
H Νησιωτικότητα στην ατζέντα των επαφών του Ε.Ο.Α.Ε.Ν-INSULEUR με 
κυβερνητικά και θεσμικά στελέχη 

Σειρά σημαντικών επαφών με κυβερνητικά και θεσμικά στελέχη είχε προ ημερών 

αντιπροσωπεία του Ε.Ο.Α.Ε.Ν και του INSULEUR  για θέματα που αφορούν 

στα ελληνικά νησιά και τη νησιωτικότητα. 

Την αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε πρώτα τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής , Νεκτάριο Σαντορινιό,  αποτελούσαν ο πρόεδρος του   

Επιμελητηριακού Ομίλου  Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, Θράσος Καλογρίδης, ο 

ομόλογος του  τόσο  στο Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης INSULEUR  όσο του Επαγγελματικού  Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.) 

Γιώργος  Μπενέτος, ο πρόεδρος  του Επιμελητηρίου Λευκάδας, Σωτήρης 

Σκιαδαρέσης μέλος του ΔΣ του Ε.Ο.Α.Ε.Ν και πρόεδρος της Επιτροπής  Τουρισμού 

της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων καθώς και επιστημονικός  σύμβουλος του 

Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Νίκος Μιχαλίτσης. 
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Στη σύσκεψη  εργασίας, στο Υπουργείο με το νέο Υφυπουργό και Βουλευτή 

Δωδεκανήσου,  η οποία έγινε σε πολύ ζεστό κλίμα και  είχε μακρά 

διάρκεια,  ανταλλάχθηκαν απόψεις  και έγιναν  προτάσεις αναφορικά με το κυρίαρχο 

για τα νησιά μας,  αλλά και όχι μόνον,  θέμα της Νησιωτικότητας. 

Ο Υπουργός  επεσήμανε  ότι ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν  έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει στο 

νησιωτικό μέτωπο και χρειάζεται τόσο η συνεργασία όσο και οι προτάσεις του για το 

μέγα ζήτημα της Νησιωτικότητας το οποίο κατά τη γνώμη του δεν έχουν εκτιμήσει 

όσο θα έπρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση 

βρίσκεται σε μία διαδικασία αναθεώρησης    της νησιωτικής πολιτικής  Στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων του και σε συνεργασία με νησιώτες βουλευτές καθώς και την 

Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης  έχει ήδη συνταχθεί μία αναλυτική μελέτη που αφορά 

τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές των ελληνικών  

νησιών.  

 

 
 

Το επόμενο βήμα πάνω στο θέμα αυτό θα γίνει από τον ίδιο τον πρωθυπουργό 

Αλέξη Τσίπρα ο οποίος πριν το τέλος του 2016 θα προχωρήσει στη «Διακήρυξη της 

Νησιωτικής Πολιτικής» σε εκδήλωση που θα γίνει σε νησί του Αιγαίου. 
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Παράλληλα υπογράμμισε ότι αναφορικά με το φλέγον θέμα του ΦΠΑ γίνεται 

προσπάθεια να μειωθεί σε όλα τα νησιά της χώρας αλλά παραδέχθηκε πως είναι 

δύσκολη η αποστολή αυτή και σε πρώτο χρόνο θα επιχειρηθεί να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα με σειρά σημαντικών αντισταθμιστικών μέτρων, όπως  η προσβασιμότητα 

στα νησιά,  ενώ ζήτησε μέχρι την πρωθυπουργική Διακήρυξη να υπάρξει υπομονή 

σχετικά με το ζήτημα του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής. και κάλεσε τα μέλη του 

Επιμελητηριακού Ομίλου να συμβάλλουν στο σύνθετο έργο του νέου Υφυπουργείου 

Σχετικά με το προαναφερθέν  φλέγον φορολογικό θέμα ο πρόεδρος 

του INSULEUR Γιώργος Μπενέτος  ενημέρωσε,  τον Υπουργό,  για τις δράσεις  του 

Δικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση  επισημαίνοντας ότι για τους Ευρωπαϊκούς 

θεσμούς ο μειωμένος ΦΠΑ είναι κεκτημένο δικαίωμα των νησιών και παρέδωσε 

φάκελο με τις δράσεις του Δικτύου  και σχετικές αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου 

που αναφέρονται στην  Νησιωτικότητας και τον ΦΠΑ  

 

 
 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν Θράσος Καλογρίδης  αναφέρθηκε 

στις δράσεις και τις αλλεπάλληλες επαφές που είχε το προηγούμενο διάστημα ο 

Όμιλος με κυβερνητικά στελέχη με κυρίαρχο θέμα την Νησιωτικότητα, το 

προσφυγικό, τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες.  
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την μείωση του ΦΠΑ, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη 

και την ανάγκη στην επικείμενη αναμόρφωση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας να 

προβλεφθεί θεσμική κατοχύρωση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ανάλογη με αυτή της Κ.Ε.Ε. ή των 

περιφερειακών Επιμελητηρίων. Τέλος επεσήμανε πως οι προτάσεις – παρεμβάσεις 

που έχουν κατατεθεί από τον Ε.Ο.Α.Ε.Ν  θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα 

αντίστοιχα  νομοσχέδια. 

Ο Σωτήρης Σκιαδαρέσης ζήτησε  τέλος από τον Υπουργό στα κονδύλια για την 

Τουριστική προβολή των νησιών - την διαχείριση των οποίων έχει η Περιφέρεια - να 

ενταχθούν  θεσμικά και τα Επιμελητήρια  
      Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία έκανε μία εθιμοτυπική επίσκεψη  στον  Γενικό 

Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Γιαννέλη στη διάρκεια της 

οποίας υπήρξε,  ενημέρωση από τις δύο πλευρές για τις εξελίξεις που αφορούν στη 

Νησιωτικότητα, ανταλλαγή απόψεων για τα νησιωτικά θέματα και ένας απολογισμός 

των ενεργειών που έχουν γίνει  επ’ αυτού τους προηγούμενους μήνες. 

Τελευταίος σταθμός των επαφών ήταν η Γενική Γραμματεία Απόδημου 

Ελληνισμού όπου η αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους κυρίους Καλογρίδη και 

Σκιαδαρέση  είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Μιχάλη Κόκκινο, τον 

Αναπληρωτή  Γενικού Διευθυντή Δημήτρη Πλευράκη καθώς και τον επιστημονικό 

συνεργάτη της ΓΓΑΕ Διονύση Παντή.  Η Γενική Γραμματεία άνοιξε για πρώτη φορά 

τις πύλες της στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν με τον επικεφαλής της να αναγνωρίζει και να 

επιβραβεύει τις δράσεις του ΕΟΑΕΝ και να ζητά από τον  Όμιλο να είναι σε ανοικτή 

γραμμή μαζί της  για τα θέματα που αφορούν την Νησιωτικότητα τους απόδημους 

των νησιών την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη 

Ο Μιχάλης Κόκκινος επεσήμανε ότι θα ενημερώσει, το νέο Υφυπουργό για τον 

Απόδημο Ελληνισμό Τέρενς Κουίκ, για  τις δράσεις του Ομίλου στα πλαίσια της νέας 

αναβαθμισμένης  Γενικής  Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού 

 Ο πρόεδρος του Ομίλου,  εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για την πρώτη 

αυτή επαφή των δύο πλευρών και  κατέθεσε το αίτημα για θεσμική στήριξη προς τον  

Ε.Ο.Α.Ε.Ν 
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