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36η Συνέλευση ΕΟΑΕΝ στα Χανιά
«Το νέο ΕΣΠΑ θα στηρίξει την νησιωτική οικονομία»
“Η στήριξη της πραγματικής οικονομίας για οικονομική ανάκαμψη είναι ο
δρόμος για την έξοδο από την κρίση” επεσήμανε ο υφυπουργός Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλης Κεγκέρογλου μιλώντας στην 36η
Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών νησιών
(ΕΟΑΕΝ) που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου στο
Επιμελητήριο Χανίων.
“Ταυτόχρονα, τόνισε ο κ. Κεγκέρογλου με ένα ισχυρό σύστημα κοινωνικής
προστασίας θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των πλέων αδυνάμων. Σ’
αυτή τη προσπάθεια συνέχισε, η νησιωτική οικονομία έχει σημαντικό ρόλο
αφού τα νησιά έχουν την ιδιαιτερότητα και το πλεονέκτημα να δώσουν νέο
εισόδημα στη χώρα και να συμβάλουν καταλυτικά στην απασχόληση. Το
μόνιμο μειονέκτημα των νησιών που είναι η δυσκολία της συγκοινωνίας και
αυτό αποτελεί πλέον βασικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το νέο ΕΣΠΑ κατέληξε ο κ. Υφυπουργός θα διευκολύνει την κατάσταση και η
νησιωτική οικονομία θα μπορεί να στηριχθεί και να ενισχυθεί μέσα απ’ αυτό.”
«Κλειδί» για την νησιωτική οικονομία είναι η συνεργασία μεταξύ των νησιών η
καινοτομία και η εξειδίκευση, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΟΑΕΝ
Θρασύβουλος Καλογρίδης, ενώ ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης
μίλησε για πολιτική βούληση σε μια σειρά πάγιων

ζητημάτων που

αντιμετωπίζουν τα νησιά όπως οι μεταφορές, θέματα υγείας, παιδείας
εμπορίου και εξαγωγών τοπικών προϊόντων.
Η θεματολογία της 36ης Γενικής Συνέλευσης του ΕΟΑΕΝ περιλάμβανε μεταξύ
άλλων ομιλίες, για την νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ, για την νησιωτική
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οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα, υπογραφή πρωτοκόλλου
συνεργασίας μεταξύ ΕΟΑΕΝ και Ελληνικού Δικτύου Μικρών νησιών και
Αναβάθμιση της αεροπορικής εξυπηρέτησης των νησιών από την SKY
EXPRESS.
Επίσης κατά τη διάρκεια της συνέλευσης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός
εσόδων-εξόδων έτους 2015 και αναλύθηκε η οικονομική κατάσταση του
ΕΟΑΕΝ.
Στην 36η συνέλευση του ΕΟΑΕΝ συμμετείχαν οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και
μέλη των ΔΣ από τα Επιμελητήρια, Ευβοίας, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Καστοριάς,
Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Κυκλάδων, Χανίων, Λέσβου, Καβάλας,
Μαγνησίας, Επαγγελματικό Πειραιά, Ρεθύμνου.

