Ηµ/νία: 28/03/2014

∆.Τ.ΗΑΤΤΑ: Νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Μοιραίο για τον Τουρισµό
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έφερε προς ψήφιση στη Βουλή ένα
νοµοσχέδιο «σκούπα», το οποίο -στο όνοµα της ενίσχυσης του ανταγωνισµού στον
τουρισµό- ενσωµατώνει, χωρίς ενδιαφέρον για τον αντίκτυπο στην ήδη ταλαιπωρηµένη
από τη µακροχρόνια κρίση ελληνική αγορά, σηµαντικό µέρος των προτάσεων της
πρόσφατης Έκθεσης του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισµό στην Ελλάδα.
Όσον αφορά τον τουριστικό τοµέα, µεταξύ άλλων:
• Επιτρέπει να εκδίδονται νέες άδειες κυκλοφορίας τόσο για νέα όσο και για
µεταχειρισµένα τουριστικά λεωφορεία.
Οι σχετικές προϋποθέσεις δεν θα
εκσυγχρονίσουν τον στόλο των τουριστικών λεωφορείων. Όσον αφορά δε τις
αντικαταστάσεις ήδη υπαρχόντων λεωφορείων, οι επαγγελµατίες που ήδη
δραστηριοποιούνται στο τουριστικό λεωφορείο θα οδηγηθούν µε µαθηµατική
ακρίβεια σε καταστροφή και έξοδο από το επάγγελµα.
• Το ήδη συρρικνωµένο στον υπέρτατο βαθµό µεταφορικό έργο των τουριστικών
λεωφορείων παραχωρείται και σε άλλους επαγγελµατικούς κλάδους, για να
το εκτελούν µε Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα (!), ενώ οι τελευταίοι δεν
υποχρεώνονται και πάλι να ανοίξουν στον ανταγωνισµό κοµµάτια του δικού τους
έργου. Ο κλάδος των τουριστικών λεωφορείων θα γονατίσει, χωρίς να έχει καν τη
δυνατότητα να συµµετάσχει στον πολυθρύλητο «υγιή ανταγωνισµό», όταν οι
«ανταγωνιστές» του θα έχουν όλα τα πλεονεκτήµατα.
Είναι απαράδεκτο να συµβεί αυτό, όταν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο -για µία ακόµη
φορά- δεν αγγίζει τα ΚΤΕΛ, την απελευθέρωση του έργου των οποίων έχει ζητήσει ο
ΟΟΣΑ, αλλά ούτε και τα ΤΑΞΙ, που η απελευθέρωση του έργου τους έχει µετατεθεί
ήδη πολλές φορές στις καλένδες…
ΖΗΤΟΥΜΕ από τους συναρµόδιους Υπουργούς να αποσύρουν άµεσα τις παραπάνω
διατάξεις του νοµοσχεδίου, και όσες άλλες είναι προβληµατικές, και να µην οδηγήσουν
σε εξαφάνιση ένα ολόκληρο κοµµάτι της ελληνικής αγοράς.
ΖΗΤΟΥΜΕ από τη Βουλή των Ελλήνων να µην ψηφίσει αυτές τις διατάξεις, διότι όποια
καταστροφή επέλθει τώρα, δεν θα µπορέσει να διορθωθεί ποτέ!
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