Καταδυτικά
πάρκα
και
εκπαίδευση στις νομοθετικές
πρωτοβουλίες
του
Υπ.
Τουρισμού
Μετά και την ολοκλήρωση της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη,
η κυβέρνηση βαδίζει σε μία ακόμη πιο παραγωγική περίοδο. Από
τους ρυθμούς αυτούς, δεν θα μπορούσε να μένει πίσω το
Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο υπό τη νέα ηγεσία του (Υπουργός
κ. Θεοχάρης, Υφυπουργός κ. Κόνσολας. Γεν. Γραμματέας κ.
Λούλης) έχει ορίσει τις άμεσες προτεραιότητές του για την
ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Στο πλαίσιο αυτό, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα
προωθηθούν δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες από μέρους της
ηγετικής ομάδας του Υπουργείου. Η μία, αφορά τον καταδυτικό
τουρισμό. Όπως έχει διαπιστωθεί, ο συγκεκριμένος τύπος
τουρισμού αναπτύσσει ένα υψηλής ποιότητας και κόστους προϊόν.
Τη στιγμή που έχει φανατικούς ακολούθους σε όλο τον κόσμο,
ανεξαρτήτως μάλιστα περιόδου (χειμώνα-καλοκαίρι).
Αυτή τη στιγμή υπάρχει διαμορφωμένο ένα ημιπλαίσιο, αλλά δεν
κρίνεται αρκετό. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το Υπουργείο
Τουρισμού τίθενται υπέρ του να γίνει εύκολη και μαζική η
δημιουργία των λεγόμενων καταδυτικών πάρκων. Μπορεί ένα
καταδυτικό πάρκο αυτό καθ’ αυτό να μην καθίσταται ως μία πλέον
επικερδής επιχείρηση, όμως από την ύπαρξη τέτοιων πάρκων η
τοπική κοινότητα ευνοείται σημαντικά. Αυτό έχει αποδειχθεί, σε
όλες τις περιοχές που υπάρχουν καταδυτικά πάρκα σήμερα.
Προφανώς, από τη στιγμή που υπάρχει ένα ημιπλαίσιο όπως
προαναφέρθηκε, από το Υπουργείο Τουρισμού απαιτούνται
στοχευμένες ενέργειες προς αποφυγή των στρεβλώσεων. Για τη

δημιουργία καταδυτικών πάρκων, επί παραδείγματι, με το υπάρχον
πλαίσιο δεν επιτρέπεται να γεμίζονται μέσα στο σκάφος οι
μπουκάλες οξυγόνου για τους δύτες. Αυτόματα, η εν λόγω
πρόβλεψη αποκλείει την καταδυτική κρουαζιέρα από πάρκο σε
πάρκο.
Είναι σημαντικό, επίσης ότι ο καταδυτικός τουρισμός προσελκύει
μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Τόσο από ανθρώπους που επιθυμούν
να επενδύσουν και να φτιάξουν νέα πάρκα, όσο και από
επιχειρηματίες που βρίσκεται υπό καθεστώς αδειοδότησης για
ανάλογες επενδύσεις τους.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Το έτερο νομοσχέδιο που θα καταθέσει άμεσα το Υπουργείο
Τουρισμού, αφορά σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα της
εκπαίδευσης (εποχικότητα, κατάρτιση, δια βίου). Υπάρχει
στόχευση ώστε να δοθεί μεγάλη έμφαση στις ξενοδοχειακές
σπουδές και σε αυτό το επίπεδο, προχώρησε η ίδρυση της σχολής
ξεναγών στη Θεσσαλονίκης. Συμπληρώνουμε, εδώ, πως η αντίστοιχη
σχολή στην Αθήνα αναμένεται να υποδεχθεί φέτος τους πρωτοετείς
σπουδαστές της.
Υπογραμμίζεται, πως με απόφαση της απελθούσας κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργήθηκαν 54 νέα τμήματα στον ευρύτερο τουριστικό
τομέα. Με το Υπουργείο ωστόσο να σχολιάζει, ότι αυτό έγινε
χωρίς υπόβαθρο και προοπτική λειτουργίας. Σε ρεαλιστικά
βήματα, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού σκοπεύει στην
ανωτατοποίηση των 8 ενεργών τμημάτων τουρισμού σε σχολές ανά
την Ελλάδα. Προς επίρρωση τούτου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
το Υπουργείο Τουρισμού θα υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με
αυτά τα 8 τμήματα, όντας πάντα βέβαια σε συνεργασία και
συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, θεσμοθετείται
το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Μεταξύ άλλων, οι κ.κ. Θεοχάρης, Κόνσολας, Λούλης επιδιώκουν να
δώσουν περαιτέρω επιχειρήματα ανάπτυξης του τουρισμού. Με βάση

τις πληροφορίες, το Υπουργείο είναι της άποψης ότι ο
τουριστικός κλάδος είναι εξαγωγικός, πρέπει να αναγνωριστεί ως
τέτοιος και με κάποιο τρόπο (σ.σ. σε συνεννόηση πάντα με το
Υπουργείο Οικονομικών), να δοθούν κίνητρα βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας. Βασικός άξονας αποτελεί κι η αποκλιμάκωση
των φορολογικών συντελεστών. Προς το παρόν, το θέμα βρίσκεται
υπό διαπραγμάτευση.
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