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Η εκδήλωση γίνεται µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ενδιαφέρον για Ελλάδα από διεθνείς κολοσσούς της κρουαζιέρας στο CruiseinGreece
«Η χώρα µας εµποδίζει την ανάπτυξη της κρουαζιέρας» δηλώνει ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ Γιάννης
Ευαγγέλου
Η Ελλάδα µπορεί να πρωταγωνιστήσει και να καταστεί -υπό προϋποθέσεις- κόµβος για τα προγράµµατα κρουαζιέρας στην
Ανατολική Μεσόγειο, άποψη που εκφράστηκε από όλα τα υψηλόβαθµα στελέχη των κορυφαίων στον κόσµο εταιρειών τα
οποία τίµησαν µε την παρουσία τους το διεθνές συνέδριο CruiseinGreece, που συνδιοργάνωσε ο ΗΑΤΤΑ µε τον διεθνή
οργανισµό SEATRADE και µε την υποστήριξη του ΕΟΤ.
Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε µε αφορµή την επιτυχή διεξαγωγή του συνεδρίου, ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ Γιάννης
Ευαγγέλου τόνισε πως «στόχος του CruiseinGreece ήταν η διερεύνηση των προοπτικών της χώρας µας σε σχέση µε την
διεθνή κρουαζιέρα και η απόκτηση µιας καλύτερης αντίληψης για το πως µπορεί να αξιοποιηθεί σε µεγαλύτερη έκταση ο
πλούτος της Ελλάδας σε ποικιλία και διαφορετικότητα προορισµών».
Οι εργασίες του συνεδρίου κινήθηκαν στους παρακάτω τρεις άξονες:
- Η Ελλάδα ως προορισµός κρουαζιέρας
- Πως επιλέγονται τα λιµάνια από τους σχεδιαστές δροµολογίων
- Ελλάδα ως κοµβικό κέντρο κρουαζιέρας
Κοινή ήταν η διαπίστωση και των 12 οµιλητών -που εκπροσωπούσαν τους µεγαλύτερους «παίχτες» της παγκόσµιας αγοράς
οι οποίοι και ειδικεύονται στον σχεδιασµό δροµολογίων και την αξιοποίηση προορισµών - ότι η χώρα µας διαθέτει όλα εκείνα
τα χαρίσµατα που την κάνουν µεν περιζήτητο προορισµό, όχι όµως και επωφελή για τις µεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ευαγγέλου «σχεδόν όλοι οι οµιλητές αναφέρθηκαν στο πρόβληµα που τους δηµιουργεί αυτό
που εξακολουθούν να αποκαλούν καµποταζ». Και συµπλήρωσε: «Η αλήθεια είναι ότι µόνο από εµάς θεωρείται απελευθέρωση
το θεσµικό µόρφωµα που ισχύει σήµερα, γιατί στα δικά τους µάτια δεν έχει αλλάξει στην ουσία τίποτε. Το 80% των
κρουαζιερόπλοιων δεν έχουν σηµαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε η Ελλάδα – κατά διεθνή πρωτοτυπία - αποκλείει το
µεγαλύτερο µέρος της χωρητικότητας της βιοµηχανίας της κρουαζιέρας από την όποια πιθανότητα κυκλικών δροµολογίων».
Η τοποθέτηση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος, σχετικά µε τις απαιτούµενες
θεσµικές ρυθµίσεις για την άρση του καµποτάζ, δηµιουργεί αισιοδοξία σε όλους µας.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του συνεδρίου εκπρόσωποι εταιρειών «κολοσσών» -όπως π.χ. της Carnival,
της Royal Caribbean/Celebrity και της Princess αλλά και µικρότερων µε πολυτελέστατα κρουαζιερόπλοια των 100 επιβατών εξέφρασαν επανειληµµένα την επιθυµία τους να καταστήσουν την Ελλάδα κόµβο για τα προγράµµατα κρουαζιέρας στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Σε γενικές γραµµές υποστηρίχθηκε θερµά η περίπτωση του Πειραιά, αλλά και της Θεσσαλονίκης σε επόµενο στάδιο, όπως και
άλλων λιµανιών ως κοµβικού λιµανιού της Ανατολικής Μεσογείου, εφ’ όσον βέβαια αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο. Πάντως οι
εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιρειών, του ΟΛΠ και του αεροδροµίου Ελ. Βενιζέλος δήλωσαν έτοιµοι για την εξυπηρέτηση
µιας τέτοιας εξέλιξης. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της Royal Caribbean/Celebrity αποκάλυψε ότι η εταιρεία του βλέπει µε µεγάλο
ενδιαφέρον και το Λαύριο, σαν κόµβο για ειδικά προγράµµατα κρουαζιέρας µόνο στα Ελληνικά νησιά. Όλοι οι εκπρόσωποι
των ξένων εταιρειών συµφώνησαν ότι αν κάνουν την Ελλάδα κόµβο για κάποια πλοία τους, τότε οπωσδήποτε θα προσλάβουν

σε αυτά έναν αριθµό Ελλήνων ναυτικών.Επίσης δήλωσαν πως είναι πρόθυµοι να επενδύσουν σε λιµενικές εγκαταστάσεις αν
τους ζητηθεί.
Όµως, όπως τόνισε κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, «κανένας εξ αυτών δεν µπορεί να
συµβιβαστεί µε την υποχρέωση για ‘ανοικτά δροµολόγια’, η οποία τους επιβάλλεται στην περίπτωση που θέλουν να
χρησιµοποιήσουν Ελληνικό λιµάνι απο-επιβίβασης, γιατί τούτο έχει αρνητικές επιπτώσεις στο αεροπορικό κόστος, δεδοµένου
ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αναγκάζονται να χρησιµοποιούν διαφορετικά αεροδρόµια πρόσβασης. Έτσι παραµένουν ως επί
το πλείστον σε κόµβους εκτός Ελλάδος που τους επιτρέπουν να κάνουν κυκλικές κρουαζιέρες».
Όλοι οι οµιλητές αναγνώρισαν την σηµασία της Ελλάδας και για την χειµερινή κρουαζιέρα, αλλά το καµποτάζ είναι αυτό που
παίζει αποτρεπτικό ρόλο.
Τόνισαν ακόµη ότι οι εταιρείες πηγαίνουν µόνο εκεί που οι πελάτες τους ζητούν να πάνε. Αν η Ελλάδα δεν προβάλλει νέους
προορισµούς ώστε να αρχίσουν να τους ζητούν, εκείνες δεν µπορούν να ρισκάρουν ένα δροµολόγιο που δεν θα αποτελείται
από εµπορικά λιµάνια.
Ο κ. Ευαγγέλου επεσήµανε πάντως ότι «δεν αρκεί µόνο η προβολή. Κάθε προορισµός πρέπει να ζυγίσει τις υποδοµές και τους
αναπτυξιακούς στόχους του και να αποφασίσει τι είδους προορισµός θέλει να γίνει».
Εξόχως σηµαντική ήταν η πρόταση του εκπροσώπου της Louis Hellenic Cruises προς τον ΕΟΤ και τον ΗΑΤΤΑ να
δηµιουργηθεί µια µορφή οργάνωσης που θα συγκεντρώσει τις δυνάµεις των κλάδων που εµπλέκονται και θα αναλάβει την
προώθηση προορισµών, τον συντονισµό της πληροφόρησης προς την βιοµηχανία, την εκπόνηση µελετών γύρω από
στρατηγικές ανάπτυξης, κ.ά. προσπάθεια στην οποία η Louis Hellenic Cruises θα συµβάλλει ενεργά.
Η επιτυχία του συνεδρίου CruiseinGreece ήταν τέτοια που οδήγησε την τουριστική ηγεσία στην απόφαση για ετήσια
καθιέρωσή του.
Στο πάνελ της Συνέντευξης Τύπου συµµετείχαν οι: Γιάννης Ευαγγέλου (Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ), Κρύση Παλάση (CTM Hellas),
Νατάσα Βασιλάκη (εκπρόσωπος SEATRADE).
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Για φωτογραφικό υλικό, παρακαλούµε επισκεφθείτε το www.hatta.gr

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.

