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Τη λήψη μέτρων στήριξης της κρουαζιέρας στη
Σαντορίνη, εν όψει της νέας τουριστικής
περιόδου, ζητά η ΕΕΚΦΝ
2019/03/04 09:23 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στη Σαντορίνη μετέβη κλιμάκιο της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και
Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), όπου συναντήθηκε με τους επικεφαλής Διοίκησης –
Διαχείρισης των λιμένων δήμαρχο και πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, καθώς και
άλλους παράγοντες που ασχολούνται με τη διακίνηση των εκατοντάδων χιλιάδων
επισκεπτών – τουριστών που καταφτάνουν με τα κρουαζιερόπλοια στον όρμο Φηρών
και μεταφέρονται με τα σκάφη των Λεμβούχων στα σημεία που οδηγούν στην πόλη
και τα διάφορα ενδιαφέροντα του τόπου.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον,
τώρα που αρχίζει σε λίγες μέρες η τουριστική περίοδος με τις προσεγγίσεις
κρουαζιερόπλοιων:
Η επίσπευση των λιμενικών έργων στον λιμένα Αθηνιού,
Τρόποι ανακούφισης του λιμένα Αθηνιού από την μεγάλη πύκνωση της κίνησης,
που προκαλείται με την προσέγγιση μεγάλου αριθμού πλοίων και είναι
δυσανάλογη με την έκταση των ευκολιών – λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς
και με τον πολύ περιορισμένο χερσαίο λιμενικό χώρο, δημιουργώντας σοβαρά
προβλήματα, όσον αφορά την άνεση και ασφαλή κυκλοφορία χιλιάδων ατόμων
κατά την μακρά τουριστική περίοδο.
Η επίσπευση των διαδικασιών, όσον αφορά την κατασκευή δεύτερης πλέον

σύγχρονης εγκατάστασης τελεφερίκ, σε σημείο τερματισμού, που θα διευκολύνει
την μερίδα των επισκεπτών να οδηγούνται άμεσα στην πόλη, καθώς και την
άλλη μερίδα που επιθυμεί επισκέψεις στα ενδιαφέροντα της ευρύτερης περιοχής
του νησιού, με τη δυνατότητα παραλαβής των επισκεπτών από τον τερματικό
σταθμό, ο οποίος θα διαθέτει κατάλληλο χώρο προσέγγισης των λεωφορείων.
Με τον τρόπο αυτό, θα υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής, και λειτουργίας του
αναγκαίου επιβατηγού σταθμού (passengers terminal), σε σύγχρονη μορφή, που
επιβάλλεται σε έναν τέτοιο τουριστικό προορισμό, προκειμένου να
εξυπηρετούνται όλες τις ανάγκες στις διαδικασίες ελέγχου των επισκεπτών,
εξασφαλίζοντας και τους κατάλληλους χώρους εγκατάστασης όλων των
Υπηρεσιών λιμένων.
Η διασπορά των επισκεπτών στα ενδιαφέροντα μέρη του νησιού, ώστε να
αποφεύγεται συνωστισμός σε συγκεκριμένα μέρη.
Η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από τον οικείο Κώδικα
και τη Διεθνή Σύμβαση, σχετικά με το Maritime Security.
Η προστασία του περιβάλλοντος (θαλάσσιου και ατμοσφαιρικού).
Αναγκαίες παρεμβάσεις από κοινού προς την Κεντρική Διοίκηση, προκειμένου για
σοβαρές ρυθμίσεις και έργα που υπάρχει αρμοδιότητα υπουργείων.
Επίσης, συμφωνήθηκε, με τη συχνότητα που επιβάλλουν οι καταστάσεις και οι
ιδιαιτερότητες για την κρουαζιέρα στη Σαντορίνη, να συνεχιστούν οι συναντήσεις,
ώστε να εξετάζονται έγκαιρα όλα τα θέματα, όπως στην εν λόγω συνάντηση, που
γίνεται εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου.
Σύμφωνα με την ΕΕΚΦΝ, η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και επιβεβαιώθηκε, για
μία ακόμη φορά, η προθυμία συνεργασίας των δύο πλευρών, με σκοπό την λήψη
μέτρων στήριξης της κρουαζιέρας, με τρόπους και πολιτική αναβάθμισης όλων των
μέσων και τρόπων, με στόχο την ελεγχόμενη κατάσταση, όχι μόνο στο μέρος της
κρουαζιέρας, αλλά γενικότερα, σε όλα τα μέσα μεταφοράς τουριστών στο νησί.

