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   Χανιά, 9-11-2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στο 15ο ετήσιο φόρουμ του Insuleur στη Κροατία 

Συμμετείχε το Επιμελητήριο Χανίων 

 

Έξυπνες πολιτικές για έξυπνα νησιά («Smart Policies for smart islands») το θέμα του 

15ου ετήσιου φόρουμ του Insuleur που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 και το 

Σάββατο 7 Νοεμβρίου στη πόλη Μαλίνσκα στο νησί Κρκ της Κροατίας. 

Στο φόρουμ συμμετείχαν  μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, 

Γουαδελούπης, Μαγιόρκας, Κορσικής, Μάλτας, Κροατίας, Γαλλίας, και από την Ελλάδα 

οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη των ΔΣ από τα Επιμελητήρια, Ευβοίας, Ηρακλείου, 

Κέρκυρας,  Κυκλάδων, Χανίων, Λέσβου, Καβάλας, Πειραιά και Ρεθύμνου. 

Μεταξύ των ομιλητών – εκπροσώπων των Ελληνικών νησιωτικών Επιμελητηρίων ο 

πρόεδρος του ΕΒΕΧ και Οικονομικός Επόπτης του Insuleur Γιάννης Μαργαρώνης ο 

οποίος αναφέρθηκε στον πρωτογενή τομέα και στη γεωργία εστιάζοντας στις έννοιες 

ποιότητα εναντίον ποσότητας. 

Άλλα θέματα τα οποία ανέλυσαν πρόεδροι Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων: 

 Ενέργεια: παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και αυτάρκεια 

 Συγκοινωνία: αστική κινητικότητα και TEN-T 

 Πόσο πρόκληση είναι να είναι κάποιος επιχειρηματίας σε ένα νησί; 

 Έξυπνη εξειδίκευση για μελλοντικές πολιτικές νησιών 

 Φορολογία νησιωτικών ΜΜΕ/ΦΠΑ 

 Εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών: υγιής ανταγωνισμός 

 Η ανάγκη για ειδικά σχεδιασμένα μέτρα 

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν και όπως αυτά διατυπώθηκαν στο συνέδριο 

είναι τα ακόλουθα: 
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 Τα νησιά έχουν μοναδικές ιδιότητες, όπως επίσης και πολύ συγκεκριμένα 

προβλήματα και ευκαιρίες, και είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν σε 4 

περιοχές προτεραιότητας: • Ενεργειακή ανεξαρτησία των νησιών – διασφάλιση 

της μετάβασης από συμβατικές πηγές ενέργειας σε ένα υβριδικό μοντέλο και 

τελικά πλήρως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας • Βιωσιμότητα – ενθάρρυνση 

της πρωτογενούς παραγωγής σε σημείο που να μπορεί να ανταποκριθεί στη 

ζήτηση τροφίμων και τις απαιτήσεις του ντόπιου πληθυσμού σε αυτό το σημείο 

• Συνδεσιμότητα μεταφορών • Ανάπτυξη ολοκληρωτικών τομεακών 

πολιτικών και στρατηγικών 

 Ενθάρρυνση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα προκειμένου να 

αποφευχθεί η μονοδιάστατη μετατροπή της νησιωτικής επιχειρηματικότητας στις 

μορφές του τουρισμού και της φιλοξενίας 

 Eιδικές φορολογικές ελαφρύνσεις στα νησιά, όπως επίσης εξασφάλιση ενός 

χαμηλότερου ΦΠΑ (ή πλήρης απαλλαγή) για τα νησιωτικά προϊόντα τα οποία 

καταναλώνει ο πληθυσμός ενός νησιού και παράγονται σε αυτό 

 Επένδυση στην κινητικότητα, προώθηση της χρήσης μη-ρυπαντικών οικολογικών 

μέσων συγκοινωνίας, συγχρηματοδότηση στα κόστη της δημόσιας συγκοινωνίας 

για τον πληθυσμό των νησιών 

 Υποστήριξη της τυποποίησης και εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας σύμφωνα με 

το μοντέλο καλών πρακτικών της Μάλτας, όπως επίσης και του συστήματος που 

έχει υλοποιηθεί στις κρατικές σιδηροδρομικές γραμμές της Κροατίας 

 Τα νησιά θα πρέπει να έχουν μία σημαντική θέση στην Πολιτική Συνοχή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Αυξημένη επένδυση δημοσίων πόρων για την πρόληψη της υγείας και την ποιότητα 

της ζωής των κατοίκων των νησιών 
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 Θα πρέπει τέλος να δοθεί ειδική προσοχή και κίνητρα από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις νησιωτικές περιοχές, προκειμένου να κατασκευαστούν κέντρα 

καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης ως βάση για την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα. 

 


