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ΗΑΤΤΑ: Ποιος είναι επιτέλους ο ρόλος της Αγροτουριστικής ΑΕ
Ο ΗΑΤΤΑ –όπως και πολλοί άλλοι κλαδικοί φορείς τουρισµού- πληροφορήθηκε µε έκπληξη από
δηµοσιεύµατα ότι «ολοκληρώνεται το σχέδιο θεσµικού πλαισίου, το οποίο εκπονεί οµάδα εργασίας
που έχει συσταθεί από τον περασµένο Ιούλιο µε πρωτοβουλία της Αγροτουριστικής και µε τη
συµµετοχή των εµπλεκόµενων φορέων».
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτά τα δηµοσιεύµατα, η Αγροτουριστική ΑΕ αναλαµβάνει το ρόλο
του νοµοθέτη επιχειρώντας να δηµιουργήσει νέα επαγγέλµατα και δοµές για το σύνολο σχεδόν των
κλάδων του τουρισµού.
Με αφορµή τα δηµοσιεύµατα αυτά και τις περιγραφόµενες σε αυτά απόψεις της Αγροτουριστικής ΑΕ,
θα θέλαµε να θέσουµε τα ακόλουθα –ρητορικά µάλλον- ερωτήµατα:
• Ο ρόλος της Αγροτουριστικής ΑΕ είναι να διατυπώνει και να υλοποιεί αναπτυξιακές προτάσεις ή
να νοµοθετεί;
• Ποιους θεωρεί αρµόδιους φορείς για να συµµετάσχουν στην επεξεργασία ενός σχεδίου θεσµικού
πλαισίου που αφορά τον τουρισµό, δεδοµένου ότι στους «εµπλεκόµενους φορείς» που αναφέρουν τα
δηµοσιεύµατα δεν περιλαµβάνονται ούτε οι θεσµικοί ούτε οι κλαδικοί φορείς του τουρισµού;
• Το γεγονός ότι οι παραπάνω περιγραφόµενες προτάσεις ανατρέπουν και προσβάλουν τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα και κεκτηµένα του συνόλου σχεδόν των νοµίµως σήµερα
λειτουργούντων τουριστικών επιχειρήσεων, δεν προβληµάτισε την «οµάδα εργασίας»;
• Η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία του τουρίστα καταναλωτή
(Π∆339/96, Οδηγία 90/314ΕΚ) µε την οποία οι περιγραφόµενες προτάσεις είναι παντελώς
ασύµβατες, δεν απασχολεί την Αγροτουριστική;
• Ποιος είναι τελικά ο σκοπός και ο ρόλος αυτής της Ανώνυµης Εταιρείας η οποία τελεί υπό
εκκαθάριση λόγω υπέρογκων χρεών και παρόλα αυτά συνεχίζει να δηµιουργεί προβλήµατα και µόνο
σε τοµείς του τουρισµού που δεν την αφορούν;
• Μήπως θα πρέπει επιτέλους να περιοριστεί στο αντικείµενο της υποστήριξης του προϊόντος που
λέγεται Αγροτουρισµός προκειµένου να επιτελέσει και το ρόλο για τον οποίο συστάθηκε;
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας στα γραφεία του ΗΑΤΤΑ (τηλ. 210 - 9223522, fax.
210 - 9233307, e-mail hatta@hatta.gr ή στα κινητά 6932 454270 και 6973 043504.

