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ΥΠΟΥΡΓΟΣ: 
Θέλω σήµερα να καλωσορίσω τον κ. Αβραµόπουλο που είχε την καλοσύνη 
να έρθει στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, και να εγκαινιάσει τη 
συνεργασία µας µε το Υπουργείο Τουρισµού. Γνωρίζετε ότι η ελληνική 
οικονοµία πατάει σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι η Εµπορική 
Ναυτιλία και ο άλλος είναι ο Τουρισµός ή ο ένας είναι ο Τουρισµός και ο άλλος 
η Εµπορική Ναυτιλία. Έχουµε κοινού ενδιαφέροντος θέµατα γι’ αυτό κάναµε 
αυτή την πρώτη σύσκεψη σήµερα το πρωί, για να βάλουµε µια ρότα, ένα 
µπούσουλα, να αποφασίσουµε κάποια πράγµατα και να συνεχίσουµε αυτή τη 
συνεργασία και στο µέλλον. 
Γνωρίζετε ότι η Κυβέρνηση, µε τη σύσταση του Υπουργείου Τουρισµού  
επενδύει σ’ αυτή τη µεγάλη βιοµηχανία όπως έκανε και στο παρελθόν και µε 
το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Θέλουµε λοιπόν µε αυτή τη συνεργασία 
που εγκαινιάζουµε µε το Υπουργείο Τουρισµού να βάλουµε µια ατζέντα 
θεµάτων και κοινών δράσεων µε βάση τις οποίες θα προχωρήσουµε στο 
µέλλον. Επιπλέον, θα συσταθεί µια επιτροπή η οποία θα εξετάσει 
συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν τα δύο Υπουργεία και θα προχωρήσει σε 
εισηγήσεις κοινών προγραµµατικών δράσεων.  Θα ακολουθήσουν 
προγραµµατικές συµφωνίες κοινής δράσης µε στόχο την ποιοτική 
αναβάθµιση στη θάλασσα και στην ξηρά. 
Τα θέµατα, της σηµερινής συνάντησής µας είναι η διαχείριση των µαρινών, 
είναι τα κρουαζιερόπλοια, τα σκάφη αναψυχής, το θαλάσσιο περιβάλλον και 
βέβαια η ποιότητα των ακτοπλοϊκών µας συγκοινωνιών.  
Καλωσορίζω λοιπόν τον κ. Αβραµόπουλο και εύχοµαι αυτή η συνεργασία 
σύντοµα να αποδώσει καρπούς. Το χρονοδιάγραµµα της συνεργασίας µας θα 
είναι βέβαια τετραετίας, αλλά πιστεύουµε ότι τα πρώτα δείγµατα γραφής θα 
µπορέσουµε να τα παρουσιάσουµε µέσα σ’ αυτό το καλοκαίρι. Σας 
ευχαριστώ. 
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω το φίλο και 
συνάδελφό µου Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας για αυτή τη συνάντηση και για 
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την εξαιρετική συνεργασία που είχαµε η οποία προήλθε ως κοινή 
πρωτοβουλία διότι όπως είναι γνωστό και σηµειώθηκε νωρίτερα από τον κ. 
Κεφαλογιάννη ο τουρισµός και µάλιστα στην αναπτυξιακή του διάσταση είναι 
άρρηκτα δεµένος µε την ναυτιλία. Η θεµατολογία που µας απασχόλησε 
παρουσιάσθηκε πριν λίγο από τον κ. Υπουργό και πράγµατι οδηγεί σε µια 
σειρά από αποφάσεις και συµπεράσµατα. Πρώτα απ’ όλα εγκαινιάζουµε µια 
διαρκή συνεργασία η οποία θα οδηγήσει σε συνέργιες που αφορούν στην 
τουριστική, θα έλεγα ποιοτική ανάπτυξη σε συνδυασµό πάντοτε µε την 
ποιοτική βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε επίπεδο ακτοπλοΐας, 
λιµανιών, µαρινών. Παράλληλα αναπτύσσονται κοινά προγράµµατα δράσεων 
για το περιβάλλον. Συζητήσαµε ακόµα και κοινή διαφηµιστική καµπάνια για 
την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα περιβάλλοντος και βέβαια 
τη δηµιουργία υψηλών στάνταρτς συνθηκών σε επίπεδο Υπηρεσιών. Ναυτιλία 
και Τουρισµός όπως όλοι γνωρίζουµε ήταν από δεκαετίες και παραµένουν οι 
πιο προσοδοφόροι τοµείς για την ανάπτυξη της χώρας µας. Αυτό που σήµερα 
εµείς ξεκινάµε είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και είµαι βέβαιος ότι σύντοµα θα 
δούµε απτά τα αποτελέσµατα των κοινών πολιτικών που πρόκειται να 
υιοθετήσουµε. Φέτος ζούµε όλοι τις µεγάλες αλλαγές που συντελούνται µε 
αφορµή τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Τα προγράµµατα, τα σχέδια κινούνται µε 
γρήγορους ρυθµούς. Εµάς µας ενδιαφέρει πολύ η αξιοποίηση του 
µεταολυµπιακού τοπίου επ’ ωφελεία  της ανάπτυξης και βεβαίως του 
τουρισµού µας. Σύντοµα λοιπόν οι συνεργάτες µας, οι επιτροπές που 
συγκροτούνται σε ανώτατο επίπεδο θα διαµορφώσουν ένα κοινό πλαίσιο 
δράσεων και συνεργειών. Η Κυβέρνηση έχει θέσει ως µια εκ των βασικών της 
προτεραιοτήτων την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Γνωρίζουµε πόσο 
πάσχει αλλά και που πάσχει αυτός ο τοµέας. Με γρήγορους ρυθµούς 
προχωράµε και µε ιδιαίτερη ικανοποίηση σας λέω ότι ολοκληρώθηκαν µε 
ταχύτατους ρυθµούς, εντυπωσιακούς για τα ελληνικά δεδοµένα, όλες εκείνες 
οι διαδικασίες που απαιτούντο για την κατάρτιση ενός νοµοσχεδίου βάσει του 
οποίου συστήνεται, οργανώνεται και αποκτά πολιτική, διοικητική και 
οργανωτική υπόσταση το νεοσύστατο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Με 
πολύ γρήγορους ρυθµούς ολοκληρώνουµε και τις άλλες διαδικασίες έτσι ώστε 
και από πλευράς υποδοµών να είµαστε έτοιµοι. Παράγουµε όπως πολιτική. 
Λύνουµε προβλήµατα τα οποία χρονίζουν.  ∆ιαπνεόµαστε από 
αντιγραφειοκρατική νοοτροπία και κυρίως αναδεικνύουµε αυτό που δυστυχώς 
παρατηρήθηκε ως ελάττωµα των Κυβερνήσεων στο παρελθόν, εσωτερικές, 
αγαστές συνέργιες και συνεργασίες. Με πολύ λοιπόν ιδιαίτερη χαρά σήµερα 
βρέθηκα εδώ φιλοξενούµενος στο ΥΕΝ. Σύντοµα ο κ. Κεφαλογιάννης θα 
βρεθεί και στους δικούς µας επίσης φιλόξενους χώρους και αυτό που σήµερα 
εγκαινιάζουµε να είστε βέβαιος ότι θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµο στο 
πνεύµα της νέας διακυβέρνησης που συγκεκριµένα προγράµµατα θα δώσουν 
αποτελέσµατα κυρίως στον τοµέα ανάπτυξης. Και πάλι ευχαριστώ τον κ. 
Υπουργό για τη φιλοξενία αλλά και τους συνεργάτες του για την εξαιρετική 
συνεργασία που ξεκινήσαµε και να είστε βέβαιοι ότι σύντοµα θα δούµε και τα 
αποτελέσµατα αυτών που σήµερα ξεκινήσαµε. Ευχαριστώ. 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και τώρα θα σας πω ότι είπε και ο κ. Υπουργός Τουρισµού, ότι 
δηλαδή θα ανταποδώσω την επίσκεψη, µόλις βεβαίως θα εγκατασταθεί το 
Υπουργείο Τουρισµού. Είναι σίγουρο ότι ο χώρος στέγασης του Υπουργείου 
Τουρισµού, το οποίο θα επιλέξει ο κ. Αβραµόπουλος, θα είναι αντάξιο και της 
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δικής του ιστορικής διαδροµής και βεβαίως του περιεχοµένου που οφείλει και 
θέλει να δώσει η Κυβέρνηση στο µεγάλο τοµέα του Τουρισµού. Είµαστε στη 
διάθεσή σας για ερωτήσεις. Θα σας παρακαλέσω µόνο οι ερωτήσεις σήµερα 
να είναι γύρω από το θέµα της κοινής µας δράσης. Τα δικά µας θα τα πούµε 
την ερχόµενη εβδοµάδα. 
 
κ. ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ: Κύριοι Υπουργοί, µια ερώτηση για το θέµα της κρουαζιέρας 
που καιει πάρα. Το στίγµα των προθέσεών σας πρώτον και δεύτερον, νοµίζω 
ότι ο κ. Βλάχος µπορεί να µας πει κάτι για το πρόβληµα που υπάρχει µε τα 
ηµερόπλοια από χθες στο Φλοίσβο. Υπάρχει πρόβληµα στο Φλοίσβο, να 
φύγουν και να έρθουν στο ΣΕΦ το οποίο δεν είναι έτοιµο. 
 
Γ.Γ. κ. ΒΛΑΧΟΣ: ∆υστυχώς, το θέµα του ΣΕΦ είναι ότι δεν είναι έτοιµο και για 
το καλοκαίρι δεν προβλέπεται να εξυπηρετηθούν τα µονοήµερα 
κρουαζιερόπλοια από τη µαρίνα του Φαλήρου, διότι έχει χαρακτηρισθεί ως 
περιοχή Ολυµπιακής Ασφάλειας. Κατά αυτό τον τρόπο θα τους 
φιλοξενήσουµε στον ΟΛΠ που έχει εξευρεθεί χώρος. 
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να πω ότι οι κρουαζιέρες, ιδιαίτερα στον 
Αργοσαρωνικό, είναι µια πολύ ζωντανή και προσοδοφόρα τουριστική 
δραστηριότητα. Κάθε χρόνο περίπου φιλοξενεί 250.000 τουρίστες. 
Αντιλαµβάνεσθε λοιπόν απαντώντας στο ερώτηµά σας, ότι και µας 
απασχόλησε και µας απασχολεί και µε συγκεκριµένες αποφάσεις θα 
σταθούµε κοντά στον τοµέα αυτό του ελληνικού τουρισµού. 
 
Β. ΤΖΗΜΤΣΟΣ: Κύριε Υπουργέ και κύριε Αβραµόπουλε µια και σας έχουµε 
εδώ, είµαστε στον Πειραιά, είµαστε κοντά στην Μαρίνα Ζέας όπου υπάρχει 
ένα πρόβληµα αυτό τον καιρό. Υπάρχουν αντιδράσεις των κατοίκων ως προς 
την παραχώρηση σε ιδιώτες της Μαρίνας όπου τσιµεντοποιείται µε 
αποτέλεσµα ένας από τους ελάχιστους χώρους πρασίνου και περιήγησης 
στον Πειραιά να τσιµεντοποιείται. Προτίθεστε να κάνετε πράξη αυτό που 
είχατε πει προεκλόγικά η Νέα ∆ηµοκρατία, να σταµατήσει να λειτουργεί η ΕΤΑ 
και ειδικότερα αυτή η σύµβαση. Υπάρχει σχετικό αίτηµα από το Νοµάρχη που 
λέει ακυρώστε τη σύµβαση. 
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορώ να σας πω ότι η πρώην Εταιρία Τουριστικών 
Ακινήτων µετεξελίσσεται σε έναν σύγχρονο Οργανισµό αναπτυξιακής φύσεως 
και ήδη στελεχώθηκαν οι βασικότερες θέσεις και αναφέροµαι στον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο που παρίσταται στην σηµερινή µας συνάντηση και θα 
σας πει δυο λόγια, ο καθηγητής ο κ. Χαριτάκης 
Εγώ θα αναφερθώ επιγραµµατικά στην πρώην ΕΤΑ. Μετασχηµατίζεται και 
εξελίσσεται σε Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και η 
σηµειολογική και συµβολική έννοια που αναφέρεται στο περιβάλλον απαντάει 
ευθέως στο ερώτηµά σας. Επανέρχεται στο αρχικό νοµοθετικό της πλαίσιο, 
γιατί πρέπει να πούµε ότι στο ξεκίνηµά της αυτή η ιδέα ήταν καλή. Απλώς 
πήρε στραβό δρόµο µε τον καιρό. Τα αναπτυξιακά προγράµµατα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη θα συνεχισθούν. Βελτιώσεις σαφώς θα γίνουν. Οι 
συµβάσεις που είναι καθ’ όλα νοµότυπες και νόµιµες θα συνεχισθούν. Για 
κάποια όµως θέµατα έχει επιληφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό η ∆ικαιοσύνη 
και περιµένουµε τις αποφάσεις της για να προσαρµόσουµε και την πολιτική 



 4

µας. Επί του συγκεκριµένου θέµατος θα παρακαλέσω τον κ. Χαριτάκη, τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο να σας δώσει τις εξηγήσεις. 
 
 κ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κ. Υπουργέ. Όπως διατύπωσε και ο κ. Υπουργός 
η συνέχεια θα διαφυλαχθεί  στο θέµα των συµβάσεων. Οπωσδήποτε, είναι 
αντιληπτό, έχει γίνει κατανοητό, οι αντιδράσεις των τοπικών φορέων σε πολλά 
σηµεία έχουν βάση και θα αξιολογηθούν. Αυτό που ζητάω από όλους και 
προφανώς από εσάς είναι µια κατανόηση λόγω του πολύ πρόσφατου, µικρού 
χρονικού διαστήµατος που έχω αναλάβει. Ήδη έχω ενηµερωθεί και 
προτίθεµαι να µιλήσω µε τους αρµόδιους φορείς για να δω πως θα µεθοδευτεί 
το όλο θέµα, πως θα λυθεί. Πάντως η Ζέα είναι ένα από τα πρώτα 
προβλήµατα που πρέπει να λυθεί.  
 
κ. ∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ: Καλή σας ηµέρα και στους δύο Υπουργούς. Ιδιαίτερα στον κ. 
Αβραµόπουλο. Το νεοσύστατο Υπουργείο εύχοµαι να αποδώσει τους 
καρπούς ανάλογα µε αυτό της αξίας του κ. Αβραµόπουλου. Νοµίζω κ. 
Αβραµόπουλε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται µια τέτοιου είδους 
συνεργασία. Θα ήθελα όµως να µου πείτε αν υπάρχει κάποια µελέτη 
λαµβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραµµα που εσείς µας είπατε. ∆ηλαδή 
είπατε ότι µέχρι  το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η εργασία, όλη 
αυτή η µελέτη. 
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αναφέρεστε σε θέµατα συνεργασίας των δύο 
Υπουργείων; Όχι δεν υπάρχει. Αυτό εγκαινιάζουµε σήµερα. Πριν λίγο τόσο ο 
κ. Υπουργός όσο και εγώ είπαµε ότι αναθέσαµε σε συνεργάτες µας ανώτατου 
υπηρεσιακού επιπέδου να επιληφθούν των θεµάτων της ατζέντας που 
σήµερα µας απασχόλησε αλλά και γενικότερα θεµάτων που αφορούν στα δύο 
Υπουργεία έτσι ώστε από εδώ και πέρα στους κοινούς τοµείς κυβερνητικών 
δράσεων να είµαστε κοντά το ένα Υπουργείο µε το άλλο. Και άφησα να 
εννοηθεί πρωτύτερα ότι το θέµα των εσωτερικών συνεργασιών αποτελεί µια 
καινοτοµία στα κυβερνητικά πράγµατα της χώρας. Η Κυβέρνηση δουλεύει 
µέσα σε πνεύµα αλληλεγγύης και σε πνεύµα συνεννόησης διότι ξέρουµε ότι 
είναι ευρύ το πεδίο των κοινών δραστηριοτήτων. Είµαστε δηλαδή αιχµάλωτοι 
της γραφειοκρατικής αντίληψης που θέλει τις αρµοδιότητες να χωρίζουν το 
Υπουργείο. 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ∆εν θα µπορούσε η πρώτη συνάντηση να πραγµατοποιηθεί µε 
άλλο Υπουργό. Έπρεπε να γίνει µε το Υπουργείο Τουρισµού, γιατί έχουµε 
πολλά κοινά θέµατα τα οποία άπτονται της ποιότητας του περιβάλλοντος των 
υπηρεσιών και του τουρισµού.  Ως Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, θα ήθελα 
να σας πω ότι αυτή η πρώτη συνάντηση είναι µόνο η αρχή. Στη συνέχεια θα 
συναντηθώ µε τον Υπουργό Αιγαίου µε τον οποίο έχουµε δικά µας θέµατα, να 
συζητήσουµε µε τον Υπουργό Ανάπτυξης µε τον οποίο θέλω να συζητήσουµε 
τα θέµατα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και µε τον Υπουργό 
∆ικαιοσύνης µε τον οποίο θα συζητήσω θέµατα που σχετίζονται µε την 
προσπάθεια που θέλει να κάνει το ΥΕΝ αλλά και η Κυβέρνηση για την 
προσέλκυση των υπηρεσιών στον Πειραιά. Αυτό που λέµε να γίνει ο Πειραιάς 
ένα µεγάλο ναυτιλιακό κέντρο µε όλες τις υποδοµές οι οποίες χρειάζονται και 
ασφαλώς αφορούν και σε θέµατα δικαιοσύνης. 
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κ. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ: Καληµέρα κ. Υπουργέ, καταρχήν ένα σχόλιο θα µου 
επιτρέψετε επειδή έχω γεννηθεί και έχω µεγαλώσει πάνω από τη µαρίνα Ζέας 
στον Πειραιά, ο Πειραιάς έχει 1% ελεύθερους χώρους, ένα κηπάκι που 
υπήρχε εκεί, ο Παπανικολής και δεν είναι ζήτηµα χρόνου κ. ∆ιευθύνοντα, είναι 
ζήτηµα αισθητικής που αναµφισβήτητα ο πολιτικός σας προϊστάµενος το έχει. 
Ένα κηπάκι ξηλώθηκε και στρώνουµε πλάκες σε µια πόλη τσιµεντούπολη 
όπως είναι όλο το οικοδοµικό συγκρότηµα γίνεται αυτή η ηλίθια κατά τη 
γνώµη µου επιλογή. 
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μην κουράζεστε, µε ακούτε κ. Ανανιάδη. Ήταν σαφής 
ο κ. Χαριτάκης και εγώ. Σε ότι αφορά  τις παρεµβάσεις µας σε 
προαναγκελθέντα και προαποφασισθέντα σχέδια έδωσα ιδιαίτερη έµφαση 
κατά τη διάρκεια των πρώτων εισαγωγικών παρατηρήσεων στο θέµα 
περιβάλλον. Νοµίζω ότι αυτό σας απαντά. Αυτή τη κατάσταση βρήκαµε δεν 
θα την αφήσουµε όπως έχει µην ανησυχείτε. 
 
 κ. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ : Θέλώ να κάνω µια γενικότερη ερώτηση. Σαφέστατα η 
ναυτιλία και ο τουρισµός είναι οι δύο βασικο΄9ι πυλώνες της Ελληνικής 
οικονοµίας, αλλά ήθελα να µου λέγατε την άποψη σας για το πως θα 
µπορούσατε να δείτε  ενδεχοµένως στο µέλλον µια ενιαία πολιτική εποπτεία 
αυτών των δύο τοµέων ένα υπερυπουργείο Ναυτιλίας και Τουρισµού 
ενδεχοµένως θα ήτανε πολύ πιο δυνατό και αποτελεσµατικό, πόσο µάλλον 
που προεκλογικά ……… 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:   Ποιόν θέλετε να καταργήσετε να µας πείτε τώρα στην ερώτηση 
 
κ. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ:   Πόσο µάλλον που προεκλογικά η Ν.∆. µιλούσε για µικρό 
και ευέλικτο κυβερνητικό σχήµα, άλλο τώρα που προέκυψε πιο πολυάριθµο 
από το προηγούµενο.  
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κ. Ρουσσόπουλο, και βεβαίως τον 
κ. Πρωθυπουργό. 
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  Πάντως εµείς θα θέλαµε να είχαµε µια τέτοια …..   Γι΄ 
αυτό και ένα από τα κτίρια που εξετάζουµε βρίσκεται κοντά στην περιοχή του 
Πειραιά. 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Κρίµα που δεν  υπάρχει ΄τόσο µεγάλο κτίριο για τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες για να συστεγαστούµε, µια που ήδη έχουµε µεγάλο 
πρόβληµα που αφορά την στέγαση των υπηρεσιών µας. Μακάρι ένα µεγάλο 
κτίριο των Ο.Α. όπως αυτό στην Ν. Ιωνία που βρίσκεται κοντά στο Ολυµπιακό 
Στάδιο να ήταν κάπου στον Πειραιά και να µπορούσαµε να συστεγαστούµε. Η 
συνεργασία όπως καταλαβαίνεται θα ήταν η καλύτερη δυνατή. Και θα είναι 
πάραυτα.  
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Θα ήθελά να σας πω το εξής: Εµείς τελικά βρήκαµε 
κτίριο αυτή τη στιγµή στεγαζόµαστε κάτω από λειτουργικές και αξιοπρεπείς 
συνθήκες, µόνο που είµαστε διασπασµένοι το λεω έτσι για την ενηµέρωση 
σας. Έχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου µας δύο έδρες στις 
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εγκαταστάσεις µέχρι πρόσφατα του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού στην 
οδό Τσόχα και η δεύτερη έδρα µέσα στο Υπ. Ανάπτυξης στην οδό 
Μεσογείων. Συνεπώς αυτό που µέχρι τώρα πολλοί πίστευαν, δεν  ισχύει 
αποκτούµε όπως είπα πριν  και νοµική και πολιτική και οργανωτική και 
διοικητική υπόσταση. Συνεπώς το Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης πλέον υπάρχει 
και λειτουργεί και παράγει.   
 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλή σας µέρα, άκουσα προηγουµένως για συναντήσεις 
µε Υπουργό Αιγαίου, Ανάπτυξης ∆ικαιοσύνης δεν άκουσα για τον κ. 
Αλογοσκούφη αν θα έχετε κάποια συνάντηση επειδή κρατάει και τα κλειδιά 
του χρηµατοκιβωτίου  
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:   Θα απαντήσω σε αυτό µε τον κ. Αλογοσκούφη 
έχουµε ξεκινήσει καθηµερινές συνεργασίες διότι είναι αυτονόητο και καλά 
κάνατε και το θυµίσατε ότι όλα από εκεί περνούν. Θα ήθελα να πω ότι η 
συνεργασία µας είναι εξαιρετική διαπνέεται από µια πολύ σύγχρονη και 
αντιγραφειοκρατική νοοτροπία που µας επιτρέπει να διευθετούµε τα ζητήµατα 
µας µε µεγάλη ταχύτητα και να οδηγούµεθα στο να σας ανακοινώνουµε αυτά 
που σας ανακοινώσαµε προ λίγου.  
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:   Και κάτι άλλο, ξέρετε καλύτερα από µένα ότι ο χώρος της 
Εµπορικής Ναυτιλίας και γενικά οι ξένες επενδύσεις που αφορούν την 
ποντοπόρο ναυτιλία προστατεύονται από το Σύνταγµα και η συνεργασία µε το 
Υπ. Εθνικής Οικονοµίας είναι όχι απαραίτητη, αλλά αναγκαία διότι πολλές 
από τις αποφάσεις οι οποίες παίρνονται για πολύ σοβαρά θέµατα που 
αφορούν τον χώρο της Ε. Ν.  γίνονται µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του 
ΥΕΝ και του Υπ. Οικονοµίας. Μιλώ για το νόµο του 1953 περί ξένων 
επενδύσεων κατοχυρωµένο στο σύνταγµα στο 107 του Παλαιού  Συντάγµατος  
και του νέου συντάγµατος.  
 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άκουσα ότι θα έρθουν για τα ηµερόπλοια µέσα στο 
λιµάνι του Πειραιά. Το θέµα το οποίο προκύπτει είναι να θα πάρετε κάποια 
µέτρα για τον όγκο του διακινούµενου πλήθους τις µέρες που είναι περίοδος 
αδειών, όποιοι τέλος πάντων πάρουν άδειες, αν υπάρχει κάποια µέριµνα, ή 
αν θα το δείτε αυτό το θέµα, διότι από τον  Πειραιά δεν θα µπορεί να περάσει 
κανένας πλέον.  
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  Το θέµα του ελλιµενισµού κόστους και το κόστος των 
υπηρεσιών µας απασχολεί και είναι ένα απλό τα θέµατα που έχουν αναλάβει 
οι συνεργάτες µας να µετέλθουν και να µας κάνουν σύντοµα τις εισηγήσεις 
τους. Συνεπώς είναι θέµά ηµερών για να έχουµε µια ολοκληρωµένη 
απάντηση.  
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:   Όσο αφορά στο λιµάνι του Πειραιά είναι γνωστό ότι δεν ήταν η 
πρώτη επιλογή, ούτε των εταιρειών ούτε του ΥΕΝ, όµως είναι η ανάγκη των 
Ολυµπιακών Αγώνων η ανάγκη της Ασφάλειας των Ο.Α. Αυτά τα δύο, οι δύο 
Μαρίνες έχουν χαρακτηριστεί ως Ολυµπιακά Έργα  σχετίζονται µε την 
ασφάλεια των Ο.Α.  και δυστυχώς θα γίνουν κάποιες παραχωρήσεις 
τουλάχιστον για αυτό το διάστηµα αυτού  του καλοκαιριού  και βέβαια στο 
µέλλον, λύσεις τέτοιες που να εξυπηρετούν τα ηµερόπλοια. Εµείς πιστεύουµε 



 7

ότι  αυτή  η βιοµηχανία βοηθά πολύ είναι 250.000 άνθρωποι, ζουν ολόκληρα  
νησιά από τα ηµερόπλοια τα κοντινά νησιά εδώ του Πειραιά  και βέβαια 
πρόθεση του ΥΕΝ είναι να βοηθήσει όχι µόνο να διατηρηθεί αύτη η 
επιχειρηµατική δραστηριότητα αλλά να δώσουν όλες εκείνες τις απαραίτητες 
διευκολύνσεις για να λειτουργεί µε ένα τρόπο που θα προσφέρει στην 
οικονοµία εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά  και των νησιών µας.  
 
Κα ΚΑΖΑΤΖΗ: Καληµέρα, απευθύνοµαι και στους δύο, να ρωτήσω κάτι µε 
αφορµή κάποια γκαζάκι µια εµπρηστική επίθεση που έγινε στην Καλλιθέα 
δεχόµαστε µια  πρωτοφανή επίθεση από τα ξένα  ΜΜΕ. Θα ήθελα την 
απάντηση σας. 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα σας απαντήσει ο κ. Αβραµόπουλος εγώ την απάντηση µου 
την έδωσα το πρωί στο ΜΕGA. 
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι 
µια ασφαλής χώρα. Οι αρχές κάνουν καλά την δουλειά τους, οι διεθνείς 
συνεργασίες είναι σε καλό δρόµο. Και βέβαια η ίδια η φιλοξενία αυτής της 
χώρας  είναι εγγύηση όπως συνέβη σε πάρα πολλές διοργανώσεις στο 
παρελθόν που εστέφθησαν µε µεγάλη επιτυχία . Θυµίζω ότι στην Αθήνα έγινε 
το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Στίβου και όχι µονάχα δεν είχαµε κάποιο 
πρόβληµα, αλλά όταν χρειάσθηκε να επιχειρηµατολογήσω ως ∆ήµαρχος της 
Αθήνας  τότε στην ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή αυτό το παράδειγµα ήταν 
από τα πιο αξιόπιστα και πειστικά για το πως αντιλαµβανόµαστε εµείς το θέµα 
της ασφάλειας σε τέτοιου είδους µεγάλες διοργανώσεις. Ένα σχόλιο θα ήθελα 
µονάχα να κάνω, ο θόρυβος που προκαλείται διεθνώς  είναι πολύ πιο ισχυρός 
σίγουρα από τον θόρυβο των κροτίδων ή των γκαζακιών στα οποία 
αναφερθήκατε, αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει. Εγώ πιστεύω ότι οι Ο.Α. 
δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβληµα. Τι κρύβεται όµως πίσω από αυτές τις 
συντονισµένες οργανωµένες και άµεσες αντιδράσεις µε ένα τέτοιο συµβάν 
από εκείνα που καθηµερινά συµβαίνουν  σε όλες τις χώρες του κόσµου. Ας 
έχουµε λοιπόν εµπιστοσύνη στην Ελληνική κυβέρνηση, στις Αρχές, αλλά και 
στους Έλληνες πολίτες και να περάσουµε ένα µήνυµα σε όλο τον κόσµο ότι 
αύτη η χώρα ξέρει να προστατεύει την  ασφάλεια, γαλήνη και την σταθερότητα 
της.  
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Η κυβέρνηση έχει λάβει όλα τα µέτρα σε ξηρά και θάλασσα για 
να κάνουµε όχι µόνο τους καλύτερους Ο.Α. που έγιναν ποτέ, 
αναβαθµισµένους στην κοιτίδα που τους γέννησε, αλλά και τους 
ασφαλέστερους Ο.Α. Η έκκληση µου, είναι όπως και του κ. Αβραµόπουλου, 
να µην µπούµε στο παιγνίδι που παίζεται διεθνώς. Ενδεχοµένως 
υποκρύπτονται και κάποια συµφέροντα στα θέµατα της ασφάλειας ή  
οπουδήποτε αλλού, και να µεγεθύνουµε κάτι το οποίο δεν έχει µεγάλη ουσία. 
Θα σας πω ένα παράδειγµα, στους Ο.Α. του Σίδνει είχαµε παρόµοια γεγονότα 
µε την Ολυµπιακή Οικογένεια και η συµφωνία που έγινε µεταξύ των ΜΜΕ 
ήταν τέτοια θέµατα να µην βγουν την περίοδο των Ο.Α. Μιλάω για την 
απαγωγή κάποιων από την Ολυµπιακή Οικογένεια, ανακοινώθηκε µετά τους 
Ο.Α.. ∆εν θα παίξει η Ελλάδα και τα ΜΜΕ της Ελλάδας το παιγνίδι αυτών που 
θέλουν να πλήξουν την προσπάθεια των τελευταίων 100 ηµερών για να 
κάνουµε τους καλύτερους και ασφαλέστερους Ο.Α. Αυτό λοιπόν ζητούµε και 
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από σας, το κάνουν όλες οι χώρες τους κόσµου, το κάνουν οι ΗΠΑ στον 
Κόλπο, η Βρετανία, όλες οι χώρες του κόσµου. Εµείς δύο γκαζάκια άνευ 
ουσίας µε ένα ηχηρό κρότο τον οποίο  άκουσαν 30 περίοικοι δεν µπορούµε 
κάνουµε διεθνές θέµα στα διεθνή ΜΜΕ.  
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλες δύο ερωτήσεις παρακαλώ. ∆εν ξέρω να θέλετε 
να κάτσετε µε τον κ. Υπουργό άλλά έχω πάρα πολύ δουλειά στην Αθήνα κι 
έχω να διασχίσω µια δύσκολη διαδροµή και έχουµε αυτόν τον καιρό 
δυσκολίες.  
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μάλλον θέλει να δει και το θέµα της Ζέας. 
 
Κ. ΜΑΛΑΓΚΩΝΙΑΡΗΣ: Πριν κάνω την ερώτηση µου θα ήθελα παρακαλώ 
από τον κ. Αβραµόπουλο µια διευκρίνηση αναφέρατε προηγουµένως σε 
ερώτηση συναδέλφου ότι  θέµα του ελλιµενισµού και το κόστος των 
υπηρεσιών  είναι από τα θέµατα που µας απασχολούν. Όταν αναφέρεστε στο 
κόστος των υπηρεσιών εννοείται το κόστος των υπηρεσιών των λιµανιών 
προς τα πλοία ή το κόστος των υπηρεσιών συνολικά και των πλοίων προς 
τον επιβάτη. 
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:   Μας ενδιαφέρει συνολικά το θέµα εµάς ως 
Υπουργείο Τουρισµού. 
 
Κ. ΜΑΛΑΓΚΩΝΙΑΡΗΣ: Προχωράω στην ερώτηση µου. Τον περασµένο 
Ιανουάριο η ΈΝΩΣΗ ΤΩΝ Τουριστικών Πρακτόρων Ελλάδας είχε 
διαµαρτυρηθεί προς την τότε ηγεσία του  ΥΕΝ επειδή αδυνατούσε να 
προωθήσει πακέτα τουριστικά στο εξωτερικό επειδή δεν υπήρχαν 
καθορισµένα τα δροµολόγια  και οι τιµές των πλοίων της ακτοπ0λοίας της 
καλοκαιρινής περιόδου είναι κάτι το οποίο συµβαίνει τουλάχιστον την 
τελευταία 20ετία συνεχώς. Το ερώτηµα µου είναι αυτό θα υπάρξει αν όχι από 
αυτή εδώ από την επόµενη τουριστική περίοδο έγκαιρος προγραµµατισµός 
δροµολογίων και καθορισµός τιµών εισιτηρίων πλοίων που να είναι γνωστά 
και προς  τους τουριστικούς πράκτορες και στο επιβατηγό κοινό. Ευχαριστώ 
πολύ.  
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:   Η ερώτηση που θέτετε από µόνη της µε τον σκεφτικό 
που την συνοδεύει αποδεικνύει και την χρησιµότητα αυτών των  
συνεργασιών. Μέχρι πρότινος τέτοιες συνεργασίες ανάµεσα στον φορέα που 
εκπροσωπούσε τον Τουρισµό δεν έχει σηµασία αν δεν ήταν Υπουργείο και το 
Υπουργείο Ναυτιλίας δεν υπήρχε. Εκείνο που εµείς θέλουµε να πετύχουµε το 
συντοµότερο δυνατό να καταστήσουµε λειτουργικές και άνετες τις θαλάσσιες 
συγκοινωνίες. Πρόκειται από δω και πέρα να έχουµε εκατοντάδες χιλιάδες, 
εκατοµµύρια επισκεπτών που πρέπει σε κάθε τους βήµα να βρίσκονται 
µπροστά σε φιλόξενες και λειτουργικές συνθήκες. Φαινόµενα σαν και αυτά 
που εµµέσως υπαινίσσεστε θα τελειώσουν. Εκεί επενδύουµε αναπτυξιακά για 
το µέλλον του τόπου και πιστεύω ότι µέσα στο πνεύµα που ήδη έχουµε 
εγκαινιάσει και καλλιεργούµαι όλα τα ζητήµατα θα λύνονται. Και η θέληση 
υπάρχει και η πρόθεση 
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Κ. ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:    Καλή σας ηµέρα. Είπαµε για ηµερόπλοια, για λιµενικές 
υπηρεσίες, κάποιες πρώτες κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα κινηθείτε για 
την Ελληνική Κρουαζιέρα θα υπάρξει µέλλον για την Ελληνική Κρουαζιέρα ή 
θα περιοριστούµε στα ξένα κρουαζιερόπλοια. Ευχαριστώ. 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:       Ένα από τα θέµατα της Ατζέντας που συζητήσαµε σήµερα 
είναι τα θέµατα της ελληνικής κρουαζιέρας. Είναι ο Τουρισµός είναι βασικό 
κοµµάτι του κλάδου της ναυτιλίας του Κ/Ρ ,είναι να ξαναφέρουµε στην Ελλάδα 
την Ελληνική Κρουαζιέρα. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια της πολιτικής που 
χαράζουµε στην συζήτηση που κάνουµε µε τους συγκεκριµένους φορείς είναι 
αυτός ο κλάδος να αποκτήσει την δύναµη την αίγλη που είχε ώστε να 
βοηθήσει στην εθνική οικονοµία και στα νησιά της χώρας µας. Η Ε/Κ ως 
κλάδος ναυτιλιακός προστίθεται στην µεγάλη Ε.Ν. , την οποία θέλουµε όχι 
µόνο να διατηρήσουµε άλλα και να βοηθήσουµε να προχωρήσει ακόµα 
περισσότερο. Και είναι στις προθέσεις µας να λάβουµε και νέα µέτρα για το 
κοµµάτι στης κρουαζιέρας και ελπίζω να πετύχουµε το προσδοκώµενο 
αποτέλεσµα, που όπως καταλαβαίνω από την ερώτησης σας το εύχεστε και 
εσείς.  
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ;   Είπα και πρωτύτερα, ότι οι κρουαζιέρες που σήµερα 
φιλοξενούν τουλάχιστον µε βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουµε περίπου 
250.000 τουρίστες το χρόνο, τα µονοήµερα θα ενθαρρυνθούν, θα στηριχθούν. 
Πρέπει αυτός ο τοµέας να αναζωογονηθεί σύγχρονος όµως  η χώρα µας 
πρέπει να γίνει ιδιαίτερα ελκυστική και από πλευράς υποδοµών για την άφιξη 
εδώ µεγάλων  κρουαζιερόπλοιων. Ξέρετε πολύ καλά ότι  τα λιµάνια µας δεν 
είναι φτιαγµένα για να υποδέχονται τόσο µεγάλα σκάφη. Υπάρχουν ζητήµατα 
που αφορούν στο ειδικό µήκος βάθος των σκαφών αυτών και οι νέες 
υποδοµές σίγουρα αυτό θα το λάβουν υπόψη. Πάντως συµπληρωµατικά σε 
αυτά που είπε πριν από λίγο ο κ. Κεφαλογιάννης σαφώς στηρίζουµε µέσα 
από τα προγράµµατα µας την Ελληνική κρουαζιέρα, η οποία έχει τεράστια 
δυνατότητα  αν κρίνει κανείς από τους πολλούς προορισµούς που µπορούν 
να αναδειχθούν µε τα καινούργια τουριστικά µας προγράµµατα και 
αντιλαµβάνεστε τις θέλω να πω. Το Αιγαίο, το Ιούνιο, οι Σποράδες  πρέπει να 
αποκτήσουν δίκτυα για να συνδεθούν µε την Κρήτη. 

...................................... 
κα ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ:   Κύριε Υπουργέ σίγουρα οι Ο.Α. είναι µια καλή τονωτική 
ένεση για τον τουρισµό µας ωστόσο πολύ συχνά ακούµε εµείς οι συντάκτες 
και της ναυτιλίας και του τουρισµού φαντάζοµαι θα  το ακούσουν αργότερα 
από επιχειρηµατίες  παράπονα ότι η Ελλάδα δεν προέβαλε στο παρελθόν την 
Ελλάδα στο εξωτερικό, δε γινόταν συστηµατική προβολή στα Μ.Μ.Ε µε 
αποτέλεσµα και σήµερα µε αυτό το µικρό περιστατικό ή µεγάλο δεν ξέρω που 
έγινε σήµερα στην Καλλιθέα να προβάλλεται έως και εκρήξεις που 
σηµειώθηκαν ........∆εν έχουµε τίποτα να αντιπαραθέσουµε. Μήπως αυτό 
άλλαξε αλλάζει, πότε θα αλλάξει και πως ; Ευχαριστώ. 
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  Έχουµε πει κατά επανάληψη στο παρελθόν ότι 
δυστυχώς στη χώρα µας έχουν αντιληφθεί λανθασµένα την έννοια και τη 
σηµασία της προβολής και της διαφήµισης . Φέρνω πάντοτε ως 
χαρακτηριστικό παράδειγµα, αυτό που συµβαίνει µε άλλες χώρες 
ανταγωνιστικές τουριστικά µε την Ελλάδα και το επαναλαµβάνω . Η Ισπανία 
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διαθέτει 60 δις δρχ , το αποδίδω σε δρχ,  το χρόνο για τουριστική προβολή. Η 
γειτονική µας Τουρκία 40 δις δρχ και η Ελλάδα τουλάχιστον µε τα όσα είµαστε 
σε θέση να γνωρίζουµε φέτος κινείται στο 2,7 περίπου και µε δεδοµένο επίσης 
ένα λάθος είναι ήπιος ο χαρακτηρισµός να µη διασυνδεθεί το θέµα των 
ολυµπιακών αγώνων που από µόνο του είναι ζήτηµα και θέµα τουριστικής 
προβολής πρώτης γραµµής µε την προβολή της χώρας. Αυτά τελειώνουν . 
Εµείς πιστεύουµε ότι η διαφήµιση και προβολή εφόσον γίνεται µελετηµένα 
έξυπνα συστηµατικά και µεθοδευµένα και που ∆ε θα οδηγεί βεβαίως σε 
σπατάλες έχει και επενδυτικό χαρακτήρα. Γιατί έχει αποδειχθεί στο τοµέα του 
µάρκετινγκ , της διαφήµισης επιστρέφει πολλές φορές 500 φορές το ποσόν 
που επενδύεις. Φέρνω πάντα χαρακτηριστικά παραδείγµατα από τον ιδιωτικό 
τοµέα, εταιρείες γαλακτοκοµικών, εταιρείες καλλυντικών που έχουν καταφέρει 
να κυριαρχούν στην αγορά χάρις σε ένα καλό και επιτυχηµένο µάρκετινγκ. 
Αντιλαµβάνεσθε λοιπόν πόσο σηµαντικό είναι στο νέο παγκόσµιο τοπίο που 
προβάλλει µπροστά µας, να αναπτύξουµε µια στρατηγική προβολής η οποία 
είµαι βέβαιος ότι θα αρχίσει να αποδίδει . Μια παρατήρηση µονάχα η νέα 
στρατηγική για τον τουρισµό που θα ανακοινωθεί επίσηµα σε λίγο καιρό και 
που θα  έχει βάθος του χρόνου, µιλάµε για 10ετές πρόγραµµα τουριστικής 
ανάπτυξης της χώρας , αντιλαµβάνεσθε ότι θα αρχίσει να αποδίδει από την 
ώρα που θα ολοκληρωθούν οι δοµές, οι υποδοµές, τα προγράµµατα . Με 
άλλα λόγια από την επόµενη χρονιά θα αξιολογηθεί η νέα αυτή στρατηγική για 
τον τουρισµό. Φέτος όµως καλούµεθα  να λύσουµε προβλήµατα . Τρέχοντα 
προβλήµατα, χρονίζοντα προβλήµατα. Και πάνω εκεί δουλεύουµε και 
προετοιµαζόµαστε και όλα αυτά θέλουµε κοντά και άλλα Υπουργεία όπως 
σήµερα το ΥΕΝ, αυτό δηλαδή είµαστε αποφασισµένοι, την υπόθεση του 
τουρισµού να την ανεβάσουµε ψηλά όπως αντιστοιχεί και αναλογεί σε µια 
χώρα που σε τελευταία ανάλυση δεν της έχουν µείνει και πολλά άλλα 
πράγµατα να κάνει , φτάνει για να αποδειχθεί ελκυστική να γίνει πάνω από 
όλα ανταγωνιστική σε Υπηρεσίες και ποιότητα και εκεί είναι η ευθύνη όλων , 
γι’ αυτό πάντα µίλαγα και  µιλάω και θα επαναλαµβάνω ότι όλα αυτά έχουν 
µια κοινή βάση , την αρχή της συνυπευθυνότητας και της συναντίληψης . ∆εν 
µπορεί σήµερα η Ελλάδα να στηρίζεται στον τουρισµό και στη ναυτιλία . Από 
τον τουρισµό προέρχεται περίπου το 18 µε 20 % του ΑΕΠ να απασχολούνται 
εκεί περίπου 800.000 άνθρωποι κατά δήλωσή τους στην εφορία αλλά και 
πολλοί εποχιακοί υπάλληλοι που διπλασιάζουν αυτόν τον αριθµό την περίοδο 
των διακοπών και αυτός  ο τοµέας να δέχεται για να γυρίσω πάλι στην αρχική 
σας παρατήρηση για διαφήµιση και προβολή µονάχα  το 1% από τους 
……..προϋπολογισµούς . Βλέπετε λοιπόν πως όλα αυτά τα έχουµε µελετήσει 
, τα γνωρίζουµε  και σχεδιάζουµε σε βάθος χρόνου και βεβαίως θα δούµε 
αποτελέσµατα. 
 
Κ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Ήθελα να επανέλθω στο θέµα της ασφάλειας των 
λιµένων κυρίως ακούστηκε σε πρόσφατο συνέδριο για την ασφάλεια των 
λιµένων το 80 % των λιµανιών µας δεν έχουν ακόµη ορίσει αναγνωρισµένο 
οργανισµό ασφάλειας και επίσης ένα πολύ µεγάλο ποσοστό δεν έχει και ούτε 
καν υποτυπώδη σχέδιο ασφάλειας  .Έχετε ορίσει κάποιες κοινές δράσεις για 
αυτό το σοβαρό ζήτηµα ενόψει Ολυµπιακών Αγώνων ; Ευχαριστώ.  
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ : Ασφαλώς και ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων πρέπει να 
παρθούν αυξηµένα µέτρα όσον αφορά την ασφάλεια των λιµανιών. Εµείς 
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κάνουµε ότι µπορούµε και θα είµαστε έτοιµοι στην ώρα µας. Και ιδιαίτερα για 
τους Ολυµπιακούς Αγώνες τα λιµάνια µας θα προσφέρουν ασφάλεια και 
στους επισκέπτες και βέβαια και στους Έλληνες συµπολίτες µας  και στους 
τουρίστες που θα διακινηθούν µέσα από αυτά. Αυτό όµως που θέλω να σας 
πω είναι το εξής:  ότι έχουµε υποχρέωση από το ∆ιεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισµό και άλλες συµφωνίες που έχουµε υπογράψει διεθνώς την 1η 
Ιουλίου 2004 να έχουµε έτοιµες τις µελέτες για τα 57 λιµάνια της χώρας, 
συµπεριλαµβανοµένων και των 5 Ολυµπιακών. Ξέρετε τι βρήκαµε στο ΥΕΝ 
ένα Προεδρικό ∆ιάταγµα υπογεγραµµένο από τον Γεώργιο Παπανδρέου, στο 
οποίο αναφέρεται ότι το κόστος των µελετών είναι µηδενικό, δεν υπάρχει.. 
Ψάχνουµε Π.∆ για να δείτε , τώρα δεν είναι ώρα βέβαια η κυβέρνηση να 
αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση  αλλά για να δείτε και τι βρήκαµε στο ράφι , 
τι εκκρεµότητες βρήκαµε στο ράφι και εναγωνίως ψάχνουµε τώρα αυτό το 
δίµηνο , ∆ε θέλαµε να το ανακοινώσουµε αλλά µε αφορµή την ερώτησή σας , 
σας το λέω τώρα , 6,2 εκ. € για να γίνουν οι µελέτες των λιµανιών και να είναι 
έτοιµες 1η Ιουλίου 2004 . αυτό και µόνο δείχνει µία τάξη µεγέθους της 
προσπάθειας που έχει αναλάβει και τον αγώνα δρόµου τον οποίο κάνει η 
κυβέρνηση για πολύ σηµαντικά θέµατα που άπτονται και στην ασφάλεια .σας 
λέµε λοιπόν ότι θα είµαστε έτοιµοι . έγινε η συζήτηση στο διυπουργικό όργανο 
και τα χρήµατα θα βρεθούν . εντάξει;  
 
∆. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ: Κύριε Αβραµόπουλε, ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων 
γράφεται πολύ και ακούγεται πολύ τον τελευταίο καιρό ότι οι ξενοδοχειακές 
µονάδες, καταλύµατα σε όλη την Ελλάδα θα προβούν σε αυξήσεις οι οποίες 
µάλλον φαντάζουν υπέρογκες. Ακούστηκε κάτι ακόµα και για 300% επάνω. 
Συνέπεσε και η περίοδος κατά την οποία θα δεχθούµε ξένους και βέβαια µια 
τονωτική ένεση για την οικονοµία της κάθε περιοχής, σκεφθείτε όµως ότι ήδη 
οι Έλληνες, ο εσωτερικός τουρισµός διαµαρτύρεται για τα ακριβά εισιτήρια τη 
στιγµή που οι ακτοπλόοι  ζητούν και µια νέα αύξηση, τι θα γίνει µε αυτό; Θα 
υπάρξει κάποιος ελεγκτικός µηχανισµός; Και δεν αναφέροµαι µόνο στις 
υπερπολυτελείς ξενοδοχειακές µονάδες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες 
πολυτελείας αλλά ακόµα και στα απλά καταλύµατα.  
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ και αρκετό καιρό µας είχαν περιέλθει αυτές οι 
πληροφορίες, ότι υπήρχαν περιπτώσεις µε διογκωµένες τις τιµές. Η έρευνα 
στην περιοχή της Αττικής που άµεσα ενδιαφέρει γιατί εδώ διεξάγονται οι 
Ολυµπιακοί Αγώνες, ανατρέπει λίγο αυτές τις πληροφορίες και θα σας πω 
γιατί. ∆ιότι το 90% των δωµατίων στην Αθήνα είναι ήδη κλεισµένα από το 
2004 µε συµφωνία που υπεγράφη τον προηγούµενο χρόνο. Συνεπώς έχουµε 
90% δεδοµένες κρατήσεις. Αποµένει ένα 10% το οποίο διαπραγµατεύονται οι 
ξενοδόχοι. Σε αυτό το κοµµάτι διαπιστώσαµε τέτοια φαινόµενα. Έγιναν οι 
απαραίτητες συστάσεις. Περιµένουµε να δούµε έµπρακτα τα αποτελέσµατα 
και ο ΕΟΤ έχει πάρει οδηγίες ως αρµόδιο όργανο να είναι ιδιαίτερα αυστηρός 
σε φαινόµενα κερδοσκοπίας. Οργανώνουµε το Υπουργείο Τουρισµού και 
φυσικό είναι να προβλέπεται η σύσταση Επιθεωρήσεων που  όµως θα 
αρχίσουν να λειτουργούν από την ώρα που θα συσταθούν. Το θέµα το 
αντιµετωπίζουµε άµεσα και θέλουµε να πιστεύουµε ότι δεν θα ξεφύγουµε από 
το πλαίσιο αυτό ελέγχου. Σε ότι αφορά τον εσωτερικό τουρισµό γνωρίζουµε 
ότι αυτή η χρονιά είναι µια ιδιαίτερη χρονιά και ήδη είµαστε σε συνεννόηση µε 
τους ξενοδόχους ώστε για τους Έλληνες ταξιδιώτες να υπάρξουν ιδιαίτερα 
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φιλικές τιµές που µπορεί να φτάνουν µέχρι και 40% κάτω από ότι 
αναγράφεται στις πόρτες των ξενοδοχείων. ∆εν το ανακοινώνουµε ακόµα, 
είναι στη φάση της συνεννόησης, σε λίγο καιρό θα είµαστε σε θέση να το 
ανακοινώσουµε σε συνδυασµό και µε µια διαφηµιστική καµπάνια για την 
τόνωση του εσωτερικού τουρισµού. Ένα πρόγραµµα που εκπονείτε ήδη αυτή 
τη στιγµή από τον ΕΟΤ που έχει ως θέµα «Έλληνες γνωρίστε την πατρίδα 
σας» και που σε συνεργασία µε όλους τους φορείς που διαµορφώνουν τον 
τουρισµό στη χώρα θα δώσει ένα πολύ φιλόξενο τοπίο για να µπορέσουν οι 
Έλληνες αυτή τη χρονιά να απολαύσουν την πατρίδα τους. 
 
κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Νοµίζω κ. Υπουργέ Ναυτιλίας είπατε ότι θα συναντηθείτε 
µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης άσχετα αν θα περιλαµβάνεται και η ίδρυση 
ναυτικών δικαστηρίων που δεν υπάρχουν στη χώρα µας.  
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όταν µιλάµε για υπηρεσίες στο λιµάνι βεβαίως και αναφόµαστε 
και σε αυτό που λέτε. Όταν λέµε ότι το λιµάνι του Πειραιά θέλουµε να γίνει 
κέντρο υπηρεσιών, ξέρετε, για κάθε ένα δολάριο στη θάλασσα αυτό 
ισοδυναµεί µε έξι δολάρια στη στεριά. Αυτό έχει παρατηρηθεί από µελέτες. 
Εµείς λοιπόν δεν θέλουµε µόνο το ένα δολάριο στη θάλασσα. Προσπαθούµε 
να δηµιουργήσουµε και τις προϋποθέσεις να υπάρχουν επενδύσεις εδώ που 
εµείς προσφέρουµε το περιβάλλον και στον Πειραιά που νοµοτελειακά θα 
είναι και το κέντρο των υπηρεσιών. Και βεβαίως αναφέρεται και σε αυτό. 
Αναφέρεται στα ναυτικά δικαστήρια. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν συζητώντας 
και µε την ανεξάρτητη και αδέκαστη δικαιοσύνη, µε τα όργανά της ................... 
το Υπουργεί ∆ικαιοσύνης που είναι το Υπουργείο το οποίο εποπτεύει. 
 
Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Να σας επισηµάνω ότι στην ατζέντα δεν έχετε συµπεριλάβει 
τον καταδυτικό τουρισµό που υπάρχει ήδη σχέδιο νόµου και δεν το 
αναφέρατε. 
 
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να σας πω ότι στις εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού υπάρχει ο καταδυτικός, υπάρχει ο θρησκευτικός, υπάρχει ο 
ορειβατικός, έχουµε περίπου 15 µορφές εναλλακτικού τουρισµού και αξίζει να 
σας πω ότι προστίθεται και ένα είδος τουρισµού το οποίο δεν υπάρχει αλλού 
εδώ οργανωµένα, παρά µόνο µέσα από τις αερολέσχες, ο αεροτουρισµός. 
Κέφι να έχουµε για τον τουρισµό κ. Αθανασίου, διάθεση, χρόνο και χρήµα για 
να απολαµβάνουµε αυτό τον τόπο που τόσο πλουσιοπάροχα προίκισε η 
ιστορία, ο Θεός και η φύση. Εµείς είµαστε ενθουσιασµένοι µε το αντικείµενο 
και µακάρι να µας δίνετε και καινούργιες ιδέες. Μη νοµίζετε ότι µπήκαµε σε 
αυτό το χώρο και τα ξέραµε από πριν και καλό θα ήταν εάν ενθαρρύνατε 
κόσµο να µας υποδείξει και νέες µορφές εναλλακτικού τουρισµού γιατί µόνο οι 
µορφές αυτές θα δώσουν επιτέλους απάντηση στο χρόνιο αιτούµενο του 
ελληνικού τουρισµού για µια χώρα των τεσσάρων εποχών, δηλαδή για 
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. 
 
Ευχαριστούµε πολύ. 


