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Αλλαγή προέδρου στην ΕΕΚΦΝ. Το μήνυμα του
απερχόμενου, Θεόδωρου Κόντε
2021/04/02 17:17 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ενόψει των αρχαιρεσιών της ΕΕΚΦΝ και της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, ο
απερχόμενος πρόεδρος, Θεόδωρος Κόντες έκανε έναν σύντομο απολογισμό της
θητείας του.

Η ανακοίνωση του απερχόμενου προέδρου της
ΕΕΚΦΝ
Με το πέρας της 3 ης θητείας μου στην Ένωση ΕΕΚΦΝ, συνολική θητεία πλέον των 10
ετών ήρθε η ώρα να παραδώσω την σκυτάλη στην νεότερη, άξια γενιά του κλάδου
για να συνεχίσει το έργο στον κλάδο μας για το καλό της πατρίδας μας με τόσα που
μπορεί να προσφέρει στην οικονομία μας ο τομέας της κρουαζιέρας και ο θαλάσσιος
τουρισμός γενικότερα.
Προσφέραμε αφιλοκερδώς αρκετά στον κλάδο πάντα σε στενή επαφή με το Υπουργείο
Ναυτιλίας στο τιμόνι αλλά και τα συναρμόδια Υπουργεία.
Έγιναν πρωτόγνωρες αλλαγές αρχίζοντας από την απελευθέρωση του cabotage,
βελτιώσεις λιμένων, διάφορων υπηρεσιών και πολλά άλλα που γνωρίζετε σε
καθημερινή βάση.
Η Χώρα μας με την τεράστια ακτογραμμή αλλά και την πολυνησιακή δομή έχει

λαμπρό μέλλον για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία αρκεί βέβαια να υπάρχει
πρόγραμμα περαιτέρω βελτιώσεων υποδομών και ασφάλειας καθώς επίσης και
βελτίωση υπηρεσιών που θα αναδείξουν την πατρίδα μας ως τον κορυφαίο θαλάσσιο
προορισμό. Γίνονται πραγματικά τεράστιες προσπάθειες την σημερινή εποχή με
αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας για το restart της κρουαζιέρας με ασφάλεια
για να ξαναφτάσουμε και πάλι σε λίγα χρόνια τα αξιοζήλευτα επίπεδα επιβατών –
τουριστών του 2019, να ακολουθήσει περαιτέρω η ανάπτυξη όπως είχε προβλεφθεί
από υπεύθυνους φορείς της κρουαζιέρας πριν την επιδημική αναστάτωση που
παρουσιάστηκε στην υφήλιο.
Αποχωρώντας από την ΕΕΚΦΝ έχω πάντα τις καλύτερες αναμνήσεις και θέλω να
ευχαριστήσω όλα τα Μέλη μας για τη στήριξη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να
δίνουν. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους στενούς συνεργάτες μου γνωστά ονόματα
με τεράστια εμπειρία στον κλάδο.
Η στενή συνεργασία και η στήριξή μας στο Υπουργείο Ναυτιλίας ήταν και πιστεύω να
παραμείνει για τον θαλάσσιο τουρισμό σε πρωτεύοντα ρόλο στο να διαχειρίζεται
καταστάσεις αρμοδιότητάς του και πάντα σε συνεργασία με την ΕΕΚΦΝ, αλλά και
τους άλλους φορείς του κλάδου να επιλύουν θέματα που παίζουν σπουδαίο ρόλο στην
ασφάλεια και στις υπηρεσίες πλοίων και επιβαινόντων.
Η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας (ΕΣΕΚ) που ιδρύθηκε επί ημερών μας
και συνεχίζει να λειτουργεί με αξιόλογα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΝΠ) και Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος,
προσφέροντας συνδυαστικά με τους Φορείς και τα συναρμόδια Υπουργεία έργο που
έχει επιλύσει και συνεχίζει να επιλύει σοβαρά θέματα του κλάδου
συμπεριλαμβανομένων λιμενικών υποδομών, Υπηρεσιών πλοίων και επιβαινόντων, θα
πρέπει να παραμείνει και να συνεχίσει το έργο της που έχει αναλάβει και είμαστε
σίγουροι ότι έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα.
Η ΕΕΚΦΝ ως Εθνικός Φορέας του κλάδου της κρουαζιέρας ιδρύθηκε με όρεξη από
λαμπρά στελέχη στον τομέα αυτό, και πλαισιώθηκε από αξιόλογα Μέλη
προσφέροντας τις Υπηρεσίες τους και τις πολυετείς εμπειρίες τους στην κρουαζιέρα.

Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφέρω τις αντιδράσεις που είχαμε από
ανταγωνιστικές δυνάμεις σε διάφορα χρονικά διαστήματα, αλλά με τη συνεχήστήριξη
των μελών μας και την παρουσία της Ένωσής μας ως Εθνικού Φορέα μεσκοπό την
ανάπτυξη του κλάδου αλλά και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών στουςδιάφορους
προορισμούς, και στηρίζοντας σοβαρά την οικονομία της πατρίδος μας
προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τη σημαία ψηλά, και είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσει
και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ακολουθώντας συγκεκριμένες Εθνικές πολιτικές θα
συνεχίσει τη στήριξη του κλάδου περαιτέρω, και είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα
θα είναι εντυπωσιακά και ο κλάδος θα δει πολύ καλύτερες εποχές.
Πάντα υπάρχουν οι αντίρροπες δυνάμεις που δημιουργούν στοχευμένα προβλήματα
για προσωπικά και επιχειρησιακά οφέλη, μη δίνοντας την ανάλογη στήριξη στον
Εθνικό Φορέα που σαν πρωταρχικό σκοπό είχε και έχει την σωστή, ασφαλή, αλλά και
υγιή λειτουργία του κλάδου, προγραμματίζοντας πάντα την επιτυχημένη ανάπτυξη σε
κάθε προορισμό για το καλό των τοπικών κοινωνιών και τα οφέλη της πατρίδος μας
στην οικονομία, περιβάλλον, προώθηση προϊόντων και όχι μόνο, προσφέροντας
υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες και διαφημίζοντας την Χώρα μας Διεθνώς με αποτέλεσμα
την ανάπτυξη του Τουριστικού ρεύματος σε όλους τους προορισμούς.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που μου
δώσατε. Ευχαριστώ επίσης όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και την Κεντρική Διοίκηση
για τη συμβολή τους, αλλά και τα ΜΜΕ για τη δημοσιογραφική στήριξη στα θέματα
του κλάδου.
Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει το νέο Δ.Σ. της
Ένωσής μας σε όλους τους τομείς που αφορούν την κρουαζιέρα.

