ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την
τουριστική ανάπτυξη».
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Ετήσια δαπάνη ποσού 164 χιλ. ευρώ περίπου, από τη λειτουργία νέας
Σχολής Ξεναγών στη νήσο Ρόδο. (άρθρο 56)
2.
Ετήσια δαπάνη από την:
Πραγματοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη και προβολή του
καταδυτικού τουρισμού.(άρθρο 5)
Υπαγωγή της επενδυτικής δαπάνης για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ 9
οπών στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας.(άρθρο 34)
Θέσπιση Σήματος glamping, για την πιστοποίηση των τουριστικών
καταλυμάτων.(άρθρο 37)
Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη-ιδιώτες του ειδικού συλλογικού
οργάνου που θα ελέγχει την αίτηση για τη διαπίστωση της πλήρωσης των
ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping. (άρθρο 38)
3.
Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα:
Επιδότησης της ίδρυσης και λειτουργίας καταδυτικών αξιοθέατων.
(άρθρο 10)
Απαλλοτρίωσης οδών για την ενσωμάτωσή τους στις εκτάσεις Π.Ο.Τ.Α.
(άρθρο 21)
Λειτουργίας πιστοποιημένων συστημάτων τηλεϊατρικής στα ιατρεία
Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού –
Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας. (άρθρο 55)
4.
Εφάπαξ δαπάνη ποσού 4,5 χιλ. ευρώ περίπου, από την τακτοποίηση
οφειλής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.(άρθρο 60)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
5.
Απώλεια εσόδων από την i) απαλλαγή από το φόρο δωρεάς των
χορηγιών, για την χωροθέτηση, αδειοδότηση, ίδρυση, κατασκευή και
λειτουργία των ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών
θαλάσσιων αξιοθέατων και ii) έκπτωση των σχετικών δαπανών από τα
ακαθάριστα έσοδα των οριζόμενων φυσικών και νομικών προσώπων. (άρθρο
10)
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Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΙΙ.
Επί του Προϋπολογισμού του ΕΟΤ (ν.π.δ.δ.-φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη ύψους 158 χιλ. ευρώ περίπου, από την αύξηση κατά μία
(1) των θέσεων τακτικού προσωπικού των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού και
κατά δύο (2) των θέσεων επιτόπιου προσωπικού των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ.
Εξωτερικού. (άρθρο 53)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ΕΟΤ.
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