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Αξιότιμοι κύριοι,
Με αφορμή τη προγραμματισμένη, από επαγγελματίες και φορείς επιχειρηματικότητας του
νησιού, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι της Κέρκυρας, το Επιμελητήριο Ηλείας εκφράζει, δια της
παρούσης, εκ νέου το πάγιο αίτημά του για άρση των καθοδηγούμενων, από τις εταιρείες κρουαζιέρας,
περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων.
Κατανοούμε πλήρως την αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου και των τουριστικών φορέων της
Κέρκυρας, καθότι και η περιοχή της Ηλείας βασίζει μεγάλο μέρος της οικονομικής της δραστηριότητας στα
έσοδα από την κρουαζιέρα, περιοχές δε όπως το Κατάκολο και η Αρχαία Ολυμπία αποτελούν σταθερό
πόλο προσέλκυσης τουριστικών ροών, οι οποίες ενισχύουν όχι μόνο το τοπικό αλλά και το εθνικό
εισόδημα.
Οι επιχειρήσεις της Ηλείας που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και της παροχής
τουριστικών υπηρεσιών, έχουν ήδη δεχθεί βαρύτατο πλήγμα από την υγειονομική κρίση και τα μέτρα
περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας, συνεπώς δεν θα υπάρξει πλέον καμία ανοχή σε οποιαδήποτε
προσπάθεια στρέβλωσης της οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της επιλεκτικής και καθοδηγούμενης
διακίνηση των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων σε συγκεκριμένους χώρους και καταστήματα.
Το Επιμελητήριο Ηλείας έχει εκφράσει επανειλημμένα την αγωνία του για το μέλλον της
κρουαζιέρας, έχει διοργανώσει ημερίδα με εκλεκτούς προσκεκλημένους και ειδικούς στα θέματα
κρουαζιέρας, έχει έρθει σε επαφή με φορείς πολιτικής, προ λίγων ημερών διοργάνωσε εκ νέου σύσκεψη
με συμμετοχή του εμπορικού κόσμου του Κατακόλου και της Αρχαίας Ολυμπίας για την στρατηγική
χάραξη των επόμενων μέτρων και δράσεων,

έχει δώσει έμπρακτα το παρόν σε κάθε προσπάθεια

διεκδίκησης πειστικής λύσης στο φλέγον αυτό ζήτημα.
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Η υπομονή ωστόσο του επιχειρηματικού κόσμου της Ηλείας εξαντλείται, η τουριστική σεζόν
περνάει ανεκμετάλλευτη και η Ηλεία δεν γίνεται να καθίσταται όμηρος των εξελίξεων!
Το Επιμελητήριο Ηλείας αναμένει την άρση των εν λόγω περιορισμών, φιλοδοξώντας πως η αρχή
θα γίνει την 7η Ιουλίου και θα εξετάσει τις περαιτέρω ενέργειες για την ανεμπόδιστη διακίνηση και
κυκλοφορία των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων. Εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή στην τρέχουσα
κατάσταση, το Επιμελητήριο Ηλείας θα προχωρήσει,

μαζί με τον επιχειρηματικό κόσμο και τους

αρμόδιους φορείς του τουρισμού της Ηλείας σε ανάλογες δυναμικές κινητοποιήσεις. Έχουμε την ηθική
υποχρέωση να βγούμε μπροστά όλοι και να διεκδικήσουμε δυναμικά ένα καλύτερο μέλλον για τις
επιχειρήσεις και την κοινωνία της Ηλείας!
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