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κύριε Πρόεδρε,                         

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 5706/14-05-2015 εγγράφου σας με θέμα την τουριστική 
ανάπτυξη των νησιών, επιθυμούμε να σας καταθέσουμε την παρακάτω θέση / άποψή μας.  

Επικροτούμε την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. για τη πραγματοποίηση συνάντησης με την 
Υπουργό Τουρισμού για θέματα που άπτονται της τουριστικής δραστηριότητας των νησιών μας 
και την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του κλάδου.  

Θεωρούμε ότι ο Τουρισμός θα πρέπει πλέον να ιδωθεί ως τομέας της γενικότερης αναπτυξιακής 
διαδικασίας στα νησιά και όχι ως μοναδική πηγή δραστηριότητας . 

Ο Τουρισμός μπορεί να θεωρείται ως η κύρια πηγή δραστηριότητας στα νησιά μας, όμως ήλθε ο 
καιρός να αναπτύξουμε - ει δυνατόν σε όλα τα νησιά - αξιόλογες εναλλακτικές μορφές 
δραστηριότητας, αγροτικής, μεταποιητικής και εμπορικής μορφής.  

Έτσι η περίοδος δραστηριότητας στη νησιωτικές περιοχές δεν θα εξαντλείται μόνο στην 
τουριστική περίοδο και οι τουριστικές επιχειρήσεις θα προμηθεύονται περισσότερα προϊόντα 
της περιοχής τους, με άμεση συνέπεια την ενίσχυση της απασχόλησης στην τοπική κοινωνία. 

Σε κάθε περίπτωση για να συμβάλλουμε και εμείς στην υλοποίηση των παραπάνω, σας 
παραθέτουμε ακολούθως θέματα – προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μελών μας 
στις νησιωτικές περιοχές της αρμοδιότητας μας, η επίλυση των οποίων θα συμβάλλει θετικά 
στην δημιουργία αναπτυξιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.       

  

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

α) Βελτίωση σύνδεσης με την ηπειρωτική χώρα (ακτοπλοϊκή σύνδεση, συνδυασμένες 
μεταφορές, άγονες γραμμές, διακίνηση εμπορευμάτων και πρώτων υλών) 

β) Βελτίωση οδικού δικτύου στα νησιά 

Β. ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

α)  Δημιουργία, ανάπτυξη και τελειοποίηση των υποδομών που αφορούν τα λιμάνια 
(προκειμένου να εξυπηρετούν και νέου τύπου πλοία και κρουαζιερόπλοια) και  τα αεροδρόμια – 
υδατοδρόμια των νησιών  
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β)  Υποδομές που αφορούν ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες, τραπεζικές – ταχυδρομικές 
συναλλαγές, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισμός. 

γ) Βελτίωση υποδομών υγείας με έμφαση στην αύξηση των γιατρών και του νοσηλευτικού 
προσωπικού – Δημιουργία Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Πολυϊατρείων όπου δεν 
υπάρχουν – Εντατικοποίηση της δράσης από πλευράς Ο.Τ.Α. που αφορά τη «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ» 

δ)  Ανάπτυξη εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αφαλάτωσης ύδατος  

ε)  Ανάδειξη τουριστικών – ιστορικών – αρχαιολογικών τόπων και μνημείων 

Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

α)  Εκπαίδευση – επαγγελματική κατάρτιση – τηλεματική (εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.) για 
αναστροφή της εξόδου του ανθρώπινου δυναμικού – ιδιαίτερα των νέων – από τα νησιά στα 
αστικά κέντρα 

β)  Ανάπτυξη και άλλων μορφών δραστηριοτήτων πλην του Τουρισμού που αφορούν τομείς, 
όπως Γεωργία – Αλιεία – Κτηνοτροφία – Μεταποίηση – Εμπόριο με την παροχή κινήτρων – 
επιχορηγήσεων 
 
 
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

α)   Αύξηση της χρηματοδότησης των νησιωτικών επιχειρήσεων από τα κοινοτικά προγράμματα 
και επιδότηση επιτοκίων 

β)  Μείωση της φορολογίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα σε όλα τα νησιά και ιδιαίτερα στα 
πλέον μικρά και απομακρυσμένα 

Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

α)  Ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού, όπως αλιευτικού, καταδυτικού, συνεδριακού, 
αρχαιολογικού, θαλάσσιου (μαρίνες), θρησκευτικού κ.λπ. 

ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

α) Διατήρηση του παραθαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος με έμφαση τοπικά στη 
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα 

β)  Περιορισμός της υπεραλίευσης – παράνομης αλιείας 

γ)  Ελεύθερες, προσβάσιμες, καθαρές θάλασσες και ακτές 

 Παραμένοντες στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία,                                                

  

  

                                                                                                  Με εκτίμηση, 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
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