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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 
           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Με επιτυχία διεξήχθησαν την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των 

περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας, οι εργασίες της 49ης Γενικής Συνέλευσης του 

Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν). 

 

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης συμμετείχαν Πρόεδροι και μέλη των Διοικήσεων από όλα 

σχεδόν τα νησιωτικά Επιμελητήρια-μέλη του ΕΟΑΕΝ, καθώς επίσης ο Υπουργός Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Επίσης συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Β.Ε. 

Θεσσαλονίκης κ. Μενεξόπουλος  ο Ταμίας του Insuleur κ. Ν. Τσίπηρας και ο κ. Νίκος Μιχαλίτσης, 

Επικοινωνιολόγος - Επιστημονικός Σύμβουλος και συντονιστής των επετειακών δράσεων 2021 του 

ΕΟΑΕΝ. 

 

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Λευκάδας, κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης, ο οποίος κατ’ αρχήν αναφέρθηκε στις σημαντικές πρωτοβουλίες 

που ανέλαβε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Ν.Π. τα δύο τελευταία έτη για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής που θα διασφαλίζει ανάπτυξη στα νησιά και 

ευημερία στους κατοίκους τους. 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας εκπροσώπησε ο κ .Σπαής Σπύρος. 

Στην τοποθέτησή του ανέφερε προς τον κύριο Υπουργό και τον κ. Γ. Γραμματέα την συνέχεια αλλά 

και την συνέπεια που πρέπει να έχει η πολιτεία ως προς τις εξαγγελίες και τον προγραμματισμό. 

Επίσης, επεσήμανε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξαγγείλει ότι από 01/01/2020 θα εφαρμοστεί 

το μεταφορικό ισοδύναμο για τα καύσιμα σε όλα τα νησιά της χώρας, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι 

σήμερα, αλλά εφαρμόζεται μόνο στα μικρά νησιά. Ζήτησε ισονομία και ισοπολιτεία για όλα τα νησιά 

της χώρας, επεσήμανε τις θέσεις του ΕΟΑΕΝ αλλά και του  INSULEUR για τα ομόφωνα ψηφίσματα 

της Καβάλας αλλά και της Μάλτας για επέκταση του μειωμένου συντελεστή  ΦΠΑ σε όλα τα νησιά 

της Ελλάδος αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, αναφέρθηκε στην έρευνα του επιμελητηρίου 

Κέρκυρας, όπου διαπιστώνεται το υψηλό κατώφλι του μεταφορικού ισοδύναμου. Για τα νησιά του 

Ιονίου ζήτησε την άμεση αντικατάσταση του κατωφλιού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις των νησιών μας 

να μπορούν να δικαιούνται του μεταφορικού ισοδύναμου. 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

 

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννη 


