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Θέμα: «Αναγκαιότητα για λειτουργία Πύλης Εισόδου στο Καστελόριζο»
Η λειτουργία των Πυλών Εισόδου αποδεδειγμένα διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην
ενίσχυση της τουριστική κίνησης, στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας αλλά και στην γενικότερη
προσέλκυση επισκεπτών από χώρες εκτός ΕΕ. Ειδικά τα Δωδεκάνησα, λόγω της στρατηγικής
τους θέσης και της δυναμικής ομορφιάς τους, απορροφούν μεγάλο μέρος επισκεπτών από
χώρες εκτός Σένγκεν, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων των τοπικών
κοινωνιών και οικονομιών. Αυτή τη στιγμή στα Δωδεκάνησα αναμένεται (βρισκόμαστε εν
αναμονή της υπογραφής της σχετικής ετήσιας ΚΥΑ) να ξεκινήσει η έναρξη λειτουργίας των
Πυλών Εισόδου στα λιμάνια της Λέρου και Καλύμνου καθώς και στον αερολιμένα Καρπάθου.
Το ερώτημα όμως παραμένει, αν προς την κατεύθυνση της τόνωσης του ελληνικού τουρισμού
και της προσέλκυσης νέων αφίξεων, αυτές επαρκούν, καθώς πολλά νησιά διαθέτουν ήδη τις
απαραίτητες προϋποθέσεις και υποδομές, ώστε άμεσα να μπορεί να λειτουργήσει και σε αυτά
Πύλη Εισόδου, ενόψει μάλιστα της προσεχούς τουριστικής σεζόν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νησί του Καστελόριζου που ξεχωρίζει σε επισκεψιμότητα
λόγω των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών του και θεωρείται ιδανικός προορισμός
διακοπών για πολλούς τουρίστες. Στο Καστελόριζο λειτουργούν ήδη στελεχωμένες
υπηρεσίες Λιμεναρχείου, Αστυνομικού Τμήματος αλλά και Τελωνείου, προϋποθέσεις που
θεωρούνται απαραίτητες για την λειτουργία των Π.Ε. Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα δεν έχει
ενταχθεί η απόφαση για τοπική έναρξη λειτουργίας Π.Ε στο λιμάνι του Καστελόριζου, στον
γενικότερο σχεδιασμό πολιτικών για την τόνωση της τουριστικής κίνησης.
Η υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης θα άνοιγε τον δρόμο για την αύξηση του αριθμού των
επισκεπτών στο όμορφο νησί του Καστελόριζου, ενώ θα έδινε περισσότερες ευκαιρίες και
δυνατότητες τοπικής ανάπτυξης.
Επειδή οι Πύλες Εισόδου είναι κομβικό κλειδί για το «άνοιγμα» των νησιών μας σε νέες
τουριστικές αγορές και δραστηριότητες,

Επειδή τα νησιά της Δωδεκανήσου συγκεντρώνουν ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον των
τουριστών, και η όποια ανάπτυξη υποδομών θα συνέβαλλε στην περαιτέρω αύξηση της
επισκεψιμότητάς τους,
Επειδή το Καστελόριζο διαθέτει ήδη στελεχωμένες δομές που θα διευκόλυναν την άμεση
λειτουργία Πύλης Εισόδου στο λιμάνι του νησιού,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Ποιος ο σχεδιασμός των Υπουργείων για την έναρξη λειτουργίας Πύλης
Εισόδου στο λιμάνι του Καστελόριζου; Μελετάται μια τέτοια πιθανότητα και αν
ναι, τι χρονοδιάγραμμα δίνεται, ώστε να είναι σε λειτουργία μέχρι την έναρξη
της φετινής τουριστικής σεζόν;
2. Πως προτίθενται τα Υπουργεία να ενισχύσουν τις τοπικές υπηρεσίες με
επιπλέον προσωπικό ώστε να είναι πλήρως λειτουργική η Πύλη Εισόδου του
Καστελόριζου;
3. Ποιο το χρονοδιάγραμμα υπογραφής της σχετικής ΚΥΑ περί λειτουργίας των
υπαρχουσών Πυλών Εισόδου; Πότε αναμένεται η δημοσίευσή της ώστε να
ξεκινήσουν την λειτουργία τους εγκαίρως;
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