
Άρθρο του κ. Γ. Μπενέτου, Προέδρου, Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
(Ε.Ε.Π.) και INSULEUR με αφορμή το ψήφισμα του Ε.Κ. για τη ειδική 
κατάσταση των νησιών της Ε.Ε. (2015/3014 RSP). 

Οι νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζουν 
εγγενείς δυσκολίες στην ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητάς 
τους, εξαιτίας της απόστασης από την ηπειρωτική χώρα, με αποτέλεσμα την εκ των 
πραγμάτων θέση τους σε καθεστώς άνισου συναγωνισμού – ανταγωνισμού. 

Η ανάγκη αντιμετώπισης αυτής της πραγματικότητας, μας οδήγησε ως Επιμελητήρια 
να ιδρύσουμε τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών 
(Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) το έτος 1994 και την ευρωπαϊκή του διάσταση το Δίκτυο Νησιωτικών 
Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) το έτος 2000.  

Όλα αυτά τα χρόνια αγωνιστήκαμε να θεσπίσουμε νομοθετικές ρυθμίσεις άμβλυνσης 
αυτής της κατάστασης (μειωμένο ποσοστό Φ.Π.Α., μειωμένο φορολογικό 
συντελεστή, κ.λ.π.) και εξακολουθούμε να προσπαθούμε την εφαρμογή άλλων 
(μεταφορικό ισοδύναμο για την ίδια γεωγραφική απόσταση ανεξαρτήτως μέσου και 
τρόπου μεταφοράς). 

Για τον σκοπό αυτό οι δύο φορείς συνεργάζονται στενά και βρίσκονται σε διαρκή 
επικοινωνία με κυβερνήσεις ευρωπαϊκών νησιωτικών κρατών και άλλους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς νησιωτικών συμφερόντων, όπως η Επιτροπή Νησιών της 
Διάσκεψης των Περιφερειακών και Παράκτιων Περιοχών της Ε.Ε. (CRPM), που 
εκπροσωπεί και τις ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Μικρών Νησιών (ESIΝ), που εκπροσωπεί τους δήμους μικρών νησιών. Η παρουσία 
του INSULEUR στις Βρυξέλλες, είναι εξαιρετικά σημαντική. 

Όσον αφορά τώρα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου, 
σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών της Ε.Ε., που ουσιαστικά υιοθέτησε τις 
θέσεις μας αποτελεί, εκτός από ηθική δικαίωση της δράσης μας, ένα σημαντικό βήμα 
για την εξακολούθηση της αναγνώρισης των μόνιμων μειονεκτημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα νησιά της Ε.Ε., στα οποία έρχεται να προστεθεί την τρέχουσα 
χρονική περίοδο και η αυξημένη μεταναστευτική ροή στις νότιες περιοχές της Ε.Ε., οι 
οποίες είναι οι νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. 

Σε εφαρμογή λοιπόν αυτού του ψηφίσματος, καλούμε εμείς οι  Έλληνες νησιώτες, τις 
ευρωπαϊκές αρχές και κυρίως  την Ελληνική Κυβέρνηση και τους «Θεσμούς» ή 
«Τρόϊκα» ή όπως αλλιώς θα ήθελε να αποκαλέσει κάποιος «ευφάνταστος νους» τους 
δανειστές μας, να ενσκύψουν στο πρόβλημα και να ενισχύσουν με ειδικά καθεστώτα 
την  νησιωτική οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της χώρας μας και όχι να 
την δυναμιτίζουν καταργώντας και τα ήδη υπάρχοντα, στο όνομα της οποιασδήποτε 
οριζόντια και πρόχειρα εφαρμοζόμενης δημοσιονομικής προσαρμογής. 
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