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ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα Επιμελητήρια των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδος, μέλη του 
Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών ( Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), 
εκπροσωπούμενα από τους Προέδρους και μέλη των Διοικήσεων αυτών, που 
συμμετείχαν στην 39η Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν., η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην Λευκάδα, στις 11 Ιουνίου 2016.

Έ χοντας υπ5 όψη ότι:

> Τα νησιά του Αιγαίου, και κυρίως του ανατολικού, από το έτος 2015 
επωμίζονται το βάρος της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης και χάρη 
στη μεγαλοψυχία και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των κατοίκων τους και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, που κέρδισαν τον παγκόσμιο θαυμασμό, 
κατόρθωσαν να διαφυλάξουν τις αξίες του ανθρωπισμού και της 
αλληλεγγύης για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης.

> Ακόμη και σήμερα σε 4 μόλις νησιά του Αιγαίου, δηλαδή τη Λέσβο, τη Χίο, 
τη Σάμο και την Κω, βρίσκονται εγκλωβισμένοι 7.500 σχεδόν πρόσφυγες & 
μετανάστες σε σύνολο 57.000 περίπου που φιλοξενεί ολόκληρη η χώρα. 
Δηλαδή στα νησιά αυτά που εκπροσωπούν μόλις το 1,89% του συνολικού 
πληθυσμού και το 2,45% της συνολικής έκτασης της χώρας, φιλοξενείται το 
13,20% των προσφύγων-μεταναστών.

> Η υπερβολικά μεγάλη συγκέντρωση τόσων μεταναστών σε τόσο μικρούς
ί, γεωγραφικά χώρους και τα συνακόλουθα προβλήματα από την ελλιπή

σίτιση, περίθαλψη, τις εντάσεις, τα μικροεπισόδεια και την παραβατική 
συμπεριφορά ορισμένων, είχαν ως συνέπεια τη δημιουργία ανασφάλειας που 
πρωτίστως έβλαψε την τουριστική εικόνα και μείωσε την τουριστική 
δραστηριότητα στα νησιά αυτά, δηλαδή τον βασικό πυλώνα της οικονομίας 
τους.

> Σύμφωνα με επιβεβαιωμένα στοιχεία η μείωση των κρατήσεων κυμαίνεται 
από 50-80%, με κορύφωση στην Λέσβο, οι tour operators έχουν αποσύρει ή 
μειώσει τις πτήσεις charter, ενώ συνεχώς ακυρώνονται προσεγγίσεις 
κρουαζιερόπλοιων στα νησιά.

> Οι επαγγελματίες του τουρισμού έχουν περιέλθει σε κατάσταση απόγνωσης 
εξαιτίας της κατακόρυφης πτώσης του τζίρου και του βάρους των 
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς το δημόσιο.

Εκφράζουν την αγωνία τους γιατί:

> Θεωρούν ότι η τουριστική εικόνα και δραστηριότητα αρκετών νησιών 
του Αιγαίου έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ίσως ζημιά, που μπορεί να

ο



αποκατασταθεί σε βάθος 3 έως 5 ετών, εφόσον ομαλοποιηθεί η 
κατάσταση.

> Θεωρούν την πολιτεία απούσα τόσο στο θέμα της διαχείρισης του 
ζητήματος της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης, όσο και στο 
σοβαρό ζήτημα της υιοθέτησης πολιτικών και αντισταθμιστικών

. ωφελειών για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης, 
με μόνη εξαίρεση το διπλασιασμό των ημερών διακοπών για τους 
δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.

> Απεναντίας, με αγανάκτηση παρακολουθούν την πολιτεία να ακολουθεί 
μια πολιτική διωγμού των νησιωτών και ερημοποίησης των νησιών, με 
μέτρα: όπως: την κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών 
ΦΓΧΑ, την επιβολή τέλους διανυκτέρευσης στους επισκέπτες, την 
κατάργηση ή υποβάθμιση δομών υγείας και δημόσιας διοίκησης στα 
νησιά, κ,λ.π.

Ζητούν:

Από την πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία να αφουγκραστούν την κραυγή 
αγωνίας των νησιωτών που πλήττονται από την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση 
και να προχωρήσει άμεσα στην υιοθέτηση και εφαρμογή δέσμης μέτρων 
βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, προκειμένου να αποκατασταθεί 
η τουριστική τους εικόνα και να τονωθεί η τουριστική και κατ' επέκταση η 
οικονομική τους δραστηριότητα., ώστε να κρατηθούν ζωντανά.

Προτεινόμενα μέτρα
4) Εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για συντονισμένες ενέργειες συνολικής 

προβολής και προώθησης της τουριστικής και της παραγωγικής 
φυσιογνωμίας των νησιών, μέσω της συμμετοχής σε εκθέσεις και της 
προβολής σποτ στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

2) Προσέλκυση με επιδότηση μέσω διαφημιστικής καμπάνιας 
αεροπορικών εταιρών χαμηλού κόστους, με συνδέσεις με Ευρώπη και 
διεθνώς.

3) Προώθηση-στήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και του εκπαιδευτικού- 
σχολικού τουρισμού, πέραν του κοινωνικού τουρισμού.

4) Στοχευμένες προωθητικές ενέργειες σε επιλεγμένες αγορές, όχι μόνο 
μέσω των κλασσικών ενεργειών των εκθέσεων. Οι αγορές αυτές πρέπει 
να είναι η Τουρκική, η Ρωσική και οι αγορές των κλασσικών 
ευρωπαϊκών χωρών από τις οποίες έρχονται οι τουρίστες αεροπορικώς 
(Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία).

5) Στοχευμένες παρουσιάσεις στις εταιρείες κρουαζιέρας, με πρωτοβουλία 
του Υπουργείου Τουρισμού, του EOT, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
τοπικών φορέων τουρισμού και των κατά τόπους Επιμελητηρίων.



6) Αποζημίωση επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα υπέστησαν ζημιές από 
την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση.

7) Χρηματοδότηση μελέτης για επιμήκυνση τουριστικής περιόδου και 
προσέλκυση τουριστών όλο το χρόνο που συνδέονται με το θεματικό 
τουρισμό.- σύνδεση των τοπικών προϊόντων ΠΟΠ με το παρεχόμενο 
τουριστικό προϊόν. Μεγιστοποίηση της χρήσης εφαρμογών e-tourism 
και των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για τον τουρισμό.

8) Φιλοξενία δημοσιογράφων και τουριστικών γραφείων από την Ευρώπη 
για την προβολή των νησιών στις χώρες τους.

9) Απαγόρευση δημιουργίας οποιασδήποτε μορφής εγκαταστάσεων 
φιλοξενίας προσφύγων -  μεταναστών εντός των οικιστικών ιστών των 
νησιών, στις πύλες εισόδου (αεροδρόμια και λιμάνια) και σε περιοχές 
που στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό (Incoming 
tourism).

Φοροελαωούσεκ
■S Για όσο χρόνο διαρκεί η προσφυγική/μεταναστευτική κρίση, τα νησιά που 

πλήττονται υπέρμετρα να εξαιρεθούν από την αύξηση του ΦΠΑ.
S  Αναστολή όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών σε 

τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν σχέση με ΔΟΥ, ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και τράπεζες, για τουλάχιστον 2 έτη.

S  Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ όλων των κτιρίων που χρησιμοποιούνται για 
επαγγελματική χρήση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

S  Αναστολή εφαρμογής στον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού εισοδήματος βάσει 
τεκμηρίων και εφαρμογή του συντέλεση 29%.

Ϋ· Μείωση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλει ο εργοδότης για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση.

■S Παρέμβαση στις τράπεζες για πάγωμα των δανείων ή για καταβολή μόνο των 
τόκων.

Μ ακροπρόθεσιια ιιέτρα

Θέσπιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τα Νησιά- 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις ΓΟΧΕ1 στο πλαίσιο του 

νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Απαιτούν την εκπόνηση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος, στα πλαίσια 
του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και του νέου αναπτυξιακού νόμου με 
χρηματοδότηση δράσεων με ειδικά κίνητρα - με αυξημένα ποσοστά 
επιδοτήσεων σε σχέση με τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην 
ηπειρωτική χώρα- στις επιχειρήσεις για επενδύσεις κάθε μορφής και 
κλάδου. Προγράμματα επιδότησης εργασίας σε επιχειρήσεις πάσης φύσεωςς. 
Την ενίσχυση ναυτιλιακών επιχειρήσεων με αναπτυξιακά κίνητρα. 
Επιχορήγηση συμπράξεων ΣΔΙΤ τουριστικών υποδομών λιμάνια,



αεροδρόμια, υδατοδρόμια, ελικοδρόμια καθώς και τουριστικών πλοίων 
από το νέο ΕΣΠΑ.
Αυξημένα ποσοστά επιδοτήσεων σε θεματικές μορφές ειδικού τουρισμού 
(ιαματικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός 
αθλητικός κ.τ.λ).

Ψηφίστηκε ομόφωνα

ΠI Μ Ε Λ Η Τ Η F 1 ΚΟ Σ Ο Μ Ι Λ Ο Ι ,  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΝΗΣΙΩΝ 

Ε.Ο.Α Ε.Ν 
Μιχ. Λιβανού 52 82100 Χίος 

Γηλ: 22710 4 Π 70 r ax: 22710 44722 
ΑΦΜ: 090135609 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 741 ί

Το παρόν wificpiaua να επιδοθεί: *

1. στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος
2. στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
3. στον Υπουργό Οικονομικών
4. στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
5. στην Αναπληρώτρια Υπουργό για θέματα Τουρισμού
6. στον Αναπληρωτή Υπουργό για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής

Και να κοινοποιηθεί:
1. στον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
2. στους Βουλευτές των ελληνικών νησιωτικών περιοχών
3. στα Επιμελητήρια Μέλη του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.


