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Συνέντευξη στον  
ΓΙΏΡΓΟ ΚΑΡΑΧΡΉΣΤΟ

Σ ε μια εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα συνέντευξη η Ευρω-
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 
και πρώην υπουργός Του-
ρισμού κυρία Έλενα Κου-
ντουρά μας μιλάει για το 

άνοιγμα του τουρισμού, τα σημεία που 
πρέπει να προσέξουμε για να μην έχουμε 
διασπορά του κορονοϊού, αλλά και για 
υδατοδρόμια και τις παρεμβάσεις που έχει 
πραγματοποιήσει για τις μεταφορές στα 
νησιά. Η συνέντευξη της κυρίας Κουντου-
ρά έχει ως εξής:

Κυρία Κουντουρά είναι μεγάλη μας 
χαρά που σας φιλοξενούμε στο παρ-
θενικό τεύχος της «ΙΤΝ Ελληνικός 
Τουρισμός». Έχετε ήδη πραγματοποι-
ήσει πολλές παρεμβάσεις στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο για το ασφαλές 
άνοιγμα του τουρισμού σε Ελλάδα και 
Ευρώπη. Πώς κρίνετε το αποτέλεσμα 
του Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιη-
τικού που προέκυψε τελικά για τα 
ταξίδια από τα Ευρωπαϊκά Όργανα;

Βασικό μας αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, ήδη με ψήφισμά μας από πέρυσι 
τον Ιούνιο, ήταν η ανάγκη ενιαίων πρω-
τοκόλλων και κανόνων στα ταξίδια στην 
ΕΕ για το ασφαλές  άνοιγμα του τουρισμού.  
Η Κομισιόν ανταποκρίθηκε με μεγάλη κα-
θυστέρηση, πριν μερικές μόλις εβδομάδες, 
με την πρότασή της για το  πράσινο ψηφι-
ακό πιστοποιητικό. Πρόκειται ουσιαστικά 
για  την τεχνική προσέγγιση ώστε να δι-

ευκολυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες των  μετακινήσεων για όσο διαρκεί 
η πανδημία  και συμπεριλαμβάνει πιστο-
ποιητικά εμβολιασμού, πιστοποιητικά 
αντισωμάτων και αρνητικά τεστ.  Όμως, 
ενώ προετοιμάζει το διαλειτουργικό αυτό 
πλαίσιο για τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν δεν 
έχει ακόμη επικαιροποιήσει τις συστάσεις 
της, ούτε έχει ξεκαθαρίσει ακόμη με  ποια 
κριτήρια και από  πότε θα μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί το Ψηφιακό Πράσινο Πιστο-
ποιητικό για την ασφάλεια στα  ταξίδια. 
Εναποθέτει για μία ακόμη φορά την ευθύ-
νη στα κράτη-μέλη να ανοίξουν τον του-
ρισμό τους, όπως νομίζουν, με τον κίνδυ-
νο ζημιάς στην υγεία και στον τουρισμό 
για άλλη μία χρονιά. Το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο πήρε εκ νέου  ξεκάθαρη θέση 
υπέρ των πρωτοκόλλων για τεστ πριν την 
αναχώρηση, υπερψηφίζοντας την Έκθεση 
για την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 
Βιώσιμο Τουρισμό», που εκπόνησε μετά 
από πρότασή μου η  Επιτροπή Μεταφορών 
και Τουρισμού TRAN. Αφού λάβαμε υπόψη 
μας την κρισιμότητα της επιδημιολογικής 
κατάστασης που βιώνουμε και τα επιστη-
μονικά δεδομένα, στην Έκθεση ζητήσαμε 
από τα κράτη-μέλη να προκρίνουν τα αρ-
νητικά τεστ πριν την αναχώρηση. Ενώ 
τονίσαμε ότι  το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού δεν μπορεί προς το παρόν να χρησι-
μοποιηθεί για ταξίδια χωρίς περιορισμούς, 
διότι το εμβόλιο προστατεύει μόνο τον 
εμβολιασμένο, και αποδεικνύεται καθη-
μερινά ότι οι εμβολιασμένοι και μπορούν 
να νοσήσουν ελαφρά και να μεταδώσουν 
τον ιό.  Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταξιδιωτι-
κούς σκοπούς χωρίς περιορισμούς όταν 
προχωρήσουν οι εμβολιασμοί στο γενικό 

πληθυσμό σε σημείο που θα έχουμε απο-
κτήσει το αναγκαίο τείχος ανοσίας. 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακοι-
νώσει το άνοιγμα του ελληνικού του-
ρισμού στις 14 Μαΐου. Θεωρείται 
επαρκή τα μέτρα που έχουν ανακοι-
νωθεί; Πού πρέπει να δοθεί η μεγα-
λύτερη προσοχή κατά τη γνώμη σας;

Η  ελληνική κυβέρνηση, έστω και καθυ-
στερημένα,  κατέστησε από τον περασμέ-
νο Νοέμβριο υποχρεωτικό το αρνητικό 
μοριακό τεστ για όλες τις αφίξεις στη χώ-
ρα μας. Αυτό είναι το μέτρο που πρέπει να 
παραμείνει σε ισχύ για το ασφαλές άνοιγ-
μα του τουρισμού, διότι η  σημερινή επι-
δημιολογική κατάσταση στην Ευρώπη 
επιβάλλει την ανάγκη υποχρεωτικού  τεστ 

πριν από κάθε άφιξη στις πύλες εισόδου, 
και οι  όποιες διμερείς συμφωνίες, στη βά-
ση μόνο του πιστοποιητικού εμβολιασμού, 
είναι πρόωρες και επισφαλείς. Πρέπει να  
αποφευχθούν τα περσινά λάθη και αστο-
χίες που οδήγησαν σε άναρχο άνοιγμα των 
συνόρων και να αποτραπεί ο κίνδυνος  να 
μπούμε σε νέες περιπέτειες όσον αφορά 
τη δημόσια υγεία, και συνακόλουθα με 
μεγάλο κόστος για την οικονομία μας. Σε 
δημόσιες τοποθετήσεις μου εδώ και δύο 
περίπου μήνες είχα επίσης τονίσει την 
ανάγκη, πέραν των μοριακών τεστ, να 
υπάρξει κατά  προτεραιότητα εμβολιασμός 
των εργαζομένων στον τουρισμό και σε 
όλους τους κλάδους που έρχονται σε επα-
φή με τους επισκέπτες, και εναλλακτικά η 
συμπληρωματικά τη διενέργεια τακτικών 
τεστ στις δομές φιλοξενίας. Όμως  και σε 

Να αποφευχθούν  
τα περσινά λάθη  
και οι αστοχίες

«Η Κομισιόν εναποθέτει για μία ακόμη φορά την  
ευθύνη στα κράτη μέλη να ανοίξουν τον τουρισμό
τους», τονίζει η Ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός
Τουρισμού, ενώ επισημαίνει πως μόνο το μοριακό
αρνητικό τεστ πριν από κάθε άφιξη μπορεί να
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο διασπορά του ιού

ΕΛΕΝΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ*

Συνέντευξη

* Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική  
Συμμαχία • Συντονίστρια της πολιτικής  
της ομάδας στην Επιτροπή Μεταφορών  
& Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου 



21ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

αυτό το μέτωπο έχουν ήδη καθυστερήσει 
οι κυβερνητικές ανακοινώσεις,  τη στιγμή 
που το επίσημο άνοιγμα του ελληνικού 
τουρισμού έχει προαναγγελθεί  για τις 14 
Μαΐου. Oι συνθήκες δεν ευνοούν πειρά-
ματα. Μόνο με αρνητικά μοριακά τεστ 
οριζόντια πριν από κάθε άφιξη,  θα μπο-
ρέσει να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος νέας 
διασποράς του ιού, που αποτελεί προϋπό-
θεση ώστε ο τουρισμός να ανοίξει με τη 
μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, η τουριστι-
κή περίοδος να έχει διάρκεια και να ενι-
σχυθεί η εικόνα και η φήμη  της χώρας μας 
ως ασφαλούς προορισμού για όλο το 2021. 

Οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι 
αρκετά επιφυλακτικοί προς το παρόν 
για την ερχόμενη σεζόν, καθώς λόγω 
των συνεχιζόμενων μέτρων σε πολλές 
χώρες οι κρατήσεις βρίσκονται στο 
μηδέν προς το παρόν. Ωστόσο tour 
operators και το Υπουργείο Τουρισμού 
εκτιμούν ότι τα πράγματα θα είναι 
καλύτερα φέτος σε σχέση με πέρυσι 
τουλάχιστον. Η δική σας εκτίμηση 
ποια είναι; 

Είναι ευχή όλων μας ο τουρισμός να ξεκι-
νήσει με ασφάλεια, να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών,  και η εξέ-
λιξη της τουριστικής κίνησης να κινηθεί 
ομαλά, αποφέροντας έσοδα στην εθνική 
μας οικονομία αλλά και στις τοπικές κοι-
νωνίες. Ακριβώς όμως λόγω των δύσκολων 
επιδημιολογικών συνθηκών που επικρα-
τούν μέχρι σήμερα, η τουριστική αγορά 
της Ευρώπης βρίσκεται ακόμη σε στάση 
αναμονής. Κάποια  κράτη έχουν ακόμη 
ταξιδιωτική απαγόρευση σε ισχύ και κά-
ποια άλλα προτρέπουν τους πολίτες να 

κάνουν διακοπές μέσα στη χώρα τους. 
Λόγω αυτών των περιορισμών  και του 
ρευστού κλίματος, πολλοί tour operators 
έχουν μεταθέσει τα προγράμματά τους για 
τα τέλη  Ιουνίου. Για αυτό πιστεύω ότι με-
γάλο  ποσοστό των κρατήσεων θα είναι 
τελευταίας στιγμής. Το 2021 είναι ακόμη 
μία δύσκολη χρονιά με αστάθμητους πα-
ράγοντες στο μέτωπο της υγείας,  και απαι-
τούνται πολύ προσεκτικά βήματα στη δι-
αχείριση, ώστε τους επόμενους μήνες ο 
τουρισμός να ανακάμψει και να ανακτήσει 
σταδιακά τις δυνάμεις του. 

Καθότι εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα θέλαμε να αδράξουμε 
την ευκαιρία και να σας ρωτήσουμε 
για τα εμβόλια. Η ΕΕ φέρεται να ξό-
δεψε δισεκατομμύρια ευρώ στις φαρ-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Επείγει η γενναία  
στήριξη  
επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών
Έχετε διατελέσει υπουργός Του-
ρισμού και γνωρίζετε σε βάθος τα 
θέματα του ελληνικού τουρισμού. 
Ποιες είναι οι κινήσεις που πι-
στεύετε πως πρέπει να γίνουν 
τώρα για την ενίσχυση του τουρι-
στικού προϊόντος με δεδομένες 
και τις ανατροπές που επέφερε η 
πανδημία; 

Χάρη στη συγκροτημένη εθνική 
τουριστική πολιτική που εφαρμό-
σαμε στη διακυβέρνηση  του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ο τουρισμός  αυξήθηκε πάνω 
από 35% την περίοδο 2015-2019  
με συνεχή ρεκόρ αφίξεων και εσό-
δων,  συνεισφέροντας περισσότε-
ρο  από το 20% του ΑΕΠ στη χώρα, 
έχοντας δημιουργήσει χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας και συμπα-
ρασύροντας στην ανάπτυξη μία 
σειρά από άλλους παραγωγικούς 
τομείς. 
Η θετική αυτή δυναμική ανακόπη-
κε βίαια το 2020 εξαιτίας της παν-
δημίας, με πτώση 80% στις αφίξεις 
και στα έσοδα, αναγκάζοντας πολ-
λές επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρο-
μεσαίες, να παραμείνουν κλειστές 
και χιλιάδες εργαζόμενους να έχουν 
χάσει μεγάλο μέρος των εισοδη-
μάτων τους ή να έχουν μείνει χω-
ρίς δουλειά.  Πέραν λοιπόν από 
την ασφαλή επανεκκίνηση του 
τουρισμού για το 2021, επείγει η 
γενναία στήριξη με επαρκή ρευ-
στότητα των επιχειρήσεων και των 
επαγγελματιών, ώστε να διαθέτουν 
τα απαραίτητα κεφάλαια για να 
ξεκινήσουν να λειτουργούν, να  
αποτραπούν λουκέτα και μην χα-
θούν θέσεις εργασίας. 
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης 
Τσίπρας  παρουσίασε  έγκαιρα ένα 
πλήρως κοστολογημένο και από-
λυτα εφικτό πρόγραμμα για την 
ουσιαστική επανεκκίνηση της οι-
κονομίας, που περιλαμβάνει περι-
κοπές οφειλών και μη επιστρεπτέ-
ες ενισχύσεις, αυτό ακριβώς που 
χρειάζεται για  να ανακάμψει η 
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα,  
και να υποστηριχθούν οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και όλοι οι κλάδοι 
που άμεσα ή έμμεσα στηρίζονται 
από τον τουρισμό.  

Το εμβόλιο προστατεύει 
μόνο τον εμβολιασμένο, 
και αποδεικνύεται καθη-

μερινά ότι οι εμβολια-
σμένοι και μπορούν να 

νοσήσουν ελαφρά και να 
μεταδώσουν τον ιό

μακευτικές για την δημιουργία των 
εμβολίων, ωστόσο τελικά τις επιθυ-
μητές ποσότητες δεν τις είχε. Τι συ-
νέβη; Υπάρχουν ευθύνες για αυτή την 
εξέλιξη; Ρωτάμε γιατί οι χαμηλοί ρυθ-
μοί εμβολιασμού επηρεάζουν και το 
θέμα των ταξιδιών.

Η υγεία είναι υπέρτατο δικαίωμα, και σε 
αυτήν την πρωτόγνωρη παγκόσμια υγει-
ονομική κρίση, κανείς δεν είναι ασφαλής, 
εάν δεν είμαστε όλοι ασφαλείς. Η ευρωο-
μάδα μας από την πρώτη στιγμή έχει ασκή-
σει πιέσεις και έχει  παρέμβει  στους ευρω-
παϊκούς θεσμούς για το κρίσιμο ζήτημα 
των εμβολίων. Είναι μεγάλη επιτυχία η 
υπερψήφιση τροπολογίας που καταθέσα-
με τον προηγούμενο μήνα  στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ζητώντας να αντιμετωπιστεί 
το εμβόλιο ως δημόσιο αγαθό, και να αρ-
θούν οι περιορισμοί στις πατέντες, ώστε 
να επιταχυνθεί η παραγωγή των εμβολίων 
και ο ρυθμός των εμβολιασμών. Δυστυχώς 
η ΕΕ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστά-
σεων και εξαιτίας λάθος χειρισμών της  
από τις αρχές της χρονιάς, οι εμβολιασμοί 
δεν βρίσκονται σήμερα στο επίπεδο που 
έπρεπε.  Πρόκειται για ένα εξαιρετικά κρί-
σιμο ζήτημα για τη δημόσια υγεία, καθώς 
οι διεργασίες για το άνοιγμα του τουρισμού 
και των μετακινήσεων συμπίπτουν με το 
τρίτο κύμα της πανδημίας που βιώνουμε, 
με καθημερινά αρνητικά ρεκόρ στην επι-
δημιολογική κατάσταση, ενώ συγκεκριμέ-
νες ομάδες πολιτών και οι νεαρότερες  
ηλικιακές ομάδες δεν θα έχουν προλάβει 
να εμβολιαστούν έγκαιρα για την επανεκ-
κίνηση των ταξιδίων.  Επιβάλλεται οι  εμ-
βολιασμοί να προχωρήσουν πιο γρήγορα. 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Συμμετέχετε στην επιτροπή TRAN 
της ευρωβουλής για τις μεταφορές. 
Ως εκ τούτου γνωρίζετε καλά και τα 
θέματα των συγκοινωνιών. Τι μέλει 
γενέσθαι με τις αεροπορικές που 
έχουν δεχθεί βαρύ πλήγμα, αλλά 
έχουν λάβει και γενναία πακέτα δι-
άσωσης; Υπάρχει πρόβλημα στην 
Ελλάδα; 

Η πανδημία παρέλυσε τις μεταφορές και 
τις μετακινήσεις και καθήλωσε τα αερο-
σκάφη οδηγώντας πολλές εταιρείες του 
κλάδου των αερομεταφορών  στα πρόθυ-
ρα κατάρρευσης. 
Σειρά αιτημάτων που έχουν  υποβάλλουν 
τα κράτη-μέλη για τη διάσωση των αερο-
μεταφορέων τους έχουν λάβει εγκρίσεις 
από την Κομισιόν, και το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο έχει επίσης ζητήσει τη στήριξη 
του κλάδου συνολικά στην Ευρώπη, για 
να αποτραπεί ο κίνδυνος  εξαγορών των 
πιο αδύναμων από τους πιο ισχυρούς και 
να αποφευχθούν μονοπωλιακές συνθήκες 
ή φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού. 
Όπως όμως υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη 
για τον αεροπορικό τομέα, έχουμε ζητή-
σει και  διεκδικήσει να υπάρξει ανάλογη 
στήριξη για την κάλυψη της  ζημιάς που 
έχουν υποστεί και οι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της ευρωπαϊκής οικονομίας και που αντι-
μετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρό-
σβασης σε χρηματοδότηση και οξύ πρό-
βλημα επιβίωσης.  

Να ρωτήσουμε και πώς βλέπετε το 
θέμα των υδατοδρομίων. Πολλοί 
υποστηρίζουν ότι μπορούν να απο-
φέρουν σημαντικά οφέλη σε τουρι-
στικούς προορισμούς. Ισχύει πιστεύ-
ετε;

Τα υδατοδρόμια μπορούν να αυξήσουν 
την επισκεψιμότητα, να ενισχύσουν το 
τουριστικό προϊόν των προορισμών, και 
ταυτόχρονα να συμβάλλουν στην άρση 
της μεταφορικής απομόνωσης των πιο 
απομακρυσμένων περιοχών και νησιών, 
που δεν διαθέτουν αεροδρόμιο ή επαρκή 
ακτοπλοϊκά δρομολόγια σε περιόδους 
εκτός τουριστικής αιχμής. 
Ταυτόχρονα, η υλοποίηση αναπτυξιακών 

επενδύσεων δημιουργεί νέες θέσεις ερ-
γασίας στις τοπικές κοινωνίες.  Η ανα-
πτυξιακή προοπτική τους  είχε υποστη-
ριχθεί δυναμικά από την κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ, που θέσπισε ένα ολοκληρωμένο 
νόμο για τα υδατοδρόμια το 2018 στη 
βάση εθνικού σχεδιασμού, για την επίλυ-
ση αγκυλώσεων που προϋπήρχαν στο  
προηγούμενο πλαίσιο,  και κυρίως λαμ-
βάνοντας υπόψη τόσο την περιβαλλοντι-
κή διάσταση αλλά και  τις ιδιαίτερες ανά-
γκες των τοπικών κοινωνιών.  
Ο νόμος άλλαξε εκ νέου από την παρούσα 
κυβέρνηση και στην πράξη θα διαπιστω-
θεί εάν πράγματι δημιουργεί τις  συνθή-
κες για τη δίκαιη και υγιή, χωρίς στρε-
βλώσεις, ανάπτυξη αυτής της πολλά υπο-
σχόμενης δραστηριότητας για τα επόμε-
να χρόνια.          

Το Ευρωπαϊκό  
Κοινοβούλιο έχει  

ζητήσει τη στήριξη του 
κλάδου των αερομεταφο-

ρών συνολικά στην Ευ-
ρώπη, για να αποτραπεί 

ο κίνδυνος  εξαγορών 
των πιο αδύναμων από 

τους πιο ισχυρούς

Ανάγκη να ενισχυθούν 
οι θαλάσσιες μεταφορές

Να κλείσουμε παραμένοντας στο θέ-
μα των συγκοινωνιών και συγκεκρι-
μένα στην ακτοπλοΐα. Συχνά ακού-
γεται πως στα ευρωπαϊκά όργανα 
υπάρχει μια δυστοκία κατανόησης 
για τις ανάγκες διασύνδεσης των ελ-
ληνικών νησιών. Είναι πραγματική 
αυτή η εικόνα ή χρησιμοποιείται ως 
επιχείρημα για να «κουκουλωθούν» 
εγχώριες παραλείψεις;

H πολυνησιωτικότητα της χώρας μας εί-
ναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα και ταυ-
τόχρονα είναι βασική πρόκληση, που δεν 
είχε την ανάλογη αντιμετώπιση διαχρο-
νικά στις ευρωπαϊκές και τις εθνικές πο-
λιτικές. Η κυβέρνηση του  ΣΥΡΙΖΑ ανέ-
δειξε τη νησιωτικότητα με ένα συγκρο-
τημένο σχέδιο αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων των ελληνικών νησιών  και 
έδωσε προτεραιότητα  στην ακτοπλοϊκή 
διασύνδεση τους  και στη στήριξή τους 
με εμβληματικά προγράμματα, όπως το 
μεταφορικό ισοδύναμο. Ταυτόχρονα, 
προωθήσαμε  νέους λιγότερους γνωστούς 
νησιωτικούς  προορισμούς στις τουριστι-
κές αγορές του εξωτερικού, εφαρμόζοντας 
την πολιτική μας για την  ισόρροπη βιώ-
σιμη τουριστική ανάπτυξη σε όλη τη χώ-
ρα.  Από το σημερινή μου θέση στην Ευ-
ρωβουλή με συνεχείς παρεμβάσεις προς 
την Κομισιόν αναδεικνύω τις ανάγκες 
των πιο απομονωμένων περιφερειών και 
της νησιωτικότητας. Μέσα από τις εκθέ-
σεις και γνωμοδοτήσεις που συνδιαμορ-
φώνω για τον κρίσιμο τομέα των μετα-
φορών, έχω πιέσει να προβλεφθούν στις 
πολιτικές της ΕΕ ειδικά μέτρα για την 
απάλειψη του υψηλού μεταφορικού κό-
στους και κατ’ επέκταση του κόστους 
διαβίωσης  που επιβαρύνονται τα νησιά, 
δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές χρειά-
ζονται ειδική στήριξη για να καταφέρουν 
να ανταπεξέλθουν στο νέο τοπίο των 
πράσινων μεταφορών που διαμορφώνε-
ται στην Ευρώπη. Μία από τις πρόσφατες 
θέσεις που προώθησα είναι η ανάγκη να 
ενισχυθούν με χρηματοδότηση οι θαλάσ-
σιες μεταφορές μικρών αποστάσεων που 
έχουν κρίσιμη σημασία για τη συνδεσι-
μότητα των περιφερειακών και νησιωτι-
κών περιοχών, για να  στραφούν γρήγο-
ρα στην άμεση ή έμμεση ηλεκτροκίνηση, 
αξιοποιώντας ευρωπαϊκή χρηματοδοτική 
στήριξη  και το διευρωπαϊκό δίκτυο με-
ταφορών ΤΕΝ-Τ. 
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