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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ :  33
η
  Γενική Σςνέλεςζη ηος Ε.Ο.Α.Ε.Ν. 

 
Με επηηπρία νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο ηεο 33

εο
 Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ 

Επηκειεηεξηαθνχ Οκίινπ Αλάπηπμεο Ειιεληθψλ Νεζηψλ (Ε.Ο.Α.Ε.Ν)., πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ αθξηηηθή Σακνζξάθε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Επηκειεηήξην 

Έβξνπ, ην Σάββαην 12 Οθησβξίνπ 2013, κε θχξηα ζέκαηα ζπδήηεζεο: α) 

«Αναθεώπηζη ηος Ειδικού Πλαιζίος Φωποηαξικού Σσεδιαζμού και Αειθόπος 

Ανάπηςξηρ για ηον Τοςπιζμό» θαη β) «Φπημαηοδόηηζη ΜΜΕ με ηην εγγύηζη ηος 

ΕΤΕΑΝ».  

 

Σηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζπκκεηείραλ Πξφεδξνη θαη κέιε ησλ 

Δηνηθήζεσλ απφ ηα λεζησηηθά Επηκειεηήξηα κέιε ηνπ ΕΟΑΕΝ, θαζψο επίζεο ν 

Δήκαξρνο Σακνζξάθεο, θ. Γεψξγηνο Φαλφο,  

Επίζεο, ραηξεηηζκνχο απέζηεηιαλ ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Ε. Έβξνπ, θα Γεσξγία 

Νηθνιάνπ θαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Ε. Σάκνπ θαη ηέσο Πξφεδξνο ηνπ ΕΟΑΕΝ, θ. 

Θεκηζηνθιήο Παπαζενθάλνπο.  

 

Τνπο ζπλέδξνπο θαισζφξηζαλ ν Πξφεδξνο ηνπ Επηκειεηεξίνπ Έβξνπ, θ. 

Φξηζηφδνπινο Τνςίδεο θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Ε.Ο.Α.Ε.Ν. θαη Πξφεδξνο ηνπ 

Επηκειεηεξίνπ Λέζβνπ, θ. Θξαζχβνπινο Καινγξίδεο, νη νπνίνη αθνχ επηζήκαλαλ  

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο 

λεζησηηθέο πεξηνρέο, ηφληζαλ  ηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ηνπ Οκίινπ 

απφ φια ηα Επηκειεηήξηα κέιε, ψζηε ζηε δχζθνιε ζπγθπξία πνπ δηαλχεη ε ρψξα λα 

αλαιάβεη πην δπλακηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηηο λεζησηηθέο 

επηρεηξήζεηο λα ππεξβνχλ  πην αλψδπλα νη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

Σηελ ζπλέρεηα ηνπο ζπλέδξνπο θαισζφξηζε ν Δήκαξρνο Σακνζξάθεο θ. Γ. Φαλφο, ν 

νπνίνο έθαλε θαη εθηελή παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην 

απνκνλσκέλν θαη αθξηηηθφ λεζί ηεο Σακνζξάθεο, φπσο ε πιεκκειήο αθηνπιντθή 

εμππεξέηεζε –ζπλδέεηαη κφλν κε ηελ Αιεμαλδξνχπνιε – νη αλεπαξθείο ιηκεληθέο 

ππνδνκέο, ε έιιεηςε αεξνδξνκίνπ θαη καξίλαο, ηα ειάρηζηα θίλεηξα ζε ζρέζε κε ηα 

άιια λεζηά γηα ηελ αλάιεςε επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ,  ε αλππαξμία κειέηεο 

δηαρείξηζεο, δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ λεζηνχ είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο 

Natura, θαη φια απηά ζε αληίζεζε κε ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη ην λεζί, ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ 

κνλαδηθψλ αξραηνινγηθψλ ζεζαπξψλ, θαη ησλ ζεκαληηθψλ αλεθκεηάιιεπησλ 
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πφξσλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, ησλ ηακαηηθψλ 

πεγψλ θαη ηεο αιηείαο.  

Τα κέιε ηνπ ΕΟΑΕΝ δεζκεχηεθαλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα θαηαβάινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνψζεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην 

ζαπκάζην απφ θάζε άπνςε λεζί ηεο Σακνζξάθεο. 

 

Σην πξψην ζέκα  «Αλαζεψξεζε ηνπ Εηδηθνχ Πιαηζίνπ Φσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Τνπξηζκφ», ηα κέιε θαπηεξίαζαλ ηελ απξνζπκία ηνπ 

Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο λα αληαπνθξηζεί ζην 

αίηεκα γηα νξηζκφ εηζεγεηή, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηφζν πξνο ηελ 

πνιηηηθή εγεζία φζν θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ. Τα κέιε ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο ηνπο, γηα ην ζεκαληηθφ απηφ λνκνζέηεκα πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο γηα ηα επφκελα ρξφληα, ηφληζαλ ηελ αλάγθε 

νπζηαζηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα, κε 

ζαθείο ξπζκίζεηο πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε λεζηνχ, φπσο ην 

φξην αξηηφηεηαο γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη ην ίδην γηα 

φια ηα λεζηά. Τέινο ζπκθσλήζεθε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

ζρεδίνπ απφ φια ηα λεζησηηθά Επηκειεηήξηα θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ζηνλ ΕΟΑΕΝ 

ησλ πξνηάζεψλ ηνπο, λα θαηαξηηζηεί θαη ππνβιεζεί ζπλνιηθή πξφηαζε θαζψο θαη 

επηζηνιή δηακαξηπξίαο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ-

ΥΠΕΚΑ.   

 

Σην δεχηεξν ζέκα «Φξεκαηνδφηεζε ΜΜΕ κε ηελ εγγχεζε ηνπ ΕΤΕΑΝ», ν Πξφεδξνο 

ηνπ Δ.Σ. θαη Δηεπζχλσλ Σχκβνπινο  ηνπ Εζληθνχ Τακείνπ Επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο, θ. Γεψξγηνο Γεξνληνχθνο, κε ερεηηθή παξέκβαζή ηνπ έθαλε κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζηελ ηαπηφηεηα, ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΕΤΕΑΝ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα  παξνπζίαζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο ησλ λεζησηηθψλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ην Τακείν, φπσο: α) 

Νεζησηηθή Τνπξηζηηθή Δξαζηεξηφηεηα, β) Επηρεηξεκαηηθή Επαλεθθίλεζε, γ) Τακείν 

Εγγπνδνζίαο, δ) Πξφγξακκα Εμνηθνλφκεζε Καη’ νίθνλ θαη ε) Τακείν Αγξνηηθήο 

Επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Τα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο νκφθσλα απνθάζηζαλ λα δεηήζνπλ απφ ην αξκφδην 

Υπνπξγείν ηελ αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΤΕΑΝ, ψζηε λα 

επσθειεζνχλ πεξηζζφηεξεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.  
 

Αθνινχζεζε ε ζπδήηεζε ησλ ππνινίπσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη 

απνθαζίζηεθε:  

α) ε ζπκκεηνρή ηνπ ΕΟΑΕΝ ζηελ πνιχ-ζπλεδξηαθή θαη εθζεζηαθή εθδήισζε 

“MONEY SHOW”, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην HILTON ηεο Αζήλαο, απφ 20-22 

Δεθεκβξίνπ 2013, φπνπ ν Όκηινο ζα έρεη ηνλ απνθιεηζηηθφ «ηίηιν ρνξεγνχ», ην 

θεληξηθφ ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ θαη εθζεζηαθφ πεξίπηεξν (100 η.κ.) ζηνλ θεληξηθφηεξν 

ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ λεζησηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηνπξηζκνχ.  

β)  εμνπζηνδνηήζεθε ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ ΕΟΑΕΝ λα ζπλερίζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο δηθηχνπ ιηκέλσλ 

θξνπαδηέξαο ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ.  

γ) ε έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ έηνπο 2014 θαη  
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δ) ε επφκελε Γεληθή Σπλέιεπζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Σθηάζν ή ηελ Λεπθάδα, 

κεηά απφ δηαβνχιεπζε θαη ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Επηκειεηεξίσλ 

Μαγλεζίαο θαη Λεπθάδαο. 

Επίζεο ηα κέιε νκφθσλα ελέθξηλαλ ςήθηζκα γηα ηελ ζηήξημε ηνπ Επηκειεηεξηαθνχ 

ζεζκνχ, απφ ηηο κεζνδεπκέλεο πξαθηηθέο θαη ελέξγεηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ ζπξξίθλσζε θαη απνδφκεζε ηνπ θαη δεηνχλ απφ ηελ πνιηηεία λα ιάβεη 

φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ δηαθχιαμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηζηνξηθά 

θαηαμησκέλνπ ζεζκνχ, πξνο φθεινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

Εζληθήο Οηθνλνκίαο. 

Τέινο, κεηά απφ ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζπκθσλήζεθε λα εμεηαζηνχλ νη δπλαηφηεηεο: 

α) ζπκκεηνρήο ηνπ ΕΟΑΕΝ ζηελ Δηεζλή Έθζεζε Τνπξηζκνχ ζηελ Σκχξλε ηεο 

Τνπξθίαο, ην Δεθέκβξην 2013, δεδνκέλνπ φηη κεηά απφ ελέξγεηεο ηνπ Πξνέδξνπ έρεη 

βξεζεί ρψξνο 40-80  η.κ. θαη ζα είλαη ζεκαληηθή ε παξνπζία ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ 

ζηε λέα αλαπηπζζφκελε ηνπξηζηηθή  αγνξά ηεο Τνπξθίαο . 

β) αλάιεςεο απφ ηα λεζησηηθά Επηκειεηήξηα δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο 

κηθξνεγγπήζεσλ ζηα κέιε ηνπο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 10.000 επξψ, θαη 

γ) πινπνίεζεο απφ ηνλ ΕΟΑΕΝ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζηειερψλ 

Επηκειεηεξίσλ θαη ινηπψλ ηνπηθψλ θνξέσλ ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ, ψζηε ην 

εθπαηδεπκέλν απηφ πξνζσπηθφ λα βνεζήζεη ζηε ζπλέρεηα ηηο λεζησηηθέο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο.    

 

  Φίνο, 16 Οθησβξίνπ 2013 

 

 Ο Πξφεδξνο 

 

Θξαζχβνπινο Καινγξίδεο 

            

  

 
 

 

 

 

 


