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       Φίνο, 2 Απγνχζηνπ 2013 
 

 

 

Σσνανηήζεις ηων μελών ηοσ Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηοσ ΕΟΑΕΝ με 

Κσβερνηηικά ζηελέτη και εκπροζώποσς ηης ηρόικας ζηην Αθήνα 
 

Μαξαζψλην ζπλαληήζεσλ ζηελ Αζήλα είραλ ηελ Πέκπηε 1
ε
 Απγνχζηνπ 2013 ηα κέιε 

ηνπ  Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ   Δπηκειεηεξηαθνχ Οκίινπ Αλάπηπμεο Διιεληθψλ 

Νεζηψλ (ΔΟΑΔΝ) θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ζηηο 11:00, κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηξφηθαο, 

β) ζηηο 14:30, κε ηνλ Υπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, θ. Μ. Βαξβηηζηψηε, θαη ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα  ηνπ Υπνπξγείνπ, θ. Α. Μπνχζην θαη γ) ζηηο 17:00 κε ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Τνπξηζκνχ, θ. Α. Ληάζθν.  

 

Σηε ζπλαληήζεηο, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΔΟΑΔΝ, ζπκκεηείραλ ν Πξφεδξνο θ. 

Θξαζχβνπινο Καινγξίδεο, ν Α΄ Αληηπξφεδξνο θ. Νηθφιανο Τζίπεξαο, ν 

Β΄Αληηπξφεδξνο θ. Γεψξγηνο Μπακηεδάθεο, ν Γελ. Γξακκαηέαο θ. Γεψξγηνο Κπξηαδήο  

θαη ηα κέιε θ.θ.  Σσηήξηνο Σθηαδαξέζεο θαη Αλδξέαο Παληειηφο. 

Δπίζεο ζπκκεηείραλ ν Τακίαο ηνπ Γηθηχνπ Νεζησηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Insuleur), θ. Βαγγέιεο Μπξζηληάο, ην ζηέιερνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο 

Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, θ. Γεψξγηνο Αζσλίηεο θαη ν ζχκβνπινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Λεπθάδαο, θ. Ισάλλεο Μηραειίδεο. 

 

1) Σσνάνηηζη με ηον κ. Bob Traa εκπρόζωπο ηοσ Δ.Ν.Τ. και ζηελέτη ηοσ ηετνικού 

κλιμακίοσ ηης ηρόικα ζηην Αθήνα. 

Σηε ζπλάληεζε πνπ δηήξθεζε δπφκηζε ψξεο ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ παξνπζίαζαλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα κφληκα εγγελή δηαξζξσηηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ, πνπ σο φξνο «λεζησηηθφηεηα» έρεη αλαγλσξηζηεί 

ηφζν απφ ην Διιεληθφ Σχληαγκα φζν θαη ηηο Δπξσπατθέο Σπλζήθεο θαη ζαλ 

αληηζηάζκηζκα επηβάιινπλ ηελ πηνζέηεζε εηδηθψλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ θαη 

παξεθθιίζεσλ απφ ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ επεηξσηηθή ρψξα. Τφληζαλ  

φηη νη λεζηψηεο βηψλνπλ πην έληνλα ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο γηαηί ηα πξνβιήκαηα 

κεγεζχλνληαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη εμαηηίαο ησλ λεζησηηθψλ κεηνλεμηψλ.  

Σηε ζπλέρεηα παξνπζίαζαλ ηηο ηδηαίηεξα επηδήκηεο γηα ηα λεζηά πνιηηηθέο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην Μλεκφλην ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο νη κεηαθνξέο (αθηνπιντθέο 

θαη αεξνπνξηθέο), ε θνξνινγία, ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, θ.ι.π. θαη πξφηεηλαλ: 
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 Τελ εμαίξεζε ή ηελ εθαξκνγή παξεθθιίζεσλ απφ ηηο εθάζηνηε απνθαζηδφκελεο 

πνιηηηθέο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη δπζαλάινγα κεγάιεο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηα λεζηά ζε ζρέζε κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα. 

 Να κελ θαηαξγεζεί ην θαζεζηψο ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηα λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ, θαζψο θαη λα επεθηαζεί ην κέηξν ζε φιεο ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο. 

 Να δηαηεξεζνχλ νη ηζρχνπζεο θνξναπαιιαγέο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ 

θάησ ησλ 3.100 θαηνίθσλ. 

 Να κελ κεησζνχλ νη πφξνη πνπ δηαζέηεη ην θξάηνο γηα ηηο αθηνπιντθέο γξακκέο 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, θαζψο επίζεο λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ ζηα λεζηά. 

 Να αλαδηαξζξσζνχλ νη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Τ.Α. κε γλψκνλα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ λεζηψηε θαη ηελ απνθπγή κεηαθίλεζήο ηνπ ζε λνκφ 

δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ. 

Δπίζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Λεπθάδαο, θ. Σ. Σθηαδαξέζεο, έζεζε πξνο 

ζπδήηεζε γεληθφηεξα ζέκαηα θαη πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ηηο λεζησηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη δε ηηο ηνπξηζηηθέο, φπσο: α) ε πςειή θνξνινγία θαη ην κε επέιηθην 

ζχζηεκα ξχζκηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, β) ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, γ) ε 

κείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο, δ) ε δηαηήξεζε ηεο 

ππνρξεσηηθφηεηαο εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Δπηκειεηήξηα θαη  ε) ε 

αλαγθαηφηεηα ζηήξημεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ ζηα λεζηά.  

   

Οη εθπξφζσπνη ηεο ηξφηθα άθνπζαλ κε πξνζνρή θαη θαηέγξαςαλ ηηο ζέζεηο θαη 

πξνηάζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ, ζε αξθεηά δεηήκαηα εμέθξαζαλ θαηαλφεζε δεδνκέλνπ 

φηη δελ γλψξηδαλ ηηο δηαζηάζεηο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ, ελψ ζε 

νξηζκέλα ζεκεία εμέθξαζαλ επηθπιάμεηο θαη αληηξξήζεηο πξνβάιινληαο ηελ αξρή ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο. Τέινο ζπκθσλήζεθε λα ππάξρεη ζηελφηεξε επαθή, θαζψο επίζεο ν 

ΔΟΑΔΝ λα γλσζηνπνηεί ζηελ ηξφηθα ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηα εθάζηνηε απνθαζηδφκελα 

κέηξα θαη πνιηηηθέο πνπ απνξξένπλ απφ ην Μλεκφλην. 

 

2)  Σσνάνηηζη με ηον Υποσργό και ηο Γενικό γραμμαηέα Νασηιλίας και Αιγαίοσ 

Η ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην γξαθείν ηνπ Υπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, θ. 

Μ. Βαξβηηζηψηε, παξνπζία θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θ. Α. Μπνχζηνπ. Τα κέιε ηνπ 

Γ.Σ. θαηέζεζαλ ππφκλεκα γηα ηε βειηίσζε ησλ αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ ζηα λεζηά, 

ηνλίδνληαο κεηαμχ ησλ άιισλ φηη γηα ηνλ Δ.Ο.Α.Δ.Ν., ε χπαξμε αθηνπιντθψλ 

ζπλδέζεσλ πνηνηηθά απνδεθηψλ θαη νηθνλνκηθά πξνζηηψλ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε δσήο θαη επεκεξίαο, γηα λα θξαηεζνχλ δσληαλά  

ηα 200 θαη πιένλ θαηνηθεκέλα λεζηά ηεο ρψξαο καο. 

 

Παξά ηηο φπνηεο  βειηηψζεηο ζε νξηζκέλεο γξακκέο νη λεζηψηεο εμαθνινπζνχλ θαη 

ζήκεξα λα βηψλνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα απφ ηηο θαθέο αθηνπιντθέο ζπλδέζεηο ηφζν 

κε ηνλ επεηξσηηθφ θνξκφ ηεο ρψξαο, φζν θαη κεηαμχ ησλ λεζηψλ, κε ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα: α) ηελ αθξίβεηα  ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ, β) ηνπο πςεινχο λαχινπο ζηε 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, γ) ηηο αλεπαξθείο ζπλδέζεηο θαη ηα αθαλφληζηα δξνκνιφγηα, 

δ) ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πινίσλ ιφγσ παιαηφηεηαο, ζε πνιιέο γξακκέο 

θπξίσο άγνλεο θαη ε) ηηο ρακεινχ επηπέδνπ παξερφκελεο ππεξεζίεο. 
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Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αθηνπιντθνχ πξνβιήκαηνο ζην ζχλνιν ησλ λεζησηηθψλ 

πεξηνρψλ ηεο ρψξαο απαηηείηαη επαλαζρεδηαζκφο, απφ ην κεδέλ, ηνπ αθηνπιντθνχ 

ράξηε ηεο ρψξαο. 

 

Δπίζεο, Ο πξφεδξνο δήηεζε απφ ηνλ θ. Υπνπξγφ λα νξηζηεί άκεζα ν λένο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ζέζε πνπ παξακέλεη θελή εδψ θαη έλα 

κήλα πεξίπνπ, θαζψο επίζεο εθπξφζσπνο ηνπ Δ.Ο.Α.Δ.Ν. λα ζπκκεηέρεη σο ηαθηηθφ 

κέινο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Αθηνπιντθψλ Σπγθνηλσληψλ. 

 

Γ) Σσνάνηηζη με ηο Γενικό Γραμμαηέα Τοσριζμού, κ. Α. Λιάζκο Σηε ζπλάληεζε 

ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ έληνλα ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα 

λεζηά, φπσο: α) ε αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ησλ all inclusive resorts, πνπ παίξλεη 

δηαζηάζεηο θαη δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο αιιά θαη αζέκηην αληαγσληζκφ. Πξνηάζεθε  λα νξηζηνχλ 

θάπνηεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπξηζηηθήο απηήο παξνρήο, β) ε 

επνρηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ 

κηθξνκεζαίσλ) θαη ε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα απμήζνπλ ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπο, γ) ε 

ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δξνπλ 

ζπιινγηθά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο πεξηνρήο 

ηνπο, δ)   ε αλάζεζε ζηα Δπηκειεηήξηα ζεκαληηθφηεξνπ ξφινπ θαη ζεζκηθήο παξνπζίαο 

ζε απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ελ γέλεη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ε) ε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

αεξνπνξηθψλ & αθηνπιντθψλ κεηαθνξψλ ψζηε λα αξζεί ην ηδηφηππν θαζεζηψο 

απνκφλσζεο πνπ βηψλνπλ ηα λεζηά, κε εθινγίθεπζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζηηεξίσλ, ηελ 

ππθλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ  ππεξεζηψλ ζηηο 

αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο, ζη) ε πηνζέηεζε πνιηηηθψλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ζεκαληηθά απμαλφκελνπ ξεχκαηνο επηζθεπηψλ απφ ηελ γείηνλα 

Τνπξθία πξνο ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη κέζσ απηψλ ζηελ ππφινηπε ρψξα (εθαξκνγή 

ζε κφληκε βάζε πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα έκδοζη VISA ζηα νηζιωηικά Τελωνεία, 

θ.ι.π.). 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο άθνπζε κε απφιπηε θαηαλφεζε ηα δεηήκαηα πνπ εηέζεζαλ θαη 

ελεκέξσζε ηα κέιε γηα ην πξφζθαηα ςεθηζζέλ λνκνζρέδην ηνπ Υπνπξγείνπ  

Τνπξηζκνχ, ην νπνίν ξπζκίδεη κηα ζεηξά ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε 

ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

επηδηψθεη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο 

ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

        Γηα ηνλ ΔΟΑΔΝ 

            Ο Πξφεδξνο 

           Θξαζχβνπινο Καινγξίδεο 

 


