Παρακαλούµε µην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε µε το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr και στο τηλ 210-9223522
Ηµ/νία: …31/01/2011……
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜME

∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Ελληνική Ακτοπλοΐα: Βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη του Τουρισµού

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, συνάντηση, υπό την
Προεδρία της Υφυπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας κα Ελπίδα Τσουρή, µεταξύ
εκπροσώπων του ΗΑΤΤΑ και της Επιτροπής για την Ακτοπλοΐα, τη Νησιωτική Πολιτική και το
Θαλάσσιο Τουρισµό που έχει συγκροτήσει το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας.
Ο ΗΑΤΤΑ, εκπροσωπούµενος από τον Πρόεδρό του κ. Γιώργο Τελώνη και το Μέλος του ∆.Σ. κ. Νίκο
Βισβίκη, κατέθεσε τις εµπεριστατωµένες απόψεις και προτάσεις του σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα:
- Τουριστική Ανάπτυξη, ∆ιασύνδεση Νησιών
Έγκαιρος προγραµµατισµός και τήρηση δροµολογίων, οµαλή σύνδεση και διασύνδεση µεταξύ των
νησιών και επίλυση των προβληµάτων των άγονων γραµµών, ώστε να εξυπηρετηθούν επαρκώς οι
παρεχόµενες τουριστικές υπηρεσίες
- Μείωση Κόστους Ακτοπλοϊκής Μεταφοράς
Ελάφρυνση του κόστους ακτοπλοϊκής µεταφοράς από την υπέρµετρη επιβάρυνση µε υψηλό
συντελεστή ΦΠΑ, τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και τα αχθοφορικά δικαιώµατα
- Άρση αντικινήτρων και εξοµάλυνση της λειτουργίας της Ακτοπλοΐας
Εναρµόνιση του θεσµικού πλαισίου µε το ευρωπαϊκό δίκαιο και γενικότερος εκσυγχρονισµός του
νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (Κανονισµοί Λιµένων, Όροι εισιτηρίων, ∆ιοικητικά
Πρόστιµα), το οποίο είναι πλέον πεπαλαιωµένο και ανακόλουθο µε βάση τις σηµερινές πρακτικές στις
θαλάσσιες µεταφορές.
- Βελτίωση Υποδοµών / Λιµενικών Υπηρεσιών
Προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού που προϋποθέτει παρεµβάσεις
/ διευθετήσεις - κυρίως έργα µικρής κλίµακας – αλλά και άλλων πρακτικών θεµάτων για την
εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας, που θα βελτιώσουν παράλληλα τη ροή της επιβατικής κίνησης και την
εικόνα της χώρας µας στους ξένους τουρίστες.
Το αποτέλεσµα της συνάντησης ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό αφού έγινε εκτενής ανταλλαγή απόψεων
και η Υφυπουργός δήλωσε την ικανοποίησή της για τις προτάσεις που κατατέθηκαν.
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