε ότι η ελληνική οικονοµία αντέχει το 50%. Από εκεί και πέρα θα έχουµε
πρόβληµα. Δηµοσιονοµικό πρόβληµα εννοώ και πρόβληµα στη
συνέχεια στο πώς θα ασκήσουµε την οικονοµική πολιτική.
Και ενώ, λοιπόν, ήµασταν σε αναζήτηση των υγειονοµικών
πρωτοκόλλων για τον τουρισµό, το αρµόδιο Υπουργείο, κάτω
από την οµπρέλα του καταδυτικού τουρισµού, είπε να ασχοληθεί
και µε τα δάση. Είναι τόσο καλός ο συντονισµός του κυβερνητικού έργου, του επιτελικού κράτους, που η ίδια η Κυβέρνηση που
ψήφισε το άρθρο 102 στον περιβαλλοντικό νόµο πριν δέκα ηµέρες, στον πρόσφατο ν.4685/2020, έρχεται σήµερα να τον τροποποιήσει µε το άρθρο 32. Πόσο σοβαρό µπορεί να είναι αυτό; Τι
σχέση έχει µε την πανδηµία; Ο ένας Υπουργός, ο αρµόδιος
Υπουργός -και γεννάται το ερώτηµα εξ αυτού- ο κ. Χατζηδάκης
γιατί δεν το περιέλαβε. Δεν το ήθελε; Δεν ήθελε να χρεωθεί ο
ίδιος την επιλογή; Ποια είναι η σοβαρότητα, λοιπόν, µιας Κυβέρνησης που καλεί να την εµπιστευτούµε επειδή πέτυχε στην υγει-
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ονοµική κρίση, αφού έµειναν οι Έλληνες εντός σπιτιού και µόλις
βγήκαµε να κυκλοφορούµε αρχίζουµε να µπερδευόµαστε; Και
γιατί ενώ υποτίθεται ότι αναµένουµε για διαβούλευση το νέο χωροταξικό -είχε ανακοινωθεί ότι στις επόµενες είκοσι ηµέρες θα
είναι στη Βουλή- έρχονται αποσπασµατικές ρυθµίσεις εδώ, κατακερµατίζοντας ξανά το νοµοθετικό πλαίσιο;
Πραγµατικά απορώ πώς φέρνετε διατάξεις που είναι εξόφθαλµα αντιπεριβαλλοντικές, όπως τα άρθρα 22, 31, 32 και άλλα
και θέλετε να σας δίνουµε και εύσηµα για την «πράσινη» αναπτυξιακή και φιλοπεριβαλλοντική σας πολιτική. Σας χαρακτηρίζει ως
Κυβέρνηση µια «πράσινη» αλαζονεία στα λόγια. Η «πράσινη»
ατζέντα που επικαλείστε, δυστυχώς, είναι µόνο λόγια.
Το Κίνηµα Αλλαγής, λέει ναι στην ανάπτυξη ήπιων και νέων
µορφών τουρισµού, όχι όµως µε εκπτώσεις στην ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος. Εµείς αντιµετωπίζουµε τον φυσικό
πλούτο της Ελλάδας ως πολύτιµο πόρο και συγκριτικό πλεονέκτηµα για µια βιώσιµη ανάπτυξη και όχι ως τροχοπέδη ανάπτυξης.
Απουσιάζει από το νοµοσχέδιό σας κάθε φιλοσοφία κυκλικής
οικονοµίας, καθώς δεν προβλέπετε, για παράδειγµα, στο άρθρο
8 τίποτα για τα υλικά κατασκευής των τεχνικών κατασκευών που
απαιτούνται, µε ποιες προδιαγραφές, µε ποια υλικά αυτά τοποθετούνται στη θάλασσα, στο θαλάσσιο περιβάλλον, µε ποια τοξικότητα, µε ποια φιλικότητα, µε ποια µελέτη. Απουσιάζει κάθε
έννοια ποιοτικής αναβάθµισης στις τουριστικές µαρίνες, καθώς
επικεντρώνεστε κυρίως στην ποσοτική αναβάθµιση, στο µέγεθος
δηλαδή. Δεν έχετε καταλάβει ακόµα ότι το πρόβληµα της χώρας
µας δεν είναι το µέγεθος της χερσαίας ζώνης των µαρίνων που
αυξάνεται από πενήντα χιλιάδες σε ογδόντα χιλιάδεςτετραγωνικά µέτρα, αλλά η ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών τους, η
ποιοτική αναβάθµιση των εγκαταστάσεών τους, η λανθασµένη
χωροθέτησή τους και η ανάγκη για εκσυγχρονισµό.
Τα λιµενικά έργα, κύριε Υπουργέ, λόγω της φύσης τους έχουν
να κάνουν µε ένα πολύ δυναµικό στοιχείο που λέγεται θάλασσα
και υποθαλάσσια ρεύµατα. Θέλει µεγάλη προσοχή και πολυεπίπεδες µελέτες για να γίνει κάτι σωστά, χωρίς να επηρεαστεί το
αύριο, το µεθαύριο και ιδιαίτερα µε τις συνέπειες της κλιµατικής
αλλαγής και την αλλαγή στα φυσικά στοιχεία. Η µορφή µιας
ακτογραµµής, µιας παραλίας, µιας πόλης, ο αιγιαλός των όµορων δήµων κινδυνεύουν να βρεθούν ενώπιον τεράστιων και αντιαισθητικών κατασκευών σαν προβλήτες, µε ό,τι σηµαίνει αυτό
και για το υποθαλάσσιο περιβάλλον.
Ελπίζω οι επιλογές σας να µην έχουν ως αποτέλεσµα µετά από
κάποια χρόνια ολόκληρες περιοχές να έχουν υποβαθµιστεί αισθητικά, περιβαλλοντικά και τουριστικά.
Κλείνω µε µία αναφορά στον αιγιαλό, που υποτίθεται ότι για
λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, θα υπάρξει η µεγαλύτερη κάλυψη από ιδιωτικές επιχειρήσεις µε ξαπλώστρες και οµπρέλες.
Κύριε Υπουργέ, µε τις ρυθµίσεις σας, για τις οποίες, δυστυχώς, δεν διευκρινίζετε ότι είναι προσωρινές λόγω της συγκυρίας
του κορωνοϊού, κάτι που θα µπορούσαµε να κατανοήσουµε, κινδυνεύει να υπάρξει σηµαντικός περιορισµός του κοινόχρηστου
δηµόσιου χώρου στις παραλίες και να δούµε φαινόµενα συνωστισµού πολιτών στα ελεύθερα µικρά τµήµατα των παραλιών.
Εκεί που πάτε να λύσετε το πρόβληµα, µπορεί να δηµιουργήσετε
άλλο πρόβληµα. Η επέκταση του ανώτατου ορίου µίσθωσης µιας
παραλίας από 40% σε 50% σε περίπτωση ξενοδοχείων πάνω
στον αιγιαλό, χωρίς εχέγγυα προσωρινής ρύθµισης, παγιώνει µια
κατάσταση που θα µας βρει απέναντι και µας έχει βρει ήδη τις
προηγούµενες φορές που είχε γίνει απόπειρα να περάσει κάτι
αντίστοιχο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ελάχιστο χρόνο χρειάζοµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Βεβαίως,
κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Είναι γεγονός ότι στο ζήτηµα του
αιγιαλού και της χρήσης του, πρέπει να υπάρξει µια οργανωµένη
διαβούλευση µε πολλούς και όχι µια περιστασιακή και αποσπασµατική νοµοθέτηση, όπως τη φέρνετε. Για αυτό και κάνω έκ-
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κληση τόσο σε εσάς όσο και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, το
θέµα αυτό να το δούµε συνολικά και χωρίς βιασύνες στο επικείµενο νοµοσχέδιο για τον χωροταξικό σχεδιασµό.
Ο αιγιαλός και η χρήση του πρέπει να ενταχθεί σε µια ολοκληρωµένη στρατηγική προσαρµογής και αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα χτίζουµε πύργους
πάνω στην άµµο χωρίς τον ξενοδόχο, που στην περίπτωση µας
είναι η θάλασσα και η φύση.
Αυτή η ολοκληρωµένη διαχείριση του παράκτιου χώρου µε
προστασία της κρίσιµης παραλιακής ζώνης από επιβαρυντικές
χρήσεις χρειάζεται να υιοθετεί ταυτόχρονα καινοτόµες τεχνολογίες για ανατρέψιµα τεχνικά έργα µε σεβασµό στη θαλάσσια δυναµική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς έχουµε δηλώσει ότι είµαστε θετικοί επί της αρχής του νοµοσχεδίου, γιατί θέλουµε να
δούµε τον τουρισµό της χώρας µας να ανοίγεται σε νέα πεδία
και µορφές. Έχουµε, όµως, ισχυρές ενστάσεις σε επιµέρους διατάξεις, όπως σας προανάφερα. Eν αναµονή του νέου χωροταξικού νοµοσχεδίου ελπίζουµε ότι οι παρατηρήσεις µας θα τύχουν
της προσοχής της Κυβέρνησης έστω και σε δεύτερο χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Αρβανιτίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Σάββας Χιονίδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ,
θα µιλήσουµε για τον τουρισµό. Ακούσαµε πάρα πολλά για την
κρίση για τα µέτρα αντιµετώπισης γενικότερα της Κυβέρνησης.
Εγώ θα επικεντρωθώ στο κοµµάτι τουρισµός, γιατί αποτελεί κρίσιµο κοµµάτι όπως όλοι γνωρίζουµε.
Θέλω να σταθώ στο τι είναι η λέξη Ελλάδα. Όταν ακούει κάποιος ξένος τη λέξη Ελλάδα, σηµαίνει ιστορία, µυθολογία, σηµαίνει ένα πολύ καλό κλίµα, υπέροχα τοπία, πολιτισµός, αρχαία,
καλές υποδοµές.
Αυτό που πέτυχε η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό -και της έλειπε
σε αυτό το παζλ- ήταν η αξιοπιστία. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η Ελλάδα πλέον -είναι γνωστό σε όλο τον κόσµο πια- είναι µια αξιόπιστη χώρα. Και όπως είπα πρόσφατα στον κύριο Υπουργό, όσα
λεφτά και αν έδινε η Ελλάδα για να κάνει µια καλή διαφήµιση για
το πόσο αξιόπιστη είναι σε όλες τις δράσεις της, δεν θα µπορούσε να την πετύχει, παρά µε τη διαχείριση που είχαµε -σε αυτό
το τεράστιο παγκόσµιο γεγονός και στην περιοχή µας και σε
όλον τον κόσµο- αυτής του κορωνοϊού.
Αυτό που θέλω, επίσης, να αναφέρω ως στοιχείο, είναι ότι η
Τουρκία έχει επτά χιλιάδες διακόσια χιλιόµετρα ακτές. Η Ελλάδα
έχει δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι χιλιόµετρα ακτογραµµή. Πόσο άραγε έχουν οι µεγάλες Ηνωµένες Πολιτείες;
Έχουν λιγότερο από είκοσι χιλιάδες µαζί µε τη Χαβάη. Θα ήθελα
να πω ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για το πώς θα αξιοποιήσουµε αυτές τις περιοχές. Και λέµε µόνο οnshore ή και οffshore;
Η έκταση της Ελλάδος µαζί µε τον θαλάσσιο χώρο ο οποίος
της ανήκει, είναι σε µέγεθος όσο είναι ολόκληρη η Γερµανία.
Είναι τρεις φορές το µέγεθος της Ελλάδας που είναι γη. Αυτό
σηµαίνει ότι πρέπει να αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο τρόπο,
προστατεύοντας πάντα το περιβάλλον, αυτή την τεράστια
έκταση, διότι είναι µία παρθένα περιοχή, µια πολύ σπουδαία περιοχή µε όλα τα χαρακτηριστικά που προανέφερα -ιστορία,
τοπίο, κλίµα- και συγχρόνως έχει πολλά περιθώρια αξιοποίησης.
Ακούστηκαν επίσης στην Αίθουσα απόψεις όπως: «Τι προτεραιότητα µπορεί να είναι το glamping ή ο καταδυτικός τουρισµός;». Μα, αποτελούν και αυτά ένα κοµµάτι του παζλ. Δεν
άκουσε κανείς για τα µέτρα που πάρθηκαν για τον τουρισµό;
Προχθές ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός ήταν εκεί και υπέστησαν και τη βάσανο των ερωτήσεων. Ενηµέρωσαν τον κόσµο.
Άρα, κάτι τρέχει.
Δεν άκουσε κανείς αυτή τη σπουδαία ενέργεια που έγραψαν
οι «NEW YORK TIMES» και όλοι στο εξωτερικό, για το ότι διαφηµίζουµε ηλεκτρονικά την Ελλάδα µε το «Επισκεφθείτε την Ελλάδα ηλεκτρονικά»; Δεν το άκουσε κανείς; Και το άκουσε ο
Κινέζος και ο Αµερικανός; Βεβαίως, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν
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πρέπει παράλληλα να κοιτάξουµε κάποια αδήριτη ανάγκη που
υπάρχει, ώστε να βελτιώσουµε το προϊόν της Ελλάδος.
Εδώ, λοιπόν, θα µιλήσω για το glamping. Πράγµατι, στην περιοχή µας υπάρχει µία επένδυση, η οποία προσπαθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια να κάνει glamping. Έχει πληρώσει µέχρι
τώρα πάνω από 3.000.000 ευρώ. Και πού έπασχε; Έπασχε στο
ότι δεν υπήρχε το νοµικό πλαίσιο. Να, λοιπόν, τι σηµαίνει.
Επίσης, όσον αφορά τον καταδυτικό τουρισµό, έχει ακούσει
κανείς -ή φαντάζοµαι οι περισσότεροι- για την Ερυθρά Θάλασσα,
για το Σαρµ Ελ-Σέιχ και άλλες περιοχές, όπου πραγµατικά ζουν
µε τεράστιο πλούτο στην περιοχή της Αιγύπτου από τον καταδυτικό τουρισµό; Έχει η Ελλάδα αντίστοιχο πεδίο; Σαφώς έχει και
µάλιστα πολύ µεγαλύτερο.
Εποµένως, είναι πολύ σηµαντικά αυτά που γίνονται, όπως η
πόντιση υφάλων όπως και µια σειρά άλλα µέτρα τα οποία πρέπει
να πάρουµε.
Βέβαια, υπάρχουν εύλογες επιφυλάξεις. Δεν πρέπει κάποιος
να αστυνοµεύει; Σαφώς και πρέπει να αστυνοµεύει. Δεν υπάρχει
µέριµνα από την ελληνική πολιτεία για αυτό; Ξέφραγο αµπέλι
είναι; Άρα, είναι πολύ σηµαντικό και καλώς έγινε.
Υπάρχουν και άλλες µορφές τουρισµού. Θα σταθώ στον θρησκευτικό και προσκυνηµατικό τουρισµό και µε πρόταση, κύριε
Υπουργέ, διότι υπάρχει πάρα πολύς κόσµος, που µπορεί πιο εύκολα να ξεπεράσει το θέµα και να έρθει προς την Ελλάδα, όπως
πρόσφατα ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης είπε ότι θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα και να πάει στα βήµατα του Αποστόλου Παύλου. Επίσης υπάρχει και πάρα πολύς ορθόδοξος πληθυσµός ο
οποίος έρχεται στην περιοχή. Μια τέτοια προσπάθεια έκανε η
Ιερά Μητρόπολη Κίτρους και Κατερίνης. Αυτοί οι άνθρωποι είναι,
για φέτος ειδικά, πολύ σηµαντικό να έρθουν και πρέπει να κινηθούµε προς αυτή την κατεύθυνση.
Δίνει λεφτά ο καταδυτικός τουρισµός; Ο µέσος όρος κατανάλωσης είναι τρεισήµισι φορές πάνω από ό,τι δίνουν ο ήλιος και η
θάλασσα, τα οποία, ναι, τα αξιοποιούµε. Ανέφερα ήδη στοιχεία.
Είναι δεκαπέντε χιλιάδες χιλιόµετρα η έκταση της Γερµανίας στη
θάλασσα.
Ερχόµαστε να πούµε το άλλο: Έχουµε περιοχές υπέροχες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, µιας και είµαστε στο
τέλος, να µιλήσω λίγο περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Θα ήθελα να σταθώ, λοιπόν, στο ότι
έχουµε ένα µοναδικό σηµείο, το οποίο είναι ο Όλυµπος. Έχουµε
πολλές γνωστές λέξεις παγκοσµίως. Η Ελλάδα είναι τρίτη στην
επιλογή. Πρώτη γνωστή λέξη είναι ο Όλυµπος. Το σύνολο των
επισκεπτών δεν ξεπερνά τις εκατόν είκοσι χιλιάδες. Αξίζει να
επενδύσουµε σε αυτό το κοµµάτι; Ναι, αν φύγουν οι αγκυλώσεις.
Θα αναφέρω µόνο ένα παράδειγµα: Ήρθε, λοιπόν, µια µεγάλη
εταιρεία η οποία έπαιρνε µε ελικόπτερο Αµερικανούς τουρίστες,
τους άφηνε στην κορυφή του Ολύµπου χωρίς να ενοχλήσει το
περιβάλλον, για να κάνουν σκι εκεί που κάνουν οι καταδροµείς.
Αυτό γινόταν εννέα µήνες τον χρόνο. Έγινε ένας κακός χαµός.
Έπρεπε να σταµατήσει. Αυτές είναι οι αγκυλώσεις που έχουµε.
Χαίροµαι, επίσης, γιατί σε αυτό το νοµοσχέδιο -να πούµε και
τα µικρά πράγµατα- δόθηκε επιτέλους, µετά από αίτηση που κάναµε και στον Υπουργό Οικονοµικών και µε τη σύµφωνη γνώµη,
βέβαια, του Υπουργείου Τουρισµού- η επέκταση του χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων αλλά και οµπρελών και ξαπλωστρών, όπως επίσης και η µείωση του αντίστοιχου κόστους.
Θέλω να αναφερθώ, επίσης, σε κάτι που ίσως πέρασε έτσι µε
τις λέξεις ΕΣΧΑΣΕ και ΕΣΧΑΔΑ ή ΠΟΤΑ. Είµαι βέβαιος ότι ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος θα ήταν πολύ χαρούµενος
αν ζούσε σήµερα, αυτός ο σπουδαίος Έλληνας που έστησε το
«Costa Navarino» µε χίλιους κόπους, που πραγµατικά υπάρχει,
πλέον, µια τέτοιου είδους παρέµβαση, για να διευκολύνουµε την
ανάπτυξη των περιοχών ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης,
µε τα στοιχεία τα οποία ήδη υφίστανται µε τα ΕΣΧΑΣΕ και τα
ΕΣΧΑΔΑ. Είναι πολύ σηµαντικό, ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε ανάπτυξη περισσότερη και φιλική στο περιβάλλον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, χρειάζονται οι παρατάσεις για τα ενοικιαζόµενα δωµάτια, αυτά τα αυτονόητα που ταλαιπωρούσαν όµως πάρα πολύ
κόσµο. Όπως, επίσης, πρέπει να δούµε και τον τουρισµό µόνιµης
κατοικίας κατά το παράδειγµα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
µε zero energy οικισµούς, κύριε Υπουργέ. Όπως, επίσης, πρέπει
να µπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σαν µόνιµη κατοικία
πλέον την Ελλάδα, συνταξιούχοι, όπως κάνει η Ισπανία και η Πορτογαλία, αποφεύγοντας τα κακά παραδείγµατα εκεί.
Και τέλος, είναι σηµαντικά τα µέτρα τα οποία πήρε η Κυβέρνηση για τους εργαζόµενους. Σε αυτό το νοµοσχέδιο στηρίζουµε
τους εργαζόµενους και τους επιχειρηµατίες, αλλά µην έχουµε
και την αίσθηση ότι ζούµε µια κανονικότητα και ότι δεν χάνουµε
όλοι. Πρώτος ο Πρωθυπουργός µάς το λέει ότι θα πληρώσουµε
ισοµερώς και αυτοί οι οποίοι είναι πιο αδύνατοι θα πληρώσουν
λιγότερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, λοιπόν, βλέπουµε ένα σχέδιο νόµου το οποίο δείχνει πώς
πρέπει να δουλεύουµε και όχι µόνο πώς θα αντιµετωπίσουµε τα
γεγονότα που έρχονται και την καθηµερινότητα. Βλέπει µπροστά
το Υπουργείο. Αυτή είναι η κατεύθυνση της Κυβέρνησης και του
Πρωθυπουργού, να κάνουµε βήµατα µπροστά.
Κύριε Υπουργέ, χρειάζονται ακόµη πιο γενναία βήµατα χωρίς
αριστεροφοβία, χωρίς παρεµβάσεις. Γιατί, τουλάχιστον, πρέπει
να αποδεχθούµε ότι και εµείς αγαπούµε το περιβάλλον, αγαπούµε την λογική ανάπτυξη, την κυκλική οικονοµία, όπως όλοι.
Δεν κατηγορούµε κανέναν αν την αγαπάει λιγότερο ή περισσότερο. Αλλά δεν νοµίζω ότι Υπουργός κάθε πρωί που θα ξυπνήσει,
θα σκεφθεί πώς θα καταστρέψει το περιβάλλον ή πώς θα ταλαιπωρήσει τον κόσµο ώστε να µείνει χωρίς τον τουρισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ για την υποµονή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να είστε
καλά.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Κυριακή Μάλαµα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριοι συνάδελφοι, µετά έχουµε ακόµα τρεις οµιλητές. Θα
πάρει τον λόγο αµέσως µετά ο κύριος Υπουργός και βεβαίως οι
εισηγητές, εφόσον επιθυµούν για δευτερολογία. Υπάρχει άνεση
χρόνου, µην ανησυχείτε, και πολύ καλή διάθεση.
Σας παρακαλώ, κυρία Μάλαµα, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε ένα νοµοσχέδιο για τον τουρισµό
ακροβατώντας κυριολεκτικά στο κενό και αγνοώντας την κραυγή
αγωνίας των ανθρώπων του τουρισµού, των τουριστικών επιχειρήσεων και των χιλιάδων εργαζοµένων που αντιµετωπίζουν το
φάσµα της ανεργίας. Ταυτόχρονα οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και η υποτιθέµενη εξειδίκευσή τους από τον Υπουργό
Τουρισµού άφησαν χωρίς απαντήσεις τη συντριπτική πλειοψηφία
του κόσµου του τουρισµού.
Ακούσαµε, κύριε Υπουργέ, ότι ο τουρισµός ανοίγει πρώτα από
τα yachting και από τα ξενοδοχεία δωδεκάµηνης λειτουργίας και
ρωτάµε: Γιατί εξαιρούνται και πάλι τα καταλύµατα εποχικής λειτουργίας; Ποια είναι η υγειονοµική διαφορά ανάµεσα στα µεν και
τα δε; Σε σχέση µε τα camping που είπατε ότι θα ξεκινήσουν την
1η Ιουνίου. Ποια camping θα είναι αυτά; Τα δωδεκάµηνης λειτουργίας ή τα εποχικής;
Κύριε Υπουργέ, στις προχθεσινές σας εξαγγελίες υπάρχουν
και άλλα υγειονοµικά παράδοξα και αναφέροµαι ιδιαίτερα στις
µεταφορές. Γιατί επιτρέπετε τις διεθνείς πτήσεις από το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τις 15 Ιουνίου, αλλά από το
αεροδρόµιο «Μακεδονία» τις ανοίγετε την 1η Ιουλίου; Υπάρχει
κάποια υγειονοµική αιτιολογία; Προφανώς και όχι. Οι τουρίστες,
δηλαδή, που θα θέλουν να επισκεφτούν τη Χαλκιδική αυτή την
περίοδο, θα πρέπει να πετάξουν για Αθήνα και µετά να µεταβούν
οδικώς στη Χαλκιδική; Γιατί; Γιατί «σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και
την αφήνουµε τελευταία για έκπληξη; Ή γιατί η βόρεια Ελλάδα
γενικώς δεν ανήκει στην Ελλάδα; Δηλαδή είναι άλλη χώρα
εκείνη;
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Δεν είπατε τίποτα για τις χώρες προέλευσης τουριστών. Σας
ακούµε τόσο καιρό να µιλάτε για γέφυρες και διµερείς συµφωνίες, αλλά δεν ξέρουµε ακόµη ποιες θα είναι αυτές οι χώρες. Θα
είναι µέσα οι χώρες των Βαλκανίων;
Ο Πρωθυπουργός είχε τετραµερή τηλεδιάσκεψη µε Βουλγαρία, Ρουµανία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία. Τι θα γίνει µε τις
χώρες αυτές; Τι συζητιέται σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις; Δεν
έχουµε αποτελέσµατα τελικά για το τι θα γίνει; Τι θα γίνει µε τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλουν καραντίνα σε
όσους πολίτες τους επιστρέφουν από το εξωτερικό; Αυτά δεν
έχουν συζητηθεί; Έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτά τα ζητήµατα;
Και σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισµό, πάλι δεν είπατε τίποτα
σε σχέση µε το πότε ανοίγουν τα σύνορα. Οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής έχουν προκρατήσεις σε εκκρεµότητα µε τις βαλκανικές
χώρες και δεν ξέρουν τι να απαντήσουν στους τουρίστες που θέλουν να έρθουν οδικώς. Στο θέµα του οδικού τουρισµού, επίσης,
υπάρχει µια σειρά από υγειονοµικά παράδοξα µε βασικότερο το:
Γιατί στα τουριστικά λεωφορεία και στα ΚΤΕΛ επιβάλλονται µισές
πληρότητες, ενώ στα αεροπλάνα δεν επιβάλλονται µισές πληρότητες; Ποια είναι η επιστηµονική λογική σ’ αυτές τις ρυθµίσεις
σας;
Σε ό,τι αφορά τα µέτρα για τον τουρισµό, δεν θα έπρεπε να
πανηγυρίζουµε καθόλου για τα 30 εκατοµµύρια ευρώ που δίνετε
για τον εσωτερικό τουρισµό, όταν η Ιταλία δίνει άµεσα 500 ευρώ
σε κάθε Ιταλό που θα επιλέξει τουριστικό προορισµό της χώρας
τους. Εµείς ισχυριζόµαστε ότι τα 30 εκατοµµύρια -εσείς δηλαδή,
όχι εµείς- θα αλλάξουν τα δεδοµένα. Μα αυτά, κύριε Υπουργέ,
είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Επίσης, ακούσαµε για µέτρα στήριξης της τουριστικής οικονοµίας. Επιτρέψτε µου να επισηµάνω ότι από το πακέτο αυτό οι
τουριστικές επιχειρήσεις δεν έχουν και πολλά να περιµένουν. Η
µείωση της προκαταβολής φόρου παραµένει κενή εξαγγελία και
παραπέµπεται για αργότερα και η αλήθεια είναι ότι οι επαγγελµατίες που υποβάλλουν σήµερα τις φορολογικές τους δηλώσεις,
βλέπουν στις βεβαιώσεις φόρου ότι καλούνται να πληρώσουν
προκαταβολή 100%.
Σε ό,τι αφορά ενοίκια και ασφαλιστικές εισφορές, οι διευκολύνσεις τελειώνουν τον Ιούνιο, ενώ οι υποτιθέµενες ισοδύναµες
φοροελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων πάνε κι αυτές στις καλένδες.
Οι µειώσεις στον ΦΠΑ αφορούν σε ελάχιστα είδη και έχουν ως
ηµεροµηνία λήξης τον Σεπτέµβριο. Αυτό σηµαίνει ότι τα τουριστικά πακέτα για την επόµενη χρονιά δεν θα περιλαµβάνουν φοροελαφρύνσεις, όπως υποτίθεται λέτε ότι το 2021 θα πρέπει να
επιδιώξουµε µια επιθετική ανάκαµψη.
Η εισπρακτέα προκαταβολή συνεχίζει να µην περιλαµβάνει τις
ατοµικές επιχειρήσεις τη συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή, των
ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, των ατοµικών επιχειρήσεων. Όµως και οι εργαζόµενοι, αυτοί κυρίως, οι εργαζόµενοι
στον τουρισµό, αφήνονται στο έλεος της αγοράς κυριολεκτικά.
Ανακοινώθηκε ότι οι εργαζόµενοι σε εκ περιτροπής εργασία,
θα έχουν βαριές απώλειες στα εισοδήµατά τους και το επόµενο
τρίµηνο. Το πρόγραµµα επιδότησης της εργασίας που εξαγγέλθηκε δεν καλύπτει το 50% που περικόπτεται από τις ρυθµίσεις
του Βρούτση. Το επίδοµα που θα δίνεται σε αυτούς τους εργαζόµενους, µένει να δούµε πότε θα το καταβάλλετε, αν θα το καταβάλλετε έγκαιρα και, κυρίως, τι θα γίνει µε τη βύθιση της
αγοραστικής δύναµης αυτών των εργαζοµένων και την ύφεση
που αυτή θα πολλαπλασιαστεί αναπόφευκτα.
Για τους ανέργους του τουριστικού κλάδου η Κυβέρνηση δεν
έκανε δεκτό το αίτηµα του τουριστικού κόσµου για την παράταση
του επιδόµατος ανεργίας στους εποχικά εργαζόµενους µέχρι τον
Απρίλιο του 2021. Αυτό σηµαίνει ότι όσοι εργαζόµενοι στον τουρισµό δεν καταφέρουν να δουλέψουν αυτό το καλοκαίρι, τον Σεπτέµβριο που θα διακοπεί το ταµείο ανεργίας θα περάσουν όλο
το χειµώνα πεινώντας.
Τέλος, ενώ οι προετοιµασίες των επαγγελµατιών για το
άνοιγµα της αγοράς έχουν εντατικοποιηθεί, δεν υπάρχουν ακόµη
τα υγειονοµικά πρωτόκολλα για τον τουρισµό παρά µόνο σε
διαρροές όπως πριν από λίγο σε µία εφηµερίδα. Δεν ξέρω αν
αληθεύει θα µας το πείτε µετά.
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Και ρωτάµε το εξής: Είµαστε οχτώ ηµέρες πριν την έναρξη της
λειτουργίας των ξενοδοχείων και των κάµπινγκ. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα υγειονοµικά πρωτόκολλα; Γιατί αυτά τα πρωτόκολλα δεν έχουν αποκρυσταλλωθεί εδώ και τρεις µήνες; Γιατί
όλα πρέπει να γίνονται την τελευταία στιγµή, κύριε Υπουργέ;
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι µε τις ρυθµίσεις που
έχουµε µπροστά µας, η ευθύνη για την ύφεση που θα έρθει βαραίνει αποκλειστικά και µόνο την Κυβέρνηση, η οποία µε τις παράδοξες αποφάσεις της βυθίζει καθηµερινά τον ελληνικό
τουρισµό σε κυριολεκτικά αδιέξοδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά είναι ο κ. Μαντάς από τη Νέα Δηµοκρατία και ολοκληρώνουµε µε τον κ. Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά θα συνεχίσουµε µε τον Υπουργό.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνούµε
όλοι ότι ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονοµίας και της
ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο είναι ο τουρισµός. Ειδικά στην
πατρίδα µας ο τουρισµός στα δύσκολα µνηµονιακά χρόνια βοήθησε πάρα πολύ. Φτάσαµε δε, να καλύπτει και το 25% του ΑΕΠ.
Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Γενικότερα, όµως, µπορούµε να πούµε ότι ο τουρισµός συνεισφέρει γενικότερα και κοινωνικά πρώτα απ’ όλα στην κατανόηση
µεταξύ των λαών δεύτερον, στον διαπολιτισµικό διάλογο τρίτον,
στην οικοδόµηση και της ευρωπαϊκής και της εθνικής ταυτότητας. Αντιµετωπίζει, όµως, σήµερα πραγµατικά µεγάλες προκλήσεις κι όχι µόνο σήµερα είναι µία διαδικασία χρονών. Μία από
αυτές είναι και η κλιµατική αλλαγή, η οποία τον απειλεί και, κυρίως, η διασφάλιση των οικοσυστηµάτων µε την ανάπτυξη του
τουρισµού.
Γι’ αυτό χρειάζεται, λοιπόν, ένα βιώσιµο µοντέλο τουριστικής
ανάπτυξης. Πρόσφατα δε, µε την παγκόσµια πανδηµία, µ’ αυτή
την πανδηµία που βιώνουµε, ο τουρισµός απειλείται και από αυτό
και νοµίζω ότι τα αποτελέσµατά του είναι γνωστά. Δηλαδή, ο
COVID-19 δηµιουργεί και καινούργια δεδοµένα και στο τουριστικό προϊόν.
Γι’ αυτόν τον λόγο και η χώρα µας, όπως και όλες οι χώρες,
πρέπει να θωρακίσει αυτό το τουριστικό προϊόν. Πώς, όµως, θα
γίνει αυτό;
Και δεν είναι µόνο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πανδηµία,
από την οποία όλοι ευχόµαστε σε παγκόσµιο επίπεδο να βγούµε
γρήγορα. Είναι ότι απαιτείται γενικότερα µία συγκεκριµένη στρατηγική διασφάλισης, θωράκισης του τουριστικού προϊόντος, µία
στρατηγική και µία πολιτική η οποία θα διασφαλίζει τον τουρισµό
από όποιες απειλές, γιατί και για τη χώρα µας µπορεί αυτές να
είναι γεωπολιτικές –και καταλαβαίνουµε- αλλά µπορεί να είναι –
και είναι- και η κλιµατική αλλαγή που όλοι συµφωνούµε ότι υπάρχει. Μπορεί να είναι και οι πανδηµίες, όπως είναι αυτό το οποίο
βιώνουµε σήµερα. Άρα, χρειάζεται µία στρατηγική, ένα συγκεκριµένο σχέδιο και, µάλιστα, σχέδιο τουρισµού τριακόσιες
εξήντα πέντε ηµέρες τον χρόνο.
Αυτό το λέω, γιατί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι Υπουργοί
και κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, πραγµατικά το σύνθηµα του
Υπουργείου Τουρισµού ήταν τουρισµός τριακόσιες εξήντα πέντε
ηµέρες τον χρόνο, τουρισµός πολλαπλών προορισµών, θεµατικός τουρισµός. Κάναµε ένα σηµαντικό βήµα µε νόµο ο οποίος
ψηφίστηκε το 2018 για τον θεµατικό τουρισµό. Εκεί µέσα περιλαµβάνονταν όλες οι µορφές τουρισµού, από τον περιπατητικό,
τον φυσιοδιφικό, τον γεωτουρισµό, τον ιατρικό, τον ιαµατικό, τον
καταδυτικό, που είναι και ο τίτλος του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα.
Πραγµατικά, έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία να έχουµε αυτή
τη λογική και να χαράξουµε µία εθνική στρατηγική, η οποία θα
εξασφαλίζει τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες τον χρόνο το τουριστικό µας προϊόν. Δεν νοµοθετούµε, όπως εσείς κάνετε µε το
εν λόγω νοµοσχέδιο, δηλαδή, αποσπασµατικά και ευκαιριακά.
Έχουµε µία συγκεκριµένη στρατηγική, η οποία όµως πρέπει να
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αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας.
Ένα απ’ αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα είναι και η πλούσια
βιοποικιλότητά της, ο φυσικός της πλούτος. Και µην ξεχνάµε ότι
σήµερα είναι παγκόσµια ηµέρα για τη βιοποικιλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνεται στην πορεία διασφάλισης, αποκατάστασης οικοσυστηµάτων, διατήρησης και περαιτέρω
εµπλουτισµού της βιοποικιλότητας. Έχει αποφασίσει πριν από
δύο ηµέρες µία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, µε
συγκεκριµένους στόχους και µε συγκεκριµένη χρηµατοδότηση
20 δισεκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο –για να σας πω συγκεκριµένα- για τη δεκαετία 2020 - 2030.
Εδώ, στην πατρίδα µας, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Αλλού
πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλού πάει η Ελλάδα µε αυτή την Κυβέρνηση την οποία έχει σήµερα. Έχουµε τον περιβαλλοντικό
νόµο, ο οποίος πρόσφατα ψηφίστηκε. Έχουµε συνέχεια και τον
εν λόγω νόµο για τον τουρισµό, ο οποίος είναι και αυτός στην
ίδια κατεύθυνση. Δεν υπάρχει καµµία διασφάλιση της βιοποικιλότητας αλλά ένα ακόµα χτύπηµα στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον της πατρίδας µας.
Πραγµατικά, χαρακτηρίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο σαν µία
προχειροδουλειά, µία εξυπηρέτηση µεγάλων τουριστικών συµφερόντων. Υπάρχουν αποσπασµατικές και ευκαιριακές ρυθµίσεις, που δεν δίνουν µία προοπτική στο τουριστικό προϊόν της
χώρας µας. Χρησιµοποιείται η πανδηµία –που είναι υπαρκτή και
κανείς δεν µπορεί να την αρνηθεί ούτε αρνείται ότι πρέπει να
παρθούν συγκεκριµένα µέτρα, και πάρθηκαν και πρέπει και τώρα
να συνεχίσουµε- αλλά τα µέτρα αυτά πρέπει να είναι µόνο γι’
αυτό το διάστηµα.
Εδώ πέρα εισάγετε ρύθµιση για τον αιγιαλό –δεν θα τα επαναλάβω, καθώς ελέχθησαν από το πρωί- και ουσιαστικά δεν αναφέρετε µέσα πότε λήγουν αυτά τα µέτρα, δηλαδή η επέκταση
χρήσης του αιγιαλού από επιχειρήσεις, η δυσκολία της πρόσβασης του καθενός στη θάλασσα που είναι και συνταγµατικό δικαίωµα. Δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης. Είναι όπως κάνατε στα
εργασιακά, που µε ευκαιρία τον κορωνοϊό, ουσιαστικά αλλάξατε
το εργατικό Δίκαιο. Έχετε αυτή ακριβώς τη λογική.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, ο Πρωθυπουργός προχθές έκανε εξαγγελίες για τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα. Είπε και για τον τουρισµό. Εξήγγειλε κάποια µέτρα. Τα
µέτρα, όµως, αυτά είναι ελάχιστα και δεν κινούνται στην κατεύθυνση που πρέπει για να στηριχθεί η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στον τουρισµό. Μην
ξεχνάµε ότι γύρω στις επτακόσιες χιλιάδες εργαζόµενοι υπάρχουν στον τοµέα επισιτισµού και τουρισµού, και αυτοί οι άνθρωποι οι εργαζόµενοι στον τουρισµό δεν ξέρουµε αν από τον
Σεπτέµβρη και µετά, όπως είπε και η συνάδελφος πριν, θα είναι
στο ταµείο ανεργίας και θα αµείβονται.
Τα µέτρα σας είναι µέχρι εκεί, πραγµατικά ευκαιριακά, ενώ αντίθετα απαιτείτο, όπως έγκαιρα είχαµε προειδοποιήσει και
υπήρχε το κονδύλι –γιατί, ευτυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε και ένα απόθεµα σε αντίθεση µε τη Νέα Δηµοκρατία που άφησε άδεια ταµεία- να δοθεί άµεσα µη επιστρεπτέα προκαταβολή περίπου 3
δισεκατοµµυρίων ευρώ για στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Και στην τηλεόραση να δούµε και µε µικροµεσαίους στον
τουρισµό και όπου δει, το ίδιο θα ακούσουµε.
Εµάς µας ενδιαφέρει να µείνει η επιχείρηση, για να µπορέσουµε του χρόνου να δουλέψουµε όπως πρέπει. Φοβάµαι ότι τα
συγκεκριµένα µέτρα θα φέρουν ως αποτέλεσµα το κλείσιµο πολλών επιχειρήσεων. Προχειροδουλειά είπαµε.
Tο Υπουργείο Τουρισµού µέσα από το εν λόγω νοµοσχέδιο
εµφανίζεται ως ρυθµιστής του µεγαλύτερου µέρους της χώρας.
Δεν υπάρχει Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Πολιτισµού,
Ναυτιλίας, Νησιωτικής Πολιτικής και οι Υπουργοί τους εδώ.
Βλέπουµε το Υπουργείο Τουρισµού να ρυθµίζει τα πάντα.
Εγείρονται θέµατα συνταγµατικότητας σε σχέση µε τα δασικά.
Υπάρχουν πάρα πολλές ρυθµίσεις και παραβίαση δασικών νόµων.
Υπάρχουν θέµατα για τη θαλάσσια χωροταξία, για τους αιγιαλούς,
όπως είπα πριν, και µία σειρά θέµατα τα οποία είναι σοβαρά, όπως
είναι και το θέµα του πολιτισµού.
Δεν αναφέρεται πουθενά η ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική,
η οδηγία για τα νερά, η κοινή αλιευτική πολιτική -εδώ αναφέροµαι
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και στον καταδυτικό τουρισµό- και δεν λάβατε υπ’ όψιν σας τις
παρατηρήσεις των φορέων, οι οποίοι στη δεύτερη συνεδρίαση
έθεσαν ζητήµατα.
Είναι όµως σηµαντική η απουσία του Υπουργείου Πολιτισµού.
Η Αρχαιολογική Υπηρεσία τι λέει για τις ρυθµίσεις που κάνετε
για τον καταδυτικό τουρισµό, που ουσιαστικά την
παραγκωνίζετε; Συµφωνείτε να έχουν τον πρώτο λόγο στην
υποθαλάσσια αρχαιολογία οι ιδιώτες;
Ο ΣΥΡΙΖΑ, σταµάτησε την ιδιωτικοποίηση των ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων, δηµιούργησε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο
και έγιναν βήµατα επίσκεψης ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Εσείς όµως υποβαθµίζετε τον ρόλο του δηµοσίου, έµµεσα
υποβαθµίζετε την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία
συνάδελφε, έχετε φτάσει στα δέκα λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, πώς να σας πιστέψουµε όταν λέγατε ότι οι
τουρίστες που θα έρθουν θα ελέγχονται για τον ιό, και αυτή τη
στιγµή λέτε ότι οι έλεγχοι θα γίνουν δειγµατοληπτικά;
Στα νησιά -κύριοι Υπουργοί και ο κύριος Πρωθυπουργός που
είναι και νησιώτης- ανησυχούν οι κάτοικοι, ανησυχούν πάρα πολύ
γι’ αυτό το πράγµα. Πήραν όλα τα µέτρα που έπρεπε,
υπακούοντας στις εντολές του ΕΟΔΥ, της πολιτείας και
ανησυχούν για το τι θα συµβεί αύριο, όταν δεν υπάρχουν και
νοσοκοµειακές δοµές στα νησιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία
συνάδελφε, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κλείνω µε µία κουβέντα,
κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
Ακούστηκε από πολλούς -και από συναδέλφους µου από τον
ΣΥΡΙΖΑ- ότι η Κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο. Επιτρέψτε µου να πω
ότι και σε αυτό το νοµοσχέδιο, µε τις αποσπασµατικές ρυθµίσεις,
τις ασαφείς, τις πρόχειρες, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που
έχει, δείχνει ότι έχει σχέδιο. Και φοβάµαι ότι το σχέδιό σας είναι
η εξόντωση της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, η
εξυπηρέτηση φίλων µέσα από φωτογραφικές διατάξεις και
βέβαια η επικράτηση της λογικής που εξέφρασε και ο Υπουργός
Εσωτερικών της Κυβέρνησής σας: όποιος επιζήσει από την
κρίση!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι
συνάδελφοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι Παρασκευή 10 το βράδυ,
είµαι λίγο ελαστικός γιατί υπάρχει διάθεση από τους
συναδέλφους να µιλήσουν. Δεν έχει ξαναγίνει συνεδρίαση τέτοια
ώρα. Άρα είµαι ελαστικός, όπως καταλαβαίνετε. Χρόνος υπάρχει.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαντάς, επίσης µε ανοχή, όπως και ο κ.
Αποστόλου και ο Υπουργός µετά και οι συνάδελφοι.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και πολλά
χρόνια η κύρια στρατηγική που είχε η χώρα µας -όσον αφορά
την ανάπτυξη του τουριστικού µας προϊόντος- ήταν εστιασµένη
στο δίπτυχο ήλιος - θάλασσα. Και, βέβαια, αυτό ήταν ένα δίπτυχο
το οποίο για κάποια χρόνια µπορεί να λειτούργησε στη χώρα µας
και να είχε και αποτελέσµατα θετικά, αλλά αντιλαµβανόµαστε
όλοι ότι δεν αρκεί πλέον και δεν αρκεί, γιατί οι απαιτήσεις στον
τουρισµό έχουν µεγαλώσει, η ανάπτυξη πρέπει να γίνει ακόµα
µεγαλύτερη αλλά ταυτόχρονα έχει αλλάξει και το ζητούµενο των
επισκεπτών.
Είναι ζητούµενο, λοιπόν, και αποτελεί για όλους µας, νοµίζω,
βασική επιδίωξη ότι θα πρέπει να επεκταθεί η τουριστική σεζόν
στη χώρα µας. Έχουµε φαινόµενα συνωστισµού κόσµου τον
Αύγουστο και τον Ιούλιο στις τουριστικές περιοχές της χώρας
µας. Υπάρχει πληθώρα των επισκεπτών, µε αποτέλεσµα και να
µην µπορούν να γνωρίσουν τις περιοχές που επισκέπτονται, και
να µην εξυπηρετηθούν, αλλά και πάνω από όλα να υπάρχει µία
σηµαντική αδυναµία παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από
τις επιχειρήσεις που τους φιλοξενούν. Νοµίζω ότι και ιδιαίτερα
εµείς που είµαστε από τουριστικές περιοχές το βλέπουµε και το
βιώνουµε κάθε χρόνο, την περίοδο του Ιουλίου και του
Αυγούστου, να µη λειτουργεί σχεδόν τίποτα από την
υπερπληθώρα κόσµου που έρχεται στις περιοχές µας.
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Ταυτόχρονα, σε πολλούς µικρούς τουριστικούς δήµους το
περιβαλλοντικό αποτύπωµα που αφήνουν αυτοί οι τουρίστες σε
συγκεκριµένο µικρό χρονικό διάστηµα είναι οικονοµικά
δυσανάλογο σε σχέση µε το έσοδο που επιφέρουν από την
επίσκεψή τους.
Δεν εννοώ, βέβαια, ότι πρέπει να εγκαταλείψουµε την κύρια
προσφορά µας, που είναι και θα παραµείνει για το ορατό µέλλον
ο καλοκαιρινός τουρισµός παραλίας, ο ήλιος και η θάλασσα.
Μπορούµε, όµως, συµπληρωµατικά να συνθέσουµε µία
ενναλακτική προσφορά ολοκληρωµένων εµπειριών, η οποία έχει
ολοένα αυξανόµενη ζήτηση, ακόµα και τους καλοκαιρινούς
µήνες, και να προσπαθήσουµε να ανακτήσουµε όσο
περισσότερο µπορούµε τους χαµένους µήνες της άνοιξης και
του φθινοπώρου.
Ο καταδυτικός τουρισµός αποτελεί ένα εναλλακτικό προϊόν,
που µαζί µε το παραδοσιακό εποχικό µοντέλο µπορεί να
προσφέρει µία σηµαντική υπεραξία ποιοτική αλλά και οικονοµική,
γιατί προσελκύει τουρίστες υψηλότερης µορφωτικής και
κοινωνικής στάθµης και κατά τεκµήριο ευπορότερους, και
στοχεύει και στην εκτός αιχµής περίοδο, δηλαδή τον Μάιο, τον
Απρίλιο, τον Μάρτιο, τον Οκτώβριο και ίσως και τον Νοέµβριο σε
κάποιες περιοχές.
Αρκεί όµως η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισµού, για να
πούµε ότι έχουµε καλύψει τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού
στη χώρα µας; Όχι βέβαια δεν αρκεί. Είναι ένα σηµαντικό βήµα,
αλλά δεν αρκεί. Έχουµε την τύχη να ζούµε σε µία ευλογηµένη
χώρα πλούσια σε φυσικό απόθεµα. Οφείλουµε επιτέλους να
εκµεταλλευτούµε όλους αυτούς τους πόρους που διαθέτει η
χώρα µας προς όφελος και ανάπτυξη του τουρισµού.
Ο αγροδιατροφικός τουρισµός, ο συνεδριακός, ο
θρησκευτικός, ο ιατρικός, ο πολιτιστικός, ο ποδηλατικός, ο
αναρριχητικός, όλες οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού
µπορούν να ανθίσουν στη χώρα µας και µπορούν να στηριχθούν,
εάν δηµιουργήσουµε ένα δίκτυο συνεργασιών µε το κράτος, την
αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, για να γίνει βιώσιµο
και να είναι σε αναπτυξιακή τροχιά.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, εκτός από τον καταδυτικό
τουρισµό, φέρνει και ρυθµίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, γιατί
εκσυγχρονίζει το πλαίσιο για τις περιοχές ολοκληρωµένης
τουριστικής ανάπτυξης, και επειδή άκουσα διάφορα πράγµατα να
λέγονται από την Αντιπολίτευση για το «Costa Navarino» και για
δήθεν συµφέροντα, θέλω να σας πω µία µικρή ιστορία γιατί είναι
και από τον νοµό µου και την έχω ζήσει από κοντά. Ο αείµνηστος
καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος πριν τριάντα πέντε χρόνια
είχε ένα όραµα, να τοποθετήσει τη Μεσσηνία, την Πελοπόννησο,
την Ελλάδα στον παγκόσµιο τουριστικό χάρτη. Ξέρετε πότε τα
κατάφερε; Είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια µετά. Είκοσι πέντε
ολόκληρα χρόνια πάλευε για να δηµιουργήσει αυτή τη µονάδαυπόδειγµα εκεί στη Μεσσηνία. Πόσο περήφανοι µπορεί να
νιώθουµε όλοι µας γι’ αυτό; Πόσοι άλλοι ευπατρίδες σαν τον
καπετάν Βασίλη δεν είχαν το πείσµα και την επιµονή του, δεν είχαν
τις αντοχές να περιµένουν τόσα χρόνια και εγκατέλειψαν τη χώρα
µας και τις επενδύσεις; Επειδή αυτός ο άνθρωπος είχε το πείσµα
και την αγάπη για τον τόπο του, κατάφερε µε την επιµονή του,
έστω µετά από είκοσι πέντε χρόνια, να το κάνει. Πόσους χάσαµε;
Πόσες τέτοιες επενδύσεις έχουµε χάσει όλα αυτά τα χρόνια λόγω
της γραφειοκρατίας, λόγω των ιδεοληψιών πολλών κοµµάτων και
ανθρώπων και κυβερνήσεων; Έχουµε περιθώριο να χάνουµε
τέτοιες επενδύσεις; Έχουµε περιθώριο να αφήνουµε πίσω µας
όλα αυτά που µπορούµε να έχουµε στην περιοχή µας; Όχι βέβαια.
Άκουσα και κάτι για το περιβάλλον, να ξιφουλκεί η Αντιπολίτευση. Μπορεί να συνυπάρξει το περιβάλλον µε την επενδυτική
ανάπτυξη; Βεβαίως µπορεί. Όχι µόνο µπορεί, αλλά κατά την
εκτίµησή µου οι βιώσιµες αναπτυξιακές επενδύσεις πρέπει να
στηρίζονται στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι άλλο αυτό
και άλλο να προσπαθούµε όλα αυτά τα χρόνια να επιβάλλουµε
περιβαλλοντικό φασισµό για µία ενδεχόµενη επιχειρηµατική
ασυδοσία. Είναι τελείως διαφορετικά πράγµατα. Ας τα βάλουµε
όλα κάτω και να καταστρώσουµε ένα σχέδιο, για να µπορούµε να
συνυπάρξουµε. Και µπορούµε να συνυπάρξουµε.
Θέλω να κάνω κάποια σχόλια για τις τοποθετήσεις των συνα-
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δέλφων της Αντιπολίτευσης, όσον αφορά στα µέτρα στήριξης
και τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Βλέπω την αγωνία των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ για τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες και πραγµατικά, αναρωτιέµαι: Αγαπητοί συνάδελφοι, πού ήταν η αγωνία σας όλα αυτά τα χρόνια
που κυβερνούσατε, όταν στην εστίαση πήγατε τον ΦΠΑ από το
13% στο 24%; Πού ήταν η αγωνία σας για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, όταν αυξήσατε την προκαταβολή φόρου από το
75% στο 100%; Όταν αυξήσατε τη φορολογία εισοδήµατος, πού
ήταν η αγωνία σας; Όταν καταργήσατε τον χαµηλό συντελεστή
ΦΠΑ στα νησιά, πού ήταν η αγωνία σας; Πού ήταν η αγωνία σας,
όταν στοχοποιήσατε την αριστεία στο ελεύθερο επάγγελµα και
συνδέσατε το εισόδηµα µε τις ασφαλιστικές εισφορές; Πού ήταν
η αγωνία σας, όταν οδηγήσατε σε φορολογική ασφυξία εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις;
Έρχεστε τώρα, µέσα στην κρίση, να σηκώσετε τη σηµαία υπέρ
της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη χώρα µας και νοµίζετε ότι µπορείτε να γίνεται πιστευτοί σε αυτό; Δεν έχετε αντιληφθεί ότι ακόµη και σήµερα, σε
αυτή τη δύσκολη οικονοµική κρίση, οι επαγγελµατίες και η επιχειρηµατικότητα στη χώρα µας αντιλαµβάνονται ποιος είναι
αυτός που νοιάζεται και ποιος είναι αυτός που πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, για να µπορέσει να αναπτυχθεί και την επόµενη µέρα. Διότι το έχουν ζήσει µε την Κυβέρνησή µας από την
πρώτη µέρα, όταν µειώσαµε συντελεστές φορολογίας, όταν µειώσαµε σηµαντικούς φόρους, για να ενισχύσουµε πραγµατικά την
επιχειρηµατικότητα και την ιδιωτική οικονοµία στον τόπο µας.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το σχέδιο νόµου προσθέτει ένα
ακόµα σηµαντικό λιθαράκι στο να µετατρέψουµε το σύνολο του
τουριστικού µας κεφαλαίου σε εµπειρίες, γιατί ο τουρισµός, αγαπητές κυρίες και κύριοι, είναι εµπειρία. Είναι η ανάγκη που έχει
ο κάθε επισκέπτης να ζήσει µια καινούργια εµπειρία.
Αυτές τις εµπειρίες, λοιπόν, η Ελλάδα µας µπορεί να τις προσφέρει απλόχερα και να κάνει µια ανάµειξη, να δηµιουργήσουµε
δηλαδή συνθήκες, ώστε να πετύχουµε µια ανάµειξη συναισθηµάτων. Σκεφτείτε έναν επισκέπτη, ο οποίος έρχεται στη χώρα
µας, επισκέπτεται φοβερά µέρη της πατρίδας µας, µε εξαιρετικό
φυσικό περιβάλλον, γεύεται τις µοναδικές γαστρονοµικές µας
δηµιουργίες, γνωρίζει τα τοπικά µας προϊόντα, γνωρίζει την τοπική µας φιλοξενία. Όλα αυτά δηµιουργούν µια εµπειρία µοναδική, που πρέπει να το κάνει τον καλύτερο πρεσβευτή µας, όταν
φύγει και πάει στη χώρα του. Σε αυτό πρέπει να επενδύσουµε
όλοι και σε αυτό νοµίζω ότι η Ελλάδα έχει το πλεονέκτηµα να
είναι η χώρα που θα ξεχωρίσει σε αυτή την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Αποστόλου.
Κύριε Υπουργέ, θα βρω λίγο χρόνο τώρα να σας πω, ακούγοντας τους συναδέλφους, ότι, νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό αυτό
που ειπώθηκε και από άλλους συναδέλφους, ότι ο τουρισµός τα
τελευταία χρόνια βοήθησε. Από την κρίση µέχρι σήµερα έφερε
150 δισεκατοµµύρια στη χώρα. Ίσως χρειάζεται κάποια στιγµή
να δούµε και τον ιατρικό τουρισµό, ο οποίος δεν έχει νοµοθετηθεί ακριβώς και δεν µπορεί να βοηθήσει και δεν βοηθάει στο να
έρθουν χιλιάδες τουρίστες στην Ελλάδα. Τώρα είστε Κυβέρνηση.
Πρέπει να το υλοποιήσετε κιόλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Συµφωνούµε και προσυπογράφουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν θέλω
να µπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είµαι και Προεδρεύων.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μαντά, η δική µας αγωνία ήταν να βγει η χώρα από την
κρίση, από τα µνηµόνια, µε την κοινωνία όρθια και ταυτόχρονα,
να διασφαλίσουµε ένα δηµοσιονοµικό µαξιλάρι, για να µπορεί η
χώρα να µπει σε µια καινούργια πορεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσέγγιση των επιπτώσεων
της πανδηµίας στην οικονοµική δραστηριότητα της χώρας µε τη
λογική της Κυβέρνησης «βλέποντας και κάνοντας» έφερε τελικά
αυτό που φοβόµασταν, τη βαθιά αντεργατική της πολιτική: Σε
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πρώτη φάση, να µειώνει τις αποδοχές του ιδιωτικού τοµέα κατά
20%, να εισάγει την εκ περιτροπής εργασία και να επιβάλλει την
πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων.
Το χειρότερο γίνεται αυτές τις µέρες και στην πατρίδα µου,
την Εύβοια, τόσο από τη «ΛΑΡΚΟ», που οδηγεί τους εργαζόµενους στην ανεργία µε τη γνωστή τροπολογία Χατζηδάκη όσο και
από την «ΤΕΡΝΑ» στο Μαντούδι, όπου και εκεί οι εργαζόµενοι
οδηγούνται στην ανεργία µε τη λαιµητόµο της εθελουσίας εξόδου.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο και πιο συγκεκριµένα, στις διατάξεις
του, που είναι σχετικές µε τους χερσαίους και ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις προστατευόµενες περιοχές «NATURA», τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, τα
δάση και τις δασικές εκτάσεις. Δίνετε παγκοσµίως την εικόνα
µιας Ελλάδας ξέφραγο αµπέλι, µιας Ελλάδας που δεν διστάζει
να θυσιάσει το περιβάλλον και τον πολιτισµό. Πολλά δε από τα
άρθρα έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε τους ισχύοντες νόµους
και το Σύνταγµα και είναι σίγουρο ότι θα καταπέσουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Ένα από αυτά ήταν το άρθρο 31, που
αφορούσε στην ανάκληση της υποχρέωσης για αναδάσωση, που
το πήρατε πίσω. Αναγκαστήκατε, κύριε Υπουργέ, να το αποσύρετε. Ήταν φανερή η δυσκολία σας εχθές, που σας παρακολουθούσα να στηρίξετε τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν: Το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Συντάγµατος είναι σαφέστατο: «Δάση και δασικές εκτάσεις που άλλαξαν χρήση κηρύσσονται αυτόµατα αναδασωτέα». Μην
επιχειρήσετε ξανά τέτοιες διαδικασίες, διότι υπάρχει µια τέτοια
νοµολογία που εκ των προτέρων ήδη θα απορριφθούν.
Έρχοµαι σε µια άλλη παράλειψή σας, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν
προβλέψατε ότι, σε περίπτωση που ο χαρακτηρισµός µιας θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικό πάρκο αφορά σε περιοχή, η
οποία έχει χωροθετηθεί µε προεδρικό διάταγµα ως Περιοχή Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, τις γνωστές ΠΟΑΥ ή
περιοχή για την οποία εκκρεµεί υπό έκδοση προεδρικό διάταγµα
χωροθέτησης ΠΟΑΥ, να απαιτείται συγκεκριµένη σύµφωνη
γνώµη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων; Δεν
γνωρίζετε ότι απαιτούνται ειδικοί κανόνες συµβατότητας; Είναι
δυνατόν ένας κλάδος, πρωταθλητής στις εξαγωγές, να βρίσκεται
µπροστά σε προβλήµατα, που εµποδίζουν τον χωροταξικό του
σχεδιασµό στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξής του;
Το άλλο είναι το εξής: Μπορεί να καθορίζεται ως µίσθωµα για
την παραχώρηση του θαλάσσιου χώρου στα καταδυτικά πάρκα
-συµφωνούµε, δεν έχουµε διαφορετική άποψη- από 5 ευρώ έως
20 ευρώ το στρέµµα και στις υδατοκαλλιέργειες, που αποτελούν
µια από τις καλύτερες παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα, τα 150 ευρώ έως 180 ευρώ το στρέµµα; Έτσι
θα βοηθήσετε έναν κλάδο που, από τη µια µεριά, λόγω κορωνοϊού στην Ιταλία και από την άλλη, λόγω υποτίµησης της λίρας
στην Τουρκία, αντιµετωπίζει τεράστια προβλήµατα;
Έρχοµαι στις ειδικές µορφές τουρισµού, που ασφαλώς δεν
είναι µόνο οι καταδύσεις. Είναι κυρίως εκείνες οι µορφές, που
µπορούν να αξιοποιήσουν τα πολλαπλά πλεονεκτήµατα της υπαίθρου, µε την ανάδειξη νέων καινοτόµων δραστηριοτήτων τουριστικού χαρακτήρα. Είναι αυτές που θέσπισε η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέµβρη του 2018, µε τον νόµο για τον θεµατικό
τουρισµό και τις ειδικές µορφές του.
Θα σταθώ πρωτίστως στον αγροτουρισµό, όχι µόνο γιατί
απαντά στο µεγάλο πρόβληµα του τουριστικού χώρου, που είναι
η δυνατότητα υπηρεσιών για όλο τον χρόνο, αλλά και γιατί, ως
ήπια µορφή τουρισµού και ανάπτυξης της υπαίθρου, φέρνει τον
κάτοικο της πόλης στο περιβάλλον του χωριού και του δίνει τη
δυνατότητα να ενσωµατωθεί στις τοπικές συνθήκες. Η βιοποικιλότητα, η ιστορία, η παράδοση, η γαστρονοµία, ο πολιτισµός, τα
χωριά, οι παραδόσεις, οι τοπικές γιορτές συνθέτουν όλα µια τοπική µοναδικότητα σε κάθε τους µορφή και έκφραση.
Εµείς, δυστυχώς, στην Ελλάδα έχουµε συνδέσει τον αγροτουρισµό µόνο µε τους ξενώνες. Δεν συζητάµε αυτό. Οφείλουµε να
στοχεύσουµε στους κατοίκους της υπαίθρου, στο φυσικό περιβάλλον, στην τόνωση της αγροτικής ζωής, ώστε να σταµατήσουν
να ερηµώνουν τα ορεινά χωριά και οι µειονεκτικές περιοχές της
χώρας. Αναφέρω τέτοιες µορφές αγροτουρισµού: Ο ελληνικός
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τουρισµός, τα πολυλειτουργικά αγροκτήµατα, ο γαστρονοµικός
τουρισµός.
Επειδή, κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι έχουµε µια σχετική άνεση
χρόνο, επιτρέψτε µου να κάνω µια αναφορά σε δύο χαρακτηριστικούς περιπάτους, έτσι για να χαλαρώσουµε λίγο: Για παράδειγµα: ένας περίπατος σε µια αµπελουργική ζώνη, µε ένα
ποτήρι κρασί στο τέλος της διαδροµής, σε ένα οινοποιείο. Είναι
µια σχετικά νέα µορφή τουρισµού, πολλά υποσχόµενη και απόλυτα εναρµονισµένη µε το φυσικό περιβάλλον που στοχεύει στην
ουσιαστική γνωριµία µε τον κάθε τόπο, µέσα από την παράδοση
της αµπελουργίας και της οινοποιίας. Δεύτερο παράδειγµα: µια
πεζοπορία σε ένα ορεινό µονοπάτι, που περνά µέσα από µια αιγοπροβατοτροφική µονάδα πού θα καταλήξει σε ένα τυροκοµείο
για δοκιµή της φέτας ΠΟΠ, γεωγραφικής ένδειξης της χώρας
µας, που είναι µια από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις οργάνωσης γαστρονοµικών ταξιδιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά και πολλά άλλα, µπορεί να προσφέρει η ελληνική ύπαιθρος και πρέπει οπωσδήποτε να υπηρετηθούν µέσα από µια πολλαπλή δραστηριότητα συνύπαρξης των δύο χώρων, του
πρωτογενούς τοµέα και του τουρισµού, που αποτελεί πλέον µονόδροµο.
Αυτές τις µορφές τουρισµού, κύριε Υπουργέ, µην της εκχωρείτε, ειδικά στους µεγάλους του χώρου, για το µόνο λόγο: Γιατί
έχουν κάνει τη διαδικασία, το all inclusive, θεώρηµα.
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, να έρθετε στην Αρκαδία. Έχουµε φοβερή διαδροµή
στο Μαίναλο, όπου θα καταλήξετε να φάτε, να πιείτε και ό,τι άλλο
χρειάζεται.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Καταδύσεις έχετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Καταδύσεις έχουµε στον Τυρό. Είναι ένα θέµα, που προχωράµε. Είµαστε
πολύ οργανωµένοι εµείς στην Αρκαδία. Ακόµα κι εσείς, που είστε
Υπουργός Τουρισµού, δεν µπορείτε να συλλάβετε το µέγεθος.
Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε, κύριε Υπουργέ;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Βάλτε δεκαπέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε τον
λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού): Η
αλήθεια είναι ότι τέθηκαν πολλά θέµατα. Όλα δεν µπορούµε να
τα λύσουµε. Ορισµένα είναι άλυτα, γιατί δεν έχουν σχέση µε
πραγµατικές ερωτήσεις. Αν δεν θέλει κάποιος να καταλάβει κάτι,
δεν πρόκειται να το καταλάβει, όσο και αν το επεξηγήσεις.
Ακούω για προχειρότητα. Τι άλλο από προχειρότητα είναι να
έχουµε δύο κριτικές -δεν θα αναφερθώ στα ονόµατα, δεν υπάρχει λόγος- από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση µε τα ένσηµα
των εποχικών υπαλλήλων και για τον χειµώνα, όταν ο ίδιος ο κ.
Βρούτσης στην παρουσίαση προχθές, όπου τον είδα –η παρουσίαση µοιράστηκε σε όλους, την είχαν όλοι οι δηµοσιογράφοι και
µπήκε σε site- ανέφερε ότι θα µειωθούν οι υποχρεώσεις των ενσήµων για τους εποχικούς υπαλλήλους, για τον χειµώνα. Δεν θα
αφήσουµε τους εργαζόµενους στον τουρισµό στην τύχη τους.
Δεν θα τους αφήσουµε τους εργαζόµενους στον επισιτισµό.
Άλλη µια κριτική ήταν όταν ακούστηκε ότι αποσύραµε το
άρθρο, που έχει σχέση µε τα δάση και την αποζηµίωση, ενώ δεν
αποσύρθηκε το άρθρο αυτό. Το άρθρο αυτό παραµένει, είναι το
33 -και όχι το 31 που αποσύρθηκε- και διευκρινίζει, αποσαφηνίζει
ότι όταν εγκρίνεται µια επέµβαση σε ένα δάσος, όταν υπάρχει η
έγκριση επέµβασης και γι’ αυτή την επέµβαση προφανώς κόβονται κάποια δέντρα, η µεν αποζηµίωση είναι για όλη την έκταση
του δάσους, ανεξαρτήτως του πόσο κοµµάτι έχεις επηρεάσει,
σε πόσο κοµµάτι έχεις επέµβει. Η δε αναδάσωση είναι για το κοµµάτι που έχεις επηρεάσει, που έχεις κόψει τα δέντρα, όπως είναι
λογικό και όπως ήταν στην πραγµατικότητα γραµµένο, αλλά ασαφές µεταξύ των υπουργικών αποφάσεων και των νόµων και γι’
αυτό κάθε δασαρχείο έκανε ότι νόµιζε, ότι καταλάβαινε. Ηθελη-
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µένα; Τυχαία; Δεν ξέρω και δεν έχει σηµασία. Εµείς δεν κάνουµε
περιβαλλοντικούς νόµους. Εµείς απλώς, διορθώνουµε τις ασάφειες, ώστε οι νόµοι που ισχύουν να προχωρήσουν.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είµαι πάρα πολύ ευχαριστηµένος και ευγνώµων γιατί και από τους φορείς, αλλά και από όλες
τις πτέρυγες είχαµε πολύ καλόπιστη κριτική σε πολλά σηµεία.
Θέλω να πιστεύω ότι οι πολλές αλλαγές που κάναµε και οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έλαβαν υπόψη τους την κριτική
αυτή, δείχνουν ότι και από τη δική µας πλευρά υπήρξε καλή θέληση, ανοιχτά αυτιά, για να διορθώσουµε τις όποιες ατέλειες,
ασάφειες, οτιδήποτε υπήρχε στο νοµοσχέδιο για να το κάνουµε
καλύτερο. Αυτό περιλαµβάνει και προτάσεις των αρχαιολόγων,
γιατί ακούγεται πολύ για τους αρχαιολόγους και τα λοιπά.
Αφού είπα αυτό το θετικό, ας ξεκινήσω µε τα πιο συγκρουσιακά που είχαµε καθ’ όλη αυτήν την περίοδο, γιατί θέλω να αναφερθώ σε τρία -όλα και όλα- πράγµατα στην οµιλία µου: Το
πρώτο είναι όλη αυτή η συζήτηση περί αντισυνταγµατικότητας.
Το δεύτερο είναι το ίδιο το νοµοσχέδιο και οι αλλαγές που κάνουµε, γιατί το υποστηρίζουµε σθεναρά και έχουµε δουλέψει σε
αυτό το νοµοσχέδιο µε την πολιτική ηγεσία, µε τον Υφυπουργό,
που είναι εδώ. Και το τρίτο είναι το πρόγραµµα της επανεκκίνησης, το «Restart Tourism», για το οποίο ακούσαµε διάφορα, αρκετή κριτική και δεν είµαι σίγουρος ότι είναι πάντοτε από τη
σωστή σκοπιά.
Είπα ορισµένα πράγµατα για την αντισυνταγµατικότητα, δεν
θα επαναλάβω ξανά αυτά τα πράγµατα, που είπα στην επιτροπή.
Δεν πιστεύετε ότι είναι αντισυνταγµατικό. Αν το πιστεύατε, θα
κάνατε ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Είναι δεδοµένο ότι δεν
το πιστεύετε και ότι δεν το ξέρετε. Αν είχατε επιχειρήµατα, τότε
θα τα λέγατε στη Βουλή. Υπάρχει διαδικασία από τον Κανονισµό
της Βουλής. Αυτό είναι η πρώτη και η µεγαλύτερη απόδειξη.
Θα µείνω µόνο σε δύο σηµεία: Το ένα είναι όλη αυτή η κουβέντα για το κατά πόσον διατηρούν τον έλεγχο οι ενάλιες αρχαιότητες ή αν ιδιωτικοποιούµε. Το δεύτερο είναι ένα σηµείο για τις
ΠΟΤΑ, για τα επτακόσια µέτρα που υποτίθεται ότι καταργούµε,
στο οποίο δεν αναφέρθηκα στην επιτροπή.
Δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας για το
άρθρο 6 ή το 13. Δεν αντίκειται στο Σύνταγµα, δεν επέρχεται µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε κανένα άλλο όργανο. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
διατηρεί πλήρως την αρµοδιότητα της ως φορέας διαχείρισης
όλων των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, όπως είναι δηλαδή από
το ΠΔ του Οργανισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Διαβάζω συγκεκριµένα το εξής: «Μεταξύ των αρµοδιοτήτων
συγκαταλέγονται: Η οργάνωση και λήψη µέτρων για την προστασία και διασφάλιση των ευρισκόµενων στους βυθούς αρχαιοτήτων και η εποπτεία και ο έλεγχος των διεξαγόµενων από
ηµεδαπούς και αλλοδαπούς οργανισµούς ή ιδιώτες πάσης φύσεως υποβρυχίων ερευνών και δραστηριοτήτων». Αυτό κάνει,
αυτό λέει ο Οργανισµός της και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Δεν
υπάρχει κανένα ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας.
Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 13, γιατί παραµένει η αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ως προς τη διαχείριση των καταδυτικών πάρκων και των σηµείων, όταν έχουν
ενάλιες αρχαιότητες. Εξάλλου η επιστηµονική έκθεση της Βουλής δεν αναφέρει για αντισυνταγµατικότητα σε αυτά τα σηµεία.
Αυτό είναι το πρώτο.
Ένα δεύτερο σηµείο για την αντισυνταγµατικότητα: Ο καθορισµός των ειδικών όρων δόµησης περιµετρικά των ΠΟΤΑ. Ήδη
οι ΠΟΤΑ, όπως και όλοι οι οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων θεωρούνται ειδικά χωρικά σχέδια. Να, που µας λέτε τρεις
µέρες ότι δεν αναφερόµαστε στα ειδικά χωρικά σχέδια. Όλες οι
διατάξεις για ΠΟΤΑ είναι διατάξεις για τα ειδικά χωρικά σχέδια
και κατατάσσονται στην ίδια βαθµίδα σχεδιασµού µε τα τοπικά
χωρικά σχέδια. Αυτό προκύπτει από τον ν.4447/2016. Μήπως θυµόµαστε ποιος κυβερνούσε το 2016;
Η αποφυγή των συγκρούσεων χρήσεων γης ανήκει στους θεµελιώδεις σκοπούς του χωροταξικού σχεδιασµού και η επίλυσή
τους πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα, ιδανικά κατά
το στάδιο του αρχικού σχεδιασµού. Ήδη προβλέπεται από τον
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ν.4447/2016 ότι µε τα τοπικά χωρικά σχέδια µπορούν να καθορίζονται περιοχές ελέγχου χρήσεων γης περιµετρικά των περιοχών
παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, όπως ακριβώς δηλαδή είναι οι ΠΟΤΑ, µε σκοπό την ορθολογική κατανοµή
και συσχέτιση των χρήσεων γης ώστε να αποφεύγονται πιθανές
µεταξύ τους συγκρούσεις και ανεξέλεγκτη κατανάλωση φυσικών
πόρων.
Αυτά όλα προβλέπονται από τον βασικό σχεδιασµό της χώρας.
Ξαναγυρίζουµε, σε αυτό το σηµείο τουλάχιστον. Επειδή, όµως,
µπορεί ο γενικός σχεδιασµός να καθυστερήσει πολύ, µπορεί να
επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσµα σε πολύ πιο αρχικό στάδιο, ώστε
να προλαµβάνονται ήδη οι γεγενηµένες καταστάσεις.
Η ίδια ακριβώς δυνατότητα που δίνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο, ισχύει για τις Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων -ΠΟΑΠΔ- µε τον νόµο του 1986. Σε κάθε
περίπτωση, πρέπει να πούµε το εξής απλό, σε σχέση µε τη δυνατότητα του καθορισµού των ορίων, ο οποίος -σηµειωτέον- µπορεί να είναι µικρότερος, γιατί ακούσαµε την κριτική ότι παίρνουµε
δικαίωµά του ιδιώτη µε το να οριστεί στο προεδρικό διάταγµα:
Μα, το προεδρικό διάταγµα µπορεί να ορίσει τριακόσια µέτρα,
γιατί έτσι είναι τα ειδικά µορφολογικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή,
τώρα, ανεξαρτήτως του πού είναι, αν είναι σε νησί, αν είναι στην
ηπειρωτική χώρα, αν είναι στο βουνό, αν είναι σε κάµπο, επτακόσια µέτρα, ό,τι και να είναι; Εδώ είναι το πρόβληµα, µε την
υπάρχουσα διάταξη, όχι µε αυτήν που εισάγουµε.
Ας µην ξεχνάµε -ξαναλέω- ότι η δυνατότητα αυτή ορίζεται για
το κράτος. Το κράτος θα ορίσει µε το προεδρικό διάταγµα, µε
όλες τις δικλείδες ασφαλείας, ΣΜΠΕ, επεξεργασία από το Συµβούλιο της Επικρατείας, προληπτικό έλεγχο συνταγµατικότητας
ότι το όποιο όριο καθοριστεί, είναι το σωστό. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα συνταγµατικό θέµα.
Να σας πω ένα σηµείο πάλι για τη συνταγµατικότητα, που το
ανέφερα και στην επιτροπή: όλο αυτό το θέµα µε το γκολφ. Ξαναλέω ότι από τη δεκαετία του 1970 επιτρέπεται τουριστική εγκατάσταση, χιονοδροµικό κέντρο, τουριστική εγκατάσταση
γκολφ σε δασική έκταση. Αυτό που δεν υπήρχε σαφές είναι οι
όροι δόµησης κι αυτό ορίζουµε τώρα µε το άρθρο 32. Αυτό αποσαφηνίζουµε, ώστε πάλι να µην είναι αυτοί οι επενδυτές, οι
οποίοι θέλουν να κάνουν γκολφ, έρµαια της οποιασδήποτε ερµηνείας. Όταν επιτρέπεται πολλαπλάσιος συντελεστής στα δάση
για τουριστικές εγκαταστάσεις και έχει κριθεί η διάταξη αυτή
σύµφωνη µε το Σύνταγµα και τώρα ορίζουµε υποπολλαπλάσιο,
το 1/10, στις εγκαταστάσεις του γκολφ, θα κριθεί αυτό αντισυνταγµατικό;
Το πρόβληµά σας -νοµίζω- µε µια λέξη µπορούµε να το πούµε.
Το πρόβληµά σας δεν είναι ότι οι διατάξεις που φέρνουµε είναι
αντισυνταγµατικές. Το πρόβληµά σας είναι ότι το Σύνταγµα επιτρέπει αυτές τις διατάξεις. Με το Σύνταγµα έχετε πρόβληµα, όχι
µε τους νόµους µας. Αυτό πρέπει να το λύσετε µε άλλο τρόπο,
όχι πάντως εδώ.
Τώρα, θα ξαναγυρίσω στο θέµα µας, γιατί αυτά ήταν τα δύσκολα, τα πιο συγκρουσιακά. Ξαναγυρίζω, όµως, γιατί αυτό που
κρατάω είναι την καλή θέληση και τη βελτίωση των διατάξεων,
την οποία είχαµε σε αυτήν την νοµοθετική διαδικασία.
Είναι ευτυχής συγκυρία, που η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου
είναι τώρα που συζητάµε την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισµού, τώρα που όλα τα ξένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µιλάνε
για την Ελλάδα, για την επιτυχία µας. Αν µας φωνάζουν για κάτι,
ξέρετε για τι είναι; «Γιατί δεν είναι και η χώρα µας µέσα σε αυτές
που θα επιτρέψετε να έρθουν;». Αυτό µας ζητάνε οι ξένοι δηµοσιογράφοι. «Γιατί µας έχετε σε αυτήν τη λίστα; Αυτή η λίστα
όµως, δεν είναι υπαρκτή!» Το τονίζω από το Βήµα της Βουλής:
λίστα χωρών περιµένουµε από τους γιατρούς.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βάζει πρώτα την ασφάλεια και θα τη βάλει και
σήµερα που σιγά-σιγά η χώρα αίρει τους περιορισµούς. Πρώτα
η ασφάλεια. Οι γιατροί θα βάλουν τα κριτήρια. Οι γιατροί θα µας
πουν ποιες είναι αυτές οι χώρες. Δεν µας το έχουν πει ακόµη.
Είναι νοµοσχέδιο που υπηρετεί τον πυρήνα της ανάπτυξης,
αυτό που θέλουµε τώρα. Γιατί; Γιατί ικανοποιεί και υπηρετεί µία
από τις κυρίαρχες τάσεις του παγκόσµιου τουρισµού, τον θεµα-
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τικό τουρισµό και ιδιαίτερα εδώ, τον καταδυτικό, αλλά και το
glambing. Αφουγκράζεται τις ανάγκες του επιχειρηµατικού κόσµου, αναβαθµίζει την εικόνα της Ελλάδας παγκοσµίως, προσελκύει τουρίστες υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου, συµβάλλει στην
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, εξασφαλίζοντας όµως
προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού υποθαλάσσιου περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, η οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών εναλίων
αρχαιολογικών χώρων πραγµατοποιείται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Συστήνεται διυπουργικό και επιστηµονικό συµβούλιο µε
διευρυµένες επιτελικές αρµοδιότητες και µε συµµετοχή εκπροσώπων από όλα τα συναρµόδια Υπουργεία για τη στρατηγική του
τουρισµού, όχι για γραφειοκρατία, όχι για να έχει αρµοδιότητες,
όχι για να πάρει αρµοδιότητες από το δηµόσιο. Προσδιορίζουµε
και οριοθετούµε την έννοια «αξιοθέατα καταδυτικού τουρισµού».
Συστηµατοποιούµε τους ορισµούς αυτών των εργαλείων, που
αποτελούν τον καταδυτικό τουρισµό. Καθιστούµε για πρώτη
φορά τη δυνατότητα πρόσβασης του κοινού σε επισκέψιµους
ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, γιατί ως τώρα, επιτρεπόταν
µόνο µε συνοδεία δυτών αρχαιοφυλάκων. Στο εξής, οι επισκέπτες θα µπορούν να περιηγούνται µε συνοδεία πιστοποιηµένων
παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής.
Γι’ αυτό δεν είχαµε πάρκα. Απαγορευόταν να είναι τρία µίλια
από οποιονδήποτε αρχαιολογικό χώρο, ακόµη και τον επισκέψιµο. Μα, τρία µίλια µε τόσα αρχαία που έχει η χώρα µας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ήταν µόνο για τους αρχαιοκάπηλους.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Μα, οι αρχαιοκάπηλοι αυτό θέλουν, να είναι µακριά από τα φώτα,
µακριά από κάµερες. Σταµατήσαµε τη λεηλασία; Έχετε πάει στο
Κατάκολο στα αρχαία που έχουν εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες;
Απελευθερώνουµε, λοιπόν, την κατάδυση σε ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα. Διευκολύνουµε τις διαδικασίες χορήγησης αδείας για την επίσκεψη σε ενάλιους αρχαιολογικούς
χώρους. Προσφέρουµε κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία
καταδυτικών αξιοθέατων. Έτσι, τα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα
µπορούν να ενταχθούν σε προγράµµατα επιδοτήσεων από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα. Δηµιουργούµε κανονιστικό
πλαίσιο για το snorkeling, που δεν υπήρχε, για τους παρόχους
εξοπλισµoύ και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Απλοποιούµε διαδικασίες, καταργώντας την υποχρεωτική ελληνοµάθεια, καθώς
ήµασταν και σε αντίφαση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Θεσπίζουµε ένα πλαίσιο, τροποποιώντας µια δέσµη διατάξεων για τα
καταδυτικά πάρκα µε απλοποίηση των διαδικασιών, αφαίρεση
υπογραφών. Αφαίρεσα τη δική µου υπογραφή. Δεν φέρνω εδώ
νοµοσχέδιο που προσθέτει αρµοδιότητες, αφαιρώ, διότι η χώρα
µας χρειάζεται γρήγορες αποφάσεις, που δεν κολλάνε στις υπογραφές.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου προχωράµε σε ρυθµίσεις
αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη µέριµνα για το νοµοθετικό
πλαίσιο, για τις ΠΟΤΑ. Τις φέρνουµε στα ΕΣΧΑΔΑ, ένα πλαίσιο,
που ο ΣΥΡΙΖΑ κατ’ εξοχήν αξιοποίησε και ανέπτυξε. Ασχολούµαστε µε βελτιώσεις για τις λιµενικές εγκαταστάσεις, µε το glamping, που επιτέλους αποκτά ένα σήµα, µε χρονίζοντα ζητήµατα,
που αφορούν στα ζητήµατα των αιγιαλών και της παραλίας. Είµαι
σίγουρος ότι το Υπουργείο Οικονοµικών θα φέρει κι ένα ευρύτερο πλαίσιο, ένα νοµοσχέδιο για τα θέµατα της δηµόσιας περιουσίας, που και εκεί θα δει πιο ολοκληρωµένα όλα τα ζητήµατα.
Γιατί προφανώς, υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι τώρα ξεκινάει η περίοδος και πρέπει να γίνουν οι απολύτως απαραίτητες αλλαγές, για να µπορέσουµε να φύγουµε
µπροστά.
Για τις πισίνες, ακούσαµε και αλλάξαµε. Βάλαµε στο ενάµισι
µέτρο το υγειονοµικό όριο της πισίνας, για να υπάρχει ναυαγοσώστης αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ κάτω από ενάµισι
µέτρο δεν χρειάζεται ναυαγοσώστης αποκλειστικής απασχόλησης.
Ο πρεσβευτής του ελληνικού τουρισµού, µια διαδικασία την
οποία µπορεί να την καταλάβει ο καθένας. Ο Αντετοκούνµπο λέω ένα παράδειγµα, δεν ξέρω αν αυτός θα ήταν ή θα ήθελε να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι- είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φέρνει περισσότερο κόσµο
να γνωρίσει τη χώρα µας και να την αγαπήσει και να θελήσει να
έρθει από εκεί που είναι, µε όλα αυτά που κάνει, διαφηµίζοντας
την πατρίδα µας. Αυτός ο τιµητικός τίτλος δεν θα έπρεπε να του
δοθεί, δεν θα τον άξιζε;
Φυσικά, παίρνοντας µια πάσα στο σχέδιο επανεκκίνησης του
τουρισµού, εισάγουµε µια διάταξη, µε την οποία πρώτον, µπορούµε να θεσµοθετήσουµε τις αµέσως επόµενες µέρες τα υγειονοµικά πρωτόκολλα, τα πρωτόκολλα λειτουργίας των
ξενοδοχείων, αλλά και όλων των τουριστικών επιχειρήσεων και
δεύτερον, εισάγουµε µια πάρα πολύ σηµαντική διάταξη, σε
σχέση µε την αστική ευθύνη.
Αυτό που µε ρωτάνε πάρα πολλοί, ιδιαίτερα ξενοδόχοι, είναι
τι θα συµβεί µε την αστική ευθύνη, τι θα γίνει αν κάποιος κολλήσει τον κορωνοϊό στο ξενοδοχείο. Θα πάει πίσω και θα ζητάει
χρήµατα; Με αυτή την πολύ σηµαντική διάταξη, αποσαφηνίζουµε
ότι δεν υπάρχει ευθύνη του ξενοδόχου και της τουριστικής επιχείρησης, στο βαθµό που ακολουθεί τα πρωτόκολλα λειτουργίας, που θεσµοθετούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Για την εστίαση, κύριε Υπουργέ,
ισχύουν τα ίδια;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Για την εστίαση, εάν µε ρωτάτε, εγώ θα ήµουν απολύτως θετικός.
Δεν είναι δική µας αρµοδιότητα. Εµείς έχουµε µεταφέρει το αίτηµα, γιατί έχει έρθει και σε εµάς κεντρικά και είναι προφανές
ότι, µε µπούσουλα τη διάταξη, που φτιάξαµε εµείς, είµαι σίγουρος ότι µπορεί να επεκταθεί και για τον χώρο της εστίασης.
Ας πούµε δυο λόγια για τα πρωτόκολλα, τα οποία θα καταθέσω και στα Πρακτικά της Βουλής για να υπάρχουν, ώστε να
µην υπάρχει καµµία παρανόηση. Προφανώς, τα ζητούσατε επιτακτικά.
Τα πρωτόκολλα είναι εδώ. Η συνεργάτης µου κ. Κυριακοπούλου, δούλεψε νυχθηµερόν -ειδικά γι’ αυτά- µε την Υγειονοµική
Επιτροπή για να µπορέσει να έρθει αυτή η δουλειά, η οποία είναι
πάρα πολύ δύσκολη. Είναι µια δουλειά στην οποία έπρεπε να παρακολουθηθούν στενά οι διεθνείς εξελίξεις, τι λένε, τι µπορεί να
γίνει, τι θα συµβεί σε σχέση µε τους γιατρούς φυσικά, αλλά και
σε σχέση µε τις ανάγκες συνολικά της αγοράς.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Τουρισµού κ. Θεοχάρης
(Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Τα πρωτόκολλα περιλαµβάνουν ένα σχέδιο δράσης για κάθε
τουριστικό κατάλυµα, ειδικότερα για την περίπτωση εµφάνισης
κρίσης, για τη διαχείριση ενός πιθανού κρούσµατος. Ορίζεται
συντονιστής για την επίβλεψη της εφαρµογής του πρωτοκόλλου,
καθώς και υπεύθυνος για κάθε επιµέρους τµήµα. Προσδιορίζεται
ότι το προσωπικό είναι εκπαιδευµένο στην τήρηση του πρωτοκόλλου. Συνιστάται το e-learning και είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση. Καθορίζεται η συνεργασία µε γιατρό εκπαιδευµένο
στα τεστ για τον κορωνοϊό. Δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης
στο κατάλυµα και ως προς τη λήψη µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισης του COVID-19 από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης.
Περιλαµβάνονται επιµέρους πρωτόκολλα για κάθε τµήµα του
καταλύµατος, υπηρεσίες υποδοχής, υπηρεσίες ορόφου, δωµατίων και κοινόχρηστων χώρων, για τα πλυντήρια, για τις τραπεζαρίες, την εστίαση, τους χώρους αναψυχής, τα spa και τις
κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. Καθορίζονται υγειονοµικοί κανόνες για τις πισίνες, τη χρήση των κλιµατιστικών και τους ανοιχτούς και κλειστούς χώρους των καταλυµάτων. Καθορίζεται
επίσης σχέδιο δράσης για τις οργανωµένες κατασκηνώσεις και
το camping. Τέλος, τίθενται σε ισχύ πρωτόκολλα και για τα τουριστικά λεωφορεία και τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτου.
Αυτά τα πρωτόκολλα είναι ολοκληρωµένα. Είµαστε από τις
πρώτες χώρες που τα θεσµοθετούν και σήµερα, όπως το ανέφερα λίγο στην επιτροπή, µου τα ζήτησαν και από τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Τουρισµού, γιατί είµαστε στην πρωτοπορία. Κάποια
στιγµή, πρέπει να νιώσουµε περήφανοι γι’ αυτά που πετυχαί-
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νουµε ως χώρα. Δεν χρειάζεται συνέχεια αυτή η µικροπολιτική
αντιπαράθεση.
Γιατί τα θέλουµε τα πρωτόκολλα; Γιατί το σχέδιο επανεκκίνησης του ελληνικού τουρισµού βασίζεται στη διαρκή υγειονοµική
επιφυλακή, βασίζεται στην ασφάλεια. Δεν θα απεµπολήσει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας την ασφάλεια. Θα είναι πάλι
πρώτη µας προτεραιότητα. Γιατί περνάµε -και εδώ θα χρησιµοποιήσω τα λόγια, από το διάγγελµα του Πρωθυπουργού- «από
το στάδιο της πρόταξης της υγείας µε στήριξη της οικονοµίας,
σε αυτό της τόνωσης της οικονοµίας µε διαρκή επιφυλακή στην
υγεία». Αυτό είναι το σηµερινό στάδιο.
Το ολοκληρωµένο σχέδιο στηρίζεται στο εξής: Υγειονοµικοί
κανόνες για το ποιοι θα έρθουν, από ποιες χώρες, µε ποια προτεραιότητα, γιατί στην Αθήνα και πότε στα υπόλοιπα αεροδρόµια.
Τώρα να απαντήσω στο αυτονόητο, γιατί στις 15 Ιουνίου µόνο
στην Αθήνα; Επειδή η πολιτική προστασία µπορεί να έχει καλύτερο έλεγχο για τις πρώτες δεκαπέντε µέρες, να δούµε ότι πάµε
καλά; Δεν το καταλαβαίνουµε ότι σταδιακά ανοίγουµε, ώστε να
έχουµε την υγεία πρώτη;
Αυτή είναι η διαρκής σύγχυση. Από τη µία µας λέτε «φεύγετε
µπροστά, τα ανοίγετε όλα» και από την άλλη «γιατί δεν ανοίγετε
και τη Χαλκιδική»; Διαλέξτε. Και τα δύο δεν γίνονται. Λέτε «παίρνετε πολλά ρίσκα, αλλά αφήνετε την οικονοµία να πέσει, να πεθάνει». Βρείτε ένα σηµείο κριτικής και βαράτε, όχι και από τις
δύο µεριές. Μονά ζυγά δικά µου!
Το σχέδιο λέει: Υγειονοµικοί κανόνες για το ποιος και πώς θα
µπει. Αυστηρά πρωτόκολλα για το ταξίδι και τη διαµονή του εδώ.
Η πολιτική προστασία παραµένει ισχυρή µε τα συστήµατά της.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος είναι πολύ επιτυχηµένος σε αυτήν
τη διάρκεια της κρίσης, καλείται να µετασχηµατίσει τον ρόλο της
πολιτικής προστασίας, ώστε να παρακολουθεί και να επιλαµβάνεται γρήγορα των ζητηµάτων αυτών, όταν έχουµε κρούσµατα.
Επιχειρησιακό σχέδιο µεταφοράς πόρων του Υπουργείου
Υγείας από τις περιοχές µε λίγους τουρίστες σε περιοχές µε πολλούς τουρίστες. Είκοσι αναλυτές για τα νησιά, για να γίνονται τα
τεστ πιο κοντά στα ξενοδοχεία. Εξακόσιες κλίνες COVID. Κάποιες υπάρχουν ήδη, κάποιες θα φτιαχτούν αυτή την περίοδο.
Τέλος, επιχειρησιακό σχέδιο που παρουσιάστηκε σήµερα από
το Λιµενικό, τα ειδικά σκάφη τύπου ΕΚΑΒ, νοσοκοµειακά λιµενικά
σκάφη, τα οποία θα µπορούν να µεταφέρουν τους τουρίστες και
τους πολίτες από τα νησιά σε νησιά που έχουν υποδοµές.
Άρα, ο χάρτης της χώρας καλύπτεται. Είτε το ίδιο το νησί έχει
κάλυψη, είτε η ηπειρωτική χώρα ή ένα µεγάλο νησί, όπως η
Κρήτη, έχει ισχυρότατη κάλυψη ή ένα µικρό νησί καλύπτεται από
ένα άλλο, όπως η Αντίπαρος από την Πάρο.
Με αυτό το σχέδιο έχουµε ασφαλή τουρισµό, ο οποίος δεν θα
δηµιουργήσει προβλήµατα. Θα είµαστε εδώ να το επανεξετάζουµε και να παίρνουµε τις οδηγίες των γιατρών για το πώς θα
κάνουµε αυτό το σχέδιο ακόµα καλύτερο. Δεν θα σταµατήσουµε.
Οικονοµικά µέτρα. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτά
που έχουµε πει για τη ρευστότητα, για τους ανέργους, για τις
επιχειρήσεις, τις φορολογικές τους και άλλες υποχρεώσεις, για
την ανταγωνιστικότητα, τον ΦΠΑ. Δεν σας φτάνουν τα µέτρα. Εντάξει. Δεν πρόκειται ποτέ να σας φτάσουν. Έχετε όµως τα χρήµατα για παραπάνω µέτρα; Δεν τα έχετε. Άλλου είναι τα
χρήµατα.
Γιατί θα πω το εξής. Εγώ βλέπω τέσσερα είδη κριτικής στο
σχέδιο. Δεν θέλουν να καταλάβουν οι εισηγητές, οπότε δεν νοµίζω ότι αξίζει να απαντάµε στα επιµέρους. Ας δούµε τη µεγάλη
εικόνα.
Πρώτο είδος κριτικής, µόνο επικοινωνία. Μας το είπε και ο κ.
Σπίρτζης. Μόνο επικοινωνία, καθόλου ουσία. Δεν υπάρχει ουσία.
Αλήθεια; Οι νεκροί που γλιτώσαµε, η καµπύλη µας που είναι έτσι
και δεν είναι προς τα πάνω, όλα αυτά που κάνουµε, το γεγονός
ότι έχουµε τους επιδηµιολόγους και κοιτάµε έναν-έναν τους ΚΑΔ
της οικονοµίας, πώς θα ανοίξουν και µε ποιο τρόπο και λύνουµε
συνέχεια προβλήµατα, το γεγονός ότι έχουµε µία πολιτική προστασία που ελέγχει κάθε έναν που µπαίνει στα αεροδρόµια µας,
δεν είναι ουσία; Είναι επικοινωνία; Είναι µια Κυβέρνηση που φτιάχνει µία µαγική εικόνα και από πίσω είναι τα νοσοκοµεία µας γε-
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µάτα!
Μόνο ουσία έχει αυτή η Κυβέρνηση. Μακάρι να είχε και παραπάνω επικοινωνία. Χρειάζεται. Όµως είναι η κυβέρνηση της ουσίας, όχι της επικοινωνίας, γιατί αυτός είναι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Είναι ένας άνθρωπος που τον νοιάζει η ουσία και η αλήθεια.
Δεύτερη κριτική: Και άλλα χρήµατα. Άκουσα τον κ. Σαντορινιό
να λέει για 26 δισεκατοµµύρια. Λέει: «Φτάσαµε εµείς τα 24, άρα
είναι το ίδιο». Κατ’αρχήν η παλιά ταινία έλεγε: «Σταµάτα το, ποτήρι και ζηµιά είσαι». Όποιος ανέβαινε στο Βήµα έριχνε και ένα
δισεκατοµµύριο. Στα 26 δισ. ανέβηκε ο Σαντορινιός και είπε να
βάλουµε και ένα δισεκατοµµύριο, όµως, στον εσωτερικό τουρισµό για να πιάσει, 27 δισ. και ανεβαίναµε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε 26 δισ.
εµπροσθοβαρώς τον πρώτο µήνα να ρίξουµε -τον Μάρτη- και
µετά φυσικά, θα χρειαζόντουσαν 26 δισ. για τον Απρίλιο, σύνολο
52 δισεκατοµµύρια. Τώρα που είµαστε στον Μάη θα χρειαζόµασταν άλλα 26 δισ., άρα 78 δισ. συνολικά. Έτσι ξέρω κι εγώ να
κάνω οικονοµία.
Τρίτο είδος κριτικής: Το σχέδιο σας είναι ανασφαλές, τα ανοίγετε όλα, µπάτε σκύλοι αλέστε. Αυτό το απέδειξα. Απέδειξα
πόσο εδράζετε µόνο σε ό,τι µας λένε οι ειδικοί και θα παρακολουθούµε αυτό που µας λένε οι ειδικοί, αλλά είναι µια ασθένεια
η οποία εξελίσσεται, λέει κάτι µια µελέτη και µπορεί αργότερα
µια άλλη µελέτη, πιο ενδελεχής, να πει κάτι άλλο. Θα είµαστε
εδώ να παρακολουθούµε και να ακούµε τους γιατρούς.
Η τελευταία κριτική: «υπάρχει οικονοµική καταστροφή, δεν κάνετε τίποτα, ο κόσµος κλαίει, πονάει, καταστρέφεται». Αυτά τα
δύο, όπως είπα προηγουµένως, είναι αντιφατικά. Κλείνω µε αυτό,
γιατί είναι το πιο ουσιαστικό, γιατί εδώ αναδεικνύεται και η ιδεολογική διαφορά, που χωρίζει εµάς από τους άλλους. Αυτά τα δύο
είναι αντιφατικά. Δεν µπορεί να κλαίµε για την οικονοµική καταστροφή και συγχρόνως, να λέµε να µην ανοίξουµε την οικονοµία,
γιατί µπορεί να έχουµε ανασφάλεια, ρίσκο, κίνδυνο και να καταστραφούµε υγειονοµικά.
Είναι, όµως, αντιφατικά; Δεν νοµίζω. Νοµίζω ότι θέλετε και τα
δύο. Θέλετε και να κλείσουµε την χώρα µε το πρόσχηµα του κινδύνου, ώστε να υπάρχει οικονοµική καταστροφή, γιατί αυτό είναι
το κράτος που εσείς µπορείτε να κατανοήσετε, το κράτος στο
οποίο είναι όλοι άνεργοι και έρχονται στον Υπουργό να τους
δώσει το επίδοµα ανεργίας.
Όχι. Εµείς ανοίγουµε την οικονοµία, το κάνουµε µε ασφάλεια
και δεν θα σταµατήσω κι εγώ και ο Υπουργός ο κ. Κόνσολας και
ο Γραµµατέας ο κ. Λούλης και ο ΕΟΤ και όλοι µας και είµαι σίγουρος κάθε Υπουργός και θα βγαίνουµε έξω για να ανοίξει και
η κάθε τελευταία επιχείρηση. Θα δίνουµε συνεντεύξεις, θα µιλάµε µε τους οµολόγους µας, θα συνεργαζόµαστε µε άλλες
χώρες, θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να φέρουµε και τον τελευταίο δυνητικά τουρίστα µε ασφάλεια, ώστε να βρουν οι περισσότεροι από τους συµπολίτες µας δουλειά. Γιατί η µόνη περίπτωση
να στηριχθεί πραγµατικά η οικονοµία και να µην το βρούµε µπροστά µας είναι να ξεκινήσει η ίδια να στέκεται στα πόδια της.
Εάν το θέλετε και εσείς «ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα».
Ψηφίστε το νοµοσχέδιο αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακοινώνεται στο Σώµα ότι οι
Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσαν
σήµερα, στις 22-05-2020, σχέδιο νόµου: «Ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την
αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού τοµέα».
Παραπέµπεται στην αρµόδια επιτροπή.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι εισηγητές, έκανα έναν έλεγχο του
χρόνου που µιλήσατε ο καθένας και είπαµε να βάλουµε τέσσερα
λεπτά, έτσι ώστε εντός τετραλέπτου να τελειώσουµε και ελπίζω
ότι δεν θα χρειαστεί να µιλήσει πάλι ο Υπουργός.
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Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο. Σήµερα έχετε σπάσει
κάθε ρεκόρ. Έχετε µιλήσει, σωστά µεν, αλλά πάρα πολλές
φορές.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Συνολικά, ως ΜέΡΑ25, κύριε Πρόεδρε, τηρήσαµε πάρα πολύ τους χρόνους και µάλιστα, λιγότερο
από αυτό µου µας αναλογεί.
Κύριε Υπουργέ, ήµασταν ήπιοι γενικά στη διαδικασία, όντως,
γιατί είδαµε ότι υπήρχε µια διάθεση να διορθωθούν λάθη του νοµοσχεδίου, η οποία όµως εξαντλήθηκε σε δύο σηµεία και µερικώς. Περιµέναµε κι άλλες αλλαγές, για να είµαστε ειλικρινείς.
Μας θέσατε θέµα ακόµα και για την αντισυνταγµατικότητα. Με
δεδοµένες τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και την κυβερνητική πλειοψηφία ξέρετε ότι η αντισυνταγµατικότητα θα µας
έφερνε µια συζήτηση, η οποία θα κατέληγε σε ένα αποτέλεσµα,
το οποίο δεν θα είχε καµµία σχέση µε την αντικειµενικότητα. Θα
κριθεί, βέβαια, στο Συµβούλιο Επικρατείας η συνταγµατικότητα
αυτού του νοµοσχεδίου.
Θέλω να ξέρετε, όµως, ότι αφού µας ζητάτε να θέτουµε αντισυνταγµατικότητα ως ΜέΡΑ25, θα το εξετάσουµε πάρα πολύ
προσεκτικά σε όλα τα επόµενα περιβαλλοντοκτόνα νοµοσχέδια
που θα φέρετε.
Ειδικά για το άρθρο 7 και τα θέµατα των Εναλίων Αρχαιοτήτων
πραγµατικά, θα ήθελα να µας απαντούσατε έστω, όταν ο ν.4611
προβλέπει ότι οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι είναι πράγµατα
εκτός συναλλαγής, πώς µπορείτε εσείς να τα εντάξετε σε ένα καταδυτικό πάρκο έναντι αντιτίµου; Όταν η κ. Κεφαλογιάννη έλεγε
,εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας ότι τα µνηµεία δεν αποτελούν
αντικείµενο συναλλαγής, τι εννοούσε; Ότι θα τα ενοικιάζετε;
Για το γκολφ φέρνετε ξεκάθαρα καινούργιου είδους δόµηση
µέσα στα δάση.
Για τις ΠΟΤΑ δεν µας απαντήσατε εάν αφορά το «COSTA
NAVARINO», αν και ήταν ξεκάθαρο, το απάντησαν όλοι οι Βουλευτές σας, οι οποίοι µετά την αναφορά βγήκαν να υπερασπιστούν το «COSTA NAVARINO». Κρίµα, γιατί η µη απάντησή σας
και ο τρόπος που µίλησαν οι Βουλευτές σας αφήνει µια σκιά στο
«COSTA NAVARINO». Θα πρέπει να µας εξηγήσετε εάν αποτελεί
φωτογραφική διάταξη για αυτό.
Για τον αποκλεισµό στην πράξη των πολιτών από παραλίες και
αιγιαλό είναι λέξεις που αναφέρονται στο άρθρο της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», επίσης στην ουσία δεν απαντήσατε.
Για την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης, µέσω της µετατροπής του ΤΑΙΠΕΔ, σε Αρχή Σχεδιασµού Τουριστικών Λιµένων, πάµε πλέον στην ιδιωτικοποίηση της ίδιας της Κυβέρνησης.
Επίσης δεν απαντήσατε.
Στο άρθρο 8, παρά την προσθήκη της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παραµένει η έννοια του εµπλουτισµού της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και βελτίωση ελκυστικότητας,
έννοιες πολύ δυνατές. Ελπίζουµε τουλάχιστον οι µελέτες που θα
γίνονται να είναι σωστές.
Τέλος, θέλω να κλείσω µε ένα βασικό ερώτηµα: Πού ήταν σε
όλη τη διαδικασία αυτή ο κ. Χατζηδάκης; Κρύβεται µετά την κοινωνική κατακραυγή από το περιβαλλοντοκτόνο νοµοσχέδιο. Πού
ήταν η κ. Μενδώνη; Κρύβεται. Κύριε Υπουργέ, προσέξτε, µην
χρειαστεί µετά την κατακραυγή από αυτό το νοµοσχέδιο, να κρύβεστε κι εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βιλιάρδος για τέσσερα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’αρχήν, έχουµε µιλήσει πολλές φορές για το νοµοσχέδιο,
έχουµε πει τα πάντα, προσπαθήσαµε να είµαστε επικοδοµητικοί
και όχι απλά να κάνουµε αντιπολίτευση και πιστεύω ότι κάναµε
ό,τι καλύτερο µπορούσαµε.
Αυτό που δεν έχει γίνει κατανοητό και που θα ήθελα να το προσθέσω τώρα είναι ότι η χώρα µας χρειάζεται οπωσδήποτε αλλαγή οικονοµικού µοντέλου. Η οικονοµία µας στηρίζεται µόνο σε
δύο πυλώνες: στον τουρισµό, τα άµεσα έσοδα του οποίου είναι
18,2 δισεκατοµµύρια και στη ναυτιλία, γενικότερα στις µεταφορές, η οποία µας φέρνει 17,3 δισεκατοµµύρια. Οι δύο αυτοί τοµείς, µαζί µε τις παράπλευρες ωφέλειες, που έχει η οικονοµία
µας, είναι περίπου το 40% του ΑΕΠ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και οι δύο τώρα αυτοί τοµείς είναι δυστυχώς, εντάσεως κεφαλαίου και προκυκλικοί. Τι σηµαίνει προκυκλικοί; Σηµαίνει ότι, όταν
η οικονοµία πηγαίνει καλύτερα, αυτοί οι δύο τοµείς πηγαίνουν
καλύτερα, όταν η οικονοµία πηγαίνει χειρότερα, πηγαίνουν κατά
πολύ χειρότερα. Έτσι οδηγηθήκαµε στην κρίση του 2008 και είδαµε τα αποτελέσµατα, έτσι είµαστε και σήµερα και θα δούµε
στο τέλος του χρόνου τα αποτελέσµατα, γιατί τώρα είναι πολύ
νωρίς για να το αποφασίσουµε.
Το δεύτερο θέµα αφορά τον τουρισµό, που επιµένουν όλοι ότι
είναι η βαριά µας βιοµηχανία. Είπαµε πολλές φορές, αλλά δεν
έχει γίνει κατανοητό, ότι δεν είναι βιοµηχανία, είναι υπηρεσίες.
Ποιο είναι το µειονέκτηµα των υπηρεσιών; Ότι απασχολούν ανειδίκευτο προσωπικό, µε χαµηλούς µισθούς και µάλιστα, επειδή
ακριβώς δεν έχουµε παραγωγικό τοµέα, τα περισσότερα προϊόντα που αγοράζουν οι τουριστικές µας επιχειρήσεις είναι εισαγωγές, µε αποτέλεσµα, να µην κάνουµε τελικά τίποτα, γιατί το
περισσότερο συνάλλαγµα φεύγει στο εξωτερικό.
Το τρίτο θέµα αφορά το ΤΑΙΠΕΔ και το συγκεκριµένο άρθρο
26, που είπαµε ότι είναι αντισυνταγµατικό. Θέλω, για ακόµη µια
φορά, να τοποθετηθώ πάνω σ’ αυτό το θέµα. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι
θυγατρική του Υπερταµείου. Το Υπερταµείο ξέρουµε ότι έχει το
ΤΧΣ, δηλαδή τις τράπεζες, έχει την ΕΤΑΔ, τα ακίνητα του δηµοσίου, τα οποία, απ’ ό,τι είδα, στους ισολογισµούς γενικότερα της
Βουλής η εκτίµηση που υπάρχει είναι για γέλια, καθώς εκτιµώνται χιλιάδες ακίνητα µε µέση αξία 13.000 ευρώ το ακίνητο ή µε
ακόµη µικρότερη και το τρίτο είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει
στο διοικητικό του συµβούλιο δύο ξένους και τρεις Έλληνες. Για
να πάρει απόφαση, πρέπει να συµφωνήσουν τα 4/5 του διοικητικού συµβουλίου, που σηµαίνει ότι εφόσον οι ξένοι δεν θέλουν,
δεν γίνεται τίποτα.
Δεν επιτρέπεται, λοιπόν, να δίνουµε στο ΤΑΙΠΕΔ τον σχεδιασµό. Ο σχεδιασµός είναι µια κρατική λειτουργία, πρέπει να παραµείνει στο κράτος και δεν µπορούµε να τον δίνουµε σε ιδιώτες
και µάλιστα, σ’ αυτούς που έχουν πάρει όλη τη δηµόσια περιουσία µας και την κάνουν ό,τι θέλουν, στην κυριολεξία.
Το τέταρτο θέµα αφορά τα µέτρα. Έχετε πει πολλές φορές,
έχουν ανακοινωθεί από πάρα πολλούς διάφορα µέτρα. Ακούσαµε από τον Υπουργό Οικονοµικών για δηµοσιονοµικά µέτρα
6,8 δισεκατοµµυρίων. Μετά, ο Πρωθυπουργός είπε για 10 δισεκατοµµύρια. Στη συνέχεια, ακούσαµε για 14 δισεκατοµµύρια και
σήµερα ακούµε για 24 δισεκατοµµύρια. Αυτό που ρωτάµε και δεν
µας έχει δοθεί καµµία απάντηση, είναι να µας πει κάποιος ακριβώς πόσα είναι τα δηµοσιονοµικά µέτρα, πόσα τα ταµειακά,
πόσες εγγυήσεις και πόσα η ξένη βοήθεια. Θέλουµε να ξέρουµε
ακριβώς πόσα θα διατεθούν.
Επίσης, θα θέλαµε να γνωρίζουµε, κάθε µήνα τουλάχιστον,
πόσα απ’ αυτά τα µέτρα γίνονται πράξη, πόσα πραγµατοποιούνται. Δεν αρκεί να λέµε νούµερα και στο τέλος να µην ξέρουµε,
εάν τελικά έχουν γίνει.
Το επόµενο αφορά την εστίαση. Δεν είναι δυνατόν να νοµίζετε
ότι στηρίζετε την εστίαση, µειώνοντας τον ΦΠΑ στον καφέ και
στα αναψυκτικά. Είναι αστείο.
Το δεύτερο, που αφορά την εστίαση είναι ότι θέλετε να στηρίξετε την εστίαση µε τη µείωση του ενοικίου. Αυτό σηµαίνει ότι επιβαρύνετε τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Δεν είναι σωστό. Δεν µπορεί
να κάνετε πολιτική, εάν είστε φιλελεύθερη κυβέρνηση, µε τα χρήµατα άλλων. Πρέπει να κάνετε πολιτική µε τα χρήµατα, που εσείς
µπορείτε να διαθέσετε. Άλλωστε, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες εστιατορίων
ζητούν επιδότηση του ενοικίου. Δεν ζητούν κάτι άλλο. Δεν ζητούν,
δηλαδή, να µειωθεί το ενοίκιο από τους ιδιοκτήτες, γιατί ξέρουν
πολύ καλά ότι οι ιδιοκτήτες δεν θα το θελήσουν.
Επιπλέον, ήθελα να τονίσω, επειδή έχετε πει πολλές φορές ότι
η Κυβέρνησή σας είναι φιλελεύθερη και όχι νεοφιλελεύθερη, ότι
είναι ξεκάθαρα νεοφιλελεύθερη, τη στιγµή, που πουλάει ό,τι έχει
και δεν έχει η Ελλάδα σε ιδιώτες, που δηµιουργεί µονοπωλιακές
ή ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Άρα, είναι ξεκάθαρα νεοφιλελεύθερη.
Είπατε προηγουµένως ότι σήµερα, µιλούν όλοι για την Ελλάδα. Σας θυµίζω ότι και το 2004 µιλούσαν όλοι για την Ελλάδα.
Πράγµατι, είχαµε µια µεγάλη επιτυχία το 2004 και είδαµε πού καταλήξαµε.
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Το σηµερινό αποτέλεσµα της Κυβέρνησης θα φανεί στο τέλος
του χρόνου. Επίσης, το πόση είναι η επικοινωνία και πόση η
ουσία, θα φανούν στα νούµερα στο τέλος του χρόνου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω κάτι για έναν συγκεκριµένο
νοµό, για την τοπική κοινότητα Λιποχωρίου του Δήµου Σκύδρας,
οι οποίοι δεν έχουν πάρει αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τι σχέση
έχει αυτό µε το νοµοσχέδιο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Το αναφέρω µόνο, για να ακουστεί
από την Κυβέρνηση. Μια κουβέντα θέλω να πω. Εάν δεν σας ενοχλεί, δεν πειράζει. Αν σας ενοχλεί, εντάξει.
Αυτή η συγκεκριµένη κοινότητα δεν έχει πάρει τις περσινές ζηµιές. Έχει αποζηµιωθεί µόνο στο 65% και υπολείπεται το 35%.
Φέτος, φαίνεται ότι ο ΕΛΓΑ δεν αποζηµιώνει τα κεράσια και τα
συµπύρηνα ροδάκινα, παρά το ότι έγινε αναγγελία για ένα συγκεκριµένο πακέτο στήριξης. Το λέω, γιατί µου το είπε η κοινότητα
και νοµίζω ότι πρέπει να την στηρίξουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ανακοίνωσα νοµοσχέδιο. Θα είναι εδώ ο κ. Βορίδης από εβδοµάδα και
θα έχετε τη δυνατότητα να το πείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι κάτι
που επείγει για την κοινότητα και ήθελα να το πω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας κατανοώ απόλυτα.
Ο κ. Συντυχάκης έχει τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δεν θα µπω στη διαδικασία να
επαναλάβω πράγµατα, τα οποία επί τέσσερις ηµέρες η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα και από την πλευρά της δικής µας εισήγησης και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και του Χρήστου
Κατσώτη νοµίζω ότι αναπτύξαµε πλήρως τις απόψεις µας γύρω
από το συγκεκριµένο σχέδιο και οι προτάσεις µας, οι οποίες κατατέθηκαν.
Το µόνο που θα πω γι’ αυτό το νοµοσχέδιο είναι ότι αποκαλύφθηκε πλήρως η πρόθεση της Κυβέρνησης για ένα νοµοσχέδιο,
το οποίο είναι και αντεργατικό και αντιπεριβαλλοντικό και συνολικά αντιλαϊκό, γιατί επιδιώκει συγκεκριµένες στοχεύσεις: επενδυτικές δραστηριότητες επιλεκτικού τουρισµού, υψηλών
εισοδηµάτων, µακριά και πέρα από τις πραγµατικές επείγουσες
ανάγκες και τα δικαιώµατα που έχει ο λαός µας για αναψυχή και
ξεκούραση.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να σταθώ στην τροπολογία µε
γενικό αριθµό 305 και ειδικό αριθµό 2 σε σχέση µε την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. Επί τέσσερις µέρες και ιδιαίτερα σήµερα, τα άλλα κόµµατα
έχυσαν κροκοδείλια δάκρυα, έδειξαν απίστευτη συµπάθεια για
τους αυτοαπασχολούµενους, για τους επαγγελµατίες στον χώρο
της εστίασης κ.λπ.. Τι αποδεικνύεται; Αποδεικνύεται ότι τα µέτρα
που παίρνει η Κυβέρνηση και οι προτάσεις από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ είναι ανεπαρκείς. Ξέρετε, όταν θεωρεί η Κυβέρνηση
τώρα ότι κάνει καµµιά επαναστατική πράξη, που παραχωρεί κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, αυτό
φαντάζει ως ξερολούκουµο, ως σανίδα σωτηρίας, για τον επαγγελµατία στον χώρο της εστίασης, όταν την ίδια στιγµή βουλιάζει
στην κυριολεξία και είναι έτοιµος να βάλει λουκέτο.
Είναι, λοιπόν, µέγιστη υποκρισία από την πλευρά της Κυβέρνησης. Το κάνει αυτό, για να ρίξει στάχτη στα µάτια των επαγγελµατιών στον χώρο της εστίασης. Καµµία σχέση, δηλαδή, δεν
έχει µε τις πραγµατικές ανάγκες αυτήν τη στιγµή αυτών των ανθρώπων.
Είναι χιλιάδες οι επαγγελµατίες στον χώρο της εστίασης που
έχουν γενικευµένα αδιέξοδα. Είναι ιδιαίτερα οξυµένα τα προβλήµατα, που βρίσκονται σε αναστολή αυτοί οι επιχειρηµατίες, περίπου το 80% των επιχειρήσεων µε βάση τα στοιχεία του ΕΛΣΤΑΤ
-δεν τα λέει το ΚΚΕ, είναι στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ- ενώ παρουσιάζει
πολύ µεγάλη µείωση τζίρου η µικροεπιχείρηση στον χώρο του
take away και του delivery και πολλών άλλων τέτοιων δραστηριοτήτων.
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Αυτό το περιβόητο επίδοµα, το οκτακοσάρι, δεν δόθηκε σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Δεν δόθηκε τον Μάρτη και τον Απρίλη,
δεν δίνεται τον Μάιο. Δηλαδή, το απλό, το στοιχειώδες που θα
µπορούσε να κάνει η Κυβέρνηση είναι αυτό το απλό επίδοµα γι’
αυτούς που έθεσαν σε αναστολή λειτουργίας την επιχείρησή
τους.
Δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάγια έξοδα. Ρεύµα, ενοίκια, τα οποία παραµένουν αυξηµένα και απαιτητά, ενώ το τρέχον
εισόδηµα δεν αρκεί για να καλύψουν βασικές στοιχειώδεις οικογενειακές ανάγκες και µεγάλο µέρος των προµηθειών τους έχει
ήδη καταστραφεί.
Λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση για άνοιγµα των καταστηµάτων την 1η Ιουνίου, µε παράλληλη διατήρηση των αναγκαίων
µέτρων περιορισµού, όπως αυτά ανακοινώθηκαν, είναι δεδοµένο
ότι αυτό το συγκεκριµένο µέτρο δεν τους καλύπτει ή δεν επαρκεί, για να το πω διαφορετικά, και οδεύουν σε πραγµατική καταστροφή.
Εµείς έχουµε καταθέσει συγκεκριµένη ερώτηση από τις 15
Μαΐου ακριβώς γι’ αυτά τα ζητήµατα, που τα ερωτήµατά µας
αποτυπώνουν τις αγωνίες και τους τρόπους και τις διεκδικήσεις
που έχει ο χώρος της εστίασης.
Επιτρέψτε µου να πω ότι εάν πραγµατικά υλοποιούσατε ορισµένα απ’ αυτά ή έστω ένα απ’ αυτά, θα βλέπατε ότι δεν θα είχε
καµµία αξία η παραχώρηση χώρου για τα τραπεζοκαθίσµατα ή
εν πάση περιπτώσει δεν θα γινόταν τόσος ντόρος αποκλειστικά
γι’ αυτό. Για παράδειγµα, να απαλλαχθούν από τις εισφορές ατοµικής ασφάλισης για τους µήνες που έχουν επιβληθεί τα µέτρα
αναστολής, χωρίς να υπάρξει καµµία µείωση συνταξιοδοτικών
και ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Να απαλλαγούν από την καταβολή δηµοτικών τελών όλοι, χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις. Δηλαδή, ακόµα σ’ αυτήν την τροπολογία βάζετε
προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τα τέλη για τα τραπεζοκαθίσµατα.
Να εξασφαλιστεί να επανενταχθούν οι επαγγελµατίες του κλάδου και γενικά οι αυτοαπασχολούµενοι στο αφορολόγητο των
12.000 ευρώ µε παράλληλη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, του τέλους
επιτηδεύµατος και να ξεκινήσει από το 2019. Να εξασφαλιστούν
φτηνά τιµολόγια και να απαγορευτούν οι διακοπές στο ρεύµα,
στο νερό. Πλειστηριασµοί, κατασχέσεις να απαγορευτούν και να
διαγραφεί µέρος των συσσωρευµένων χρεών σε εφορίες και
τράπεζες.
Αυτά είναι µερικά από τα µέτρα, που θα µπορούσε να είχε
πάρει η Κυβέρνηση, αλλά έχει δυσανεξία. Δηλαδή, παθαίνει σάκχαρο η Κυβέρνηση. Όταν είναι να µιλήσει για τα προβλήµατα των
εργαζοµένων, να µιλήσει για τα προβλήµατα των αυτοαπασχολουµένων είτε είναι στην εστίαση είτε είναι οι ταξιτζήδες είτε διάφοροι άλλοι κλάδοι, εκεί την πιάνει κρύος ιδρώτας. Γιατί; Διότι
έχει ταξικό πρόσηµο. Έχει υποσχεθεί στους βιοµήχανους, στο
ΣΕΤΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να υπηρετήσει αυτήν
την πολιτική, δηλαδή ζεστό κρατικό χρήµα στους µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Άρα, -και κλείνω µε αυτό- ψηφίζουµε «παρών» γι’ αυτήν την τροπολογία. Είναι ανεπαρκής και
ενέχει πολλούς κινδύνους, γιατί -µια τελευταία σηµείωση- θα δηµιουργήσει και πολλά προβλήµατα στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
και σε πολύ κόσµο, βέβαια, διότι θα γίνει ένα απέραντο τραπέζι
και µια απέραντη καρέκλα µε χίλια δυο προβλήµατα. Εν πάση περιπτώσει, όταν δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως η Κυβέρνηση,
τουλάχιστον δεν µπορούµε να πούµε «όχι» σε αυτήν την τροπολογία. Θα πούµε «παρών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Φραγγίδης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Μετά από µια εξαντλητική, πρέπει να
οµολογήσω συζήτηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και δεν
έχουµε τελειώσει ακόµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: …πολλές ηµέρες, πολλές ώρες, κουραστικές πιστεύω για όλους, φτάσαµε στο τέλος. Συζητούµε ένα
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νοµοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισµό, αλλά όπως ήταν φυσικό, όλη η συζήτηση επεκτάθηκε πολύ πέρα από αυτό, γύρω
από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τουρισµός και που είναι
και πολύ µεγάλα και πολλές φορές είναι και άγνωστα, γιατί δεν
ξέρουµε πώς θα πάνε.
Περιµέναµε χθες, κύριε Υπουργέ, τη συνέντευξη του κυρίου
Πρωθυπουργού και τις δηλώσεις των Υπουργών. Δυστυχώς,
όµως, από τις ανακοινώσεις φάνηκε ότι ήταν πολύ κατώτερα των
περιστάσεων τα όσα ανακοινώθηκαν. Το λέω αυτό, γιατί ενώ φάνηκε ότι κινείστε µέσα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας των προτάσεων του σχεδίου που σας κάναµε, κινηθήκατε επιφανειακά,
χωρίς επεξεργασία και σε πολλά σηµεία δεν ήταν επαρκή αυτά
που είπατε.
Έχουµε τρεις στόχους -νοµίζω ότι σε αυτό συµφωνούµε όλοιπου πρέπει να δούµε στο θέµα του τουρισµού. Ο ένας είναι η Ελλάδα, η εικόνα της, η ασφάλεια της, αυτή που βγαίνει και που το
αξίζει, γιατί πραγµατικά στο ζήτηµα της πανδηµίας του κορωνοϊού πήγαµε πάρα πολύ καλά. Εποµένως, αυτό πρέπει µε την
καλή έννοια να το εκµεταλλευτούµε.
Υπάρχουν, όµως, σε αυτό το σηµείο δύο άλλα στοιχεία, τα
οποία ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας. Το ένα είναι τα πρωτόκολλα, τα οποία τα διάβασα όταν τα ανακοινώσαµε. Είναι σηµαντικά και περιλαµβάνουν τον έναν τοµέα. Ποιον τοµέα,
δηλαδή; Ότι πρέπει οι εργαζόµενοι και οι επιχειρήσεις να είναι
καλά εκπαιδευµένοι, οργανωµένοι, να µπορούν να αντιδρούν σε
ζητήµατα πιθανής νόσου και επίσης να βοηθούν στην πρόληψη.
Αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σηµαντικό.
Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, όµως -τρία ήταν τα στοιχεία-, το
οποίο λείπει. Ποιο είναι αυτό; Από τα πρωτόκολλα από την Ευρώπη, που δεν υπάρχουν και βεβαίως από τις χώρες που είναι
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί τι κάνουµε; Η άποψή µας είναι
ότι τουλάχιστον -όπως λέτε, υπάρχουν σε διάφορες περιοχές και
σε νησιά της Ελλάδας δοµές που µπορούν να εξετάσουν τέτοιες
περιπτώσεις- πρέπει να υπάρχουν και στις πύλες εισόδου της
χώρας για τους τουρίστες που έρχονται και µε οδικό τρόπο,
όπως είναι τα Βαλκάνια, όπου σε εµάς, στη Βόρεια Ελλάδα, θα
είναι η πλειοψηφία των επισκέψεων των τουριστών.
Το δεύτερο σηµείο, λοιπόν, που πρέπει να πούµε ότι χρειάζεται ενίσχυση στον τουρισµό είναι οι εργαζόµενοι. Όταν, όµως,
ανακοινώνετε µέτρα που ενισχύουν την εργασία, που δίνουν επιδοτήσεις σε µειωµένες ώρες εργασίας και σε κυκλικό ωράριο,
τότε δεν βοηθούν. Αυτό δεν ενισχύει τους εργαζόµενους.
Το τρίτο είναι οι επιχειρήσεις. Αφήσατε το ζήτηµα να το αντιµετωπίζουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες, όµως, βάζουν διάφορους
όρους, που αν δείτε, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν µπορούν να ανταποκριθούν και κατά συνέπεια δεν βγαίνουν ενισχυµένες.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, για να είµαι πιο συγκεκριµένος,
ο καταδυτικός τουρισµός είναι αλήθεια ένας τοµέας που µπορεί
να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και βεβαίως, χρειάζεται µια ολοκληρωµένη και σαφώς οργανωµένη δοµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, η ανακοίνωση και έτσι όπως το θέτετε µέσα στο νοµοσχέδιο ότι είναι η υποβρύχια περιήγηση, ήδη στενεύει το πλαίσιο,
διότι ο καταδυτικός τουρισµός δεν είναι µόνο η περιήγηση. Είναι
και πολλά άλλα πράγµατα. Είναι υποβρύχια events, είναι ο αθλητισµός, είναι η εκπαίδευση, είναι µουσειακοί ή άλλοι χώροι που
πρέπει να είναι εκθεσιακοί και πολλά άλλα πράγµατα. Άρα, αυτά
πρέπει να τα δούµε και πρέπει να τα εκµεταλλευτούµε.
Επίσης, το νοµοσχέδιο περιέχει πολλές τροποποιήσεις πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε δασικές εκτάσεις,
σε αγροτικές εκτάσεις, στον αιγιαλό, στην παραλία. Εγκρίνει παρεµβάσεις στο περιβάλλον και σε ευαίσθητες και προστατευόµενες περιοχές χωρίς ποιοτικές προδιαγραφές, µιλάει και για
αυθαίρετη πόντιση στους ελληνικούς βυθούς και δεν είναι υποχρεωτική η φύλαξη των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων. Ακόµη,
υπάρχουν ζητήµατα, που αφορούν τις ΠΟΤΑ, που µπορούν να
αλλάξουν και τον τοπικό χωροταξικό σχεδιασµό αλλά και τον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρ’ όλα αυτά, όµως, επειδή από τις 4 Μαΐου που καταθέσαµε
το δικό µας σχέδιο, αλλά και από την αρχή της συζήτησης, λέµε
ότι η άποψή µας ως κόµµα είναι ότι θα είµαστε θετικοί σε ό,τι ενισχύει, ό,τι βοηθάει στο να βελτιωθεί η κατάσταση αντιµετώπισης
της κρίσης του τουρισµού από τον κορωνοϊό.
Με βάση αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, είµαστε θετικοί στη συζήτηση και στις τροπολογίες που είπατε. Δηλαδή, επί της αρχής είµαστε θετικοί και στις τροπολογίες. Υπάρχουν, όµως, κάποια
άρθρα στα οποία διαφωνούµε, θα τα καταψηφίσουµε και σε κάποια άλλα άρθρα θα πούµε «παρών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Φραγγίδη.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Νοτοπούλου για τέσσερα λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επτάµισι χιλιάδες
γιατρούς και νοσηλευτές είχε οδηγήσει σε διαθεσιµότητα ο κ.
Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης και δεν ξεχνιέται. Το
δηµόσιο σύστηµα υγείας ενισχύθηκε από την κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα µε δεκαεννιάµισι χιλιάδες γιατρούς. Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, πως εσείς δεν νοµοθετείτε για το περιβάλλον. Φέρνετε, όµως, µια σειρά από άτακτες, άναρχες, οπισθοδροµικές διατάξεις που αφορούν το περιβάλλον, που
αφορούν τη χωροταξία και δεν είναι καν εδώ οι αρµόδιοι Υπουργοί να τις υπερασπιστούν. Είπατε, λοιπόν, πως εσείς δεν νοµοθετείτε γι’ αυτό, είπατε πως αδιαφορείτε γι’ αυτό, τη στιγµή που
όλη η Ευρωπαίοι µιλάει για το green deal.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, στις 5 Σεπτεµβρίου πως τώρα, Μάρτιο-Απρίλιο, θα είχαµε έτοιµο το χωροταξικό για τον τουρισµό.
Πού είναι; Ούτε ως αναφορά δεν υπάρχει στο κείµενο που φέρατε. Σας το επισηµάναµε.
Όσο κι αν προσπαθείτε να λασπολογήσετε απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές πως εµείς, είµαστε υπέρ της τουριστικής
δραστηριότητας. Τα ρεκόρ αφίξεων και επενδύσεων τα προηγούµενα χρόνια το απέδειξαν αυτό.
Προφανώς, δεν µπορείτε να µας έχετε συµµέτοχους ή να συµφωνήσουµε στον τρόπο που πάτε να πάρετε από τις δασικές
εκτάσεις τον συντελεστή δόµησης.
Αναφέρατε -θα ήθελα να το διευκρινίσετε αυτό- ότι έχετε
σκοπό να µεταφέρετε πόρους ιατρικούς από τους προορισµούς
µε λιγότερους τουρίστες στους προορισµούς µε περισσότερους
τουρίστες. Σας είπε ο κ. Σαντορινιός ότι υπάρχουν νησιά που
αυτήν τη στιγµή έχουν έναν γιατρό και δανεικό. Θα πάρετε αυτόν
τον γιατρό;
Έπρεπε να φτάσουµε στο τέλος της συζήτησης για να ενηµερωθούµε, κυρίως από δηµοσιεύµατα και από δικές σας τύποις
αναφορές, για τα υγειονοµικά πρωτόκολλα. Η Πορτογαλία έχει
πρωτόκολλα από τις αρχές του Μάρτη.
Ένα ερώτηµα, λοιπόν -γιατί δεν µπαίνω στην ουσία, θα πρέπει
να τα δούµε αναλυτικά, επιφυλάσσοµαι- είναι το εξής: Πώς θα
υλοποιηθούν αυτά τα πρωτόκολλα; Είναι προφανές πως το µόνο
που έχετε προβλέψει είναι η πιστοποίηση να γίνεται από ιδιώτες.
Αυτό είναι άλλο ένα δώρο. Τον έλεγχο θα τον κάνετε εσείς. Δεν
έχετε απαντήσει µέχρι τώρα στο πότε.
Θα είδατε, όµως, από τις αντιδράσεις των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό ότι το κόστος δεν µπορούν να
το αντέξουν, µαζί µε τα υπόλοιπα βάρη που έχουν. Τι προτίθεστε
να κάνετε; Προτίθεστε να καλύψετε αυτό το κόστος; Σας είπαµε
να κάνετε ένα ΕΣΠΑ απλοποιηµένου κόστους. Ούτε αυτό δεν
λέτε. Δίνετε απλώς αντικίνητρα για να µην ανοίξουν επιχειρήσεις
και για να υπερσυγκεντρώσετε την τουριστική δραστηριότητα
στα χέρια λίγων.
Όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µιλάνε για την επιτυχία την
τουριστική και την υγειονοµική. Προφανώς, τα ελληνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν πάρει επαρκή ποσά προκειµένου να µιλάνε πράγµατι, για την επιτυχία της Κυβέρνησης.
Να σας ρωτήσω, όµως: Αφού αυτό το πακέτο είναι τόσο καλό
και επιδοτεί την εργασία και στηρίζει τους εργαζόµενους, γιατί
οι εργαζόµενοι σε όλη τη χώρα έχουν προβεί σε µια σειρά από
διαµαρτυρίες;
Η αντίδραση της Κυβέρνησής σας, κύριε Υπουργέ, ήταν σήµερα να µην τους δεχθεί ο κ. Βρούτσης, την ψυχή του ελληνικού
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τουρισµού που τα προηγούµενα χρόνια έβαλε πλάτη, για να βγει
η χώρα από την κρίση.
Η κρίση είναι προφανές πως δεν µπορεί να ξεπεραστεί µε
παλιά υλικά, µε συνταγές, µε τις οποίες προσπαθήσατε να ξεπεράσετε προηγούµενες κρίσεις µε µεγαλύτερη λιτότητα και φτώχεια. Χρειάζεται µία νέα κοινωνική συµφωνία υγιών και
παραγωγικών δυνάµεων.
Έρχοµαι στον αρχαιολογικό νόµο, επειδή δεν ξέρετε τι λέτε κι
αυτό είναι προφανές. Μας είπατε ότι θα έρθουν ένα εκατοµµύριο
αυτοδύτες. Ακριβώς το ίδιο έλεγαν οι αντίστοιχοι Υπουργοί το
2005. Δεν ήρθαν ποτέ. Διαψεύστηκε αυτή η προσδοκία. Και διαψεύστηκε αυτή η προσδοκία διότι γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, πως
το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας µας είναι τα ναυάγια, τα
επισκέψιµα, τα αρχαιολογικά. Γνωρίζετε πως αντί το Υπουργείο
Πολιτισµού τόσα χρόνια επί Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ να ασχοληθεί µε αυτά, ασχολούταν µόνο µε το πώς θα
καταφέρει να τα ιδιωτικοποιήσει.
Ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σταµάτησε τις συµβάσειςιδιωτικοποιήσεις που εσείς προωθούσατε. Έδειξε εµπιστοσύνη
στους ανθρώπους του Υπουργείου Πολιτισµού. Έδωσε και το καταδυτικό επίδοµα. Υπέγραψε νέες συµβάσεις. Για πρώτη φορά
τον Απρίλιο του 2019, πιλοτικά για αυτοδύτες ανοίγει το σηµαντικό κλασικό ναυάγιο αµφορέων της Περιστέρας Αλοννήσου, το
µεγαλύτερο ναυάγιο του πέµπτου αιώνα. Έχουν γράψει γι’ αυτό
από τη Ρωσία µέχρι την Αµερική. Μόνο εσείς δεν το έχετε ακούσει. Υπάρχουν παραδείγµατα από το 2005. Πού να το ξέρετε;
Μήπως είστε Υπουργός Τουρισµού;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Πώς δεν το ξέρουµε; Φυσικά και το ξέρουµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από το 2005 µέχρι
το 2014, µία κοινή υπουργική απόφαση έχετε βγάλει µόνο για
επισκέψιµα αρχαία ναυάγια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τρεις. Θεσµοθετήσαµε και τον θεµατικό τουρισµό για τον οποίο δεν έχετε βγάλει
ούτε µία κοινή υπουργική απόφαση υλοποίησης κάποιας από τις
µορφές εναλλακτικού τουρισµού.
Είναι προφανές πως οι επιχειρηµατίες στους οποίους θέλετε
να κάνετε το χατίρι δεν θα πάνε στους µικρούς προορισµούς.
Αυτή είναι µία δουλειά του Υπουργείου Πολιτισµού. Επειδή βιαστήκατε να µας πείτε για την αντισυνταγµατικότητα, θα επαναλάβω: Δεν ξέρετε τι σας γίνεται.
Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που οι νοµικοί σας µπορούν να το διερευνήσουν: Την υπ’ αριθµόν
2103/2019 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και την υπ’
αριθµόν 2102/2019 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Αφορούν µια διαφορετική περίπτωση, τις οικοδοµικές άδειες
γύρω από την Ακρόπολη για ανέγερση υψηλών κτηρίων. Κατέπεσαν ακριβώς λόγω της αντίθεσής τους στις προαναφερόµενες
διατάξεις -για τις οποίες µιλάµε τέσσερις µέρες τώρα- του αρχαιολογικού νόµου, όσο και του Συντάγµατος. Το αγνοείτε.
Θα κατατεθεί στα Πρακτικά η λίστα επισκέψιµων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Θα κλείσω µε το σηµερινό σας νέο, διότι µπορεί να µην έχετε
να δώσετε ρευστότητα στις επιχειρήσεις, µπορεί να µην έχετε
να δώσετε ούτε µισό µέτρο για τον τουρισµό, µπορεί να κοροϊδεύετε µε ψίχουλα για πακέτα κοινωνικού τουρισµού -και χαίροµαι που συµφωνούµε µε τους συναδέλφους από Κίνηµα Αλλαγής
για το ότι χρειάζεται ένα γενναίο πρόγραµµα εσωτερικού τουρισµού- ένα νούµερο όµως το βγάλατε: Σήµερα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες για την «MARKETING GREECE». Αυτή
είναι η απόφασή σας.
Μάλιστα, η «MARKETING GREECE» βγάζει δελτίο τύπου που
γράφει: «Με στόχο τη διατήρηση της διαφάνειας στην εκτέλεση
και την πορεία του έργου, η «MARKETING GREECE» ενηµερώνει
ότι ο πάροχος του έργου έχει προκύψει από ανοιχτό διαγωνισµό».
Η «MARKETING GREECE» φροντίζει να κάνει ανοιχτό διαγωνισµό. Εσείς δεν το έχετε φροντίσει. Κάνετε απευθείας ανάθεση
σε µία και µόνο ιδιωτική εταιρεία του έργου προβολής της
χώρας, αρµοδιότητας του ΕΟΤ.
Επειδή, φαντάζοµαι, ότι ούτε αυτό θα το έχετε δει, κύριε
Υπουργέ -και κλείνω µε αυτό- σας αναφέρω την απόφαση της
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Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων στις 29 Απριλίου, σελίδα 33, για να µην κουράζεστε. «Πέραν του προφανούς
περιορισµού µε νόµο της διακριτικής ευχέρειας της αναθέτουσας αρχής να επιλέξει βάσει της κατάλληλης διαδικασίας ανάθεσης τον αντισυµβαλλόµενό της, η διάταξη φαίνεται ότι στον
βαθµό που αφορά συµβάσεις άνω των ορίων εγείρει σηµαντικά
ζητήµατα συµβατότητας µε το ενωσιακό δίκαιο, ενώ για τις συµβάσεις κάτω των ορίων δεν συµβαδίζει µε τους θεµελιώδεις κανόνες και τις γενικές αρχές της Συνθήκης της Λισαβώνας, ιδίως
στις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, καθώς και στην απορρέουσα εξ αυτών υποχρέωση διαφάνειας». Καταργείτε τον ελεύθερο ανταγωνισµό.
Κύριε Υπουργέ, θα περιµέναµε από εσάς ένα οραµατικό νοµοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισµό, κάτι να µας κάνει να πιστέψουµε ότι αυτό που γκρεµίζεται σήµερα, λόγω του κορωνοϊού,
θα µπορέσει να πάρει µπρος του χρόνου ή του παραχρόνου, ότι
θα µπορέσουµε να έχουµε υγιείς επιχειρήσεις, δυνατές τουριστικές µονάδες, τους ανθρώπους όρθιους για να το υποστηρίξουν και νέα τουριστικά πρότυπα.
Εσείς τι φέρνετε, κύριε Υπουργέ; Τίποτα δεν φέρνετε. Φέρνετε
τις παλιές σας συνήθειες, τον ελεύθερο χώρο στους ιδιώτες,
αποσπασµατικές διατάξεις κι έναν καταδυτικό τουρισµό που ξέρετε ότι δεν θα λειτουργήσει.
Εγκαλείτε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θέλει τους τουρίστες. Επιτέλους,
η ανεπάρκεια της Κυβέρνησής σας φταίει. Δεν σας φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο τέλος της ηµέρας, κύριε Υπουργέ, ο τουρισµός -το είπατε- είναι εθνική υπόθεση. Δείτε τον, λοιπόν, έστω και τώρα ως
τέτοιον. Σταµατήστε να συµπεριφέρεστε ανώριµα. Δεν είµαστε
σε προεκλογική εκστρατεία του περσινού καλοκαιριού, ώστε να
πετάτε την ίδια λάσπη. Οφείλετε να εκπονήσετε σχέδιο για να
σώσετε τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους και
πολύ φοβάµαι ότι είναι ήδη αργά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αικατερίνη (Κατερίνα) Νοτοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία Νοτοπούλου.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι εµφανές ότι πρόκειται για κατάδυση του ΣΥΡΙΖΑ στην πισίνα της πολιτικής σύγχυσης.
Κυρία Νοτοπούλου, µε κάθε ειλικρίνεια, θα ήθελα να σας επισηµάνω ότι εµείς ευθυνόµαστε γι’ αυτά που λέµε και όχι γι’ αυτά
που εσείς καταλαβαίνετε ή θέλετε να καταλάβετε.
Έχουµε τέσσερις µέρες εδώ και εξηγούµε ένα νοµοσχέδιο και
κάνετε κριτική για αλλότρια, που έχουν σχέση µε τον τουρισµό.
Μας λέτε: «Πού είναι τα υγειονοµικά πρωτόκολλα;». Και, να,
απόψε, πριν την ψήφιση του νοµοσχεδίου, έρχονται τα υγειονοµικά πρωτόκολλα και είναι αναλυτικά και εφαρµόσιµα και όλοι πιστεύουµε ότι θα αποδειχθούν και αποτελεσµατικά.
Γιατί το πιστεύουµε αυτό; Το πιστεύουµε από φιλαρέσκεια για
την Κυβέρνηση και για το κυβερνητικό έργο; Όχι, κυρία Νοτοπούλου. Το πιστεύουµε γιατί τα πρωτόκολλα είναι εργαλείο για
την αντιµετώπιση της πανδηµίας σε συνθήκες ανοικτής οικονοµίας.
Όπως, λοιπόν, στο πρώτο µέρος, κατόρθωσε η Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη καλύτερα από όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες να αντιµετωπίσει την πανδηµία, να είστε βέβαιοι ότι θα το
καταφέρει και τώρα µε το άνοιγµα της οικονοµίας.
Μιλώ, όµως, για πολιτική σύγχυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι από τη
µία λέτε ότι θα καταστραφούν οι επιχειρήσεις και από την άλλη
ρωτάτε γιατί βιαζόµαστε να ανοίξουµε τα ξενοδοχεία και τα αεροδρόµια. Δεν είναι απολύτως αντιφατική η θέση σας αυτή;
Άκουσα πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ να λέει:
«Γιατί νοικιάζετε τα καταδυτικά πάρκα 20 ευρώ και τις ιχθυοκαλλιέργειες 150 ευρώ;». Διότι, κυρία Νοτοπούλου, οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν εξασφαλισµένη την παραγωγή. Τα καταδυτικά πάρκα
έχουν εξασφαλισµένους τους δύτες; Δηλαδή αν δεν µπορούµε να
συνεννοηθούµε στα αυτονόητα, πού µπορούµε να συνεννοη-
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θούµε; Εγώ δεν έχω καµµία διάθεση να αντιπολιτευτώ την Αντιπολίτευση. Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης το πώς αντιµετωπίζει µέχρι
σήµερα την πανδηµία και πώς θα την αντιµετωπίσει και κατά τη
διάρκεια επανεκκίνησης της οικονοµίας -σε δύσκολες συνθήκες,
είναι γεγονός- και τι θα συµβεί κατά τη διάρκεια αυτού του ανοίγµατος. Δική µας είναι η ευθύνη και την αναλαµβάνουµε πλήρως.
Ξέρετε γιατί την αναλαµβάνουµε πλήρως; Διότι εµείς δεν
έχουµε αόρατους εχθρούς. Δεν κυνηγάµε ανεµόµυλους. Έχουµε
έναν Πρωθυπουργό και Υπουργούς, που έχουν την ικανότητα να
εκπονήσουν στρατηγικό σχέδιο αντιµετώπισης µιας κρίσης πολυδιάστατης και το έχουν κάνει στη σύντοµη θητεία τους επανειληµµένως. Δεν χρειάζεται να αναφέρω γεγονότα. Έχουν ικανότητα,
όµως, όχι µόνο να εκπονήσουν το σχέδιο, αλλά να το εφαρµόσουν
κιόλας, διότι δεν έχει σηµασία να σχεδιάζεις επί χάρτου. Σηµασία
έχει να παράγεις αποτέλεσµα. Η πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσµατος και τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα δεν σας δίνουν δικαίωµα να είστε τόσο αυστηροί µαζί µας, ούτε να λέτε ότι φέρατε
τον τουρισµό στην Ελλάδα.
Ο τουρισµός είχε µια ανοδική πορεία από τα χρόνια της κρίσης.
Ξεκινήσαµε το 2013 µε 14 εκατοµµύρια ευρώ, το 2014 πήγαµε στα
17 εκατοµµύρια ευρώ, το 2015 πήγαµε στα 20 εκατοµµύρια ευρώ
κ.ο.κ.. Φέτος -το ξέρετε και εσείς η ίδια, ως Τοµεάρχης Τουρισµούαν δεν είχαµε την πανδηµία, πάλι κάποια αύξηση θα είχαµε.
Λέτε ότι είχαµε ρεκόρ επενδύσεων. Γιατί δεν αποτυπώθηκε
αυτό το ρεκόρ επενδύσεων στους ρυθµούς ανάπτυξης της
χώρας; Ξεχνάτε ότι και τα τέσσερα χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση δεν πετύχατε ούτε το 50% των αναπτυξιακών στόχων, όχι
που εκτιµούσαν οι διεθνείς οργανισµοί ή η Ευρωπαϊκή Ένωση,
αλλά που γράφατε εσείς στους ετήσιους προϋπολογισµούς; Ποτέ
δεν καταφέρατε να πετύχετε τον αναπτυξιακό στόχο, ούτε µια
χρονιά. Από πού, λοιπόν, σας προκύπτει το ρεκόρ επενδύσεων;
Θα µπορούσα να πω πάλι πολλά, αλλά εµένα σήµερα µου
έδωσε αισιοδοξία µια µελέτη του Πανεπιστηµίου της Λιουµπλιάνα
που κατατάσσει την Ελλάδα στην έκτη θέση από πλευράς δείκτη
µεταδοτικότητας του κορωνοϊου και εκτιµά αυτό το Πανεπιστήµιο
ότι για την Ελλάδα η πανδηµία έχει τέλος στις 6 Ιουνίου. Αν αυτό
συµβεί -και το υιοθετώ και το λέω στη Βουλή γιατί το λένε οι ειδικοί, το λέει ένα Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα- τότε θα αποκτήσουµε και
θα κερδίσουµε ακόµα περισσότερο χρόνο για την αντιµετώπιση
της πανδηµίας και για τις τουριστικές ροές και για τη λειτουργία
των ξενοδοχείων και για το άνοιγµα των αεροδροµίων και για τα
πρωτόκολλα στη ναυσιπλοΐα που οπωσδήποτε θα φτάσουν 100%.
Μας ρωτούσατε στις επιτροπές: Γιατί 50% πρωτόκολλο στα
πλοία και 100% στα αεροπλάνα; Λες και πετούσαν αεροπλάνα
όταν µας ρωτούσατε ή υπήρχε ανάγκη να γεµίσουν τα πλοία. Δηλαδή εκτός τόπου και χρόνου! Και λέτε στον Υπουργό: «Δεν ξέρετε τι σας γίνετε, κύριε Υπουργέ».
Θα µπορούσα να λέω πολλά, αλλά τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,
απευθυνόµενος σε εσάς που είπατε ότι ο τουρισµός τα χρόνια της
κρίσης απέφερε στην εθνική οικονοµία 150 δισεκατοµµύρια ευρώ
και είναι µεγάλο το ποσό, γιατί οι πληρωµές στον ελληνικό τουρισµό είναι της τάξεως των 19 µε 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ τον
χρόνο.
Είπε ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης ότι πράγµατι, είναι υπηρεσία και δεν είναι βιοµηχανία όπως την ονοµάζουµε και έχει δίκιο.
Πρέπει επιτέλους, κύριε Υπουργέ, να συζητήσουµε σοβαρά πώς
αυτός ο τοµέας υπηρεσίας, κατά κύριο λόγο, που προσφέρει τόσα
πολλά στην ελληνική οικονοµία, θα γίνει πράγµατι η βαριά βιοµηχανία. Πώς αυτό το σήµα ΕΟΤ που πιστοποιεί αυτό το εθνικό µας
προϊόν που λέγεται ελληνικός τουρισµός θα δίδεται; Κάτω από
ποιες προϋποθέσεις; Γιατί σήµερα δίνουµε το ίδιο σήµα ΕΟΤ σε
ένα ξενοδοχείο που τρέφει τους πελάτες του µε ελληνικά βιολογικά παραδοσιακά προϊόντα και το ίδιο σήµα σε ένα ξενοδοχείο
που εισάγει τα πάντα, δηµιουργώντας πολύ µικρότερο αποτύπωµα
στην ελληνική οικονοµία.
Πρέπει να δούµε ζητήµατα, που θα συνδέσουν τον ελληνικό
τουρισµό µε την ελληνική παραγωγική βάση, ώστε να διευρυνθούν
και τα δύο και ο τουρισµός και η παραγωγική βάση.
Είµαι βέβαιος ότι εσείς και οι συνεργάτες σας, αλλά και ολόκληρη η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχετε τέτοιους προσανατολισµούς, γιατί, όπως είπα και στην αρχή της οµιλίας µου,
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ξέρετε να εκπονείτε στρατηγικό σχεδιασµό και κυρίως ξέρετε να
τον υλοποιείτε.
Σας καλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσουµε αυτό το
νοµοσχέδιο, γιατί όπως είπε και ο εισηγητής του ΚΚΕ ή ο αγαπητός µου φίλος κ. Παππάς όταν ανέβηκε στο Βήµα ότι υπάρχει αριστερός και δεξιός τουρισµός, µπορεί να υπάρχουν αριστερές και
δεξιές προσεγγίσεις, αλλά το εθνικό προϊόν που λέγεται ελληνικός
τουρισµός ανήκει σε όλους µας και ανήκει στις επόµενες γενιές
και θα πρέπει να το διαφυλάξουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Φυσικά θα ξεκινήσω –ελπίζω- την τελευταία οµιλία, γιατί είναι η
τέταρτη µέρα σήµερα και νοµίζω ότι είναι –το είπε ο κ. Φραγγίδηςεξαντλητική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πάµε στην
πέµπτη µέρα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Θέλετε να ξεπεράσετε και τον προϋπολογισµό. Σας βλέπω, κύριε
Πρόεδρε. Έχετε µια φιλοδοξία που φαίνεται. Αλάργα δίνετε τον
χρόνο, µπας και πιάσουµε και παραπάνω µέρα. Αυτό είναι το
κρυφό σας σχέδιο. Τώρα πια αποκαλύπτεται!
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, αυτήν την οµιλία πάλι χαιρετίζοντας και
ευχαριστώντας όλους για τις παρατηρήσεις σας που βοήθησαν
να διαµορφωθεί ένα καλύτερο νοµοσχέδιο από αυτό που µπήκε
στη Βουλή. Προφανώς δεν έχω τον χρόνο να απαντήσω σε όλα.
Θα αναφερθώ επιγραµµατικά σε ένα σηµείο από κάθε οµιλητή.
Κύριε Αρσένη, νοµοθετούµε για τις ΠΟΤΑ πρώτα απ’ όλα για τις
δύο υπάρχουσες, στην Αταλάντη και στη Μεσσηνία, αλλά και για
όλες όσες θα υπάρξουν. Γι’ αυτό νοµοθετούµε. Όταν έφτιαξε ο
νοµοθέτης το πλαίσιο των ΠΟΤΑ, δεν νοµοθετούσε για κάποιον.
Νοµοθετούσε για όλους όσοι ενδεχοµένως θα κάνουν τις αιτήσεις
τους και θα πάρουν τις άδειες για να δηµιουργήσουν τέτοιες
ΠΟΤΑ.
Έχουµε εµπειρία από τα ΕΣΧΑΣΕ και τα ΕΣΧΑΔΑ. Βελτιώθηκε
η αδειοδοτική διαδικασία. Έγινε πιο γρήγορη και πιο σωστή. Παίρνουµε αυτήν την εµπειρία και τη φέρνουµε στο αδειοδοτικό πλαίσιο που φτιάχτηκε πριν. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω, τίποτα
λιγότερο. Αυτές τις σκιές τις αφήνω και τις επιστρέφω σε εσάς.
Κύριε Βιλιάρδο, τώρα δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτά τα περί
φιλελευθερισµού. Μέσα στην ίδια ανάσα µάς κατηγορήσατε ότι
αν ήµασταν πραγµατικοί φιλελεύθεροι, δεν θα νοµοθετήσουµε µε
τα χρήµατα των άλλων και µετά είπατε: «Είστε νεοφιλελεύθερη
κυβέρνηση και η πιο νεοφιλελεύθερη όλων των εποχών».
Δεν είµαστε ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Είµαστε η Κυβέρνηση
που σέβεται τον ελληνικό λαό, την υγεία του, το βιός του, τις προσπάθειες του και εδώ θα είµαστε να τον βοηθάµε να αναπτύξει τις
δεξιότητές του, να παράξει πλούτο και να καταφέρει ο ίδιος και
τα παιδιά του να µείνουν στη χώρα του. Αυτή είναι η Κυβέρνησή
µας.
Κύριε Συντυχάκη, προφανώς, η εστίαση είναι το µεγάλο κεφάλαιο. Στην Ηλιούπολη ή στη Γλυφάδα, οι παραδίπλα πλατείες, οι
πιτσαρίες και τα σουβλατζίδικα είναι µεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι
έτσι. Κανένας δεν λέει ότι δεν θα υπάρχουν οχλήσεις από τη χρησιµοποίηση του περισσότερου χώρου. Κανένας δεν το είπε αυτό.
Άµα θέλαµε να είναι έτσι η κανονική διαδικασία, θα τη νοµοθετούσαµε και θα λέµε λέγαµε «τραπεζάκια έξω». Δεν είναι έτσι, όµως.
Αυτή τη στιγµή έχουµε δύο πολύ ισχυρούς έκτακτους παράγοντες. Πρώτον, αυτοί οι άνθρωποι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν είναι κεφάλαιο. Δεν ξέρω πώς το µετράτε το κεφάλαιο.
Μας µιλήσατε για τους ανθρώπους, που κάνουν καταδύσεις, που
είναι απλοί ελεύθεροι επαγγελµατίες και τους χαρακτηρίσατε κεφάλαιο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Σας είπα εγώ τέτοιο πράγµα;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Στην πρωτολογία σας τους είπατε «κεφάλαιο». Ένα είναι αυτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Είπα στη δευτερολογία ότι η
εστίαση είναι κεφάλαιο;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού): Εί-
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πατε στην επιτροπή ότι οι δύτες είναι κεφάλαιο. Ξέρω τι είπατε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Είπα ότι απασχολούν το 80% ...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Σας λέω, λοιπόν, ότι αυτοί οι άνθρωποι περνάνε δύσκολα. Είναι
υποχρεωµένοι να µειώσουν τα τραπέζια, αυξάνοντας τις αποστάσεις. Όπου υπάρχει δυνατότητα να επεκταθεί λίγο, αυτό θα δώσει
µια προσωρινή βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σωστό,
είναι αναγκαίο, έπρεπε να γίνει και νοµίζω ότι πολύ σωστά το κάνει
η Κυβέρνησή µας.
Κύριε Φραγγίδη, περιγράψατε τη δυσκολία υλοποίησης ενός
σχεδίου επανεκκίνησης. Όσο για τα πρωτόκολλα, σας εξήγησα
στην οµιλία µου ότι δεν είναι µόνο τα πρωτόκολλα. Είναι µια σειρά
από υγειονοµικά πράγµατα, οι διαδικασίες, που πρέπει να συµβούν, ώστε να υπάρξει εκείνο το απόθεµα της εµπιστοσύνης που
θα επιτρέψει την επανεκκίνηση του τουρισµού. Δυστυχώς, αυτό
είναι διπλά και τριπλά πιο δύσκολο όταν η Ευρώπη σε πολλές περιπτώσεις ήταν απούσα. Ήταν απούσα στο «έµπα» αυτής της κρίσης και βρίσκει µεγάλη δυσκολία να συντονιστεί κατά τη διάρκεια
της εξόδου αυτής της κρίσης.
Συνεπώς, κάνουµε πάρα πολλά πράγµατα για να συγκεράσουµε
όλους τους άξονες. Τους ξαναλέω: Το υγειονοµικό κοµµάτι µε τα
επιχειρησιακά πλάνα, µε τη συνεργασία µε τους γιατρούς, τους
ελέγχους και ό,τι άλλο χρειάζεται. Το οικονοµικό κοµµάτι µε τη
στήριξη ανέργων, εργαζοµένων, επιχειρήσεων, ρευστότητας και
ανταγωνιστικότητας. Το διπλωµατικό µε συνεχείς συζητήσεις. Με
τουλάχιστον επτά ή οκτώ χώρες έχω συνοµιλήσει τις τελευταίες
ηµέρες, για να δούµε τις διαδικασίες και πώς θα επιτραπούν οι µετακινήσεις και τι ζητήµατα αναφύονται.
Βέβαια, η σηµασία των διµερών συµφωνιών, δεδοµένων των
ανακοινώσεων και του πλάνου που κάνουµε, είναι πιο µικρή αυτήν
την περίοδο, διότι εµείς ανακοινώσαµε τον τρόπο, που θα λειτουργήσουµε, εµείς ανοίγουµε τα σύνορά µας σύµφωνα µε τα δικά µας
κριτήρια, αυτά των επιδηµιολόγων και βλέπουµε ότι δηµιουργείται
µία εσωτερική πίεση στις χώρες αυτές να ανοίξουν αντίστοιχα και
τα σύνορά τους και για λόγους διπλωµατικούς, αλλά κυρίως,
επειδή ο κόσµος θέλει να έρθει στη χώρα µας, γιατί το νιώθει ότι
είναι µία ασφαλής χώρα.
Άρα, θα είµαστε εδώ και θα συζητάµε µε το δικό σας σχέδιο και
µε άλλα σχέδια. Θα παίρνουµε ιδέες και θα κοστολογούµε, όπως
κάναµε όλο αυτό το προηγούµενο διάστηµα, σε πολύ καλή συνεργασία µε τα υπόλοιπα Υπουργεία, για να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε τις δυσκολίες και να ετοιµάσουµε αυτό το σχέδιο.
Τώρα, βέβαια, ξεκινάει ένας νέος αγώνας δρόµου για την ολοκλήρωση, την υλοποίηση των διαφόρων ενεργειών, που πρέπει να
γίνουν και στον κοινωνικό τουρισµό και σε όλα τα υπόλοιπα πεδία,
για να είµαστε έτοιµοι όταν ανοίξουµε.
Θα αναφερθώ τώρα σ’ αυτά που είπε η κ. Νοτοπούλου. Αντιπαρέρχοµαι τους χαρακτηρισµούς. Είναι πολύ αργά, για να αξίζει
τον κόπο να υπάρχει αντιπαράθεση. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει λόγος.
Εγώ, το µόνο για το οποίο µπορώ να σας µεµφθώ είναι η ανάγκη
σας να µειώσετε την προσπάθεια της χώρας, όταν λέτε ότι ο τουρισµός είναι εθνική υπόθεση και προσπαθείτε να µειώσετε την
προσπάθεια της χώρας. Εγώ δεν µειώνω τη δική σας προσπάθεια.
Το πιστεύω. Ο τουρισµός είναι ένας από τους τοµείς που, αν θέλετε, δεν τα πήγατε και καλά. Δεν µας χρεώσατε και 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως µας χρεώσατε στην οικονοµία το 2015! Ε,
στον τουρισµό κάτι έγινε! Δεν εστιάζω εκεί την αντιπαράθεσή µου.
Εστιάζω, όµως, στο γεγονός ότι συζητάτε για το αν η Πορτογαλία έχει πρωτόκολλα ένα, δύο µήνες πριν; Συνειδητοποιείτε τον
Μάρτη τι πρωτόκολλα έβγαλε η Πορτογαλία; Ανύπαρκτα. Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι βγάζει πρωτόκολλα από 1η Ιουνίου. Απλώς το
ανακοίνωσε τρεις εβδοµάδες πριν, για να λέει ότι βγάζει, για να
κάνει έναν ντόρο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί δεν λέτε για
τα δικά µας, κύριε Υπουργέ; Έχουµε εµείς πρωτόκολλα; Ποια
είναι;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού): Βε-
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βαίως! Είναι στα Πρακτικά. Σας παρακαλώ! Τουλάχιστον η κριτική
µέχρι πριν λίγο είχε και κάποια λογική. Τώρα που είναι στα Πρακτικά της Βουλής, ε όχι! Έχουµε πρωτόκολλα που είναι επίσηµα
και συµφωνηµένα. Κουραστήκαµε για να βγουν και να έχουν τη
σωστή ισορροπία. Είναι υπαρκτά. Σ’ αυτά τουλάχιστον να συµφωνήσουµε.
Αναφορικά τώρα µε το αν θέλετε τους τουρίστες ή όχι, όταν
ακούµε από Βουλευτές σας να λένε ότι υποκύπτουµε στο κεφάλαιο και αφήνουµε όλες τις θέσεις στα αεροπλάνα, αυτό δεν είναι
ενάντια στο να έρθουν τουρίστες; Δεν τα είπα εγώ αυτά. Εδώ ειπώθηκαν ενώπιον του ελληνικού λαού.
Θα κλείσω µόνο µε δυο λόγια, γιατί το «MARKETING GREECE»
θα έχουµε τον χρόνο να το συζητήσουµε. Θα έρθει και η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου και θα τη συζητήσουµε αναλυτικά.
Η «MARKETING GREECE» δεν είναι ιδιωτική εταιρεία µε την έννοια που θέλετε να περάσετε, δηµιουργώντας εντυπώσεις. Η
«MARKETING GREECE» ανήκει σε συλλογικό φορέα του τουρισµού. Η «MARKETING GREECE» δεν ανταγωνίζεται τους ιδιώτες.
Η «MARKETING GREECE» είναι ο ΕΟΤ του ιδιωτικού τοµέα. Η αντίστοιχη «MARKETING GREECE» της Ισπανίας επιχορηγείται από
το κράτος. Το κράτος της δίνει απευθείας χρήµατα. Στη Γαλλία, ο
ΕΟΤ είναι σε σύµπραξη µε τον ιδιωτικό τοµέα. Αντί να έχει «MARKETING GREECE», είναι µέτοχος ο ιδιωτικός τοµέας κατευθείαν
στον ΕΟΤ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Καλό είναι αυτό;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Καλό ή κακό, αυτό είναι.
Εγώ, λοιπόν, σας λέω ότι αυτό και ακόµα πιο προωθηµένα µοντέλα σύµπραξης, φυσικά και είναι καλά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Άρα, φωτογραφίζετε ως πρεσβευτή τον ιδιωτικό τοµέα;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Δεν φωτογραφίζω τίποτα. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν ακόµα πιο
προωθηµένα µοντέλα.
Εγώ, λοιπόν, από την πρώτη στιγµή είπα ότι αυτήν την ευκαιρία
στην οποία η χώρα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το καλό της
όνοµα που έβγαλε όλη αυτήν την περίοδο της κρίσης, που έχει
σταµατήσει η κακοφωνία και µπορεί επιτέλους περιφέρεια, δηµόσιο και ιδιωτικός τοµέας να συνεργαστούν για πρώτη φορά, προκειµένου να βγάλει η χώρα µε µία δύναµη µία εικόνα προς τα έξω,
δεν θα την αφήσω ανεκµετάλλευτη.
Θα αναγκαστούν -όχι µε την έννοια της επιβολής, αλλά επειδή
είναι αυτονόητο- και ο ιδιωτικός τοµέας και ο δηµόσιος τοµέας και
οι περιφέρειες και όλες οι δυνάµεις της χώρας, τώρα πια να πιέσουν, για να αναγεννηθεί από το µηδέν ο τουρισµός.
Δεν είπαµε εµείς ποτέ ότι δεν θα είχαµε οικονοµικές επιπτώσεις
από το γεγονός ότι σταµάτησε η οικονοµική δραστηριότητα, για
να σώσουµε τους πιο ευάλωτους της κοινωνίας. Γι’ αυτούς το κάναµε. Τώρα πρέπει να ενώσουµε όλες τις δυνάµεις για να φύγουµε
µπροστά. Όλες! Αν δεν µπορεί το πολιτικό σύστηµα να ενώσει τις
δυνάµεις του, θα ενώσει τις δυνάµεις του ο ιδιωτικός µε τον δηµόσιο τοµέα. Αυτό είµαστε αποφασισµένοι να το κάνουµε χάριν
όλων των ανθρώπων που ψάχνουν, επιτέλους, να ξαναβρούν δουλειά. Γι’ αυτό κάνουµε αυτά που κάνουµε.
Αν δεν βλέπετε αποτελέσµατα σ’ αυτό, δείτε το «Greece from
home», που σε όλον τον κόσµο µας λένε πόσο επιτυχηµένο είναι.
Σε όλον τον κόσµο! Αυτά ήθελα να πω.
Θα ήθελα να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, µε µία νοµοτεχνική
βελτίωση. Έχουµε έναν απλό αναριθµητισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Αφού την
περιγράψετε, κύριε Υπουργέ, να την καταθέσετε για τα Πρακτικά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Στο σχέδιο νόµου, στο άρθρο 69, ο αριθµός «62» αντικαθίσταται
από τον αριθµό «61». Είναι ένας απλός αναριθµητισµός.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Τουρισµού κ. Θεοχάρης
(Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Επιτρέψτε µου µία µικρή προσωπική αναφορά, επειδή είναι αργά
και είναι και το πρώτο νοµοσχέδιό µας. Δεν έχουµε ξαναέρθει µε
τον Μάνο Κονσόλα. Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω πρώτα από
όλα τον Μάνο Κόνσολα -δεν θα γίνει συνήθεια, δεν θα το ξανακάνω, αλλά νοµίζω το πρώτο µας νοµοσχέδιο αξίζει τον κόποαλλά και όλους τους συνεργάτες µου, που είναι εδώ και µόχθησαν για να πετύχουµε αυτό το νοµοσχέδιο, δηλαδή την Ελένη Νικολάου, τη Μαρίνα Μπακιάρη, τον Παύλο Κουρή, τη Χαρά
Νικολάου και τον Τάσο Θωµαΐδη, αλλά και όσους ήταν στο
Υπουργείο ή αλλού και δεν είναι αυτήν τη στιγµή εδώ. Θέλω να
τους ευχαριστήσω από καρδιάς για το τρέξιµο αυτές τις µέρες,
ιδιαίτερα για όλες αυτές τις προτάσεις, που εγώ απλώς δίνω ένα
χαρτί για να µπουν. Όµως εκείνοι τρέχουν για να τις κάνουν νοµοτεχνικά άρτιες και να είναι όλα στην εντέλεια.
Τους ευχαριστώ από καρδιάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Τουρισµού: «Ειδικές µορφές τουρισµού και διατάξεις για την
τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωρι-
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στά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, εξήντα πέντε άρθρα, δύο τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να «κυλήσετε» -scroll down- την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της
οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα,
τις τροπολογίες, καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εφόσον
έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Ειδικές µορφές τουρισµού και διατάξεις για την τουριστική
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 29 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 31 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 32 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 46 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2020

Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 60 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 65 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπολογία 311/4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Βουλ. Τροπολογία 310/3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο Άρθρο όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Τουρισµού: «Ειδικές µορφές
τουρισµού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
Ειδικές µορφές τουρισµού και διατάξεις για την τουριστική
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΣΚΤ)
Άρθρο 1
Σκοπός του µέρους πρώτου - Ορισµοί
1. Σκοπός του µέρους πρώτου είναι η θέσπιση του νοµοθετικού
πλαισίου για την ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση του καταδυτικού τουρισµού στην Ελλάδα µε ταυτόχρονη διασφάλιση της
προστασίας, διατήρησης και αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού υποθαλάσσιου περιβάλλοντος της Χώρας µε βάση τις
αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης.
2. Οι ορισµοί του παρόντος µέρους είναι οι εξής:
α. Ο «καταδυτικός τουρισµός αναψυχής» είναι ειδική µορφή
τουρισµού, η οποία περιλαµβάνει υποβρύχια περιήγηση σε κάθε
υδάτινη περιοχή της ελληνικής επικράτειας συµπεριλαµβανοµένων της θάλασσας, των εσωτερικών υδάτων (λίµνες, ποταµοί, σπήλαια), των προστατευόµενων υποθαλάσσιων χώρων, των
καταδυτικών πάρκων και των επισκέψιµων ενάλιων, ενδοποτάµιων
ή ενδολιµναίων αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων, ναυαγίων είτε παλαιότερων είτε νεότερων των 50 ετών από τη βύθισή
τους και των ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων. Οι
υδάτινες περιοχές επιλέγονται από τους επισκέπτες-τουρίστες,
που συνδυάζουν τις διακοπές τους µε ατοµικές ή οργανωµένες
καταδύσεις µε συγκεκριµένο εξοπλισµό και τεχνικές, καθώς και
µε την εκµάθηση ή την καθοδήγηση κατάδυσης ή µε την περιήγηση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling) µε
σκοπό την εξερεύνηση του υποβρύχιου βυθού και της υποθαλάσσιας γεωµορφολογίας για λόγους αναψυχής, άσκησης και απόκτησης γνώσεων και εµπειριών.
β. Το «Συµβούλιο Καταδυτικού Τουρισµού» είναι µόνιµο συµβουλευτικό όργανο που αναφέρεται στον Υπουργό Τουρισµού και
στελεχώνεται από επιστήµονες µε γνώση και εµπειρία σε ζητήµατα που άπτονται του καταδυτικού τουρισµού, στελέχη των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Τουρισµού, από έναν (1) πάροχο καταδυτικών
υπηρεσιών αναψυχής εγγεγραµµένο στο µητρώο του άρθρου 8
του ν. 3409/2005 (Α’ 273), καθώς και από - κατά περίπτωση - έναν
εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
γ. Ο «πάροχος καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής» είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες κατά την έννοια
του άρθρου 6 του ν. 3409/2005.
δ. «Αξιοθέατα καταδυτικού τουρισµού» αποτελούν τα υποθαλάσσια αξιοθέατα που ευρίσκονται ή κατασκευάζονται εντός της
ελληνικής επικράτειας και µπορούν να αξιοποιηθούν ως πόλοι
έλξης τουριστών που ταξιδεύουν στο πλαίσιο του καταδυτικού
τουρισµού, όπως είναι οι επισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
του άρθρου 6, τα ναυάγια του άρθρου 7, τα ελεύθερα τεχνητά
υποβρύχια αξιοθέατα του άρθρου 8 του παρόντος, καθώς και τα
καταδυτικά πάρκα του άρθρου 13 του ν. 3409/2005.
ε. «Εθνικό δίκτυο καταδυτικών αξιοθέατων» αποτελεί το σύνολο
των οργανωµένων επισκέψιµων αξιοθέατων του καταδυτικού τουρισµού αναψυχής της Χώρας.
στ. Ως «είδη καταδυτικού τουρισµού» νοούνται ιδίως η αυτόνοµη ή καθοδηγούµενη κατάδυση µε αναπνευστικές συσκευές, η
ελεύθερη κατάδυση, η περιήγηση επιφανείας µε µάσκα και ανα-

πνευστήρα (snorkelling), η υποθαλάσσια περιήγηση µε σκάφη
υποβρύχιας περιήγησης, η παρατήρηση του βυθού µε πλοία διαφανούς πυθµένα (glass bottom σκάφη) ή µε άλλα τεχνικά µέσα,
που έχουν ως σκοπό την εξερεύνηση του υποβρύχιου βυθού µε
τους ζώντες οργανισµούς και την υποθαλάσσια γεωµορφολογία
του για λόγους αναψυχής, άσκησης και απόκτησης γνώσεων και
εµπειριών.
Άρθρο 2
Άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας
1. Ο καταδυτικός τουρισµός αναψυχής περιλαµβάνει την
άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας σε κάθε υδάτινη περιοχή της
ελληνικής επικράτειας µε αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια µέσα, χάριν αναψυχής. Ο καταδυτικός τουρισµός επιτρέπεται ελεύθερα σε όλη την επικράτεια, συµπεριλαµβανοµένων
των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται γειτονικά στα καταδυτικά πάρκα, ανεξαρτήτως βάθους κατάδυσης, µε την επιφύλαξη
των οριζοµένων στην παρ. 2, καθώς και στα άρθρα 6 και 7 και στην
παρ. 6 του άρθρου 13.
2. Ο καταδυτικός τουρισµός αναψυχής απαγορεύεται: α) σε
προσδιορισµένες από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού θαλάσσιες περιοχές ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 12 και 15
του ν. 3028/2002 (Α’ 153), β) σε θαλάσσιες περιοχές που αποτελούν πεδίο ασκήσεων των ενόπλων δυνάµεων ή περιοχές ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων ή αγκυροβόλια
πλήρωσης αγωγού καυσίµων ή υδάτινα τµήµατα της ζώνης ασφαλείας φάρου, όπως αυτή καθορίζεται στην περ. η’ του άρθρου 1
και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4278/2014 (Α’ 157) ή εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάµεων εν γένει ή εγκαταστάσεις
που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας και ασφάλειας κατά
τα αναφερόµενα στο άρθρο 17 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) ή έχουν
καθορισθεί ως αµυντικές περιοχές ή ναυτικά οχυρά κατά τον α.ν.
376/1936 (Α’ 546) ή περιοχές στις οποίες υπάρχουν ναύδετα του
πολεµικού ναυτικού, γ) σε περιοχές για τις οποίες υπάρχει ρητή
σχετική απαγόρευση από θαλάσσιο χωροταξικό πλαίσιο.
3. Οι καταδύσεις αναψυχής µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή
απαγορεύονται σε περιοχές: α) διέλευσης ή αγκυροβολίας
πλοίων, β) γυµνασίων ή άλλων δραστηριοτήτων πολεµικών πλοίων
ή προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, γ) διενέργειας πλόων εκµισθούµενων µηχανοκίνητων θαλάσσιων µέσων αναψυχής και σε
απόσταση εκατό (100) µέτρων εκατέρωθεν των σηµείων εκκίνησής
τους, δ) όπου επιβάλλονται απαγορεύσεις από νοµοθετήµατα κήρυξης θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών ή από τους κανονισµούς διοίκησης και λειτουργίας ή τα σχέδια διαχείρισης των
αρµόδιων διαχειριστικών αρχών τους, ε) όπου υπάρχουν υποβρύχια καλώδια ή εγκατεστηµένα συστήµατα οργανισµών κοινής ωφέλειας, στ) όπου η λιµενική αρχή, µε αιτιολογηµένη απόφασή της,
επιβάλλει απαγορεύσεις για λόγους ασφάλειας πλοίων ή προσώπων.
4. Ο καταδυτικός τουρισµός αναψυχής επιτρέπεται
υπό
όρους και προϋποθέσεις σε συγκεκριµένα οικολογικά ευαίσθητα
θαλάσσια οικοσυστήµατα σύµφωνα µε τους νόµους 1650/1986 (Α’
160), 3044/2002 (Α’ 197), 3937/2011 (A’ 60) καθώς και την υπ’
αριθµ. 33318/3028/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Γεωργίας, Εµπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισµού
(Β’ 1289).
5. Η οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών ενάλιων αρχαιολογικών χώρων πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µετά από γνώµη των
αρµοδίων Κεντρικών Συµβουλίων του ίδιου Υπουργείου.
Άρθρο 3
Συµβούλιο Καταδυτικού Τουρισµού
Συστήνεται Συµβούλιο Καταδυτικού Τουρισµού, το οποίο έχει
ως σκοπό τη διαρκή ενηµέρωση του Υπουργού Τουρισµού για ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισµού αναψυ-
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χής, καθώς και τη µέριµνα για την προώθηση και προβολή των
αξιοθεάτων καταδυτικού τουρισµού αναψυχής της Χώρας υπό το
πρίσµα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τον καταδυτικό τουρισµό. Το Συµβούλιο Καταδυτικού Τουρισµού
εδρεύει στο Υπουργείο Τουρισµού και αναφέρεται απευθείας στον
Υπουργό Τουρισµού.
Άρθρο 4
Σύνθεση Συµβουλίου Καταδυτικού Τουρισµού
1. Το Συµβούλιο συγκροτείται από: δύο (2) επιστήµονες µε αναγνωρισµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα που άπτονται του καταδυτικού τουρισµού, έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έναν (1) υπάλληλο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισµού, έναν (1) εκπρόσωπο των ερασιτεχνικών συλλόγων αυτοδυτών και έναν (1) πάροχο καταδυτικών
υπηρεσιών αναψυχής εγγεγραµµένο στο µητρώο του άρθρου 8
του ν. 3409/2005 (Α’ 273). Στο Συµβούλιο συµµετέχει κατά περίπτωση και εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ),
σε περιπτώσεις που εµπίπτουν στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
2. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, στην οποία ορίζονται τα µέλη µε τους αναπληρωτές τους,
καθώς και ο Πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του.
3. Για τη συµµετοχή των µελών στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αµοιβή ή αποζηµίωση.
4. Το Συµβούλιο υποστηρίζεται γραµµατειακά από δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισµού.
Άρθρο 5
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Καταδυτικού Τουρισµού
1. Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Καταδυτικού Τουρισµού
είναι οι εξής:
α) Εισηγείται την εθνική στρατηγική ανάπτυξης του καταδυτικού
τουρισµού, µε βάση τα είδη καταδυτικού τουρισµού που κρίνει ότι
πρέπει να προωθηθούν, ανάλογα µε τις τρέχουσες κοινωνικές, οικονοµικές ή άλλες συνθήκες.
β) Ενηµερώνει και συµβουλεύει τον Υπουργό Τουρισµού για τις
ενδεδειγµένες σχετικές ρυθµίσεις και δράσεις στο πλαίσιο της
εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισµού.
γ) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Τουρισµού ή και άλλων Υπουργείων για την επίτευξη της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισµού.
δ) Συνεργάζεται µε τις Περιφέρειες για τη διαµόρφωση κατάλληλων δράσεων για την υλοποίηση, σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης του καταδυτικού
τουρισµού και τη δηµιουργία του Εθνικού Δικτύου Καταδυτικών
Αξιοθέατων.
ε) Συνεργάζεται µε τους σχετικούς επαγγελµατικούς και άλλους
κοινωνικούς φορείς.
στ) Συνεργάζεται µε ιδρύµατα και φορείς εκπαίδευσης για τη
δηµιουργία και ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης σε θέµατα θαλάσσιου και ιδίως καταδυτικού τουρισµού.
ζ) Συνεργάζεται µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών και µε
ευρωπαϊκούς ή και διεθνείς οργανισµούς για την ανταλλαγή δεδοµένων και καλών πρακτικών, την υλοποίηση προγραµµάτων και
τη διοργάνωση κοινών ενηµερωτικών δράσεων.
η) Προτείνει και πραγµατοποιεί δράσεις για την προβολή του
ελληνικού καταδυτικού τουρισµού, σε συνεργασία µε τον Ελληνικό
Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ) και τα αντίστοιχα γραφεία ΕΟΤ του
εξωτερικού.
θ) Παρακολουθεί την πορεία της ανάπτυξης του καταδυτικού
τουρισµού και εισηγείται βελτιωτικές παρεµβάσεις.
ι) Συλλέγει στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε τη λειτουργία, την
κατάσταση και ιδίως τους επισκέπτες των επισκέψιµων ενάλιων
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αρχαιολογικών χώρων και των καταδυτικών πάρκων της Χώρας
προς παρακολούθηση και αξιολόγηση εκάστου καταδυτικού αξιοθέατου και προς διευκόλυνση ενός γενικότερου σχεδιασµού για
τα ζητήµατα καταδυτικού τουρισµού. Σε περίπτωση που εντός
Υπουργείων λειτουργούν δοµές συλλογής ή/και επεξεργασίας
στατιστικών στοιχείων σχετικών καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε τον καταδυτικό τουρισµό, αυτές οφείλουν να ενηµερώνουν άµεσα για τα
στοιχεία αυτά το Συµβούλιο Καταδυτικού Τουρισµού.
ια) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προστασία του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος στις περιοχές ανάπτυξης του καταδυτικού
τουρισµού.
ιβ) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και µε τη Γενική Γραµµατεία
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την επίτευξη της ανάπτυξης
του καταδυτικού τουρισµού στο νησιωτικό χώρο.
2. Το Συµβούλιο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επιτυχή άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι φορείς διαχείρισης των επισκέψιµων ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων και των καταδυτικών πάρκων διευκολύνουν
την ακώλυτη πρόσβασή του σε αρχεία και βάσεις δεδοµένων και
συµβάλλουν, µε την παροχή στοιχείων και πληροφοριών, µετά από
αίτηση, και µε κάθε νόµιµη επιφύλαξη για την προστασία προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 6
Επισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
1. Με κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από γνώµη του αρµόδιου Κεντρικού Συµβουλίου κηρυγµένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι χαρακτηρίζονται ως
επισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι (ΕΕΑΧ).
2. Με όµοια απόφαση παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης
προγραµµατικών συµβάσεων πολιτισµικής ανάπτυξης κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), µε
τις οποίες εξειδικεύονται τα έργα, προγράµµατα και υπηρεσίες
πολιτιστικού χαρακτήρα εντός των ΕΕΑΧ, καθώς και τα ζητήµατα
οργάνωσης, διαχείρισης, επίβλεψης και εκµετάλλευσης των επιτρεπόµενων στους χώρους αυτούς δραστηριοτήτων, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Εάν για τους ιδρυόµενους ΕΕΑΧ δεν έχει ορισθεί φορέας
διαχείρισης µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ή µε προγραµµατική σύµβαση του άρθρου 100 του ν.
3852/2010, ως φορέας διαχείρισης νοείται η αρµόδια εφορεία
εναλίων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
4. Η φύλαξη των ΕΕΑΧ γίνεται από προσωπικό της αρµόδιας
αρχαιολογικής υπηρεσίας σε συνεργασία µε τη Λιµενική Αρχή,
όπου αυτό απαιτείται, στο πλαίσιο άσκησης των αστυνοµικών της
καθηκόντων.
5. Στους ΕΕΑΧ επιτρέπονται αποκλειστικά και µόνο: α) η καθοδηγούµενη κατάδυση ή περιήγηση επιφανείας µε µάσκα και
αναπνευστήρα (snorkelling) µε συνοδεία προσωπικού νοµίµως
αδειοδοτηµένων παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, β)
η περιήγηση και παρατήρηση του βυθού µε πλοία διαφανούς
πυθµένα ή άλλα µέσα παρατήρησης του βυθού, καθώς και γ) η
αρχαιολογική ή άλλη, διενεργούµενη υπό τους όρους του π.δ.
67/1981 (Α’ 23) και των λοιπών οικείων διατάξεων, επιστηµονική
έρευνα κατά τη διάρκεια της οποίας διακόπτεται η δυνατότητα
επίσκεψής τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού
και Αθλητισµού και Τουρισµού ορίζονται συγκεκριµένα τυπικά ή
άλλα προσόντα του προσωπικού, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη της συνδροµής τους, η διαδικασία υποβολής και οι αρµόδιες αρχές υποβολής των δικαιολογητικών και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
6. Τα χρησιµοποιούµενα για καταδύσεις αναψυχής σκάφη αναχωρούν για την κατάδυση από συγκεκριµένο σηµείο και επιστρέ-
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φουν στο ίδιο, χωρίς, κατά την διάρκεια της παραµονής τους
στον ΕΕΑΧ, να προσεγγίζουν άλλο σηµείο της ξηράς ή άλλο σκάφος. Τα σηµεία αναχώρησης και επιστροφής µπορούν να φυλάσσονται από την αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία.
7. Το προσωπικό της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας της
παρ. 4 µπορεί να πραγµατοποιεί οποτεδήποτε κατά την κρίση
του σωµατικό έλεγχο και έλεγχο στις αποσκευές των επισκεπτών
και των συνοδών τους, καθώς και στα χρησιµοποιούµενα για καταδύσεις αναψυχής σκάφη, τόσο στο σηµείο αναχώρησης και
επιστροφής, όσο και εντός του χώρου του ΕΕΑΧ ή και κατά τον
πλου από και προς αυτόν. Απαγορεύεται στους επισκέπτες να
φέρουν ανιχνευτές µετάλλου στο βυθό. Απαγορεύεται επίσης η
ύπαρξη ανιχνευτών µετάλλου στα σκάφη και στα σηµεία του
χώρου του ΕΕΑΧ του προηγούµενου εδαφίου.
8. Για έκαστο ΕΕΑΧ ή οµάδα ΕΕΑΧ καταρτίζεται Κανονισµός
Λειτουργίας µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Οι πάροχοι καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και οι επισκέπτες κατά την επίσκεψή τους στους ΕΕΑΧ οφείλουν να
συµµορφώνονται µε τους όρους του Κανονισµού.
Άρθρο 7
Ναυάγια
1. Στα ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών, που έχουν βυθισθεί
προ των τελευταίων πενήντα (50) ετών, επιτρέπεται αποκλειστικά
και µόνον η καθοδηγούµενη ή οργανωµένη από παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ελεύθερη ή αυτόνοµη κατάδυση
ή περιήγηση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling) και η παρατήρηση του βυθού µε πλοία διαφανούς πυθµένα
ή άλλα µέσα παρατήρησης του βυθού, καθώς και η ιδιωτική περιήγηση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling).
2. Κατά την κατάδυση στα ναυάγια της παρ. 1 απαγορεύεται
στους καταδυόµενους η οποιαδήποτε επέµβαση ή αλλοίωση στα
ναυάγια, καθώς και η συλλογή, αποκοµιδή ή και απλή µετακίνηση
οποιωνδήποτε αντικειµένων από τα ναυάγια της παρ. 1 ή τον
βυθό πέριξ αυτών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και κατά περίπτωση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, καθορίζονται οι όροι της κατάδυσης στα ναυάγια της παρ. 1 ή σε οµάδα ναυαγίων της παρ. 1
ή σε µεµονωµένο ναυάγιο της παρ. 1, ο τρόπος γνωστοποίησης
των καταδύσεων στην εφορεία ενάλιων αρχαιοτήτων και οι λοιπές υποχρεώσεις των παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και των επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η πρόσδεση στα ναυάγια της παρ. 1 πλωτήρα
χρώµατος πορτοκαλί µε το ειδικό σήµα ή της διεθνώς αναγνωρισµένης σηµαίας υποδήλωσης καταδύσεων (κόκκινη µε άσπρη
διαγώνια γραµµή).
5. Με άδεια της λιµενικής αρχής, κατόπιν υποβολής µελέτης
αγκύρωσης και τοπογραφικού διαγράµµατος κατά του συστήµατος συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87, επιτρέπεται η εποχιακή πρόσδεση πλησίον των ναυαγίων της παρ. 1 κοινόχρηστων ναυδέτων
για χρήση από τα σκάφη, που χρησιµοποιούνται για τις καταδύσεις, ώστε να αποφεύγεται η αγκυροβολία, υπό τον όρο να µην
επέρχεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή κίνδυνος αλλοίωσης στα
ναυάγια. Η µόνιµη τοποθέτηση ναυδέτων είναι δυνατή σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 14
του ν. 2971/2001 (Α’ 285). Τα ναύδετα φέρουν την κατάλληλη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υδρογραφικής υπηρεσίας
και της υπηρεσίας φάρων.
6. Κατά τη διενέργεια καταδύσεων στα ναυάγια της παρ. 1 απαγορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση
εκατό (100) µέτρων από την επιφανειακή σήµανση των καταδύσεων. Σε ναυάγια της παρ. 1, όπου υπάρχουν ποντισµένα ναύδετα
σύµφωνα µε την παρ. 5, απαγορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση εκατό (100) µέτρων από αυτά.
Άρθρο 8
Ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα
1. Επιτρέπεται η χωρίς αντάλλαγµα πόντιση σε θαλάσσιους

χώρους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.
3153/2003 (Α’ 153) και αφού προηγηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ν. 4014/2011 (Α’ 209) πλοίων, παραδοσιακών
πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγηµάτων ή άλλων τεχνητών κατασκευών ή έργων τέχνης για τον εµπλουτισµό της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας ή/και την εν γένει βελτίωση της
ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου µε τη διαµόρφωση καταδυτικών αξιοθέατων. Οι ελεύθερες ή αυτόνοµες καταδύσεις
αναψυχής και η επιφανειακή παρατήρηση του βυθού στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα είναι ελεύθερες για όλους
και δεν επιτρέπεται να εισπράττεται αντάλλαγµα για την είσοδο
και χρήση του θαλάσσιου χώρου, όπου ευρίσκονται.
2. Η ιδιοκτησία στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα
παραµένει στον πριν την πόντιση ιδιοκτήτη τους ή τον τυχόν διάδοχο αυτού, ο οποίος δικαιούται να τα ανασύρει και αποκοµίσει
οποτεδήποτε µε υποχρέωση να αποκαταστήσει άµεσα πλήρως
το υποθαλάσσιο περιβάλλον στην πρότερη κατάσταση.
3. Με άδεια της λιµενικής αρχής, κατόπιν υποβολής µελέτης
αγκύρωσης και τοπογραφικού διαγράµµατος κατά του συστήµατος συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87, επιτρέπεται η εποχιακή πρόσδεση πλησίον ελεύθερων τεχνητών υποβρυχίων αξιοθέατων
κοινόχρηστων ναυδέτων για χρήση από τα σκάφη που χρησιµοποιούνται για τις καταδύσεις, ώστε να αποφεύγεται η αγκυροβολία, υπό τον όρο να µην επέρχεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή
κίνδυνος αλλοίωσης στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα. Η µόνιµη τοποθέτηση ναυδέτων είναι δυνατή σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 2971/2001 (Α’ 285). Τα ναύδετα φέρουν την κατάλληλη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υδρογραφικής υπηρεσίας
και της υπηρεσίας φάρων.
4. Κατά τη διενέργεια καταδύσεων στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα απαγορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε
σκάφους σε απόσταση εκατό (100) µέτρων από την επιφανειακή
σήµανση των καταδύσεων. Σε ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα, όπου υπάρχουν ποντισµένα ναύδετα σύµφωνα µε την
παρ. 3, απαγορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκάφους σε
απόσταση εκατό (100) µέτρων από αυτά.
5. Σε ακτίνα πενήντα (50) µέτρων από την περίµετρο των ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων απαγορεύεται κάθε
µορφή αλιείας.
6. Η δηµιουργία Ελεύθερων Τεχνητών Υποβρύχιων Αξιοθέατων
απαγορεύεται σε ακτίνα χιλίων (1.000) µέτρων από τα όρια χωροθέτησης καταδυτικού πάρκου.
Άρθρο 9
Ενηµέρωση αρχής για καταδύσεις σε ΕΕΑΧ
και καταδυτικά πάρκα και τέλη φωτογράφισης
1. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας του
ΕΕΑΧ και τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν από τη διενέργεια καταδύσεων ή περιήγησης σε καταδυτικά πάρκα του άρθρου 13
του ν. 3409/2005 (Α’ 273) και ΕΕΑΧ, οι πάροχοι καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως, έντυπα ή ηλεκτρονικά, τον φορέα διαχείρισης µε αναφορά και του
χρόνου και της διάρκειας της κατάδυσης.
2. Για τη φωτογράφιση ή κινηµατογράφηση στους επισκέψιµους ενάλιους, µεσοποτάµιους ή ενδολιµναίους αρχαιολογικούς
χώρους ή ιστορικούς τόπους και σε ναυάγια εφαρµόζονται οι
σχετικές διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α’ 153). Η φωτογράφιση ή
κινηµατογράφηση στους χώρους του προηγούµενου εδαφίου, η
οποία διενεργείται για µη εµπορικούς σκοπούς, πραγµατοποιείται ατελώς.
Άρθρο 10
Κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία
καταδυτικών αξιοθέατων
1. Η χωροθέτηση, η αδειοδότηση, η κατασκευή και η λειτουργία ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων θεωρούνται επενδύσεις αναπτυξιακού,
τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα και
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µπορούν να επιδοτούνται από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηµατοδοτικά προγράµµατα.
2. Για χορηγίες από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα προς φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα για τη χωροθέτηση, αδειοδότηση, ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων, δεν επιβάλλεται φόρος
δωρεάς, εκτός αν οι χορηγίες υπερβαίνουν το ύψος της αντιπαροχής, και ισχύει γι’ αυτές οποιαδήποτε άλλη απαλλαγή ή ευνοϊκή διάταξη της ισχύουσας για τις χορηγίες νοµοθεσίας.
3. Οι δαπάνες της παρ. 2, που πραγµατοποιούνται από φυσικά
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, καθώς και
από νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδά τους µόνο µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του επιχορηγούµενου καταδυτικού αξιοθέατου, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (A’ 167).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις σε διατάξεις καταδύσεων αναψυχής
1. Το άρθρο 1 του ν. 3409/2005 (Α’ 273) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας ή δραστηριότητας
περιήγησης επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling)
στη θάλασσα και στις λοιπές περιοχές αρµοδιότητας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια µέσα, χάριν αναψυχής ή αθλητικών
σκοπών, η εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών και ερασιτεχνών
αυτοδυτών υπάγεται στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
2. Το άρθρο 2 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις καταδύσεις αναψυχής και στις περιηγήσεις επιφανείας
µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), οπουδήποτε και αν διενεργούνται, εφαρµόζονται τα εκάστοτε σε ισχύ Εθνικά Πρότυπα
Καταδύσεων Αναψυχής, που αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις
ασφαλείας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών και την
εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών, στις ελάχιστες απαιτήσεις
ασφαλείας για την εκπαίδευση των συµµετεχόντων σε περιήγηση
επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), στις απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών ερασιτεχνικής κατάδυσης,
καθώς και στα εξαρτήµατα κατάδυσης και αναπνευστικού εξοπλισµού.»
3. Η περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«α) Καταρτίζει πρόγραµµα εκπαίδευσης για καταδύσεις αναψυχής και πρόγραµµα εκπαίδευσης για περιήγηση επιφανείας
µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), το οποίο παρέχει για
εφαρµογή σε παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, οι
οποίοι αναγνωρίζονται από αυτόν ως ικανοί να παρέχουν τέτοιες
υπηρεσίες, σύµφωνα µε το πιστοποιηµένο σχήµα εκπαίδευσης
που διαθέτει και εφαρµόζει.»
4. Η περ. γ’ του άρθρου 3 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ) Εκδίδει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους εκπαιδευόµενους ερασιτέχνες και εκπαιδευτές αυτοδύτες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση αυτόνοµης κατάδυσης, πιστοποιητικά
εκπαίδευσης στους εκπαιδευόµενους συµµετέχοντες σε περιήγηση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), σύµφωνα µε το πιστοποιηµένο πρόγραµµά του και τηρεί σχετικούς
καταλόγους των αναγνωριζόµενων από αυτόν παρόχων και των
προσώπων στα οποία χορηγήθηκαν πιστοποιητικά εκπαίδευσης.»
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3409/2005 προστίθενται οι εξής περιπτώσεις:
«δ) περιήγησης επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling),
ε) εκµίσθωσης εξοπλισµού περιήγησης επιφανείας µε µάσκα
και αναπνευστήρα (snorkelling).»
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3409/2005 προστίθεται περ.
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γ’ ως εξής:
«γ) Περιήγηση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), είναι η υπηρεσία µεταφοράς, συνοδείας, επιτήρησης και
υποστήριξης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που αφορά σε κολυµβητική δραστηριότητα µε χρήση µάσκας, αναπνευστήρα και
θαλασσίων πέδιλων, κατά την οποία οι συµµετέχοντες παραµένουν στην επιφάνεια της θάλασσας ή πραγµατοποιούν περιστασιακές καταδύσεις µόνο µε την αναπνοή τους. Κατά τη διάρκειά
της, οι συµµετέχοντες δύνανται επίσης να χρησιµοποιούν συσκευές ή εξοπλισµό ρύθµισης πλευστότητας, για να υποστηρίζονται στην επιφάνεια, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν
και τις ικανότητές τους. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται από πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, σύµφωνα µε το πιστοποιηµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης του οργανισµού από τον
οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί.»
7. Στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3409/2005
προστίθεται υποπερίπτωση δδ) ως εξής:
«δδ) Για υπηρεσίες περιήγησης επιφανείας σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του οργανισµού από τον οποίο έχουν πιστοποιηθεί».
8. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3409/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το εκπαιδευτικό προσωπικό του παρόχου καταδυτικών
υπηρεσιών αναψυχής δεν απαιτείται γνώση της ελληνικής, εφόσον κατά τον χρόνο πού εκπαιδεύει ή συνοδεύει αλλοδαπούς
είναι δυνατή η άµεση επικοινωνία του µε ελληνόφωνο στέλεχος
της επιχείρησης του παρόχου.»
Άρθρο 12
Διατάξεις για πλοία αναψυχής
Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3409/2005 (Α’ 273) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. (α) Κάτοχοι επί δύο (2) τουλάχιστον χρόνια άδειας χειριστή
ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου
αναψυχής επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή µικρά
σκάφη, ολικού µήκους µέχρι δέκα (10) µέτρων, αποκλειστικά για
τη µεταφορά αυτοδυτών, δυτών ελεύθερης κατάδυσης και συµµετεχόντων σε οργανωµένη συνοδευόµενη περιήγηση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), καθώς και
εξοπλισµού καταδύσεων, εφόσον δεν αποµακρύνονται από τις
ακτές σε απόσταση µεγαλύτερη των έξι (6) ναυτικών µιλίων. Περιορισµός απόστασης από το σηµείο εκκίνησης δεν υφίσταται,
αρκεί το σκάφος να µην υπερβαίνει την απόσταση των έξι (6)
ναυτικών µιλίων από οποιαδήποτε ξηρά και εφόσον διαθέτει: (i)
ποµποδέκτη ραδιοτηλεφωνίας πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF)
και άδεια εγκατάστασης σταθµού σύµφωνα µε τον εκάστοτε
ισχύοντα κανονισµό ραδιοτηλεπικοινωνιών και (ii) κλειστό κατάστρωµα ή στεγανούς χώρους που να τις κρατούν στην επιφάνεια
της θάλασσας µετά την κατάκλιση των ανοιχτών χώρων. Στα
σκάφη, που χρησιµοποιούνται από τους παρόχους καταδυτικών
υπηρεσιών για τη µεταφορά των ως άνω προσώπων – πελατών
τους, επιτρέπεται να µεταφέρονται, χωρίς αντίτιµο για τη µεταφορά, και επιβάτες που συνοδεύουν τους ανωτέρω, πελάτες των
παρόχων και οι οποίοι πρέπει να είναι ασφαλισµένοι από τον πάροχο σύµφωνα µε το άρθρο 12. Κατά την κατάδυση αυτοδυτών,
δυτών ελεύθερης κατάδυσης και συµµετεχόντων σε οργανωµένη
ή συνοδευόµενη περιήγηση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), που παρέχονται από παρόχους καταδυτικών
υπηρεσιών αναψυχής, πρέπει να παραµένει στο σκάφος και συνοδός των επιβατών που δεν συµµετέχουν στην κατάδυση.
(β) Τα χρησιµοποιούµενα για καταδύσεις αναψυχής σκάφη επιτρέπεται να φέρουν και να χρησιµοποιούν και κατά την διάρκεια
των πλόων σε κατάλληλα διαµορφωµένο χωριστό τµήµα τους εγκαταστάσεις πλήρωσης φιαλών καταδύσεων και φύλαξης του
καταδυτικού εξοπλισµού τηρώντας τις διατάξεις ασφαλείας, που
ισχύουν και για την αντίστοιχη χερσαία δραστηριότητα. Επίσης,
πρέπει να διαθέτουν:
(i) τα προβλεπόµενα για την κατηγορία τους εφόδια, φαρµακείο µε το απαραίτητο φαρµακευτικό και επιδεσµικό υλικό,
(ii) υποχρεωτικά µία φιάλη παροχής ιατρικού οξυγόνου µε
µάσκα και ένα πτυσσόµενο φορείο για τη µεταφορά τυχών τραυ-
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µατιών,
(iii) πλατφόρµα ή κλίµακα ανόδου των αυτοδυτών από τη θάλασσα και
(iv) κατάλληλους χώρους ασφαλούς τοποθέτησης του µεταφερόµενου καταδυτικού εξοπλισµού, χωρίς να επηρεάζεται η ευστάθεια του σκάφους.
Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων περί καταδυτικών πάρκων
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
3409/2005 (Α’ 273) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού είναι δυνατόν
θαλάσσια έκταση µαζί µε τον αντίστοιχο πυθµένα, να χαρακτηρίζεται ως καταδυτικό πάρκο. Σε περίπτωση που εντός του καταδυτικού πάρκου περιλαµβάνονται ναυάγια κυριότητας του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη
του αντίστοιχου Υπουργείου. Σε περίπτωση που εντός του καταδυτικού πάρκου περιλαµβάνονται ΕΕΑΧ ή µνηµεία ή ιστορικοί
τόποι απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου
Πολισµού και Αθλητισµού µετά από γνώµη του αρµόδιου κεντρικού συµβουλίου.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν.
3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Πέριξ του χώρου του καταδυτικού πάρκου µπορεί να προβλέπεται ζώνη ασφαλείας πλάτους πενήντα (50) µέτρων όπου απαγορεύονται η αλιεία και η ναυσιπλοΐα, και πέραν αυτής ζώνη
ελεγχόµενης ήπιας αλιείας πλάτους διακοσίων πενήντα (250) µέτρων, όπου η αλιεία ασκείται µόνον µε ερασιτεχνικά και επαγγελµατικά παράκτια αλιευτικά σκάφη.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«4. Το συνολικό εµβαδόν της επιφάνειας καταδυτικού πάρκου
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από δύο (2) τετραγωνικά χιλιόµετρα και µπορεί να αποτελείται από έως και τρία (3) χωριστά
τµήµατα θαλάσσιου χώρου µε µέγιστη απόσταση εκατόν πενήντα (150) µέτρων µεταξύ τους.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 13
του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Πάσης φύσεως σκάφη εντός των καταδυτικών πάρκων τηρούν τις διατάξεις των Διεθνών Κανονισµών Αποφυγής Συγκρούσεων (Δ.Κ.Α.Σ.), σύµφωνα µε το
ν.δ. 93/1974 (Α’ 293).
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας για
τα σκάφη αυτά, δύνανται να καθορίζονται µε την απόφαση παραχώρησης ως µέρος του Κανονισµού Λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου. Σε συντρέχουσα περίπτωση αντιµετώπισης ή
ρύθµισης ζητηµάτων έκτακτης ή ειδικής φύσης, τα οποία έχουν
σχέση µε την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας πέριξ των καταδυτικών πάρκων, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα κάθε λιµενικής αρχής.»
5. Η περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Απαγορεύεται η αγκυροβολία. H πρόσδεση των σκαφών
και των πλωτών µέσων γίνεται αποκλειστικά σε ειδικά ναύδετα
που φέρουν κατάλληλη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Φάρων και των
οποίων η πόντιση γίνεται µε την ελάχιστη δυνατή όχληση προς
το υποβρύχιο περιβάλλον».
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του
ν.
3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο κατά την παρ. 1 χαρακτηρισµός είναι δυνατόν να περιλαµβάνει ή να αναφέρεται σε θαλάσσια περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 κατά τα οριζόµενα στον ν. 3937/2011
και τις λοιπές σχετικές διατάξεις ή σε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο ή
άλλη προστατευόµενη θαλάσσια περιοχή ή σε τµήµατα τέτοιων
περιοχών. Ο χαρακτηρισµός, κατά την παρ. 1, είναι δυνατόν να
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περιλαµβάνει και θαλάσσιες περιοχές όπου έχουν χωροθετηθεί
και λειτουργούν θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες για τον σκοπό της
αναψυχής µε ταυτόχρονη ανάδειξη της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας και του προϊόντος της ως καταδυτικού. Στον χώρο των καταδυτικών πάρκων µπορούν να περιλαµβάνονται ναυάγια και
ΕΕΑΧ. Καταδυτικά πάρκα δύναται να χωροθετηθούν σε περιοχή
οριοθετηµένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Με όµοια απόφαση τα καταδυτικά πάρκα επιτρέπεται να περιλαµβάνουν στον θαλάσσιο χώρο τους και κηρυγµένους ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους απαγορεύονται η είσοδος και οι καταδύσεις, καθώς και ΕΕΑΧ, εφόσον η λειτουργία
αυτών των χώρων διέπεται από ειδικό κανονισµό σύµφωνο µε τις
προβλέψεις της εν λόγω διάταξης.»
7. Προστίθεται υποπερ. δδ’. στην περ. γ’ της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 ως εξής:
«δδ. Στις διαστάσεις και τη θέση των ναυδέτων σύµφωνα µε
τη µελέτη αγκύρωσης και τοπογραφικά διαγράµµατα της περ.
στ’.»
8. Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 13 του
ν.
3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παραχώρηση έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών και είναι δυνατόν να ανανεώνεται για δέκα (10) έτη κάθε φορά µε κοινή απόφαση των αρµόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρµόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων της παρ. 1, συνοδευόµενη από
τα δικαιολογητικά των περ. α’ , β’ και ζ’ της παρ. 8. Ο φορέας
υποχρεούται να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ
(ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε ΠΠΔ) σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν.
4014/2011. Το ετήσιο αντάλλαγµα (µίσθωµα) για την παραχώρηση αµιγώς του θαλάσσιου χώρου του καταδυτικού πάρκου
διαµορφώνεται κλιµακωτά, σε συσχέτιση µε τη µέση τιµή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού ανά δήµο, ως εξής:
α. για µέση τιµή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού έως
30 ευρώ/τ.µ.: από 5 έως 10 ευρώ/στρέµµα παραχώρησης θαλάσσιου χώρου,
β. για µέση τιµή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού 31 - 80
ευρώ/τ.µ.: από 7,5 έως 15 ευρώ/στρέµµα παραχώρησης θαλάσσιου χώρου,
γ. για µέση τιµή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού από 81
ευρώ/τ.µ. και άνω: από 10 έως 20 ευρώ/στρέµµα παραχώρησης
θαλάσσιου χώρου.
Για την καταβολή του µισθώµατος δίδεται περίοδος χάριτος
ενός έτους από την παραχώρηση, για την οποία δεν καταβάλλεται µίσθωµα.
Σε περίπτωση, που εντός του Καταδυτικού Πάρκου βρίσκονται
ναυάγια και ή ναυαγήµατα, που, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.δ.
2648/1953 (Α’ 295), αποτελούν κυριότητα του Μετοχικού Ταµείου
Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), ο Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται να καταβάλλει προς το Μ.Τ.Ν. το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου ανταλλάγµατος (µισθώµατος) για την παραχώρηση των
δικαιωµάτων διαχείρισης του Πάρκου.»
9. Οι παρ. 12 και 13 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίστανται ως εξής:
«12. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης ή πληµµελούς εκπλήρωσης
του σκοπού της παραχώρησης εκ µέρους του φορέα διαχείρισης, καθώς και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος είναι δυνατή
η άρση του κατά την παρ. 1 χαρακτηρισµού της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου µε κοινή απόφαση των
αρµόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η άρση του χαρακτηρισµού της σχετικής
θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου επιφέρει και τη
λήξη της παραχώρησης της χρήσης και της διαχείρισης του πάρκου από τον φορέα διαχείρισης αυτού.
13. Η από οποιαδήποτε αιτία λήξη της παραχώρησης καταδυτικού πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυτού αίρει τον κατά την
παρ. 1 χαρακτηρισµό της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου. Για την άρση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
απόφαση των αρµόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού
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και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού.»
10. Η παρ. 14 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται
ως εξής:
«14. Ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου ασκεί
αποκλειστικά και µόνο τη διαχείριση, οργάνωση, επίβλεψη, προστασία και εκµετάλλευση του πάρκου, ως επισκέψιµου υποβρύχιου χώρου αναψυχής και δεν παρέχει υπηρεσίες καταδύσεων
αναψυχής, που παρέχονται αποκλειστικά από τους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών του παρόντος νόµου. Ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου επιτρέπεται να παράγει και να
εµπορεύεται σχετικό µε το πάρκο ενηµερωτικό, διδακτικό, πληροφοριακό και τουριστικό υλικό, σε έντυπη, φωτογραφική, ηλεκτρονική ή άλλη µορφή, καθώς και να εισπράττει ανταλλάγµατα
για την παραχώρηση δικαιωµάτων επαγγελµατικής φωτογράφισης ή κινηµατογράφισης εντός του χώρου του πάρκου ή δηµόσιας χρήσης του ονόµατος, των διακριτικών σηµάτων και εν γένει
στοιχείων του πάρκου εντός και εκτός αυτού σε συνδυασµό µε
το όνοµα και τα εν γένει χαρακτηριστικά των αποδεκτών της υπηρεσίας αυτής.»
11. Στο τέλος της παρ. 16 του άρθρου 13 του
ν.
3409/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, ο φορέας διαχείρισης µπορεί να απαγορεύει
προσωρινά ή µόνιµα την είσοδο στο πάρκο σε συγκεκριµένο πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ή επισκέπτη, σε περίπτωση επανειληµµένης παραβίασης του νόµου, της απόφασης
παραχώρησης και των κανονισµών λειτουργίας και ασφαλείας
του πάρκου.»
12. Η παρ. 20 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται
ως εξής:
«20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η συµπλήρωση και εξειδίκευση των δικαιολογητικών της παρ. 8 και των διαδικασιών του
παρόντος, καθώς και η ρύθµιση κάθε ειδικότερου, τεχνικού ή λεπτοµερειακού ζητήµατος σχετικού µε τα προβλεπόµενα στο
παρόν, χωρίς να επιβάλλονται περισσότερες υποχρεώσεις ή περιορισµοί.»

στροφής αρχαίων επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και
µέλος του προσωπικού αυτού οριστική απαγόρευση εισόδου σε
συγκεκριµένο ή συγκεκριµένους ή και όλους τους ΕΕΑΧ ή κατάδυσης σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένα ή και σε όλα τα ναυάγια
µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού.
3. α) Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, που προβλέπονται στις
παρ. 1 και 2, ειδικά στους παραβάτες του άρθρου 13 του ν.
3409/2005 και των όρων της κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου
απόφασης χαρακτηρισµού καταδυτικού πάρκου ή του κανονισµού λειτουργίας καταδυτικού πάρκου επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986
(Α’ 160) και των άρθρων 27 και 29 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).
β) Ειδικά στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
ή και σε µέλη του προσωπικού τους, οι οποίοι παραβαίνουν τις
διατάξεις του άρθρου 13 του
ν. 3409/2005 ή της
απόφασης χαρακτηρισµού ή του κανονισµού λειτουργίας καταδυτικού πάρκου, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στον
ν. 3409/2005, µπορεί, µε απόφαση
του προϊσταµένου της αρµόδιας λιµενικής αρχής, να επιβάλλεται
απαγόρευση εισόδου σε καταδυτικό πάρκο για χρονικό διάστηµα
από δέκα (10) ηµέρες µέχρι ένα (1) έτος ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
γ) Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους ή διάπραξης αλιείας εντός του καταδυτικού πάρκου επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και µέλος του προσωπικού αυτού µε απόφαση
του προϊσταµένου της αρµόδιας λιµενικής αρχής απαγόρευση
εισόδου σε καταδυτικό πάρκο για χρονικό διάστηµα από ένα (1)
έως δύο (2) έτη. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός (1) έτους
από την άρση απαγόρευσης εισόδου του προηγούµενου εδαφίου, επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και µέλος του προσωπικού αυτού οριστική απαγόρευση εισόδου σε καταδυτικό
πάρκο µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας λιµενικής
αρχής.

Άρθρο 14
Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις των προηγούµενων παραγράφων, στους οργανισµούς, στους παρόχους καταδυτικών
υπηρεσιών αναψυχής, στους αυτοδύτες και σε οποιουσδήποτε
άλλους, που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόµου αυτού ή των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του,
επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του
Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε µε το άρθρο
µόνον του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α’), και κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται σε αυτόν.»
2. α) Στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ή και
σε µέλη του προσωπικού τους, που παραβαίνουν τις διατάξεις
του ν. 3028/2002 (Α’ 153) για τις αρχαιότητες ή τα άρθρα 6, 7, 8
και 9 του παρόντος νόµου ή της απόφασης χαρακτηρισµού ή του
κανονισµού λειτουργίας του ΕΕΑΧ, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, µπορεί, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, να επιβάλλεται απαγόρευση
εισόδου σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένους ΕΕΑΧ ή η κατάδυση
σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένα ναυάγια για χρονικό διάστηµα
από δέκα (10) ηµέρες µέχρι ένα (1) έτος ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης ή τυχόν υποτροπής.
β) Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους επιβάλλεται
στον παραβάτη πάροχο ή και µέλος του προσωπικού αυτού µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένους ή και όλους τους ΕΕΑΧ ή κατάδυσης σε συγκεκριµένο ή
συγκεκριµένα ή και σε όλα τα ναυάγια για χρονικό διάστηµα από
ένα (1) µέχρι πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση επανειληµµένης τέλεσης της πράξης ή διάπραξης αρχαιοκαπηλίας ή σκόπιµης κατα-
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Άρθρο 15
Εναρµόνιση του πλαισίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις για
την έγκριση µεταβολής των ορίων των Π.Ο.Τ.Α. προς το αντίστοιχο πλαίσιο των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ
Η περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254)
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η µεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται µόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου για την ίδρυσή της.
Με κοινές αποφάσεις των συναρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισµού, επιτρέπονται, µετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, µεταβολές
της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α., χωρίς µεταβολή των
προβλεπόµενων συνολικών χρήσεων ή της µέγιστης ανά χρήση
εκµετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
αα. η προκύπτουσα, λόγω της µεταβολής των ορίων, µετά την
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος χαρακτηρισµού και οριοθέτησης, µείωση ή αύξηση της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 15% της αρχικώς οριοθετηθείσας έκτασης
και
ββ. δεν περιλαµβάνονται στην περιοχή επέκτασης της Π.Ο.Τ.Α.
εκτάσεις υπαγόµενες σε ειδικά νοµικά καθεστώτα ή εκτάσεις για
τις οποίες έχουν καθοριστεί µη συµβατές µε την Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις γης.
Δεν θεωρείται µεταβολή χρήσεως η αντικατάσταση µέρους
της επιτρεπόµενης εντός Π.Ο.Τ.Α. συνολικής δυναµικότητας κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων µε τουριστικές επιπλωµένες
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κατοικίες της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2
του ν. 4276/2014 µε σκοπό τη δηµιουργία σύνθετων τουριστικών
καταλυµάτων».
Άρθρο 16
Μεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευσης
Περιοχής Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)
Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) προστίθεται περ. δ’ ως εξής:
«δ. Η µεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευσης
Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Τουρισµού, η οποία εκδίδεται κατόπιν κοινού αιτήµατος του ήδη εγκριθέντος φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευσης
Π.Ο.Τ.Α. και του προτεινόµενου νέου φορέα, µετά από αξιολόγηση από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού της
καταλληλότητας και επιχειρηµατικής επάρκειας του νέου φορέα,
χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 2 της
υπ’ αριθµ. 339/13.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και
Τουρισµού (Β’ 1209). Για την έγκριση της µεταβολής του φορέα
ίδρυσης και εκµετάλλευσης υποβάλλονται προς την αρµόδια
υπηρεσία τα δικαιολογητικά των περ. β’ και ια’ του άρθρου 1 της
υπ’ αριθµ. 339/13.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και
Τουρισµού. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου µπορεί να χορηγείται προθεσµία έως έξι (6) µήνες για τη µεταβίβαση του συνόλου των εκτάσεων της Π.Ο.Τ.Α. στο νέο φορέα. Σε περίπτωση
που δεν καταστεί δυνατή, εντός της παραπάνω προθεσµίας, η
κατά τα άνω µεταβίβαση, η απόφαση του πρώτου εδαφίου ανακαλείται και φορέας ίδρυσης και εκµετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α. παραµένει ο φορέας που έχει ήδη καθορισθεί µε την πράξη
χαρακτηρισµού και οριοθέτησης της Π.Ο.Τ.Α.. Για τη διαπίστωση
της µεταβίβασης των εκτάσεων της Π.Ο.Τ.Α. στο νέο φορέα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Σε περίπτωση µεταβολής του Φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 15 του νόµου αυτού, τα δικαιώµατα δε που απολαµβάνει
ο αρχικός Φορέας, καθώς και οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν
συνεχίζονται στο πρόσωπο του νέου Φορέα.»
Άρθρο 17
Απόσπαση τµήµατος ή τµηµάτων ήδη οριοθετηµένης
Π.Ο.Τ.Α. και οριοθέτησης αυτού/ών ως αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α.
Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) προστίθεται περ. ε’ ως εξής:
«ε. Ένα ή περισσότερα τµήµατα ήδη εγκεκριµένης Π.Ο.Τ.Α.,
που έχει οριοθετηθεί και χαρακτηρισθεί µε βάση τις διατάξεις
και τις διαδικασίες της παρ. 3, µπορούν να αποσπώνται, να χαρακτηρίζονται και να οριοθετούνται ως νέα αυτοτελής Π.Ο.Τ.Α.,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. α’ της παρ. 1 και
εφόσον τόσο στα αποσπώµενα όσο και στα αποµένοντα τµήµατα
της αρχικώς χαρακτηρισθείσας και οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α.
αποµένουν ενιαίες εκτάσεις µε ελάχιστη επιφάνεια οκτακοσίων
(800) στρεµµάτων.
Για την απόσπαση τµήµατος ή τµηµάτων οριοθετηθείσας
Π.Ο.Τ.Α. και τον χαρακτηρισµό και οριοθέτηση αυτού/αυτών ως
νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Τουρισµού αίτηµα από το φορέα ίδρυσης και
εκµετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α., συνοδευόµενο από τα δικαιολογητικά των Οµάδων Β και Γ της υπ’ αριθµ. 339/13.2.2012 κοινής
απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού (Β’ 1209), καθώς
και τα στοιχεία του τυχόν προτεινόµενου νέου φορέα του αποσπώµενου τµήµατος ή των αποσπώµενων τµηµάτων Π.Ο.Τ.Α.. Για
την απόσπαση τµήµατος ή τµηµάτων οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α.
και τον χαρακτηρισµό και την οριοθέτηση αυτού ή αυτών ως
νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. εκδίδεται προεδρικό διάταγµα ύστερα
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από έγκριση ενιαίας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3. Εφόσον µε το προεδρικό διάταγµα του προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται
διαφορετικός φορέας ίδρυσης και εκµετάλλευσης της νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. παρέχεται προθεσµία µέχρι έξι (6) µήνες για
τη µεταβίβαση των εκτάσεων του αποσπώµενου τµήµατος ή των
αποσπώµενων τµηµάτων στον νέο φορέα. Σε περίπτωση που η
κατά τα άνω µεταβίβαση δεν καταστεί δυνατή εντός της παραπάνω προθεσµίας, φορέας ίδρυσης και εκµετάλλευσης της νέας
αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. παραµένει ο φορέας που έχει ήδη καθορισθεί µε την πράξη χαρακτηρισµού και οριοθέτησης της αρχικής
Π.Ο.Τ.Α.. Για τη διαπίστωση της µεταβίβασης των παραπάνω
εκτάσεων στο νέο φορέα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’
180). Σε περίπτωση απόσπασης τµήµατος ή τµηµάτων οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. και χαρακτηρισµού και οριοθέτησης
αυτού/αυτών ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15, τα δικαιώµατα δε που απολαµβάνει ο φορέας της
αρχικής Π.Ο.Τ.Α., καθώς και οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν
συνεχίζονται στο πρόσωπο του φορέα της νέας αποσπώµενης
Π.Ο.Τ.Α..»
Άρθρο 18
Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π.Ο.Τ.Α.
Το πρώτο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.
2545/1997 (Α’ 254) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να περιλαµβάνονται όλες οι κατηγορίες και το περιεχόµενο των χρήσεων γης της κατηγορίας τουρισµός - αναψυχή, που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του προεδρικού διατάγµατος χαρακτηρισµού και οριοθέτησης της Π.Ο.Τ.Α..»
Άρθρο 19
Εναρµόνιση των Π.Ο.Τ.Α. προς το σύστηµα χωρικού σχεδιασµού του ν. 4447/2016
1. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.
2545/1997 (Α’ 254) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι Π.Ο.Τ.Α. αποτελούν Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του άρθρου 8
του ν. 4447/2016 (Α’ 241). Για τη χωρική οργάνωσή τους εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016.»
2. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 καταργείται και η περ. γ’ της ιδίας παρ. αναριθµείται σε περ. β’.
Άρθρο 20
Εναρµόνιση της διαδικασίας έγκρισης πολεοδόµησης των
Π.Ο.Τ.Α. προς την αντίστοιχη διαδικασία
των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.
2545/1997 (Α’ 254) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που η Π.Ο.Τ.Α. ή τµήµα της Π.Ο.Τ.Α. πολεοδοµείται, η πολεοδόµηση εγκρίνεται, µετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος οριοθέτησης και χαρακτηρισµού της παρ.
3, µε κοινή απόφαση των αρµόδιων οργάνων των Υπουργείων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισµού, ύστερα από τη
σύνταξη κοινού πρακτικού µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών του
Υπουργείου Τουρισµού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί
επιπλέον να εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων
και δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιηθούν στην υπό πολεοδόµηση περιοχή ή τµήµα, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινόχρηστων έργων υποδοµής, ύστερα από την υποβολή ενιαίας
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο των υπό
πραγµατοποίηση έργων.»
2. Η διάταξη της παρ. 1 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το
προεδρικό διάταγµα οριοθέτησης και χαρακτηρισµού της παρ.
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3 εκδίδεται µετά από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 21
Εναρµόνιση των διατάξεων για τη µετατόπιση ή
κατάργηση µε ενσωµάτωση οδών στις εκτάσεις
των Π.Ο.Τ.Α. προς τις αντίστοιχες των άλλων
οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών
δραστηριοτήτων
Τα δύο τελευταία εδάφια της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου
29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) αντικαθίστανται ως εξής:
«Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα, το οποίο στην περίπτωση
αυτή προτείνεται και από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, οδοί που διασχίζουν τις Π.Ο.Τ.Α. µπορούν να µετατοπίζονται κατά το σχήµα, την έκταση και τη θέση τους για την καλύτερη
λειτουργική εξυπηρέτηση της Π.Ο.Τ.Α. και εξασφάλιση της συνέχειας των εκτάσεών της, καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έργα για την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων
ιδιοκτητών και άλλων χρηστών που εξυπηρετούνταν από τις µετατοπιζόµενες οδούς. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα, τα εντός
των ορίων της Π.Ο.Τ.Α. τµήµατα των οδών αυτών, εφόσον κρίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες ότι η διατήρησή τους δεν είναι
αναγκαία για την εξυπηρέτηση του κοινού ή τρίτων, µπορούν να
καταργούνται και να ενσωµατώνονται στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α..
Η απόκτηση της κυριότητας των τµηµάτων των καταργούµενων
οδών από τον φορέα της Π.Ο.Τ.Α. θεωρείται δηµόσιας ωφέλειας
και για την ιδιοκτησιακή ενσωµάτωσή τους στην έκταση της
Π.Ο.Τ.Α. εφαρµόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
Άρθρο 22
Εναρµόνιση του υφιστάµενου πλαισίου των Π.Ο.Τ.Α. για τις
ελάχιστες αποστάσεις των µη συµβατών
χρήσεων προς το πλαίσιο των Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) για τον
καθορισµό ειδικών ζωνών
προστασίας περιµετρικά των ορίων τους
Στην περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 29 του
ν.
2545/1997 (Α’ 254) προστίθεται νέα υποπερ. δδ’ ως εξής: «δδ.
Ειδικές ζώνες προστασίας περιµετρικά της οριοθετούµενης
Π.Ο.Τ.Α., στις οποίες µπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισµοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόµησης και στην εν
γένει άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 23
Δηµιουργία τουριστικών λιµένων
Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του
ν.
4276/2014 (Α’ 155), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για τη χωροθέτηση µαρινών εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου αυτού και του άρθρου 29. Ειδικώς, η χωροθέτηση µαρινών, οι οποίες εµπίπτουν εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
τόπων ή παραδοσιακών οικισµών ή εντός περιοχών του άρθρου
19 του ν. 1650/1986 (Α’160), όπως ισχύει, ή βρίσκονται εντός της
παραλιακής ζώνης της Αττικής, η οποία ρυθµίζεται από τις διατάξεις του από 1/3.5.2004 προεδρικού διατάγµατος «Καθορισµός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισµών
δόµησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό
Όρµο µέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (Δ’ 254), ή έχουν χερσαία
ζώνη που υπερβαίνει τα 80.000 τ.µ., περιλαµβάνει δύο στάδια,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.
Αιτήσεις για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φάκελος Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εκκρεµούν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται ως προς
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την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα προεδρικά διατάγµατα, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις.»
Άρθρο 24
Διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας µετά την πάροδο άπρακτης περιόδου
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993
(Α’ 118) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία, το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισµού δύναται να προχωρήσει στη
διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν.
2160/1993.»
Άρθρο 25
Διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση
της χρήσης και εκµετάλλευσης της ίδιας ζώνης
αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών
Μετά την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993
(Α’118) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Μετά την απόφαση ανάκλησης παραχώρησης και εφόσον η
εγκεκριµένη χωροθέτηση του καταφυγίου διατηρείται, το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισµού δύναται να προχωρήσει
σε διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 για την παραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης της ίδιας ζώνης
αγκυροβολίου ή του ίδιου καταφυγίου τουριστικών σκαφών.»
Άρθρο 26
Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως αρχή σχεδιασµού για τουριστικούς λιµένες
που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό
Μετά το ακροτελεύτιο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’118) προστίθενται δύο εδάφια ως
εξής:
«Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασµού» για τους τουριστικούς λιµένες που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό. Το ίδιο
ισχύει, µέχρι την αξιοποίηση από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., και για τον κατά
νόµο φορέα διαχείρισής τους, υπό την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ..»
Άρθρο 27
Ρύθµιση για προβλήτες έµπροσθεν
τουριστικών εγκαταστάσεων
Στο άρθρο 5 του ν. 4179/2013 (Α’ 175) προστίθεται παρ. 5Α ως
εξής:
«5Α. Στις περιπτώσεις αβαθών θαλάσσιων χώρων, προβλήτες
επί πασσάλων της παρ. 5, που κατασκευάζονται ή µετασκευάζονται σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία των παρ. 5 και
6Α του παρόντος για την επιβίβαση και αποβίβαση πελατών του
τουριστικού καταλύµατος, µπορούν να έχουν και µήκος µεγαλύτερο των τριάντα (30) µέτρων, αλλά πάντως µικρότερο των
ογδόντα (80) µέτρων, ώστε να φθάνουν έως ενάµιση (1,5) µέτρα
βάθος στο σηµείο απόληξής τους. Τίθεται ελάχιστη απόσταση
εκατό (100) µέτρα ανάµεσα σε προβλήτες που το µήκος τους κυµαίνεται από τριάντα (30) έως ογδόντα (80) µέτρα.»
Άρθρο 28
Διάγραµµα εµπορικού τουριστικού λιµένα
Τούρλου Μυκόνου
Το διάγραµµα του εµπορικού τουριστικού λιµένα του Τούρλου
Μυκόνου, το οποίο προσαρτήθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 41
του ν. 2160/1993 (Α’118), αντικαθίσταται µε το προσαρτώµενο
στον παρόντα νόµο διάγραµµα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διάταξη (Παράρτηµα Ι) και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
αυτής.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υπολογισµός ανταλλάγµατος και υποχρέωση
αναδάσωσης για επεµβάσεις σε δάση, δασικές
εκτάσεις και δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις

Άρθρο 29
Πολεοδοµική ενοποίηση ακινήτων
σε τουριστικές εγκαταστάσεις
1. Οδικά δίκτυα, καθώς και ρέµατα που διατρέχουν εκτάσεις
που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013
(Α’ 175), σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων της υποπερ. δδ’ της
περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, (Α’155), ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδοµής που ανεγείρονται σε γήπεδα µε συνολική έκταση τουλάχιστον πενήντα (50) στρεµµάτων και σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών
προϋφισταµένων του 1923 και εκτός ορίων οικισµών κάτω των δύο
χιλιάδων (2.000) κατοίκων, δεν συνιστούν κατάτµηση αυτών και
δεν προσµετρώνται για τον υπολογισµό του ελάχιστου εµβαδού
των ιδιοκτησιών.
2. Για τον υπολογισµό της µέγιστης επιτρεπόµενης δόµησης και
εκµετάλλευσης, καθώς και της πυκνότητας κλινών ανά στρέµµα,
η έκταση του ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο. Οι απαιτούµενες
άδειες δόµησης και οι λοιπές προβλεπόµενες κατά περίπτωση εγκρίσεις εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της
έκτασης, η δε υλοποιούµενη δόµηση µπορεί να τοποθετείται σε
οποιοδήποτε τµήµα του ακινήτου, εφόσον τηρούνται οι υπόλοιποι
όροι και περιορισµοί δόµησης, καθώς και οι διατάξεις περί προστασίας αιγιαλού, παραλίας και ρεµάτων.
3. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης και εφόσον φυσικό
ή τεχνητό εµπόδιο παρουσιάζει στοιχεία επικινδυνότητας (ενδεικτικά ποταµοί, χείµαρροι) πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργική
ενοποίηση των επιµέρους τµηµάτων του ακινήτου µέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Η ενοποίηση του ακινήτου µπορεί να υλοποιείται και µε υπέργεια ή και υπόγεια ζεύξη εφαρµοζόµενης
αναλογικά της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).

1. To πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του
ν.
998/1979 (Α’ 289), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Κάθε επιτρεπτή επέµβαση σε δάσος, δασική έκταση ή στις
δηµόσιες εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3, που
προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ενεργείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγµατος χρήσης, υπολογιζόµενου επί του συνόλου της έκτασης και υποχρεωτικής αναδάσωσης
ή δάσωσης έκτασης ίδιου εµβαδού µε εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση για την πραγµατοποίηση της επέµβασης.»
2. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 45 του
ν. 998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Αν δεν πραγµατοποιηθούν ή δεν πραγµατοποιηθούν προσηκόντως οι δασοκοµικές εργασίες και τα ειδικά δασοτεχνικά έργα
από τον υπόχρεο, καταβάλλεται από αυτόν ποσό ίσο µε το διπλάσιο της µέσης τιµής αναδάσωσης ανά στρέµµα της έκτασης της
οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγµατοποίηση της επέµβασης. Το ως άνω ποσό υπολογίζεται από την οικεία Δασική Υπηρεσία, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα Δασών του
Πράσινου Ταµείου και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση
ή δάσωση εκτάσεων ή για την εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών
έργων, απαγορευοµένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο
σκοπό.»
3. To ένατο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ως άνω ποσό διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση
ή δάσωση εκτάσεων, κατά προτεραιότητα δε για την αναδάσωση
ή δάσωση έκτασης σε αντικατάσταση εκείνης, της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγµατοποίηση της επέµβασης ή για
την εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων, απαγορευοµένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό.»
4. Το δέκατο πέµπτο και δέκατο έκτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως αυτά προστέθηκαν µε την παρ. 7
του άρθρου 41 του ν. 4409/2016 (Α’136), καταργούνται.

Άρθρο 30
Λειτουργία οργανωµένων τουριστικών
κατασκηνώσεων σε συνδυασµό µε ξενοδοχεία

Άρθρο 33
Υπαγωγή γηπέδων γκολφ 9 οπών σε κίνητρα
αναπτυξιακής νοµοθεσίας

Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων µε ή χωρίς οικίσκους (camping) και ξενοδοχείων, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) έχουν αδειοδοτηθεί τόσο οι
οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις µε ή χωρίς οικίσκους
(camping) όσο και τα ξενοδοχεία, σύµφωνα µε τις επιτρεπόµενες
χρήσεις και περιορισµούς δόµησης και έχουν καταταγεί σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, β) το ελάχιστο εµβαδόν του ενοποιηµένου γηπέδου είναι µεγαλύτερο από δεκαοκτώ (18) στρέµµατα, γ)
το ένα τουλάχιστον από τα επί µέρους γήπεδα έχει πρόσωπο σε
δρόµο. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού δύνανται να ορίζονται επιµέρους όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργική ενοποίηση του προηγούµενου εδαφίου.

Η επενδυτική δαπάνη για τη δηµιουργία γηπέδων γκολφ εννέα
(9) οπών επιτρέπεται να υπάγεται στα κίνητρα της αναπτυξιακής
νοµοθεσίας. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται
και για επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας γκολφ δεκαοκτώ (18) οπών
που έχουν ήδη υπαχθεί σε διατάξεις αναπτυξιακού νόµου, για τα
οποία υποβάλλεται αίτηµα τροποποίησης φυσικού αντικείµενου
λόγω µείωσης της δυναµικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο άρθρο 18 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 63 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) προστίθενται παρ. 11
και 12 ως εξής:
«11. H µεταβίβαση της κυριότητας ή η εκµίσθωση των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας επιτρέπεται µόνο µετά: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής του
ξενοδοχειακού καταλύµατος και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων που καλύπτουν µε βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής
δυναµικότητας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένης και της δυναµικότητας των προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια εκµίσθωση τµηµάτων και β) τη γνωστοποίηση λειτουργίας
του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις του ν.
4442/2016 (Α’ 230).
12. Οι προς πώληση ή µακροχρόνια µίσθωση διηρηµένες ιδιοκτησίες του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας προσµετρώνται στη δυ-

Άρθρο 31
Επεµβάσεις για τη δηµιουργία άλλων
τουριστικών εγκαταστάσεων
1. Στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν.
998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την εξυπηρέτηση της δηµιουργίας διόδιων διαδροµών
γκολφ της παρ.1, οι απολύτως αναγκαίες κτιριακές υποδοµές
έχουν συντελεστή δόµησης 0,05 εφαρµοζόµενου επί του 10% της
έκτασης για την οποία εγκρίνεται η επέµβαση.»
Άρθρο 32

Άρθρο 34
Ρυθµίσεις για τις µεταβιβάσεις και µακροχρόνιες
µισθώσεις διηρηµένων ιδιοκτησιών στα ξενοδοχεία
συνιδιοκτησίας (condo hotels)
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ναµικότητα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας. Τα προς πώληση ή
µακροχρόνια εκµίσθωση δωµάτια και διαµερίσµατα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας µπορούν να χρησιµοποιούνται από το ξενοδοχείο συνιδιοκτησίας µε τη µορφή που έχουν (ως δωµάτια ή
διαµερίσµατα) και µε την εγκεκριµένη δυναµικότητα. Η χρήση µε
τη µορφή αυτή µπορεί να συνεχιστεί µε συµβατικούς όρους και
µετά τη µεταβίβαση ή µακροχρόνια εκµίσθωση σε τρίτους µέσω
του φορέα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας.»
Άρθρο 35
Προϋποθέσεις µεταβιβάσεων και µακροχρόνιων
µισθώσεων διηρηµένων ιδιοκτησιών στα σύνθετα
τουριστικά καταλύµατα
Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 4276/2014
(Α’ 155), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η µεταβίβαση κατά κυριότητα ή η εκµίσθωση των αυτοτελών
διηρηµένων ιδιοκτησιών, που προβλέπονται στην παρ. 2 είναι δυνατή µόνο µετά: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύµατος και της
ειδικής τουριστικής υποδοµής και β) την έκδοση της οικοδοµικής
άδειας της τουριστικής επιπλωµένης κατοικίας, που αποτελεί αντικείµενο µεταβίβασης ή µακροχρόνιας εκµίσθωσης. Η λειτουργία
Σύνθετου Τουριστικού Καταλύµατος γνωστοποιείται µόνο µετά
την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύµατος, της ειδικής τουριστικής υποδοµής, καθώς και τουλάχιστον
µίας τουριστικής επιπλωµένης κατοικίας και τη σύνδεση του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος µε τα δίκτυα των Οργανισµών
Κοινής Ωφέλειας. Οι τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες µπορούν
να κατασκευάζονται σταδιακά και να ενσωµατώνονται στη γνωστοποίηση λειτουργίας, εντασσόµενες σταδιακά στη δυναµικότητα του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος µε βάση τις οικείες
προδιαγραφές και τις εκδιδόµενες οικοδοµικές και λοιπές άδειες
και εγκρίσεις.»
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GLAMPING
Άρθρο 36
Πιστοποίηση τουριστικών καταλυµάτων
µε Σήµα Glamping
1. Με τον όρο «glamping» νοείται η εµπειρία πολυτελούς διαµονής στη φύση, σε τουριστικά καταλύµατα στην ύπαιθρο που
ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου περιοχές και περιλαµβάνουν διαφοροποιηµένους τύπους διαµονής σε δοµές ήπια εναρµονισµένες
στο φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική και παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών.
2. Θεσπίζεται Σήµα Glamping, το οποίο αποτελεί σήµα πιστοποίησης πενταετούς διάρκειας, µε ειδικό λογότυπο και χορηγείται
από το Υπουργείο Τουρισµού σε νοµίµως αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις των υποπερ. αα’και ββ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου
1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), ήτοι στα ξενοδοχεία και τις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια της παρ. 3 και τις λειτουργικές προδιαγραφές
glamping του άρθρου 39. Όταν το glamping λειτουργεί σε συνδυασµό µε ξενοδοχείο, απαιτείται να βρίσκεται σε διακριτή θέση
του γηπέδου.
3. Τα ποιοτικά κριτήρια glamping είναι τα εξής:
α) διαµονή σε άρτια και ποιοτικά εξοπλισµένα διαφόρων τύπων
και µεγεθών κατασκηνωτικά µέσα ή ηµιµόνιµες δοµές υψηλής αισθητικής σε κελύφη ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασµού που
δύνανται να συναρµολογούνται και να αποσυναρµολογούνται ή
να µεταφέρονται, όπως ενδεικτικά θολωτές δοµές (domes), γιούρτες (yurts), πασαλοκαλύβες. Στις επιτρεπόµενες εγκαταστάσεις
συµπεριλαµβάνονται υπεδάφια δίκτυα υποδοµών και συστηµάτων
ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, καθώς και έργα πρόσβασης και κυκλοφορίας,
β) εναρµόνιση των κατασκηνωτικών µέσων και ηµιµόνιµων
δοµών µε το φυσικό περιβάλλον µε τη µικρότερη δυνατή επέµ-

13523

βαση σε αυτό,
γ) χρήση υλικών στο σύνολο της εγκατάστασης φιλικών προς
το φυσικό περιβάλλον,
δ) προώθηση δραστηριοτήτων θεµατικού τουρισµού – ειδικών
µορφών τουρισµού, όπως περιγράφονται στον ν. 4582/2018 (Α’
208).
Άρθρο 37
Διαδικασία χορήγησης Σήµατος Glamping
To Σήµα Glamping χορηγείται ως ακολούθως:
1. Τουριστικό κατάλυµα κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων (3*) υποβάλλει στο Υπουργείο Τουρισµού φάκελο που περιλαµβάνει τα κάτωθι:
α) Αίτηση - δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986
(Α’ 75), στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νοµικού προσώπου, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δηµόσια Οικονοµική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για τα
νοµικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση
νόµιµο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους.
β) Μελέτη που παρουσιάζει µε µορφή κειµένου και µε οπτικό
υλικό (φωτογραφίες, τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις):
i) το αρχιτεκτονικό πλάνο, το είδος ή τα είδη (ενδεικτικά, τύπος
κατασκηνωτικού µέσου), το µέγεθος (πλήθος, επιφάνεια) και τις
παροχές (ενδεικτικά, ειδική µορφή τουρισµού που προωθείται,
προσφερόµενες υπηρεσίες),
ii) τα υλικά των ηµιµόνιµων δοµών, τα συστήµατα διαχείρισης
νερού και αποβλήτων, τον τρόπο ηλεκτροδότησης,
iii) την τήρηση των πολεοδοµικών διατάξεων και ρυθµίσεων
που ισχύουν στην περιοχή,
iv) τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και οικονοµία (ενδεικτικά, συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, νέες θέσεις
εργασίας,
επισκεψιµότητα
περιοχής,
ζητήµατα
προσβασιµότητας).
γ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους εκατό (100) ευρώ
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου (ΑΛΕ 1450189001).
δ) Έκθεση Ελέγχου από εξουσιοδοτηµένο από το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδoς για τον σκοπό αυτό φορέα πιστοποίησης. Ειδικότερα, το τουριστικό κατάλυµα ελέγχεται ως προς
την πλήρωση των ποιοτικών κριτηρίων και των λειτουργικών προδιαγραφών glamping κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από
επιθεωρητή του φορέα πιστοποίησης και σχετικής έγκρισης που
αποτυπώνεται σε Έκθεση Ελέγχου.
2. Ειδικό συλλογικό όργανο που συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Τουρισµού, ελέγχει την αίτηση για τη διαπίστωση της
πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping και γνωµοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη
της χορήγησης του Σήµατος Glamping. Το όργανο του προηγούµενου εδαφίου αποτελείται από:
α) έναν-µία (1) υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισµού, κλάδου
ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, ως Πρόεδρο,
β) έναν-µία (1) υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας µηχανικού περιβάλλοντος,
γ) έναν-µία (1) αρχιτέκτονα µηχανικό, µέλος της Πανελλήνιας
Ένωσης Αρχιτεκτόνων,
δ) έναν-µία (1) εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου
Ελλάδας.
3. Το Σήµα Glamping χορηγείται µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου του Υπουργείου Τουρισµού. Το ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχου της παρ. 2 δύναται να πραγµατοποιεί ελέγχους µε
ή χωρίς προειδοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της χορηγηθείσας πιστοποίησης.
4. Το Υπουργείο Τουρισµού έχει το αποκλειστικό δικαίωµα
χρήσης του Σήµατος Glamping και εποµένως η χρήση του επιτρέπεται να γίνεται µόνο κατόπιν της καθορισµένης διαδικασίας
χορήγησης.
5. Η τήρηση των ποιοτικών κριτηρίων και των λειτουργικών
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προδιαγραφών glamping από τα τουριστικά καταλύµατα που
έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν είναι υποχρεωτική για µια
πενταετία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής των ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping, όπως
ενδεικτικά τροποποίηση του πλήθους ή του τύπου διαµονής, το
πιστοποιηµένο µε Σήµα Glamping τουριστικό κατάλυµα υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως το Υπουργείο Τουρισµού, το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος και τον αντισυµβαλλόµενο
φορέα πιστοποίησης, προκειµένου να επαναληφθεί η καθορισθείσα διαδικασία µε κόστος που βαρύνει το τουριστικό κατάλυµα.
6. Τα τουριστικά καταλύµατα στα οποία χορηγείται Σήµα
Glamping καταχωρίζονται στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α’
155) του Υπουργείου Τουρισµού.
Άρθρο 38
Πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping
και φορείς πιστοποίησης
1. Το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) αναπτύσσει
πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping που περιλαµβάνει επιπρόσθετες λειτουργικές προδιαγραφές από τις κατά περίπτωση ισχύουσες, βάσει του οποίου διαπιστεύονται οι φορείς
πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για
τη διενέργεια ελέγχων στα τουριστικά καταλύµατα. Οι λειτουργικές προδιαγραφές glamping, όπως αυτές εκπονούνται από το
ΞΕΕ, εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού.
2. Το ΞΕΕ εξουσιοδοτεί τους διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης για τη διενέργεια ελέγχων στα τουριστικά καταλύµατα
και καταρτίζει κατάλογο εξουσιοδοτηµένων προς τούτο φορέων.
3. Το Υπουργείο Τουρισµού και το ΞΕΕ υποχρεούνται να διατηρούν αναρτηµένο στις επίσηµες ιστοσελίδες τους επικαιροποιηµένο κατάλογο όλων των διαπιστευµένων φορέων για τη
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα τουριστικά καταλύµατα, προκειµένου να χορηγηθεί Σήµα Glamping.
Άρθρο 39
Μεταβατική περίοδος χορήγησης
προσωρινού Σήµατος Glamping
1. Μέχρι την έκδοση των λειτουργικών προδιαγραφών glamping και την ανάρτηση του καταλόγου των εξουσιοδοτηµένων
από το ΞΕΕ φορέων πιστοποίησης για τη διενέργεια ελέγχων,
τον επιτόπιο έλεγχο ασκεί το ειδικό συλλογικό όργανο της παρ.
2 του άρθρου 38, το οποίο γνωµοδοτεί για την έγκριση ή την
απόρριψη της χορήγησης προσωρινού Σήµατος Glamping υποβάλλοντας αιτιολογηµένη Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου.
2. Το ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχει την αίτηση για τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων, διενεργώντας,
κατόπιν συνεννόησης µε την αιτούσα επιχείρηση, επιτόπιο
έλεγχο.
3. Το ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχου δύναται να πραγµατοποιεί ελέγχους µε ή χωρίς προειδοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της χορηγηθείσας πιστοποίησης.
4. Το προσωρινό Σήµα Glamping χορηγείται µε απόφαση του
αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισµού.
5. Τα τουριστικά καταλύµατα που έχουν πιστοποιηθεί, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, οφείλουν να πιστοποιηθούν εκ νέου
µετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 43 και
µόνο ως προς τις λειτουργικές προδιαγραφές glamping µέσω
διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από τους εξουσιοδοτηµένους
από το ΞΕΕ προς τούτο φορείς.
Άρθρο 40
Ανάκληση Σήµατος Glamping και επιβολή κυρώσεων
1. Το Σήµα Glamping ανακαλείται µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου του Υπουργείου Τουρισµού:
α) αν παύσει η λειτουργία του τουριστικού καταλύµατος για
οποιονδήποτε λόγο,

β) αν διαπιστωθεί, κατά τη διενέργεια ελέγχου, ότι δεν πληρούνται τα ποιοτικά κριτήρια και οι λειτουργικές προδιαγραφές
glamping,
γ) αν παρέλθει η πενταετία από τη χορήγησή του, χωρίς να
έχει αιτηθεί εκ νέου η επιχείρηση την ανανέωση της πιστοποίησής της.
2. Αν το τουριστικό κατάλυµα συνεχίσει τη χρήση του Σήµατος
Glamping, το οποίο έχει ανακληθεί σύµφωνα µε τις περιπτώσεις
της παρ. 1, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ. Στα τουριστικά καταλύµατα που διαφηµίζονται µε τον όρο
«glamping», χωρίς να διαθέτουν τη σχετική πιστοποίηση, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί κατά τη διενέργεια ελέγχου σε πιστοποιηµένο
κατάλυµα ότι ο φορέας πιστοποίησης έχει υποβάλει εγκριτική
Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου που δεν αντιστοιχεί στις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, επιβάλλεται στον φορέα πιστοποίησης πρόστιµο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί κατά τη διενέργεια ελέγχου σε πιστοποιηµένο
κατάλυµα ότι ο ίδιος φορέας πιστοποίησης σε χρονικό διάστηµα
τριών ετών έχει υποβάλει περισσότερες από µία εγκριτικές Εκθέσεις Επιτόπιου Ελέγχου που δεν αντιστοιχούν στις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, βάσει των οποίων πιστοποιήθηκε
το τουριστικό κατάλυµα, επιβάλλεται πρόστιµο στον φορέα πιστοποίησης ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, ανακαλείται η
σχετική εξουσιοδότηση και ο φορέας διαγράφεται από τον κατάλογο των εξουσιοδοτηµένων από το ΞΕΕ φορέων.
3. Τα ανωτέρω πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισµού υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου, βεβαιώνονται στην αρµόδια κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ.
και εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
Άρθρο 41
Άλλα θέµατα χορήγησης Σήµατος Glamping
1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται η
µορφή και ο τύπος του Σήµατος Glamping, η µορφή της Έκθεσης Επιτόπιου Ελέγχου και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με
όµοια απόφαση δύνανται να προσδιορίζονται και επιµέρους τεχνικά ή άλλα χαρακτηριστικά ή παρεχόµενες υπηρεσίες glamping για την πιστοποίηση των τουριστικών καταλυµάτων.
2. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισµού, µετά από γνωµοδότηση του ειδικού συλλογικού οργάνου
της παρ. 2 του άρθρου 42, δύναται να χορηγείται Σήµα Glamping
σε επιχειρήσεις, που κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση
ισχυουσών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, θα υλοποιήσουν έργα σε προστατευόµενες περιοχές του ν. 3937/2011
(Α’ 60), όπου επιτρέπεται κατά περίπτωση. Για προστατευόµενες
περιοχές του δικτύου Natura απαιτείται προηγούµενη περιβαλλοντική αδειοδότηση του άρθρου 10 του
ν. 4014/2011
(Α’ 209), βάσει σχετικής απόφασης της αρµόδιας Αρχής, που εκδίδεται κατόπιν υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και
δήλωσης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις
(ΠΠΔ). Σε περίπτωση που η διαχείριση της προστατευόµενης περιοχής εµπίπτει στην αρµοδιότητα εξειδικευµένου Φορέα Διαχείρισης, απαιτείται προηγουµένως σύµφωνη γνώµη αυτού. Για
περιοχές εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου απαιτείται σύµφωνη
γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Άρθρο 42
Καθορισµός του εµβαδού παραχώρησης της απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας, όχθης
και παρόχθιας ζώνης
1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.
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2971/2001 (Α’ 285) αντικαθίστανται και η παρ. 4 διαµορφώνεται
ως εξής:
«4. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, για την
άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή
την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων
αναψυχής, ξαπλωστρών, οµπρελών, λειτουργία αυτοκινούµενου
ή ρυµουλκούµενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισµάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση
του κοινού και ανάλογα µε τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού, µε τη διαδικασία και τους όρους των παρ. 2 και 3. Το εµβαδόν κάθε παραχώρησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια
(500) τετραγωνικά µέτρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραµένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εµβαδού του, ανάλογα µε
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, µη υπολογιζόµενου
του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και µη αξιοποιήσιµος και µε
τους περιορισµούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού,
που ορίζονται στην απόφαση παραχώρησης».
2. Στην περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001
(Α’ 285) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. α) Στα όµορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιµνοθάλασσα,
λίµνη ή πλεύσιµο ποταµό κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωµατεία αναγνωρισµένα από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού, καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων
µέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όµορο του
κοινοχρήστου και λειτουργούν νόµιµα, και εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20 (Β’
444/1999), µπορεί να παραχωρείται µε αντάλλαγµα η απλή
χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3, χωρίς δηµοπρασία, για χρονικό
διάστηµα µέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4. Ο περιορισµός του εµβαδού
κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά
µέτρα, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, δεν
ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όµορα του κοινοχρήστου χώρου
ξενοδοχεία, οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
και σύνθετα τουριστικά καταλύµατα των υποπερ. αα’, ββ’ και δδ’
της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’155),
που λειτουργούν νόµιµα. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόµενων
όµορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) µέτρων εκατέρωθεν των ορίων
τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι µικρότερη των έξι (6)
µέτρων, η ελεύθερη ζώνη µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) εκατέρωθεν των ορίων της. Αν µεταξύ των χώρων που
ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων
χώρων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρεµβάλλεται δηµοτική οδός, η ιδιότητα του όµορου διατηρείται. Το ίδιο ισχύει
και όταν µεταξύ της επιχείρησης και των ανωτέρω κοινοχρήστων
χώρων παρεµβάλλεται πλατεία. Αν υπάρχουν περισσότερες από
µία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται µε πρόσοψη σε πλατεία όµορη των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων, διενεργείται δηµοπρασία για την παραχώρηση τµηµάτων αυτών, η οποία µπορεί
να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά, µε τιµή εκκίνησης το αντάλλαγµα
που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Αν µεταξύ των χώρων
στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και
των κοινόχρηστων χώρων µεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο
που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου ή της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.», της
ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος επί του ακινήτου αυτού και
η επέκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επ’ αυτού,
προκειµένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όµορου. Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση της παρούσας καθορίζεται σύµφωνα
µε το άρθρο 16Α.»
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Άρθρο 43
Τοποθέτηση ειδικών κατασκευών για εκδηλώσεις
σχετικά µε την ασφάλεια του κοινού στη θάλασσα
Στην παρ. 7 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α’ 285) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 του άρθρου 13Α του ν.
2971/2001 (Α’ 285) διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Επιτρέπεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας
Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή, η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγµατος, τµηµάτων
του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, ύστερα
από αίτηση του οικείου Δήµου, για την εκτέλεση έργων επ’
αυτών, µη µονίµως πακτωµένων στο έδαφος, τα οποία διευκολύνουν αποκλειστικά την πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ή
επιβάλλονται για λόγους δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας του κοινού. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγµατος, της απλής χρήσης τµηµάτων του αιγιαλού και της
παραλίας προς Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, ύστερα από αίτηση του οικείου
Δήµου, για την τοποθέτηση επ’ αυτών µη µονίµως πακτωµένων
στο έδαφος και µέγιστου εµβαδού 10 τ.µ. ειδικών κατασκευών,
οι οποίες προορίζονται για τη διεξαγωγή ενηµερωτικών - εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, σχετικά µε την ασφάλεια του κοινού και
την πρόληψη ατυχηµάτων στη θάλασσα. Κάθε Ο.Τ.Α. α’ βαθµού
οφείλει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε τουλάχιστον µία παραλία της χωρικής του αρµοδιότητας.
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας
των παρ. 6 έως 10 του άρθρου 14. Ο φορέας διαχείρισης του
έργου ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ώστε, αν αυτό βρίσκεται εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου, να χορηγηθεί έγκριση και να
παρακολουθείται η εκτέλεση του έργου.»
Άρθρο 44
Καθορισµός του ύψους της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης του έργου
Η περ. στ ‘ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α’ 285)
αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, το ύψος
της οποίας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 5% επί του ανταλλάγµατος της παραχώρησης».
Άρθρο 45
Εξορθολογισµός επιβαλλόµενων κυρώσεων σε
περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης αιγιαλού,
παραλίας, όχθης, παράλιας όχθης
και παρόχθιας ζώνης
1. Το ενδέκατο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν.
2971/2001 (Α’ 285) αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως εξής:
«3. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για εποχιακή
χρήση, ιδίως για τις περιπτώσεις των άρθρων 13 και 13Α, κατά
παρέκκλιση της παρ. 1, δεν εκδίδεται Π.Δ.Α., αλλά Πράξη Άµεσης Αποµάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών/πραγµάτων
του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία
κοινοποιείται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την έκδοσή της στον καθ’ ου η Πράξη και στον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθµού.
Κατά της Πράξης Άµεσης Αποµάκρυνσης επιτρέπεται η άσκηση
ανακοπής ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών του αρµοδίου
κατά τόπο Μονοµελούς Πρωτοδικείου, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης,
η οποία δεν µπορεί να παραταθεί. Μέσα στην ίδια προθεσµία
πρέπει η ανακοπή να κοινοποιηθεί στον Προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας. Η ανακοπή συζητείται µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων εντός πέντε (5) ηµερών από την
κατάθεσή της, η δε απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) ηµερών
από τη συζήτησή της. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί ένδικο µέσο. Η απόφαση κοινοποιείται µε επιµέλεια του ανακόπτοντος στον Προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας και
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στον οικείο Δήµο. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την
έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής του προηγούµενου εδαφίου ή την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας για την άσκηση της
ανακοπής εναντίον της Πράξης Άµεσης Αποµάκρυνσης, ο καθ’ ου
η Πράξη οφείλει να αποµακρύνει τις κατασκευές/πράγµατα, µε τα
οποία έχει γίνει η κατάληψη. Ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθµού διαπιστώνει την εµπρόθεσµη αποµάκρυνσή τους. Αν αυτά δεν αποµακρυνθούν εµπρόθεσµα, ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθµού υποχρεούται να τα
αποµακρύνει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την πάροδο
της προθεσµίας εντός της οποίας ο καθ’ ου όφειλε να ενεργήσει
για την αποµάκρυνση. Επίσης, εκδίδεται πρωτόκολλο καθορισµού
αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.), µε το οποίο επιβάλλεται αποζηµίωση και πρόστιµο που καθορίζονται στο διπλάσιο των υπολογιζοµένων σύµφωνα µε την παρ. 2. Επιπλέον, ο
υπότροπος αυθαίρετος κάτοχος και ο/η σύζυγός του, καθώς και
οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα είναι εταίροι,
αποκλείονται από οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας,
όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της
κοίτης πλεύσιµου ποταµού για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους.
Θεωρείται υπότροπος το πρόσωπο κατά του οποίου εκδίδεται
Πράξη Άµεσης Αποµάκρυνσης, στη περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί προγενέστερα κατά του ιδίου προσώπου τέτοια Πράξη, η
οποία οριστικοποιήθηκε είτε µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας άσκησης ανακοπής είτε µε την έκδοση οριστικής δικαστικής
απόφασης που απορρίπτει το σχετικό ένδικο βοήθηµα.
Υπότροπος επίσης θεωρείται, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις,
και το πρόσωπο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε για πρώτη φορά
Πράξη Άµεσης Αποµάκρυνσης, στην περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί µία τέτοια Πράξη Άµεσης Αποµάκρυνσης και κατά του/της
συζύγου του. Οι ρυθµίσεις της παρούσας εφαρµόζονται και για
όσους επεκτείνονται αυθαίρετα σε χώρο πέραν αυτού που τους
έχει παραχωρηθεί νοµίµως.»
2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν.
2971/2001 (Α’ 285), όπως διαµορφώνεται έπειτα από την τροποποίησή της µε την παρ. 1 του παρόντος, ισχύουν αναδροµικά από
τις 24 Απριλίου 2019.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
Ρυθµίσεις για κολυµβητικές δεξαµενές εντός
τουριστικών καταλυµάτων
1. Στην έννοια των κολυµβητικών δεξαµενών περιλαµβάνονται
και τα συστήµατα υδροµάλαξης ή και µηχανισµού παραγωγής κυµάτων που διαθέτουν συστήµατα ανακυκλοφορίας, φίλτρανσης
και χηµικής επεξεργασίας (jacuzzi).
2. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυµβητικής δεξαµενής είναι το
φυσικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου γνωστοποιείται η λειτουργία της κολυµβητικής δεξαµενής. Στο προσωπικό που οφείλουν,
κατά τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις, να απασχολούν τα τουριστικά καταλύµατα, στα οποία λειτουργούν κολυµβητικές δεξαµενές, περιλαµβάνεται υποχρεωτικά και ένας τουλάχιστον
απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασµένος
µε βεβαίωση, σε ισχύ, επιτυχούς συµµετοχής στις εξετάσεις ναυαγοσώστη πισίνας ή άδεια ναυαγοσώστη από λιµενική αρχή.
3. α. Για τα καταλύµατα µε περισσότερες από πενήντα (50) κλίνες και µε βάθος µίας τουλάχιστον κολυµβητικής δεξαµενής µεγαλύτερο από 1,5 µέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει, κατά
τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιµότητα, µε
ένδυµα κολύµβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήµενος επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να µην εκτελεί άλλη
υπηρεσία.
β. Για τα καταλύµατα µε λιγότερες από πενήντα (50) κλίνες ή
µε βάθος κολυµβητικής δεξαµενής µικρότερο από 1,5 µέτρο, ο
ναυαγοσώστης πισίνας οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυµβητικής δεξαµενής, να βρίσκεται σε ετοιµότητα εντός του του-

ριστικού καταλύµατος, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.
4. Δεν απαιτείται ο ορισµός ναυαγοσώστη πισίνας ή άλλου εξειδικευµένου προσωπικού, στην περίπτωση κολυµβητικής δεξαµενής ή συστήµατος υδροµάλαξης, τα οποία εξυπηρετούν
ενοίκους-πελάτες ενός δωµατίου ή διαµερίσµατος κύριου ή µη κύριου καταλύµατος. Στην περίπτωση αυτή, το τουριστικό κατάλυµα
αναρτά, σε εµφανές σηµείο πλησίον εκάστης δεξαµενής, κείµενο
που ενηµερώνει τον πελάτη για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την κολύµβηση, σύµφωνα µε τις κείµενες υγειονοµικές
διατάξεις για τις κολυµβητικές δεξαµενές και προσαρτά τους ανωτέρω κανόνες αναλυτικά στα ιδιωτικά συµφωνητικά που καταρτίζει
µε τους πελάτες του.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισµού καθορίζονται η εκπαίδευση του ναυαγοσώστη πισίνας, η διαδικασία
εξέτασης των υποψηφίων ναυαγοσωστών πισίνας, η συγκρότηση
της επιτροπής εξετάσεων, οι υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης
καταλυµάτων, περιλαµβανοµένου του περιεχοµένου του φαρµακείου που οφείλουν να διαθέτουν, οι κυρώσεις και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 47
Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών
Λόγω των έκτακτων µέτρων για τον περιορισµό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, για το έτος 2020, η υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωµένες ή µη παραλίες, σύµφωνα
µε την περ. γ’ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α’
211), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4676/2020 (Α’
67), ισχύει για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 έως
και την 30ή Σεπτεµβρίου 2020, από ώρες 10:00 έως 18:00, κατ’
ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο εύρος
των ωρών του προηγούµενου εδαφίου µπορούν να µεταβάλλονται
µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
για την περιφέρεια δικαιοδοσίας όλων των Λιµενικών Αρχών της
Χώρας για το 2020. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση του εδαφίου α’
αρχίζει και πριν την 1η.7.2020, µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού-παραλίας
(λουτρική εγκατάσταση) και της ανάθεσης ναυαγοσωστικής κάλυψης των χώρων σε νοµίµως λειτουργούσες σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 48
Προθεσµία κατάταξης ενοικιαζόµενων επιπλωµένων
δωµατίων διαµερισµάτων (ΕΕΔΔ)
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 32 του
ν. 4582/2018 (Α’
208) και εν συνεχεία όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 20 του ν.
4638/2019 (Α’ 181), προστίθεται περίπτωση γ’ως εξής:
«γ. Η προθεσµία κατάταξης των καταλυµάτων της υποπερ. γγ’
της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν µε
βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.05.2022. Μετά την πάροδο
της ανωτέρω προθεσµίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας
Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού µέχρι την προσκόµιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύµατος χωρίς κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του
καταλύµατος κατά τις κείµενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό
κατάταξης των ως άνω καταλυµάτων εκδοθεί έως τις 31.05.2021,
η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό
κατάταξης των ως άνω καταλυµάτων εκδοθεί από την 1η.6.2021
έως τις 31.5.2022, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για
τα καταλύµατα που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου
αυτού έχουν καταταγεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η ισχύς
του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από
τη λήξη του».
Άρθρο 49
Κατευθυνόµενες αγορές
Στο άρθρο 7 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται παρ. 21, ως
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εξής:
«21. Απαγορεύεται η υπόδειξη καταστηµάτων παντός τύπου
στο πλαίσιο πραγµατοποίησης εκδροµών ή περιηγήσεων από τουριστικά γραφεία, επί ποινή προστίµου εύρους από 1.000 (χίλια)
ευρώ έως 2.000 (δύο χιλιάδες) ευρώ, το οποίο επιβάλλεται τόσο
στον υπεύθυνο του τουριστικού γραφείου, όσο και στο πρόσωπο
που προέβη στην εν λόγω πράξη. Σε περίπτωση υποτροπής το
πρόστιµο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης και κάθε επόµενης υποτροπής το πρόστιµο τριπλασιάζεται. Με το ίδιο πρόστιµο τιµωρείται και η στάση σε µεµονωµένα και πάντοτε ίδια
καταστήµατα.»
Άρθρο 50
Πρεσβευτής του Ελληνικού Τουρισµού
1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού απονέµεται ο τίτλος
του/της «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισµού» σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα εγνωσµένου κύρους ή µε δυνατότητα άσκησης
επιρροής στο ευρύτερο κοινό αγορών προέλευσης επισκεπτών
της χώρας µας, σε ευρύ κοινό νέων αγορών, τις οποίες αποσκοπεί
να προσελκύσει η χώρα µας (αγορές-στόχοι) ή σε ειδικότερα τµήµατα των αγορών αυτών µέσω του διαδικτύου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης ή µέσω της επαγγελµατικής και προσωπικής
δικτύωσής τους.
2. Ο τίτλος του/της «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισµού» είναι
τιµητικός και δεν καταβάλλεται αµοιβή στα φέροντα τον τίτλο αυτό
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
3. Με την απονοµή του τίτλου δύναται να προσδιορίζεται κατά
περίπτωση πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο αποτελείται από στόχους-υποχρεώσεις και οφέλη του /της Πρεσβευτή του ελληνικού
τουρισµού. Για την παρακολούθηση υλοποίησης του πλαισίου συνεργασίας αρµόδια είναι η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού
του Υπουργείου Τουρισµού.
4. Ο τιµητικός τίτλος απονέµεται για χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών µε δυνατότητα ανανέωσης και δύναται να αρθεί µε απόφαση
του Υπουργού Τουρισµού οποτεδήποτε εντός της διετούς διάρκειάς του.
Άρθρο 51
Αρµοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης
και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
1. Στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν.
4002/2011 (Α ‘180), η φράση «άνω των 300 κλινών» αντικαθίσταται
µε τη φράση «άνω των 100 κλινών».
2. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.
4002/2011 προστίθεται η φράση: «Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
τηρούνται όλες οι διατάξεις της κείµενης πολεοδοµικής νοµοθεσίας».
3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Συγκεκριµένα για την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
ειδικότερα για τις τουριστικές περιοχές Καβάλας και Ν. Θάσου, η
ΕΥΠΑΤΕ είναι αρµόδια για τουριστικά καταλύµατα άνω των πενήντα (50) κλινών για θέµατα που εµπίπτουν στη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδοµικών αδειών, για χρονική περίοδο ενός
(1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
Άρθρο 52
Οργανωτικά θέµατα Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
1. Η υποπερ. ζζ’ της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ.
72/2018 (Α’141) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζζ. Την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών µε ευρωπαϊκές και
άλλες τράπεζες πληροφοριών και στατιστικές αρχές και την καταβολή συνδροµών σε αυτές, όπου απαιτείται, καθώς και τη συµµετοχή σε διεθνή fora και οργανισµούς.»
2. Η υποπερ. εε ‘της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ.
72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε. Την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών µε διεθνείς οργανισµούς, πανεπιστηµιακές κοινότητες, εξειδικευµένους φορείς και
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οµάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την καταβολή συνδροµών όπου απαιτείται κατά
περίπτωση από την Κεντρική Υπηρεσία ή και τις Υπηρεσίες ΕΟΤ
Εξωτερικού.»
3. Προστίθεται υποπερ. ιδιδ’ στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου
11 του π.δ. 72/2018 ως εξής:
«ιδιδ. Τη φροντίδα για την καταστροφή του άχρηστου υλικού
των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού».
4. Η υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ.
72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε. Την κατάρτιση των προδιαγραφών, όρων και απαιτήσεων
για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισµού στην Ελλάδα και την προώθησή τους στο Τµήµα Προµηθειών για τη
διενέργεια διαγωνισµών και τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων».
5. Η υποπερ. ιστιστ’ της περ. β ‘ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
π.δ. 72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστιστ. Την παρακολούθηση των αναλώσεων και την καταγραφή των αναγκών ανανέωσης των αποθεµάτων της αποθήκης
στο εσωτερικό.»
6. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του π.δ. 72/2018 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Συντάσσουν και υποβάλλουν για έγκριση στη Γενική Διεύθυνση και τις αρµόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας
(Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής και Διεύθυνση Δηµοσίων Σχέσεων) ετήσια Προγράµµατα Δράσης. Τα Προγράµµατα περιλαµβάνουν δράσεις προβολής και προώθησης του ελληνικού
τουρισµού στις περιοχές αρµοδιότητάς τους, όπως κάθε είδους
διαφήµιση σε έντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα µέσα, οργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων και άλλου είδους εκδηλώσεων, διοργάνωση
ταξιδίων εξοικείωσης για εκπροσώπους των ΜΜΕ και της τουριστικής αγοράς αρµοδιότητάς τους, καθώς και κάθε άλλη δράση
προβολής.»
7. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του π.δ. 72/2018 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι αριθµός των θέσεων τακτικού προσωπικού, των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) και κατανέµονται ως εξής:
α. Μία (1) θέση Προϊσταµένου κατηγορίας εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής βαθµίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας,
µε βαθµό τουλάχιστον Β’ σε όλες τις Υπηρεσίες.
β. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Προϊσταµένου κατηγορίας εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής βαθµίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου
ή ειδικότητας, µε βαθµό τουλάχιστον Β’ σε καθεµία από τις Υπηρεσίες: Ηνωµένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αµερικής, Γερµανίας,
Γαλλίας, Ρωσίας, Κάτω Χωρών, Σκανδιναβίας και Κίνας.
2. Ο αριθµός των θέσεων επιτόπιου προσωπικού των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε σαράντα επτά (47) και κατανέµονται ανάλογα µε τις ανάγκες και την προβλεπόµενη
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
α. Τέσσερις (4) θέσεις σε καθεµία από τις Υπηρεσίες Ηνωµένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αµερικής, Γερµανίας και Ρωσίας
που κατανέµονται ανάλογα µε τις ανάγκες και την προβλεπόµενη
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
β. Τρεις (3) θέσεις σε καθεµία από τις Υπηρεσίες Αυστρίας,
Κάτω Χωρών, Ιταλίας, Γαλλίας, Σκανδιναβίας, Ρουµανίας και
Κίνας που κατανέµονται ανάλογα µε τις ανάγκες και την προβλεπόµενη εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
γ. Δυο (2) θέσεις σε καθεµία από τις Υπηρεσίες Ισπανίας, Κύπρου, Πολωνίας και Σερβίας που κατανέµονται ανάλογα µε τις
ανάγκες και την προβλεπόµενη εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
δ. Μια (1) θέση σε καθεµία από τις Υπηρεσίες Τουρκίας και Ισραήλ, µε βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την προβλεπόµενη
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.»
Άρθρο 53
Υπηρεσιακές µεταβολές υπαλλήλων
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
Το άρθρο 29 του π.δ. 343/2001 (Α’ 231), όπως αντικαταστά-
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θηκε µε το άρθρο 57 του ν. 4582/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Μεταθέσεις - αποσπάσεις
1. Η µετάθεση των υπαλλήλων του άρθρου 29 του π.δ.
72/2018 (Α’ 141) διενεργείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου.
Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η µετάθεσή
του, τάσσεται η αναγκαία προθεσµία για τη µετάβαση στη νέα
θέση του, προθεσµία η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τους δύο
(2) κατ’ ανώτατο όριο µήνες. Σε έκτακτες περιπτώσεις και µε την
έγγραφη σύµφωνη γνώµη του υπό µετάθεση υπαλλήλου, η µετάβαση στη νέα θέση του µπορεί να είναι άµεση.
2. Η διάρκεια της µετάθεσης είναι τρία (3) έτη. Η παράταση
της µετάθεσης επιτρέπεται έως τρία (3) επιπλέον έτη µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., ύστερα από γνώµη του
υπηρεσιακού συµβουλίου, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. έξι
(6) µήνες πριν από τη λήξη της. Για την παράταση της µετάθεσης, το υπηρεσιακό συµβούλιο εκτιµά τις ανάγκες της υπηρεσίας
και λαµβάνει υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου και τη γενικότερη απόδοσή του.
3. Η µετάθεση παύει αυτοδίκαια όταν λήξει το χρονικό όριο
της παρ. 2.. Ο υπάλληλος, µετά τη λήξη της µετάθεσης, επανέρχεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ..
4. Η απόσπαση των υπαλλήλων του άρθρου 29 του π.δ.
72/2018 διενεργείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Τουρισµού, ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού
συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. και του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου.
Με το έγγραφο µε το οποίο ανακοινώνεται στον υπάλληλο η απόσπασή του, τάσσεται η αναγκαία προθεσµία για τη µετάβαση στη
νέα θέση του, προθεσµία η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τους
δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο µήνες. Σε έκτακτες περιπτώσεις και
µε την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του υπό απόσπαση υπαλλήλου,
η µετάβαση στη νέα θέση του µπορεί να είναι άµεση.
5. Η διάρκεια της απόσπασης είναι τρία (3) έτη. Επιτρέπεται η
παράταση της απόσπασης έως τρία (3) επιπλέον έτη µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισµού,
ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. και
του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του
Ε.Ο.Τ. έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της. Για την παράταση της
απόσπασης, το υπηρεσιακό συµβούλιο του Ε.Ο.Τ. εκτιµά τις
ανάγκες της υπηρεσίας και λαµβάνει υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις
αξιολόγησης του υπαλλήλου και τη γενικότερη απόδοσή του.
6. Η απόσπαση παύει αυτοδίκαια όταν λήξει το χρονικό όριο
της παρ. 5. Ο υπάλληλος, µετά από τη λήξη της απόσπασης, επανέρχεται στην υπηρεσία προέλευσης. Υπάλληλος που ήδη υπηρέτησε για µία (1) ή περισσότερες θητείες στο εξωτερικό και έχει
επανέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουργείου
Τουρισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω, µπορεί να συµµετάσχει, ύστερα από σχετική προκήρυξη, στις κρίσεις για την
εκ νέου µετάθεση ή απόσπασή του στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία
Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.
7. Εξαιρούνται των περιπτώσεων των παρ. 2 και 6 οι ήδη υπηρετούντες σε Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Προϊστάµενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάµενοι, για τους οποίους έχει ήδη εγκριθεί
συνολικός χρόνος παράτασης θητείας έξι (6) ετών.»
Άρθρο 54
Δυνατότητα λειτουργίας συστηµάτων τηλεϊατρικής στα Ιατρεία Μονάδων Ιαµατικής Θεραπείας,
Κέντρων Ιαµατικού Τουρισµού - Θερµαλισµού
και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας
Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4582/2018 (Α’ 208), µε το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 31 του
ν. 4238/2014
(Α’ 38), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
40 του ν. 4272/2014 (Α’ 145), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στα ιατρεία των παραπάνω περιπτώσεων είναι δυνατόν να λει-

τουργούν πιστοποιηµένα συστήµατα (α) τηλεϊατρικής, µε τα
οποία να καθίσταται δυνατή η τηλεµετρία για παθήσεις, όπως
καρδιαγγειακές, µεταβολικές, δερµατικές, αναπνευστικές, ουρολογικές, ρευµατολογικές και (β) αποµακρυσµένης διασύνδεσης,
τηλεγνωµάτευσης και τηλεσυνεδρίας µε ιατρικό και ειδικό προσωπικό υγείας µέσω κινητής τεχνολογίας. Στην περίπτωση του
ιατρείου ιαµατικού τουρισµού η διαχείριση των ανωτέρω συστηµάτων πραγµατοποιείται από τον επιστηµονικά υπεύθυνο ιατρό
που στελεχώνει το ιατρείο ιαµατικού τουρισµού, λαµβάνοντας
υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε την άσκηση
του ιατρικού επαγγέλµατος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισµού εξειδικεύονται
οι απαιτούµενες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας των
συστηµάτων τηλεϊατρικής του προηγούµενου εδαφίου, προσδιορίζονται οι ελάχιστες αναγκαίες τεχνολογικές απαιτήσεις για την
ασφαλή και σύµφωνη µε τη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων λειτουργία τους, καθορίζεται ο ελάχιστος αναγκαίος συνοδός τεχνολογικός εξοπλισµός για τη λειτουργία των
αναφερόµενων ιατρείων και την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
στους ανωτέρω τοµείς, καθώς και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 55
Τροποποίηση του Οργανισµού
του Υπουργείου Τουρισµού
Το π.δ. 127/2017 (Α’ 157) τροποποιείται ως εξής:
1. Η υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ.
127/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ) Οι Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας,
Κρήτης και Ρόδου, οι οποίες αποτελούν Διευθύνσεις χωρίς εσωτερική διάρθρωση υπαγόµενες στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.»
2. Η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 127/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Την έκδοση των προβλεποµένων από την υφιστάµενη νοµοθεσία αποφάσεων που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας, τα
όργανα διοίκησης, την οργάνωση, τη στελέχωση, τη διαχείριση
και γενικά τον έλεγχο πράξεων των οργάνων και υπηρεσιών των
εποπτευόµενων νοµικών προσώπων και φορέων, πλην της έγκρισης αποφάσεων των προγραµµάτων τουριστικής προβολής που
λαµβάνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Τ.»
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 127/2017 προστίθεται
περίπτωση ια’ ως εξής:
«ια) Την έγκριση των αποφάσεων των προγραµµάτων τουριστικής προβολής που λαµβάνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο
του Ε.Ο.Τ..»
4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. ββ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του
άρθρου 24 του π.δ. 127/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Θέσεις µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετούν
στα Ι.Ε.Κ. ή την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού
ως εξής:».
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 127/2017 η περ. β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Στο Τµήµα Πληρωµής Δαπανών και Εποπτευόµενων Φορέων προΐσταται υπάλληλος κλάδου /ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού
– Οικονοµικού ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων.»
6. Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 127/2017 η περ. η’ αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Στο Τµήµα Γραµµατείας και Ενηµέρωσης του Πολίτη προΐσταται υπάλληλος κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Τουριστικών
Επιχειρήσεων.»
7. Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 127/2017 η περ. θ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Στο Τµήµα Σχεδιασµού Τουριστικής Εκπαίδευσης προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού
ή εκπαιδευτικό προσωπικό - µε εµπειρία σε θέση ευθύνης µε διοικητικά καθήκοντα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών - ΠΕ 09 Οικονοµολόγων ή ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.»
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8. Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 127/2017 η περ. ι’ αντικαθίσταται ως εξής:
«ι. Στο Τµήµα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού
ή εκπαιδευτικό προσωπικό - µε εµπειρία σε θέση ευθύνης µε διοικητικά καθήκοντα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών - ΠΕ 09 Οικονοµολόγων ή ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.»
Άρθρο 56
Κανονισµός σχέσεων παρόχων τουριστικού
καταλύµατος και πελατών
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καταρτίζεται κανονισµός σχέσεων παρόχων τουριστικού καταλύµατος και πελατών.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των παρόχων τουριστικού καταλύµατος και των πελατών
τους, καθώς επίσης οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του
κανονισµού και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Από την έκδοση
του ανωτέρω κανονισµού παύει η ισχύς του κανονισµού σχέσεων
ξενοδόχων και πελατών που κυρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν.
1652/1986 (Α’ 167).
Άρθρο 57
Ρυθµίσεις τουριστικών γραφείων
1. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 393/1976 (Α’ 199)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1.β. Τα νοµίµως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών οργανωµένου ταξιδιού, µπορεί να πωλούν, κατ’ επιλογή εκδροµές στις οµάδες των ταξιδιωτών τους
στα ξενοδοχεία µε τα οποία αυτά συνεργάζονται, µέσω των
υπαλλήλων τους. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, τα τουριστικά γραφεία δεν απαιτείται να διαθέτουν υποκατάστηµα στον
τόπο στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Για την παροχή των
ανωτέρω υπηρεσιών τα τουριστικά γραφεία οφείλουν να δηλώνουν µέσα στο πρώτο δίµηνο κάθε έτους τα ξενοδοχεία µε τα
οποία συνεργάζονται, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) του τόπου στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία.»
Άρθρο 58
ΙΕΚ αρµοδιότητας του Υπουργείου Τουρισµού
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 44 του
ν.
4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Τουρισµού εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρµοδιότητας
Υπουργείου Τουρισµού, µε τον οποίο ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των ΙΕΚ, και ιδίως θέµατα που αφορούν
την οργάνωση της σπουδαστικής ζωής, την έναρξη και λήξη του
έτους κατάρτισης, τον τρόπο και τη διαδικασία εγγραφών και µετεγγραφών, τον τρόπο και τη διαδικασία των εξετάσεων, τον
τρόπο βαθµολογίας, τα όρια των απουσιών, τους χορηγούµενους τίτλους, τα τηρούµενα έντυπα, τις επιβαλλόµενες κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέµα που αφορά την φοίτηση στα ΙΕΚ
αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή καταρτιζοµένων στα ΙΕΚ αρµοδιότητας Υπουργείου
Τουρισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισµού
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης σπουδαστών και καταρτιζοµένων των Σχολών αρµοδιότητας του Υπουργείου Τουρισµού και ιδίως τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των πρακτικά ασκουµένων και των εργοδοτών, οι
όροι απασχόλησης, η διαδικασία τοποθέτησής τους σε επιχειρήσεις, η διαδικασία εποπτείας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια σχετικά µε την πρακτική άσκηση των σπουδαστών και
καταρτιζοµένων των Σχολών αρµοδιότητας του Υπουργείου Τουρισµού.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Μέχρι την έκδοση των κανονι-
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στικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση µε τις
διατάξεις της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάµενες κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.»
Άρθρο 59
Τακτοποίηση οφειλής σε εκτέλεση
δικαστικής απόφασης
Δαπάνες του Υπουργείου Τουρισµού, που αναλήφθηκαν και
δεν πληρώθηκαν εντός του οικονοµικού έτους 2018 δυνάµει τακτοποίησης οφειλής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, για τις
οποίες δεν εκδόθηκε η σχετική ανακλητική απόφαση έως τη λήξη
του ιδίου ως άνω έτους, δύνανται να αναληφθούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος οικονοµικού έτους
εντός των ορίων δαπανών του προϋπολογισµού του Υπουργείου
Τουρισµού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
Άρθρο 60
Υγειονοµικά πρωτόκολλα τουριστικών επιχειρήσεων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισµού και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται
µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το καθοριζόµενο ως αναγκαίο χρονικό διάστηµα, εκδίδονται ειδικά
πρωτόκολλα υγειονοµικού περιεχοµένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 4276/2014 (Α’ 155) κατά παρέκκλιση των ισχυόντων όρων
λειτουργίας τους. Εντός της κοινής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου ορίζονται οι ειδικοί όροι λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων βάσει των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονοµικού
περιεχοµένου, το χρονικό διάστηµα ισχύος των όρων των ειδικών
πρωτοκόλλων υγειονοµικού περιεχοµένου, καθώς και το πεδίο
εφαρµογής των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονοµικού περιεχοµένου.
2. Στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους
όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονοµικού περιεχοµένου της
παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, µε αιτιολογηµένη πράξη
της αρµόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιµο από πεντακόσια (500)
ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστηµα από
δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ηµέρες.
3. Αρµόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρµογής των µέτρων της παρ. 1 και τη διαπίστωση των παραβάσεων είναι οι κατά
τόπο αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, η Ελληνική Αστυνοµία, η Δηµοτική Αστυνοµία και οι Λιµενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης
τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133). Αρµόδιες αρχές για την επιβολή του διοικητικού προστίµου, καθώς του διοικητικού µέτρου της αναστολής λειτουργίας είναι οι κατά τόπο αρµόδιες Περιφερειακές
Υπηρεσίες Τουρισµού.
4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό
πρόστιµο της παρ. 2, αναλόγως του βαθµού διακινδύνευσης της
δηµόσιας υγείας, η εφαρµοστέα διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
5. Αστική ευθύνη των τουριστικών επιχειρήσεων, έναντι οιουδήποτε προσώπου, σχετιζόµενη αµέσως ή εµµέσως µε τον κορωνοϊό COVID-19, δεν προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία,
οι τουριστικές επιχειρήσεις εφαρµόζουν τους όρους των ειδικών
πρωτοκόλλων υγειονοµικού περιεχοµένου του παρόντος. Ο ζηµιωθείς φέρει το βάρος αποδείξεως της ζηµίας που υπέστη και
της αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της µη προσήκουσας εφαρµογής των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονοµικού περιεχοµένου του παρόντος και της ζηµίας.
Άρθρο 61
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις
1. Αποφάσεις χαρακτηρισµού ΕΕΑΧ ή καταδυτικών πάρκων,
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που έχουν εκδοθεί µέχρι την ισχύ του παρόντος νόµου παραµένουν σε ισχύ µε εφεξής εφαρµογή του παρόντος νόµου.
2. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται για
τις συνοδευόµενες ελεύθερες ή αυτόνοµες καταδύσεις αναψυχής και την οργανωµένη συνοδευόµενη από παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών θαλάσσιας περιήγησης επιφανείας µε µάσκα
και αναπνευστήρα (snorkelling).»
3. Σε υφιστάµενα τουριστικά καταλύµατα που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος διαθέτουν κολυµβητικές δεξαµενές, ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υποχρέωσης
ύπαρξης ναυαγοσώστη πισίνας ορίζεται η 1η.5.2021.
Άρθρο 62
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Τα εδάφια πρώτο, τρίτο και τέταρτο της παρ. 1 και η παρ. 2
του άρθρου 11 του ν. 3409/2005 (Α’ 273).
β) Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4582/2018 (Α’ 208).
γ) Η περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009 (Α’
102), µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 63.
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4049/2012 (Α’ 35).
ε) Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενό του.
Άρθρο 63
Επιστηµονικό Συµβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης
Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισµού εννεαµελές Επιστηµονικό Συµβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται στον Υπουργό. Η θητεία των µελών
του Συµβουλίου είναι τριετής. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο συγκροτείται από τους δύο (2) Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕΡ και ΑΣΤΕΚ), δυο (2) καθηγητές
οποιασδήποτε βαθµίδας Τµηµάτων Τουριστικών Σπουδών των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) της ηµεδαπής και
πέντε (5) επιστήµονες κατόχους τουλάχιστον µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού ορίζονται ο Πρόεδρος
του Επιστηµονικού Συµβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του, τα µέλη µε τους
αναπληρωτές τους, καθώς και γραµµατέας µε τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι επιλέγονται από τους υπαλλήλους του Υπουργείου
Τουρισµού.
Το Συµβούλιο είναι αρµόδιο:
α) για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση,
β) τη συστηµική αξιολόγηση των δοµών, των διαδικασιών, του
προγράµµατος και του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών
τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η συµµετοχή στο Συµβούλιο είναι µη αµειβόµενη, δύνανται
όµως να καταβάλλονται στους συµµετέχοντες δαπάνες µετακίνησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).»
Άρθρο 64
Παράταση συµβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης
Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης του προσωπικού ασφαλείας µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), το οποίο
απασχολείται στο Υπουργείο Τουρισµού και στη Σχολή Ξεναγών
Αθήνας του Υπουργείου Τουρισµού, έως την ολοκλήρωση του
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης,
και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεµβρίου 2020. Το χρονικό
διάστηµα της παράτασης των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών

φύλαξης του προηγούµενου εδαφίου δεν προσµετράται στη
χρονική διάρκεια των συµβάσεών τους.
Άρθρο 65
Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)
1. Έως τις 30.11.2020, µε απόφαση της υπηρεσίας του οικείου
δήµου που είναι αρµόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου
χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεποµένου στην άδεια
χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, ο οποίος µπορεί να εκτείνεται
σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόµενο ή µη της υφιστάµενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώµατα έτερων δικαιούµενων
της χρήσης αυτού. Ο παραχωρούµενος χώρος µπορεί να εκτείνεται µέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης
ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθµού τραπεζοκαθισµάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόµενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν µπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική
παραχώρηση. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Προκειµένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση
χώρου γίνεται κατ’ εφαρµογή των προβλεποµένων στην παρ. 5
του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος (Α’
171). Προκειµένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαµβάνει χώρα ύστερα από γνώµη της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής
και αφορά το τµήµα προ των καταστηµάτων ή στην προβολή
αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του ως άνω βασιλικού διατάγµατος. Δεν είναι
δυνατή η ανάπτυξη µόνιµων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
2. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 13 του
24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, για τη χορήγηση της
αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, η
ακώλυτη διέλευση πεζών και οχηµάτων, καθώς και η προστασία
των διαβάσεων των ατόµων µε αναπηρία και εµποδιζόµενων ατόµων (ΑµεΑ), βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθµ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής
(Β’ 2621). Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων, καθώς και οποιωνδήποτε κινητών κατασκευών σκίασης σε κοινόχρηστους χώρους, πρέπει να εξασφαλίζεται και
κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων η λωρίδα ελεύθερης
όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός µέτρου και πενήντα εκατοστών
(1,50 µ.). Δεν επιτρέπεται ο παραχωρηµένος επιπρόσθετος
χώρος που καταλαµβάνουν τα τραπεζοκαθίσµατα να επικαλύπτει
τυχόν κατασκευασµένο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.
52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, οδηγό όδευσης τυφλών. Επιπλέον, λαµβάνεται µέριµνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία
εγκαταστάσεων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας. Σε καµία περίπτωση οι προσωρινές διαµορφώσεις δεν εµποδίζουν τις εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθµευσης
των παρακείµενων χρήσεων, τις απορροές των οµβρίων και τη
διέλευση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από
την κείµενη νοµοθεσία.
3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, µε απόφαση της οικείας οικονοµικής επιτροπής επέρχεται µείωση των τελών χρήσης αναλογικά
προς την επιβαλλόµενη µείωση του αριθµού των τραπεζοκαθισµάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%). Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινοχρήστου
χώρου, είναι δυνατή η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, άδειας για την ανάπτυξη αριθµού τραπεζοκαθισµάτων
ίσου µε την επιβαλλόµενη µείωση στον εσωτερικό ή αύλιο χώρο
ή στο προκήπιο του καταστήµατος.
4. Με απόφαση του οικείου Δηµάρχου είναι δυνατή η συγκρό-
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τηση συνεργείων ελέγχου για την τήρηση των διατάξεων της νοµοθεσίας για τη λειτουργία των ΚΥΕ, συµπεριλαµβανοµένου του
ελέγχου για τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια ηχοστάθµης από τη
χρήση µουσικής, τα οποία αποτελούνται από δηµοτικούς υπαλλήλους και προσωπικό της Δηµοτικής Αστυνοµίας, εφόσον λειτουργεί Υπηρεσία Δηµοτικής Αστυνοµίας στον οικείο δήµο.
Ελεγκτικές αρµοδιότητες άλλων Υπηρεσιών και Φορέων δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. Με όµοια απόφαση συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους του οικείου δήµου για
την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειµένων πάσης φύσεως επί
του αυθαιρέτως καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου. Στο προσωπικό των συνεργείων της παρούσας καταβάλλεται αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη
νύχτα και κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες, σύµφωνα µε τα ισχύοντα
στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των µε την παρ. 1
παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται, µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιµο
ίσο µε το τέλος που αναλογεί στην παράνοµη χρήση. Με µέριµνα
του οικείου δήµου αποµακρύνονται αµέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσµατα ή τυχόν άλλα αντικείµενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) µηνών, αφαιρείται η άδεια
χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήµατος για τρεις (3) µήνες.
6. Κατά το διάστηµα προσωρινής διακοπής λειτουργίας ΚΥΕ
για λόγους αναγόµενους σε παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας, δεν είναι δυνατή η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας άλλου
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ίδια τοποθεσία.
7. Για επιτακτικούς λόγους αντιµετώπισης σοβαρού κινδύνου
δηµόσιας υγείας που συνίσταται στη µείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως µέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα,
προσωρινά κυκλοφοριακά µέτρα και ρυθµίσεις αύξησης του
χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των µετακινούµενων
µε ήπιες µορφές µετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήµου ή της οικείας περιφέρειας, η
οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) και του άρθρου 225
του ν. 3852/2010 (Α’ 87), και ύστερα από µελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων
σε οδούς αρµοδιότητάς τους, είτε για ορισµένες ώρες της ηµέρας είτε για το σύνολο της ηµέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθµευσης, υπό την προϋπόθεση
ακώλυτης διέλευσης οχηµάτων άµεσης ανάγκης και
διέλευσης/στάσης/στάθµευσης οχηµάτων µονίµων κατοίκων και
ΑµεΑ. Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η δηµιουργία προσωρινών διαδρόµων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόµων κίνησης
ποδηλάτου και προσωρινή δηµιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόµων ήπιας κυκλοφορίας µε µείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλµ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές
κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν µέχρι
30.11.2020.

άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο 22 του ν.
4618/2019 (Α’ 89) και το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων
δαπανών έως και τον Σεπτέµβριο 2020.»

Άρθρο 66
Ρύθµιση για την ολοκλήρωση εργασιών
σε Υ/Β του Πολεµικού Ναυτικού

Άρθρο 68

Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94), προστίθενται εδάφια δωδέκατο και δέκατο τρίτο ως εξής:
«Επιπλέον ποσό µέχρι είκοσι εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες
(20.100.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την
πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιµετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιµές, καθώς και για
τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιµών των Υ/Β, κατ’ εφαρµογή των αναγραφόµενων διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών µε το

Άρθρο 67
Ρύθµιση για τη ναυπήγηση δύο ΤΠΚ
του Πολεµικού Ναυτικού
Στo στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α’ 10) προστίθεται νέα παρ. 10 ως εξής:
«10. Επιπλέον ποσό µέχρι τρία εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (3.375.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την οµαλή εξέλιξη ναυπήγησης
των Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) υπ’
αριθµ. 6 και 7. Λόγω επιτακτικών επιχειρησιακών αναγκών, το
ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 6 θα παραδοθεί από την ανάδοχο εταιρεία στο
ΠΝ έως την 1η Ιουνίου 2020, µε το σύνολο των υλικών/συσκευών/συστηµάτων του και θα παραληφθεί από το ΠΝ στην κατάσταση που θα είναι την ηµέρα της παράδοσης. Σε περίπτωση
µη παράδοσης του ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 6 από την ανάδοχο εταιρεία
µέχρι την ως άνω προθεσµία, το ΠΝ θα παραλάβει άµεσα το ΤΠΚ
υπ’ αριθµ. 6, στο πλαίσιο του συµφωνηθέντος µε την τριµερή
συµφωνία συντονισµού του έργου ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των πλοίων από το ΠΝ. Σε κάθε περίπτωση, θα συνταχθεί
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής του ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 6, έστω και
µόνο από το ΠΝ, προκειµένου στη συνέχεια να συνεχιστούν και
να ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες εργασίες. Για το ΤΠΚ υπ’
αριθµ. 7, θα συνεχιστεί το ναυπηγικό έργο, ώστε να αποδοθεί το
συντοµότερο στο ΠΝ για πλήρη επιχειρησιακή εκµετάλλευση. Τα
ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηµατοδοτήσεις και
αφορούν στη συµβασιοποίηση προµήθειας υλικών και ανάθεσης
εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεµούν και αφορούν σε
υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης των ανωτέρω
ΤΠΚ και στην πληρωµή της µισθοδοσίας, των λογαριασµών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών µετακίνησης
προσωπικού, θα καταλογιστούν στη ΝΒΕΕ Α.Ε.. Η καταβολή από
το ΠΝ των µηνιαίων αµοιβών των εργαζοµένων παρατείνεται εκ
νέου για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την 1η Απριλίου
2020, όσο και το χρονικό διάστηµα παράτασης του προγράµµατος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατοµικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης µεταξύ του Πολεµικού
Ναυτικού και των εργαζοµένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως
την 30ή Ιουνίου 2020. Το Ελληνικό Δηµόσιο επιφυλάσσεται παντός νοµίµου ή συµβατικού δικαιώµατός του, είτε αυτό απορρέει
από τη σύµβαση 001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα τριµερή
συµφωνία, η οποία παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2020. Επί
των εγκριθεισών µε το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το
άρθρο 23 του
ν. 4618/2019 (Α’ 89) και το άρθρο 216
του ν. 4635/2019 (Α’ 167) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 2020.»

Στην παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) η ηµεροµηνία «31.12.2019» αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε από την
ηµεροµηνία «31.12.2020».
Άρθρο 69
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του
άρθρου 61.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6. ΥΓΕΙΑΣ

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

9. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

12. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

13533

13. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

14. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

15. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το
Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 00.03’ λύεται η συνεδρίαση για τη
Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

