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ΣΥΜΦΩΝΑ ME ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΤΡΙΑ ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ TO ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

Ο Αδωνις Γεωργιάδης για την άρση του καµποτάζ στην κρουαζιέρα 
Την αύξηση κατά 2 έως 3 δια ευρώ 

του ΑΕΠ από τουριστικό συνάλλαγµα 
που θα προέλθει µε την άρση του καµποτάζ, 

εξήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυπλίας 

Αδωνις Γεωργιάδης. 
Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθµό, ανέφερε 

ότι το νοµοσχέδιο θα ψηφισθεί 
πριν από το τέλος του χρόνου και τόνισε 

ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
που είχε στην Κωνσταντινούπολη 

µε τους διευθύνοντες συµβούλους των 
µεγαλύτερων εταιρειών κρουαζιέρας 
του κόσµου, του διαβεβαίωσαν ότι 
πρόθεσή τους είναι n Ελλάδα να γίνει 
ο νούµερο 1 προορισµός κρουαζιέρας 
παγκοσµίως. 

Όπως είναι το master plan, στην ανάπτυξή 
του θα είχαµε 4.000 αφίξεις 

την ηµέρα που οι µισές θα ήταν home 
porting. Σαν αποτέλεσµα όλα αυτά τα 
ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας που 
κλείνουν και µαραζώνουν τώρα, θα είναι 

γεµάτα. Θα χρειαζόµασταν 2.500 
ταξί επιπλέον την ηµέρα. Και n αποτέλεσµα 

θα έχει αυτό στην Πλάκα, στα εσπατόρια, 
τα ξενοδοχεία; Αυτά τα λεφτά 

µας περιµένουνε. Μας λένε "ελάτε, έχουµε 
2 δια ευρώ". 

To BBC ανακηρύοσει m Σαντορίνη 
τον No! προορισµό στον κόσµο. Είναι 
τόσες οι αιτήσεις για να περάσουν τα 
κρουαζιερόπλοια από την Σαντορίνη 
και ο Οργανισµός Λιµένος Σαντορίνης 

έχει έναν µόνο υπάλληλο. Η Ελλάδα είναι 
n πλουσιότερη χώρα στον κόσµο. 
Μπορεί ο φόρος στην Ελλάδα να είναι 
µηδενικός ανπ να ζούµε µε την ανεργία, 

την µιζέρια, τα χαράτσια" δήλωσε 
ο Υφυπουργός. Στην ίδια συνέντευξη 
ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε m δέσµευση 

της κυβέρνησης για τη διατήρηση 
της αυτοτέλειας και της αυτονοµίας 

του NAT. Οπως είπε, σε συνάντηση 
που είχε µε τον αρµόδιο Υπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. 
Κουτρουµάνη, συµφωνήθηκε και περιελήφθη 

στο νόµο που θα ψηφισθεί 
για την άρση του καµποτάζ, n αφαίρεση 
του άρθρου του προηγούµενου νόµου 
που καταργεί το NAT. "λτσι το NAT θα 

πάει στην εποπτεία του υπουργείου κοινωνικών 
ασφαλίσεων αλλά ως NAT και 

όχι ως ΚΑ", τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. 

Τα Λιµενικά Ταµεία 
στους ∆ήµους  

Στο µεταξύ ο Αδ. Γεωργιάδης έκανε 
δεκτές ης εισηγήσεις του Νοµικού Συµβουλίου 

του Κράτους ώστε οι δήµοι που 
έχουν προχωρήσει ης νοµικές διαδικασίες 

να πάρουν υπό ιον έλεγχο τους τα 
λιµενικά ταµεία. Με την απόφαση αυτή 
αίρεται µια κωλυσιεργία πολλών ετών, 
ικανοποιείται το πάγιο αίτηµα των τοπικών 

κοινωνιών και το κράτος δείχνει 
την εµίΉΟίταίύνη του προς την τοπική 
αυτοδιοίκηση. 
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