Σχόλια επί του σχεδίου νόµου υπό διαβούλευση «Αναδιάρθρωση Ελληνικού
Οργανισµού Τουρισµού, µείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών
για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας και λοιπές διατάξεις»
(Ιανουάριος 2013)
Άρθρο 1
Η µεταφορά αρµοδιοτήτων που εµπίπτουν στο γενικότερο πλαίσιο της τουριστικής
πολιτικής από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισµού είναι επιβεβληµένη, πρώτον, για
να διευκολυνθεί η άσκηση πολιτικής από πλευράς Υπουργείου και δεύτερον, να
θωρακιστεί – εξασφαλισθεί η διατήρηση του Υπουργείου σε µελλοντικά κυβερνητικά
σχήµατα. Πέρα από τις µεταφορές αρµοδιοτήτων, θα ήταν χρήσιµο να περιγραφεί
πλέον η αποστολή και ο σκοπός του ΕΟΤ, ώστε αφενός µεν, να διευκολυνθεί το έργο
του, αφετέρου δε, να αποφευχθούν επικαλύψεις.
Η αποτελεσµατική λειτουργία του Τµήµατος Εποπτείας Αγοράς προαπαιτεί τη
συνεργασία του Υπουργείου Τουρισµού µε τους επί µέρους τουριστικούς κλάδους.
Συνεπώς, προτείνουµε στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί και που θα ρυθµίζει
ειδικότερα ζητήµατα, να προβλέπεται η συµµετοχή των κατά περίπτωση κλαδικών
φορέων.
Σε ότι αφορά στη µελέτη και διαµόρφωση συστήµατος πιστοποίησης ποιότητας και
χορήγηση ειδικού σήµατος ποιότητας (παρ. 2α), η αρµοδιότητα αυτή πρέπει να
ανατεθεί στον ιδιωτικό τοµέα.
Άρθρο 3
Προβλέπεται στο άρθρο 8 του Π.∆.343/2001, αντικατάσταση όπου µεταξύ άλλων
αναφέρει: «η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων της προσφοράς και της
ζήτησης της τουριστικής αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ύπαρξη επάρκειας
αγοράς και ανταγωνιστικής λειτουργίας τουριστικών υπηρεσιών και διατύπωση
κατάλληλων ρυθµιστικών µέτρων και κινήτρων». Αυτό δεν µπορεί να είναι
αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς. Το έργο του
τµήµατος αυτού πρέπει να αποτελεί έργο του υπό σύσταση τµήµατος Ποιοτικού
Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας αγοράς της παρ. 2α. Τόσο
αυτό, όσο και η Επιτροπή Προσφυγών που ορίζεται σύµφωνα µε τον ν. 3270/2004
(περ.δ, παρ, 6, άρθρο 4), πρέπει να υποστηρίζονται και από τους κατά περίπτωση
κλαδικούς φορείς.
Προτείνεται, επίσης, να συµπληρωθεί στη διαδικασία η υποχρέωση των ΠΥΤ να
τηρούν επικαιροποιηµένα ηλεκτρονικά µητρώα των κάθε µορφής τουριστικών
επιχειρήσεων και να είναι συνδεδεµένες και να ενηµερώνουν online το ηλεκτρονικό
κεντρικό σύστηµα ΜΗΤΕ του ΕΟΤ που θα καταγράφει όλες τις τουριστικές
επιχειρήσεις της χώρας. Η διαδικασία ένταξης των τουριστικών επιχειρήσεων και
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ορθής τήρησης των µητρώων, πρέπει να κωδικοποιηθεί και εξειδικευτεί µε υπουργική
απόφαση που να προβλέπεται στο νοµοσχέδιο (π.χ. υπάρχουν εκκρεµότητες στο
µητρώο επιχειρήσεων ενοικιαζοµένων δωµατίων, δεν υπάρχει µητρώο επιχειρήσεων
οργανωτών συνεδρίων, κλπ).
Άρθρο 4
Ποιο ακριβώς θα είναι το έργο των τουριστικών ακολούθων; Χρειάζεται αναλυτική
και λεπτοµερής περιγραφή εργασίας.
Άρθρο 6
Η κατάργηση του ΟΤΕΚ και η µεταφορά των αρµοδιοτήτων στο Υπουργείο
Τουρισµού, στην οποία ο ΣΕΤΕ δεν είναι αντίθετος, δεν λύνει το εξαιρετικά
σηµαντικό πρόβληµα της σωστής λειτουργίας των σχολών τουριστικών
επαγγελµάτων, ενός ιδιαίτερα προβληµατικού σήµερα τοµέα, µε στόχο την
αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών και την αύξηση της
απασχόλησης στον τουρισµό. Η άποψη του ΣΕΤΕ είναι ότι θα έπρεπε, πριν
µεταφερθούν οι αρµοδιότητες στο Υπουργείο Τουρισµού, να είχε προηγηθεί ένα
πλήρες σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των τουριστικών σπουδών, µε βάση
τις σηµερινές ανάγκες και τις προοπτικές της τουριστικής αγοράς, σε συνεργασία µε
τους τουριστικούς φορείς,. Θα αποφεύγονταν έτσι η µεταφορά µη αναγκαίου
προσωπικού στο Υπουργείο και η απασχόλησή τους σε άλλους τοµείς του ∆ηµοσίου.
Επίσης, θα µπορούσαν να εκποιηθούν πριν την µεταφορά άχρηστα ή ανενεργά
περιουσιακά στοιχεία και ο απηρχαιωµένος εξοπλισµός. Κυρίως, θα είχε
δηµιουργηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο τουριστικής εκπαίδευσης και διασύνδεσης µε
την αγορά εργασίας, το οποίο δεν προκύπτει από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις.
Άρθρο 7
Το Παρατηρητήριο Τουρισµού είναι προφανώς αναγκαίο, αλλά η περιγραφή του
αντικειµένου του, επικαλύπτεται µε την περιγραφή του έργου της ∆ιεύθυνσης
Μελετών. Εάν η διαφορά έγκειται στη λειτουργία του ∆ορυφόρου Λογαριασµού
Τουρισµού (∆ΛΤ), η ανάγκη αυτή προφανώς δεν µπορεί να καλυφθεί από τα
προτεινόµενα µέλη τα οποία πλην των 2 εµπειρογνωµόνων, εκτός από την
προτεινόµενη µερική απασχόλησή τους, δεν γνωρίζουν και το εξαιρετικά
εξειδικευµένο αντικείµενο του ∆ΛΤ. Με την κατάλληλη οργάνωση, εκπαίδευση και
προετοιµασία, ο ∆ΛΤ και η εν γένει µελέτη της τουριστικής αγοράς µπορεί να γίνει
από τη ∆ιεύθυνση Μελετών, χωρίς την ανάγκη δηµιουργίας ανεξάρτητου τµήµατος.
Στις δραστηριότητες αυτές πρέπει να ενταχθεί και η δηµιουργία µητρώου συνεδρίων.
Άρθρο 8
Η ∆ιαρκής Συντονιστική Επιτροπή µε τα συναρµόδια Υπουργεία είναι κάτι πολύ
θετικό. Όµως, δεν θα πρέπει να εµπλακούν σε θέµατα ΟΤΑ και λοιπών κρατικών
φορέων. Ο ρόλος της πρέπει να είναι η υποστήριξη της τουριστικής πολιτικής σε
θέµατα που εµπλέκονται άλλα, πλην του Τουρισµού, Υπουργεία.
Η προβλεπόµενη στην παρ. α του άρθρου 8 µόνιµη επιτροπή παρακολούθησης και
συντονισµού θεµάτων τουρισµού και διαχείρισης κρίσεων, σε κάθε περιφερειακή
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ενότητα, πρέπει να ονοµασθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισµού
Ποιότητας Τουριστικών Υπηρεσιών. Το έργο της δεν πρέπει να είναι η διαχείριση
κρίσεων, πράγµα που αποτελεί αντικέιµενο εξειδικευµένων στελεχών, αλλά η
εµπλοκή των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΠΥΤ και εκπροσώπων όλων
των τουριστικών τοπικών φορέων στη µείωση της παραβατικότητας και τη βελτίωση
της ποιότητας. Το έργο της επιτροπής πρέπει να είναι συγκεκριµένο, µε την
καταγραφή σε µηνιαία βάση των προβληµάτων της περιοχής και υποβολή
καταγγελιών ή προτάσεων βελτίωσης προς τις αρµόδιες υπηρεσίες και
θεσµοθετηµένη συνεργασία µε τα κλιµάκια ελέγχου του άρθρου 37.
Άρθρο 13
Πάγια άποψη του ΣΕΤΕ, που έχει διατυπωθεί επανειληµένα, είναι ότι η εισαγωγή του
θεσµού των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (Condo Hotels), µπορεί να οδηγήσει σε
σηµαντική υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και σε αποτελέσµατα αντίθετα
των επιδιωκωµένων. Καταρχάς πρόκειται για ένα ξεπερασµένο µοντέλο το οποίο
βρίσκεται διεθνώς σε πτώση. Με δεδοµένο ότι πρόκειται κυρίως για υφιστάµενα
κτήρια, χωρίς πρόβλεψη οποιασδήποτε λειτουργικής αυτονοµίας π.χ. σε θέρµανση,
κλιµατισµό, είσοδο, στάθµευση, τουριστικές υπηρεσίες, συντήρηση, κλπ, οι
προβλεπόµενοι κανονισµοί λειτουργίας αναµένεται να δηµιουργήσουν πλείστα όσα
προβλήµατα µεταξύ των µακροχρόνιων µισθωτών και του φορέα διαχείρισης που θα
αντανακλούν στην εικόνα της χώρας. Η πρόβλεψη ότι οι µισθωτές θα παραχωρούν το
µισθούµενο τµήµα για χρήση στον φορέα διαχείρησης για έξι τουλάχιστον µήνες,
καθίσταται ανενεργή στα εποχικά ξενοδοχεία, διότι το εξάµηνο θα αφορά στην
χειµερινή περίοδο, όταν αυτά θα είναι κλειστά. Η άποψη του ΣΕΤΕ είναι ότι το
θεσµοθετηµένο σύστηµα του time sharing καλύπτει επαρκώς αυτό το τµήµα της
αγοράς και δεν απαιτείται η εισαγωγή και νέου θεσµού.

Άρθρο 14
Είναι γεγονός, ότι υπάρχει εκτεταµένη και διαρκώς αυξανόµενη µαύρη αγορά
µίσθωσης µεµονωµένων τουριστικών επαύλεων, ιδιοκτήτες των οποίων είναι είτε
Έλληνες, είτε αλλοδαποί, οι οποίοι χρησιµοποιούν τις κατοικίες αυτές εν µέρει για
δική τους χρήση και εν µέρει τις µισθώνουν απευθείας ή µέσω τουριστικών
γραφείων. Η ευρεία ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας την επόµενη δεκαετία θα
αυξήσει γεωµετρικάά το πρόβληµα, ενώ αναµφίβολα η σωστή αντιµετώπισή του, θα
ενισχύσει τις πωλήσεις τουριστικών κατοικιών, τα φορολογικά έσοδα του κράτους
και θα µειώσει τον αθέµιτο ανταγωνισµό. Είναι δεδοµένο, ότι οι ιδιοκτήτες τέτοιων
τουριστικών επαύλεων δεν επιθυµούν να ασκήσουν τουριστικό επάγγελµα, να
εγγραφούν στον Ο.Α.Ε.Ε., κλπ και αντιµετωπίζουν τη δραστηριότητα αυτή
περισσότερο ως µία αστική µίσθωση. Από την άλλη πλευρά, είναι αυτονόητες και εν
πολλοίς δικαιολογηµένες, οι ανησυχίες των µικρών ξενοδόχων και επιχειρηµατιών
ενοικιαζοµένων δωµατίων για αθέµιτο ανταγωνισµό. Ο ΣΕΤΕ πιστεύει ότι το ζήτηµα
απαιτεί περισσότερη µελέτη, κυρίως του Γαλλικού µοντέλου, όπου υπάρχει
συσσωρευµένη εµπειρία και προτείνει, η αναµφίβολα αναγκαία ρύθµιση του θέµατος
να µελετηθεί περαιτέρω και να επανεισαχθεί σε επόµενο νοµοσχέδιο.
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Αρθρο 16 παρ 2
Στο άρθρο αυτό, αναφέρεται ότι «ο ισχύων συντελεστής δόµησης εφαρµόζεται επί
της συνολικής έκτασης στην οποία περιλαµβάνεται και η έκταση του γκόλφ». Μέχρι
σήµερα η έκταση που κατελάµβανε το γήπεδο γκολφ δεν συνυπολογιζόταν στο
συντελεστή δόµησης για τις τουριστικές εγκαταστάσεις. Με την τροποποίηση αυτή η
δόµηση της έκτασης αυτής µεταφέρεται στην εναποµένουσα ελεύθερη έκταση για
ανέγερση σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, µε αποτέλεσµα την υπερβολική
πύκνωση της δόµησης στο ελεύθερο τµήµα. Ο ΣΕΤΕ είναι αντίθετος σε αυτή την
τροποποίηση.
Άρθρο 25
Το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος πρέπει να έχει µέλη µόνο ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις. Ο ΣΕΤΕ είναι υπέρ του µετασχηµατισµού του ΞΕΕ σε Τουριστικό
Επιµελητήριο και στη συνέχεια της δυνατότητάς του να εντάξει και άλλες
τουριστικές επιχειρήσεις. Σε κάθε όµως περίπτωση, η δυνατότητα ένταξης και
φορέων επιχειρήσεων εκφεύγει πλήρως του επιµελητηριακού ρόλου, αλλοιώνει τον
χαρακτήρα του Επιµελητηρίου και διαστρεβλώνει την αντιπροσωπευτικότητα και τον
ρόλο των συνδικαλιστικών κλαδικών φορέων.
Άρθρο 30
Προτείνεται επαναδιατύπωση ως εξής, µε στόχο να ενταχθούν και τα µη κύρια
τουριστικά καταλύµατα και το κόστος να εκλογικευθεί περαιτέρω:
Το άρθρο 13 παράγραφος 4 του ν. 2971/2001 τροποποιείται ως εξής:
«Το αντάλλαγµα, το οποίο δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην Τ.∆.Κ.
σε όµορα τουριστικά καταλύµατα κάθε µορφής και καταβάλλεται στο ∆ηµόσιο,
υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασµό του ενός ογδόου (1/8) της τιµής δίκλινου
δωµατίου µετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιµή αυτή δηλώνεται στο
ΞΕΕ ή στη ΣΕΕ∆∆Ε, για κάθε τουριστικό κατάλυµα επί τον αριθµό των δωµατίων
του καταλύµατος.»
Άρθρο 32
Πάγια άποψη του ΣΕΤΕ είναι η κατάργηση παραβόλων υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν
το τελικό κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
εξοµοιωθεί το κόστος των παραβόλων των κύριων τουριστικών καταλυµάτων µε τα
µη κύρια της αντίστοιχης κατηγορίας τα οποία µε την προτεινόµενη ρύθµιση
χρεώνονται κατά 50% περισσότερο.
Άρθρα 33 και 35
Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να χορηγούνται νέες άδειες σε µεταχειρισµένα
λεωφορεία. Η πραγµατική απελευθέρωση των χερσαίων µεταφορών θα επιτευχθεί
µεταξύ άλλων και µε την ισότιµη αντιµετώπιση των λεωφορείων των ΚΤΕΛ µε τα
τουριστικά λεωφορεία. Υπάρχει µνηµονιακή δέσµευση και κατά συνέπεια, η διάταξη
αυτή δεν µπορεί να προωθηθεί.
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Άρθρο 36
Στην συµπλήρωση των διατάξεων του νόµου 4093/2012, πρέπει να γίνει η επέκταση
των διατάξεων του άρθρου 33 και ειδικότερα σύµφωνα µε την παρ. 5 της υποπαρ.
Η2, ώστε να συµπεριληφθούν όλα τα τουριστικά καταλύµατα και όχι µόνο τα κύρια
στην δυνατότητα χρήσης µεταφορικού µέσου, για τη δωρεάν µεταφορά των επιβατών
τους από και προς τα σηµεία άφιξης και αναχώρησης. Η διατύπωση επίσης της παρ.
Η2 ακυρώνει στην πράξη τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν και τα τουριστικά
γραφεία.
Άρθρο 37
Εξαιρετικής σηµασίας για την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών είναι η ενίσχυση
της αποτελεσµατικότητας των κλιµακίων ελέγχου. Προτείνεται να προβλέπεται η
δυνατότητα µεταφοράς τέτοιων αρµοδιοτήτων και σε πιστοποιηµένες ελεγκτικές
εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα.
Προτείνεται επίσης να προστεθεί στο σχέδιο νόµου παράγραφος αναφορικά µε τον
νόµο 393/1976 (Α199) για τα ηλεκτρονικά γραφεία ταξιδίων που θα καθορίζει την
γραφειακή εγκατάσταση τους, την υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΑΝΠΥ καθώς και
τις απαραίτητες δικλείδες ελέγχου (άδεια λειτουργίας - σήµα ΕΟΤ) ως ισχύουν για
όλα τα τουριστικά γραφεία, χωρίς καµία διάκριση. Επίσης, θα πρέπει να
προβλεφθούν και να εφαρµοσθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές οργάνωσης και
λειτουργίας των Οργανωτών Συνεδρίων (άδεια λειτουργίας - σήµα ΕΟΤ).
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