
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας  (ΕΕΚΦΝ),  εν

συνεχεία  των  παρεμβάσεών  της  προς  την  κεντρική  Διοίκηση,  καθώς και  τον

Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς,  για το θέμα της απεργίας της ΟΜΥΛΕ και  των

Ενώσεως  Εργαζομένων  στον  ΟΛΠ,  αναφέρει  ότι,  η  κατάσταση  που  έχει

δημιουργηθεί  στον  λιμένα  Πειραιά,  ένεκα  της  αδυναμίας  εξυπηρέτησης  των

κρουαζιεροπλοίων,  αλλά  και  των  επιβατών  –  τουριστών,  αναγκάζει  τις

διαχειρίστριες εταιρείες να εξετάσουν σοβαρά την ματαίωση προσεγγίσεων στον

πρώτο  λιμένα  της  Χώρας  για  χρονικό  διάστημα  που  μπορεί  να  έχει  μεγάλη

διάρκεια και να προκαλέσει ακυρώσεις προσεγγίσεων και σε άλλους Ελληνικούς

λιμένες.  Ήδη,  τις  τελευταίες  ημέρες  υπήρξαν  ματαιώσεις  προσεγγίσεων.

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, η μείωση της κίνησης για το 2017 φαίνεται να

είναι αισθητή και δεν θα πρέπει η σημερινή κατάσταση στον λιμένα Πειραιά να

γίνει  αιτία  να  υπάρξουν  πλέον  δυσάρεστες  εξελίξεις.  Παράλληλα,  από  τις

ακυρώσεις προσεγγίσεων κρουαζιεροπλοίων σε λιμένες της Τουρκίας, ένεκα των

γεγονότων, φαίνεται ότι οι προτιμήσεις σε μεγάλο βαθμό στρέφονται σε λιμένες

της Δυτικής Μεσογείου και Βορείου θαλάσσης. Εμείς, ως φορέας εκπροσώπησης

της κρουαζιέρας,  προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τηρηθούν πολιτικές  και  να

αναληφθούν πρωτοβουλίες για να μην χαθούν τα οφέλη από τη δραστηριότητα

του κλάδου αυτού του θαλάσσιου τουρισμού.

Για τον σκοπό αυτό, απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους φορείς που έχουν

σχέση  με  την  λειτουργία  του  λιμένα  Πειραιά,  αλλά  και  ενδιαφέρον  για  την

κρουαζιέρα (αρμόδια Υπουργεία – Διοίκηση του ΟΛΠ – Εργαζόμενους – ΤΑΙΠΕΔ

– Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιά – Δήμο Πειραιά – ακόμη και τη νέα Διοίκηση

διαχείρισης του Οργανισμού που πρόκειται να αναλάβει), όπως καταβληθεί κάθε

προσπάθεια για να αποκατασταθεί η ομαλότητα στον πρώτο λιμένα της Χώρας
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γιατί, διαφορετικά το κόστος, όπως πιστεύουμε ότι αντιλαμβάνονται όλοι, θα είναι

σοβαρό, τη στιγμή που καταβάλλονται προσπάθειες για να μπορέσει να βγει η

Χώρα από την οικονομική κρίση.
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