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Αμηφηηκε θπξία Τπνπξγέ,
Μεηά ηελ ζχζθεςε πνπ είρακε ζηηο 23 Μαξηίνπ 2015, ζην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, ζάο
θαηαζέηνπκε ππφκλεκα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ θνξέα καο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο εμεηάζεηε θαη λα
δξνκνινγήζεηε νπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ
απαζρνινχλ ηνλ θιάδν καο.
Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ, ελ πνιινίο, απφ ηηο πξφζθαηεο δηαηάμεηο πνπ
ςεθίζηεθαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε ζην παξά πέληε ησλ εθινγψλ.
Οη βαζηθνί άμνλεο ησλ πξνηάζεψλ καο ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
1. Μεηπώο Γιακπιηικών Τίηλων
Μέρξη πξφηηλνο, νη επηρεηξήζεηο ελνηθ/λσλ δσκαηίσλ αδεηνδνηνχληαλ απφ ηνλ ΔΟΣ ρσξίο λα
πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή θαηνρχξσζε ηνπ δηαθξηηηθνχ ηνπο ηίηινπ.
Ζ εμειηθηηθή πνξεία φκσο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ επηρεηξήζεψλ καο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
εηζεγήζεηο ηνπ θνξέα καο, νδήγεζαλ ην 2012 ζηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4070, κε ηνλ νπνίν ν ΔΟΣ
νξίζηεθε σο ην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ ηήξεζε κεηξψνπ δηαθξηηηθψλ ηίηισλ ησλ
επηρεηξήζεσλ ελνηθ/λσλ δσκαηίσλ.
ε δηάζηεκα ελφο έηνπο θαη δαπαλψληαο αμηφινγα πνζά, ν ΔΟΣ δηακφξθσζε ηηο θαηάιιειεο
πξνυπνζέζεηο ζην πιεξνθνξηαθφ ηνπ ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ηε δηαδηθαζία ηεο
ειεθηξνληθήο έθδνζεο αδεηψλ. Με ηηο αιιαγέο απηέο, θαηέζηε πιένλ δπλαηή ε αλαγξαθή ησλ
δηαθξηηηθψλ ηίηισλ ζηα Δηδηθά ήκαηα Λεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεψλ καο.
Με ηελ ππ’ αξ. 2295/ 18.3.2014 επηζηνιή, πνπ απεχζπλε ε .Δ.Δ.Γ.Γ.Δ. ζηνλ Γ. Γξακκαηέα
ηνπ ΔΟΣ θ. Λεηβαδά, επηζεκάλακε ηελ πξφζεζή καο γηα ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο
έγθξηζεο ησλ δηαθξηηηθψλ ηίηισλ, αθνχ ν θνξέαο καο, ιφγσ ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο
ζεσξεκέλσλ ηηκνθαηαιφγσλ, έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλα άηππν νξγαλσκέλν αξρείν
δηαθξηηηθψλ ηίηισλ/νλνκαζηψλ φισλ ησλ θαηαιπκάησλ ηεο Διιάδαο.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε, ινηπφλ, φισλ θαη δεδνκέλεο ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ ππήξρε εθ κέξνπο
καο, δεηήζακε λα αλαιάβνπκε ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ Γηαθξηηηθψλ Σίηισλ ησλ κειψλ
καο, ηα νπνία, ελ ζπλερεία, ζα απεπζχλνληαλ ζηνλ ΔΟΣ γηα λα πξνκεζεπηνχλ ηελ ζρεηηθή
θαηνρχξσζε.

Παξά ην αίηεκά καο, ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, κεηαβίβαζε αλη’ απηνχ ηελ αξκνδηφηεηα
ηήξεζεο δηαθξηηηθψλ ηίηισλ απφ ηνλ ΔΟΣ ζην Ξ.Δ.Δ., κε απφθαζε πνπ δεκνζηεχηεθε ζην
ΦΔΚ 14Β / 12.01.2015.
Σν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ ππεξεζία απηή, αλέξρεηαη ζηα 457,20 Δπξψ,
(ήηνη €307,20 γηα ηελ έγθξηζε ηεο νλνκαζίαο ηεο επηρείξεζεο
ζπλ €150 Δπξψ γηα ηελ θαηνρχξσζή ηεο).
Αληηιακβάλεζηε θπξία Τπνπξγέ, φηη θαινχκαζηε λα θαηαβάινπκε έλα πνζφ, ην νπνίν:
 αθελφο έρεη ήδε θαηαβιεζεί απφ ην ειιεληθφ δεκφζην, φηαλ απηφ ρξεκαηνδφηεζε ηνλ
ΔΟΣ γηα λα εθνδηαζηεί κε ην αλάινγν ινγηζκηθφ
 αθεηέξνπ επηβαξχλεη δπζαλάινγα ηνλ κηθξνκεζαίν επηρεηξεκαηία ησλ δχν, ηξηψλ ή
θαη πέληε δσκαηίσλ, αθνχ επί ηεο νπζίαο, ην κέηξν απηφ εμηζψλεη ηελ εηζθνξνδνηηθή
ηθαλφηεηα ηνπ «κηθξνχ» κε απηήλ ελφο «κεγάινπ»
Με ην κέηξν απηφ ε πνιηηεία δηαπξάηηεη εηο βάξνο ηνπ κηθξνκεζαίνπ επηρεηξεκαηία
θαηάθσξε αδηθία πνπ νθείιεη λα ηελ επαλνξζψζεη.
2. Έκδοζε Πιζηοποιεηικού Καηάηαξερ από ηο Ξ.Δ.Δ.
Ζ αμηνιφγεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε θαηάηαμε ελφο θαηαιχκαηνο ζην ζχζηεκα θιεηδηψλ, ήηαλ
έσο ηψξα απφξξνηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ κεραληθνχ, ν νπνίνο ζπκπιήξσλε ηνλ
πίλαθα κνξηνδφηεζεο ηνπ ΔΟΣ, αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ πιεξνχληαλ.
Να ζεκεηψζνπκε φηη, επί θπβεξλήζεσο Καξακαλιή, δαπαλήζεθαλ δψδεθα εθαηνκκχξηα
Δπξψ, πξνθεηκέλνπ ν ΔΟΣ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο απηνςίεο ζηα μελνδνρεία θαη ηα
ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ηεο ρψξαο θαη λα επηθπξψζεη ηελ θαηάηαμή ηνπο.
Σν έξγν απηφ φκσο, δπζηπρψο, δελ πινπνηήζεθε πνηέ.
Γηα ηελ πινπνίεζε, ινηπφλ, απηνχ ηνπ ήδε πιεξσκέλνπ – αιιά κε εθηειεζκέλνπ - έξγνπ,
εθδφζεθε πξφζθαηα ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 14Β / 12.01.2015), ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε
κε ην ΦΔΚ 69Β / 16.01.2015, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη φηη :





ηα ζήκαηα ιεηηνπξγίαο ΔΔΓΓ πνπ έρνπλ εθδνζεί βάζεη ηνπ πξντζρχζαληνο
ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο, παχνπλ λα ηζρχνπλ ηελ 31.12.2017
κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία νη επηρεηξήζεηο ελνηθ/λσλ δσκαηίσλ νθείινπλ λα
αμηνινγεζνχλ εθ λένπ, απηή ηε θνξά απφ ην Ξ.Δ.Δ. –έλαληη θαηαβνιήο παξαβφινπ
χςνπο €40
πιένλ ηνπ παξαβφινπ ππέξ ηνπ Ξ.Δ.Δ., ζα θαηαβάινπλ θαη ακνηβή ζηνλ
δηαπηζηεπκέλν θνξέα πνπ ζα ζπληάμεη ηελ ηερληθή έθζεζε κε ηα βαζκνινγνχκελα
θξηηήξηα
ην πηζηνπνηεηηθφ θαηάηαμεο πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ην Ξ.Δ.Δ. ζα έρεη πεληαεηή
δηάξθεηα, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαλεψλεηαη – επ’ ακνηβή - πξηλ ηε ιήμε ηνπ

Σε ζηηγκή πνπ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ καο απαξηίδνληαη, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, απφ
κνλάδεο δπλακηθφηεηαο 1-7 δσκαηίσλ, κε κέζε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνχο 3 κήλεο, είλαη
αθαηάιεπην ην πψο ζεζπίδνληαη ηέηνηα κέηξα.
Πξνθαλψο, ε ρξέσζε ησλ δηαπηζηεπκέλσλ θνξέσλ πξνο ηνλ επηρεηξεκαηία, γηα ηε ζχληαμε
ηεο ηερληθήο έθζεζεο, ζα είλαη αλάινγε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο πξνο ην θαηάιπκα, πνπ εγείξεη
ην εξψηεκα : πψο ζα αληαπεμέιζεη ζε απηά ηα βάξε κηα επηρείξεζε κηθξνχ κεγέζνπο πνπ
εδξεχεη ζε παξακεζφξην πεξηνρή, είηε λεζησηηθή ή νξεηλή;
Δίλαη επίζεο πξνθαλέο, φηη ην βάξνο ελφο πιεξσκέλνπ, αιιά κε πινπνηεκέλνπ, έξγνπ
κεηαθπιίεηαη ζηνλ ηδηψηε επηρεηξεκαηία.

πλεπψο, δειψλνπκε θάζεηα αληίζεηνη ζηελ ππνρξέσζε επαλαθαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε
πνζνχ, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ αλαηηηνιφγεηε θαη απζαίξεηε επαλαθαηάηαμή καο ζην ζχζηεκα
θιεηδηψλ θαη κάιηζηα πεληαεηνχο δηάξθεηαο.

3. Υποσπεωηική απενηόμωζε
Καηά ηελ πξφζθαηε ζχζθεςε πνπ είρακε, επηζεκάλζεθε απφ ηε ζχκβνπιφ ζαο θα
Υνλδξνκαηίδνπ, ε αλάγθε γηα πην ελδειερή θαζαξηφηεηα θαη εηδηθφηεξα γηα απεληφκσζε ησλ
θαηαιπκάησλ ηνπ θιάδνπ καο.
Δπ’ απηνχ, ζέινπκε λα δειψζνπκε φηη ηαζζφκαζηε, θαη’ αξράο, ππέξ ηεο ππνρξέσζεο
ηήξεζεο φισλ ησλ θαλφλσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ έλα θαζαξφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο επηζθέπηεο.
Δμάιινπ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη επηρεηξεκαηίεο ελνηθ/λσλ δσκαηίσλ κεξηκλνχλ θάζε
ρξφλν νη ίδηνη γηα ην απηνλφεην, θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απεληφκσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ θαηαιπκάησλ ηνπο.
Δλίνηε ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο, φπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε θιάδν, αθνχ θάπνηνη ακειείο
επηρεηξεκαηίεο δελ θξνληίδνπλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ.
Ζ έλζηαζή καο έγθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο ηνπ ΦΔΚ 69Β / 16.01.2015, ε νπνία
θαζηζηά κεηαμχ άιισλ ππνρξεσηηθή ηελ εηήζηα απεληφκσζε ησλ θαηαιπκάησλ καο απφ
«εμεηδηθεπκέλεο/πηζηνπνηεκέλεο ηδησηηθέο εηαηξείεο».
Ζ παξέκβαζε ηεο πνιηηείαο ζηελ επηινγή εηαηξείαο απεληφκσζεο ζπλεπάγεηαη έλα πξφζζεην
νηθνλνκηθφ βάξνο, ην νπνίν ζα απμήζεη θαηά πνιχ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο κηαο κηθξήο
επηρείξεζεο. Μνλαδηθφο θεξδηζκέλνο ζα είλαη ε ηδησηηθή εηαηξεία πνπ ζα σθειεζεί
νηθνλνκηθά απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ.
Πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε ζαο, φηη πνιιά απφ ηα κέιε καο είλαη κηθξνί επηρεηξεκαηίεο πνπ
εδξεχνπλ ζε κηθξά λεζηά (Λεηςνχο, Αγαζνλήζη, Σήιν, Κάζν, Υάιθε θιπ).
Αλαπφθεπθηα, ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ ζα έρνπλ δελ ζα είλαη δηφινπ επθαηαθξφλεηε,
αθνχ νη εηαηξείεο απηέο ζα κεηαβαίλνπλ ζε θάζε πεξηνρή ηεο ρψξαο, θαηά πεξίπησζε,
ρξεψλνληαο ηηο «εθηφο έδξαο» ππεξεζίεο ηνπο αδξά.
Θεσξνχκε φηη ην κέηξν απηφ έρεη θαζαξά θαη κφλν εηζπξαθηηθφ ραξαθηήξα έκκεζνπ θφξνπ.
Σν ζπνπδαηφηεξν φκσο είλαη φηη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, δειαδή ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ
πγηεηλήο, επηηπγράλεηαη ζην αθέξαην κε πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο, απφ ηνλ ίδην ηνλ
επηρεηξεκαηία.
Δπηπιένλ, κε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξνηείλνπκε λα δηελεξγνχληαη, ζα κπνξνχλ νη αξκφδηεο
ππεξεζίεο λα επηβάιινπλ θπξψζεηο ζε φζνπο επηρεηξεκαηίεο δελ ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα.
4. Μελέηε Ππόηςπερ Πεπιβαλλονηικήρ Γέζμεςζερ-Ν.4014/11 & Ν.4276/2014
Θεσξνχκε απαξάδεθηε θαη νηθνλνκηθά δπζβάζηαρηε ηελ επηβνιή θαηάζεζεο κειέηεο
«Ππόηςπερ Πεπιβαλλονηικήρ Γέζμεςζερ» ζε επηρεηξήζεηο κε δπλακηθφηεηα άλσ ησλ 20
θιηλψλ εθηφο πεξηνρψλ natura 2000 θαη άλσ ησλ 10 θιηλψλ ζε πεξηνρέο εληφο natura 2000,
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θηήξηα κε λφκηκεο άδεηεο απφ ηελ πνιενδνκία.
Οξζψο ν λνκνζέηεο εμαηξνχζε, κέρξη πξφηηλνο, ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο απφ απηή ηελ δηάηαμε.

Σέινο, δελ ζα παξαιείςνπκε λα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ πξφηαζε πνπ δηαηππψζαηε ε ίδηα,
θαηά ηε ζπλάληεζή καο, ε νπνία αθνξά ζηελ αλάγθε πιένλ γηα έιεγρν ησλ θαηαιπκάησλ,
φζν αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ δσκαηίνπ (έπηπια, ηκαηηζκφ θηι), αιιά θαη ηελ
ζπληήξεζε θαη αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
Ο ειεγθηηθφο κεραληζκφο πνπ πξνηείλνπκε ζα κπνξεί, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, λα
επηβάιιεη θπξψζεηο ζηνλ επηρεηξεκαηία πνπ δελ ζα κεξηκλά γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνηνηηθψλ
πξνδηαγξαθψλ, ηφζν ζηνπο εζσηεξηθνχο, φζν θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ
θαηαιχκαηνο.
Πηζηεχνπκε, επίζεο, φηη ε επηπιένλ βαζκνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ πνηνηηθέο
ππνδνκέο, έλαληη ησλ πην ζπκβαηηθψλ, είλαη θάηη πνπ ζα βνεζήζεη ζηε γεληθφηεξε
αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ θιάδνπ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνηείλνπκε λα εξγαζηνχκε απφ θνηλνχ θαη λα ζπλδηακνξθψζνπκε έλα
θαιχηεξν πιαίζην κνξηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεψλ καο.
πλνςίδνληαο, θπξία Τπνπξγέ, ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ καο ζηελ
ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ζηηο
παξακεζφξηεο πεξηνρέο, δελ αξθεί κφλν λα ραξαθηεξηζηεί σο επαηλεηή.
Πξέπεη λα βξεζνχλ παξάιιεια θαη ηξφπνη πνπ ζα εληζρχζνπλ ηνλ δείθηε βησζηκφηεηάο
απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
Όκσο, νη ηειεπηαίεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο θάζε άιιν παξά απνθφξηηδαλ ηνλ ήδε
επηβαξπκέλν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θιάδν καο.
Με ζηφρν ηελ απνδπλάκσζε ηνπ ΔΟΣ, ζεζπίζηεθε κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ κεηαβίβαζαλ
αξκνδηφηεηεο απφ ηνλ ΔΟΣ πξνο ην Ξ.Δ.Δ. θαη ηνλ ΔΣΔ.
Θεσξνχκε φηη ζα ζπκθσλήζεηε καδί καο ζην γεγνλφο, φηη νη αηπρείο απηέο κεηαξξπζκίζεηο
ζπλεπάγνληαη πξφζζεηα βάξε γηα ηνλ κηθξνκεζαίν επηρεηξεκαηία.
Δμίζνπ αηπρέο, είλαη θαη ην γεγνλφο, φηη ε έληαμε ησλ επηρεηξήζεψλ καο ζην Ξελνδνρεηαθφ
Δπηκειεηήξην Διιάδνο έγηλε κε φξνπο κνλνκεξνχο απφθαζεο, ρσξίο δειαδή λα ιεθζνχλ
ππφςε νη δηθέο καο πξνηάζεηο επί ηνπ ζέκαηνο.
Βιέπνπκε φηη νη ίδηεο νη αλάγθεο ηεο αγνξάο, επηβάιινπλ ηψξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ηελ
αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο Σνπξηζηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ππάξρεη
ηζφηηκε εθπξνζψπεζε φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηνπ
ηνπξηζκνχ.
Με ραξά θαη ειπίδα, ινηπφλ, δερφκαζηε ηηο δειψζεηο ζαο, ζην πξφζθαην ζπλέδξην ηήο
.Δ.Δ.Γ.Γ.Δ., φηη ζα ζηεξίμεηε ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζα ηνπο δψζεηε λέα
εξγαιεία γηα ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία.
Θέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη ζα πξνζαλαηνιηζηείηε ζηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο πνπ ζα
αλαγλσξίδεη θαη ζα πξνσζεί ηελ ηζνηηκία φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν.
Με γλψκνλα ηελ πξνψζεζε κηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηελ νπνία ζέζε ζα έρνπκε φινη,
κηθξνί θαη κεγάινη, δεηνχκε λα εμεηάζεηε ηηο πξνηάζεηο καο θαη λα πξνβείηε ζηηο δένπζεο
ελέξγεηεο.
Με ηηκή,
Δθ ηνπ Γ
Ο πξφεδξνο
Σνθνχδεο Παλαγηψηεο

