ΓΝΩΜΗ ΣΗ Ο.Κ.Ε.
ΕΠΙ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΝΟΜΟΤ
«Θεματικόσ Σουριςμόσ - ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ - ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ
πλαιςίου ςτον τομζα του τουριςμοφ και τθσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ - ςτιριξθ τουριςτικισ
επιχειρθματικότθτασ και άλλεσ διατάξεισ»

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Στισ 23 Νοεμβρίου 2018, εςτάλθ ςτθν Ο.Κ.Ε. προσ γνωμοδότθςθ Σχζδιο Νόμου από το Υπουργείο
Τουριςμοφ με κζμα: ««Θεματικόσ Σουριςμόσ - ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ - ρυκμίςεισ για τον
εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου ςτον τομζα του τουριςμοφ και τθσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ ςτιριξθ τουριςτικισ επιχειρθματικότθτασ και άλλεσ διατάξεισ».
Η Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Ο.Κ.Ε., αποφάςιςε να γνωμοδοτιςει επί του Σχεδίου Νόμου και ςφςτθςε
Επιτροπι Εργαςίασ αποτελοφμενθ από τουσ κ.κ. Γεώργιο Γωνιωτάκθ, Γεώργιο Αμβράηθ, Ιωάννθ
Ποφπκο και ταφρο Κουτςιουμπζλθ.
Ωσ πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εργαςίασ ορίςτθκε ο κ. Γ. Γωνιωτάκθσ, Αντιπρόεδροσ τθσ Ο.Κ.Ε. Στισ
εργαςίεσ τθσ Επιτροπισ Εργαςίασ ςυμμετείχε ωσ εμπειρογνϊμονασ ο κ. Νικόλαοσ Ζωθτόσ. Από
πλευράσ Ο.Κ.Ε. μετείχε θ επιςτθμονικι τθσ ςυνεργάτθσ Δρ Αφροδίτθ Μακρυγιάννθ, θ οποία είχε τθν
επιςτθμονικι ευκφνθ και τον επιςτθμονικό ςυντονιςμό τθσ Ο.Κ.Ε.
Η Ολομζλεια τθσ Ο.Κ.Ε., αφοφ ολοκλιρωςε τθ ςυηιτθςθ για το κζμα ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 13θσ
Φεβρουαρίου 2019, διατφπωςε τθν υπ’ αρικμ. 325 Γνϊμθ τθσ.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
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Το παρόν νομοςχζδιο ζρχεται να καλφψει τθν απουςία ρυκμίςεων για τισ Ειδικζσ Μορφζσ Τουριςμοφ, ςτο
πλαίςιο τθσ προςπάκειασ ανάδειξθσ και αξιοποίθςθσ όλων των πλεονεκτθμάτων που ζχει θ Ελλάδα και με
ςτόχο τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου. Οι ςχετικζσ ρυκμίςεισ ζρχονται μετά από μακροχρόνιεσ
ςυηθτιςεισ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ, τισ διαδικαςίεσ και τα οφζλθ
των Ειδικϊν Μορφϊν Τουριςμοφ. Ωςτόςο το όλο ηιτθμα, αυτό τθσ ανάπτυξθσ του Θεματικοφ Τουριςμοφ,
προςεγγίηεται με γενικζσ και αόριςτεσ ρυκμίςεισ και με τελικό αποτζλεςμα τθν αδυναμία ουςιαςτικισ
κάλυψθσ των κενϊν που υπιρχαν.
Επιπρόςκετα θ όλθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ του Νομοςχεδίου και θ προωκοφμενθ ψιφιςθ του με τθν
μορφι του κατεπείγοντοσ ςτερείται οιαςδιποτε αιτιολόγθςθσ. Η προςπάκεια ρφκμιςθσ του κεματικοφ
τουριςμοφ, χωρίσ να ζχει προθγθκεί επαρκισ διάλογοσ με τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ φορείσ, οφτε
κοινωνικόσ διάλογοσ ςτο πλαίςιο τθσ ΟΚΕ ϊςτε να ςυγκεντρωκοφν οι απόψεισ όλων των κοινωνικϊν
εταίρων που άμεςα ι ζμμεςα ςυνδζονται με τον τουριςτικό τομζα, ςτερεί τθν δυνατότθτα διαμόρφωςθσ
ςυγκεκριμζνων παρεμβάςεων ευρείασ αποδοχισ που κα μποροφςαν να βελτιϊςουν το όλο πλαίςιο
ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ των Ειδικϊν μορφϊν Τουριςμοφ.
Συγκεκριμζνα ςτο Ρρϊτο Μζροσ (άρκρα 21-23) του κατατεκζντοσ Σχεδίου Νόμου γίνεται απλά καταγραφι
και μια απόπειρα εννοιολογικισ περιγραφισ/οριςμοφ των δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ μποροφν να
αποτελζςουν μορφζσ κεματικοφ τουριςμοφ. Είναι πράγματι αναγκαία προχπόκεςθ για τθν επιμικυνςθ
τθσ τουριςτικισ περιόδου θ ανάδειξθ όλων των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων που ζχει θ Ελλάδα
(πολιτιςμόσ, γεωγραφικι κζςθ, γεωποικιλότθτακ.λ.π.) και θ δθμιουργία ςυγκεκριμζνων και ςτοχευμζνων
τουριςτικϊν προϊόντων με βάςθ αυτά. Ωςτόςο, αξιολογϊντασ θ ΟΚΕ το ςφνολο των προτεινόμενων
διατάξεων κεωρεί ότι αυτό δεν επιτυγχάνεται, κακϊσ το παρόν νομοςχζδιο περιλαμβάνει αρκετοφσ
«αόριςτουσ προςδιοριςμοφσ δραςτθριοτιτων» και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ απουςιάηει τελείωσ το
«πλαίςιο λειτουργίασ» τουσ. Ζχουμε, δθλαδι από τθ μία πλευρά κατθγορίεσ κεματικοφ τουριςμοφ για τισ
οποίεσ επιχειρείται να δοκεί ζνασ γενικόσ οριςμόσ -πράγμα εξαιρετικά δυςχερζσ- και ςτθ ςυνζχεια
παραμζνουν τελείωσ αρρφκμιςτεσ και ζχουμε ςε άλλο ςθμείο του ίδιου νομοςχεδίου ςυγκεκριμζνεσ
επιμζρουσ ρυκμίςεισ όπωσ θ πρόβλεψθ για τθ δθμιουργία μθτρϊων (π.χ. Μθτρϊο διοργανωτϊν
ςυνεδρίων) και θ χοριγθςθ Ειδικοφ Σιματοσ λειτουργίασ (Τουριςμοφ Ακλθτικισ Αναψυχισ – Ρεριπζτειασ).
Ειδικότερα θ ΟΚΕ επιςθμαίνει τα ακόλουκα:
Α. Αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ οποιαςδιποτε μορφισ τουριςμοφ είναι να διαμορφωκεί ζνα
ςυγκεκριμζνο και ξεκάκαρο περίγραμμα κάκε δραςτθριότθτασ τθν οποία επικυμοφμε να χαρακτθρίςουμε
επιςιμωσ ωσ «τουριςτικι» και να τεκοφν οριςμζνοι ςτοιχειϊδεισ κανόνεσ και προχποκζςεισ για τθν
άςκθςι τθσ (κανόνεσ οι οποίοι κα είναι κατά το δυνατόν οριηόντιοι, με τισ απαραίτθτεσ αςφαλϊσ
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διαφοροποιιςεισ).Η αόριςτθ αναφορά ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται το
οιοδιποτε πλαίςιο λειτουργίασ, δθμιουργεί ςτθν πράξθ τεράςτια ηθτιματα και παρενζργειεσ. Ππωσ για
παράδειγμα ςτο «άρκρο 20» που αναφζρεται ςτον «Τουριςμό Υγείασ», δεν περιλαμβάνεται καμία ζνδειξθ
ωσ προσ το πλαίςιο λειτουργίασ (προδιαγραφζσ υποδομϊν, ςυνεργαςία με αςφαλιςτικοφσ φορείσ,
ηθτιματα ειςόδου – παραμονισ ςτθ χϊρα αςκενϊν και ςυνοδϊν εκτόσ τθσ ΕΕ, κλπ).
Β. Είναι άλλο θ κατάργθςθ τθσ γραφειοκρατίασ και θ απλοφςτευςθ τθσ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ των
επιχειριςεων που αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ χϊρασ
μασ (και πράγματι τα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα προσ αυτι τθ κατεφκυνςθ) και άλλο
θ «επιλεκτικι απορρφκμιςθ». Ο τουριςμόσ αποτελεί τον πλζον ευαίςκθτο τομζα τθσ οικονομίασ και το
οποιοδιποτε ατυχζσ / δυςτυχζσ ςυμβάν μπορεί να προκαλζςει τζτοια δυςφιμιςθ ςτθ χϊρα μασ που κα
χρειαςτοφν τεράςτια χρθματικά ποςά (που ςε αντίκεςθ με άλλεσ χϊρεσ δεν διακζτουμε) και πολφσ χρόνοσ
προκειμζνου να καλφψουμε το χαμζνο ζδαφοσ.
Η ΟΚΕ κεωρεί ότι θ πρόβλεψθ για παροχι υπθρεςιϊν, ςτο πλαίςιο του κεματικοφ τουριςμοφ, χωρίσ να
γίνεται ρθτι αναφορά-παραπομπι ςε διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ

που ιδθ υφίςτανται από άλλεσ

διατάξεισ κα δθμιουργιςει ςθμαντικά προβλιματα. Για παράδειγμα, οι υπθρεςίεσ φιλοξενίασ δεν
μποροφν να παρζχονται από οποιονδιποτε, αλλά μόνο από καταλφματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 1
του Ν.4276/2014 και ζχουν αδειοδοτθκεί ςχετικά- και αυτό πρζπει να προβλζπεται ρθτά ςτο ςχζδιο
νόμου. Το ίδιο επίςθσ ιςχφει και για τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται μζχρι ςιμερα από τα τουριςτικά
γραφεία. Θα πρζπει να οριςτεί ρθτά πωσ εφόςον οι προβλεπόμενεσ από το ςυγκεκριμζνο νομοςχζδιο
υπθρεςίεσ (λόγω τθσ φφςθσ τουσ ι του γεγονότοσ πωσ ςυνδυάηονται και με άλλεσ ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ)
παρζχονται, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, από επιχειριςεισ που ζχουν άδεια τουριςτικοφ
γραφείου, θ υποχρζωςθ λιψθσ τθσ ςχετικισ άδειασ δεν μπορεί να παρακαμφκεί με το παρόν ςχζδιο
νόμου.
Συνοψίηοντασ, δεν κεωροφμε πωσ προςδίδει αξία ςτο τουριςτικό προϊόν τθσ χϊρασ θ ρθτι πρόβλεψθκαταγραφι μορφϊν κεματικοφ τουριςμοφ, που λόγω τθσ ευρφτθτάσ τουσ δεν μποροφν να οριςτοφν, οφτε
να περιγραφοφν επακριβϊσ και επομζνωσ οφτε να τεκοφν κάποιεσ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ ωσ προσ τον
τρόπο άςκθςισ τουσ. Ρροτείνεται επομζνωσ οι προβλζψεισ του ςχεδίου νόμου να περιοριςτοφν ςε
ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ κεματικοφ τουριςμοφ των οποίων είναι δυνατι θ ρφκμιςθ και θ αναλυτικι
καταγραφι των προχποκζςεων αςκιςεων τουσ, προκειμζνου να υπάρχει αςφάλεια δικαίου και
ταυτόχρονα να διευκολφνονται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτζσ.
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Κρίνεται επίςθσ αναγκαίο ςτισ περιπτϊςεισ δραςτθριοτιτων που εντάςςονται ςτισ κεματικζσ μορφζσ
τουριςμοφ και θ άςκθςθ τουσ επιτρζπεται κατόπιν ςχετικισ αδειοδότθςθσ να γίνεται ρθτι αναφορά ότι
αυτζσ μποροφν να αςκοφνται μόνο από νόμιμα αδειοδοτθμζνθ επιχείρθςθ.
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ΙΙ. ΚΑΣ’ΆΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Άρκρο 6: «Ακλθτικόσ Σουριςμόσ»
Στο άρκρο 6 προτείνεται αντί του όρου «Ακλθτικόσ Τουριςμόσ» να χρθςιμοποιείται ο όροσ «Τουριςμόσ
Υπαίκριων Δραςτθριοτιτων Αναψυχισ», κακϊσ αυτόσ ςυνάδει περιςςότερο και με τον όρο που
χρθςιμοποιείται ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, αλλά και με τθν επιχειρθματικι πρακτικι ςτθ χϊρα
μασ.

Άρκρο 17: «Διοργάνωςθ υνεδρίων»
Ππωσ αναφζρεται ςτθνπαρ. 2 θ διοργάνωςθ ςυνεδρίων «...εκτόσ από τα τουριςτικά γραφεία, μπορεί να
πραγματοποιείται και από φυςικά και νομικά πρόςωπα, καθϊσ και από ςωματεία και ενϊςεισ προςϊπων
που οφείλουν ςτο διακριτικό τίτλο τουσ ή ςτουσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ τουσ να περιζχουν τον όρο
«Συνεδριακζσ Υπηρεςίεσ» (Congress)».
Η ΟΚΕ κεωρεί ότι προτεινόμενθ διάταξθ κα πρζπει να απαλθφκεί, κακϊσ ζρχεται ςε ευκεία ςφγκρουςθ με
τον Νόμο 393/76 «Ρερί ιδρφςεωσ και λειτουργίασ τουριςτικϊν γραφείων», όπου ςτο άρκρο 1,
παράγραφοσ 2δ ορίηεται ότι ζργο των τουριςτικϊν γραφείων τθσ χϊρασ μεταξφ άλλων είναι και «..θ
διαμεςολάβθςθ δια τθν οργάνωςθ πάςθσ φφςεωσ ςυνεδρίων».
Η διοργάνωςθ ςυνεδρίων αμιγϊσ από τουριςτικά γραφεία είναι αυτονόθτθ και δικαιολογθμζνθ, κακϊσ
ανεξαρτιτωσ του πλικουσ των ςυμμετεχόντων απαιτείται θ παροχι μίασ ςειράσ υπθρεςιϊν προσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ, όπωσ θ μαηικι μετακίνθςθ και θ φιλοξενία τουσ ςε καταλφματα και ξενοδοχεία, θ
περιιγθςι τουσ ςε δθμοφιλι αξιοκζατα τθσ εκάςτοτε περιοχισ ςυνοδευόμενθ από ξενάγθςθ, θ ςίτιςθ και
διαςκζδαςι τουσ. Ρρόκειται ακριβϊσ για τισ δραςτθριότθτεσ που εκ του νόμου παρζχουν τα τουριςτικά
γραφεία και ςωςτά ο νομοκζτθσ όριςε να απαιτείται ςχετικι άδεια, ικανότθτα και εμπειρία παροχισ
αυτϊν.

Άρκρο 21: «Ηλεκτρονικό Μθτρώο Ιατρικοφ Σουριςμοφ»
Το Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Ιατρικοφ Τουριςμοφ αφορά μια ςυγκεκριμζνθ ειδικι μορφι τουριςμοφ και
επομζνωσ θ ΟΚΕ προτείνει αυτό να τθρείται ςτο Υπουργείο Τουριςμοφ και να διαςυνδζεται με το
Υπουργείο Υγείασ.
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Άρκρο 30: «Κφρια Ξενοδοχειακά Καταλφματα»
Η ΟΚΕ κεωρεί ότι θ δυνατότθτα του ςυγκεκριμζνου άρκρου δεν κα πρζπει να παρζχεται ςτουσ ξενϊνεσ
νεότθτασ.

Άρκρο 31: «Καταχώριςθ γνωςτοποίθςθσ»
Η ΟΚΕ ςυμφωνεί με το ςκοπό τθσ ςυγκεκριμζνθσ ρφκμιςθσ επιςθμαίνει όμωσ πωσ θ διαδικαςία κα
μποροφςε να γίνεται αυτόματα- χωρίσ να χρειάηεται να μεςολαβιςει θ επιχείρθςθ.

Άρκρο 32: «Διαδικαςία κατάταξθσ τουριςτικών καταλυμάτων- ζγκριςθ διακριτικών τίτλων ΕΕΔΔ»
Η ΟΚΕ επιςθμαίνει ότι το Ξ.Ε.Ε. το οποίο διακζτει Μθτρϊο με τουσ διακριτικοφσ τίτλουσ των ξενοδοχείων
και επομζνωσ μπορεί να πραγματοποιεί το ςχετικό ζλεγχο, είναι επιβεβλθμζνο να ςυμμετάςχει ςτθν όλθ
διαδικαςία, ανεξαρτιτωσ του ποιοσ κα αποφαςιςτεί να είναι ο φορζασ ζγκριςθσ των διακριτικϊν τίτλων
των ενοικιαηόμενων δωματίων.

Με τθν ςυμμετοχι του Ξ.Ε.Ε δεν κα υπάρχει κίνδυνοσ ταφτιςθσ

διακριτικϊν τίτλων ξενοδοχείων – ενοικιαηομζνων δωματίων – διαμεριςμάτων, κα προςτατεφονται
πλθρζςτερα οι καταναλωτζσ και κα αποφεφγονται άςκοπεσ χρονοβόρεσ και δαπανθρζσ δικαςτικζσ
διενζξεισ μεταξφ των εμπλεκόμενων επιχειριςεων.

Άρκρο 35: «Διοίκθςθ- διαχείριςθ- εκμετάλλευςθ και χωροκζτθςθ τουριςτικών λιμζνων»
παρ. 3
Η ΟΚΕ εκτιμά ότι για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ παραχωριςεων, κακϊσ και τθν προςζλκυςθ
μεγαλφτερου αρικμοφ ιδιωτικϊν επενδυτικϊν εταιρειϊν προσ όφελοσ τθσ ανάπτυξθσ κα πρζπει να δίνεται
θ δυνατότθτα για παραχϊρθςθ και ςε εταιρείεσ χωρίσ τθν υποχρεωτικι ςυμμετοχι των ΟΤΑ.
Επιπρόςκετα επιςθμαίνεται ότι χριηει ιδιαίτερθσ προςοχισ από τουσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ και τουσ
αρμόδιουσ φορείσ θ όλθ διαδικαςία κακϊσ το υφιςτάμενο πλαίςιο αδειοδότθςθσ είναι αςαφζσ.

παρ. 4 β.
Η ΟΚΕ κεωρεί ότι θ προτεινόμενθ ρφκμιςθ αντίκειται ςτο αυτοδιοίκθτο των Οργανιςμϊν Λιμζνων, κακϊσ
πλζον δίνεται θ αρμοδιότθτα ςτον αρμόδιο Υπουργό Τουριςμοφ για χωροκζτθςθ τουριςτικοφ λιμζνα εντόσ
ηϊνθσ υφιςτάμενου εμπορικοφ λιμζνα, χωρίσ να απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ των φορζων Διοίκθςθσ και
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Λειτουργίασ των εμπορικϊν λιμζνων. Εκτιμάται ότι θ εν λόγω διάταξθ εμμζςωσ τροποποιεί ρθτι διάταξθ
του άρκρου 22 του Ν..2971/2001, αντίκειται ςτισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ που ζχουν υπογραφεί με τουσ
Οργανιςμοφσ Λιμζνων, παρεμβαίνει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ χωροταξικισ ςχεδίαςθσ των λιμζνων και τθσ εν
γζνει εκμετάλλευςθσ και εγείρει μείηονα κζματα αρμοδιοτιτων. Θεωροφμε κατά ςυνζπεια ότι το
τελευταίο εδάφιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ παραγράφου «Αν ο φορζασ του προηγοφμενου εδαφίου δεν
αναλάβει πρωτοβουλία και η χωροθζτηςη του τουριςτικοφ λιμζνα κρίνεται ςκόπιμη για λόγουσ δημοςίου
ςυμφζροντοσ, είναι δυνατή η ανάληψη τησ ςχετικήσ πρωτοβουλίασ από τον Υπουργό Τουριςμοφ με ςκοπό
τη χωροθζτηςη του τουριςτικοφ λιμζνα» κα πρζπει να απαλειφκεί.

Άρκρο 62: «Παρατθρθτιριο Σουριςμοφ»
Η ΟΚΕ προτείνει να ςυμμετάςχει ςτο Ραρατθρθτιριο Τουριςμοφ και ζνασ εκπρόςωποσ των εργαηομζνων.

Άρκρο 63: «Ρυκμίςεισ για τα ξενοδοχεία ςυνιδιοκτθςίασ (condohotels)»
Η ΟΚΕ κεωρεί ότι θ ίδρυςθ ξενοδοχείων ςυνιδιοκτθςίασ πράγματι μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ του
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ αρκεί να διαςφαλίηεται ότι ςυνοδεφεται από τθν παροχι ποιοτικϊν
ξενοδοχειακϊν υπθρεςιϊν. Για το λόγο αυτό κρίνεται ςκόπιμο το τμιμα των εγκαταςτάςεων που
μεταβιβάηονται - ενοικιάηονται μακροχρόνια να υπολείπεται των χωρϊν διαμονισ του ξενοδοχείου και να
μθν υπολογίηονται επί τθσ ςυνολικϊσ δομοφμενθσ ι δομθμζνθσ επιφάνειασ του ξενοδοχείου
ςυνιδιοκτθςίασ.
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