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ΗΑΤΤΑ: Ναι στην άρση του Cabotage
Θέλει τόλμη … ο Τουρισμός
Χαιρετίζουμε την κατάθεση στη Βουλή, από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, του νομοσχεδίου για την άρση του cabotage!
Ο Σύνδεσμός μας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ανέδειξε το θέμα της Κρουαζιέρας, με τη διοργάνωση
δύο μεγάλων διεθνών συνεδρίων, στα οποία συμμετείχαν άνθρωποι του χώρου από όλο τον κόσμο.
Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στην Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού, προσκομίσαμε εντυπωσιακά
στοιχεία και επιχειρήματα για τα προβλεπόμενα οφέλη της χώρας μας από την ανάπτυξη της διεθνούς
κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια και ξεκινήσαμε συντονισμένες προσπάθειες για την επίτευξη της
άρσης του cabotage, που ήταν η αιτία που αυτά τα οφέλη κατευθύνονταν διαρκώς προς άλλους
προορισμούς, με αποτέλεσμα να χάνονται -άδικα- για την Ελλάδα.
Σήμερα, η συγκεκριμένη εξέλιξη μας δικαιώνει και είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι και η κοινωνία
φαίνεται να κατανόησε πια πως, αν θέλουμε η χώρα μας να μπει και πάλι στο δρόμο της οικονομικής
ανάπτυξης και της προόδου, αυτό δεν μπορεί να γίνει με προσκολλήσεις σε -αδικαιολόγητες για τα
δεδομένα της εποχής- αγκυλώσεις του παρελθόντος.
Το νομοσχέδιο θα μπορούσε και θα έπρεπε ίσως να είναι πιο τολμηρό, ώστε να λειτουργήσει
περισσότερο αναπτυξιακά, μια και τα αναμενόμενα οφέλη είναι πολλαπλά, τόσο για τον τουρισμό όσο
και για τις τοπικές κοινωνίες. Παρ’ όλα αυτά, είναι μια θετική αρχή, μετά τις παράλογες αγκυλώσεις
ετών.
Θα περιμένουμε και μια ανάλογη συνέχεια, ώστε το συντομότερο δυνατό να απομακρυνθούν όλες οι
στρεβλώσεις που κρατούν του Τουρισμό μας μακριά από τις τεράστιες δυνατότητές του.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα γραφεία του ΗΑΤΤΑ (τηλ. 210 - 9223522, fax.
210 - 9233307, e-mail hatta@hatta.gr ή κιν. 6973 043504.

