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        Χίος, 1 Απριλίου 2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
        .  

Τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και Προέδρων των Νησιωτικών 

Επιμελητηρίων με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Α. Βεσυρόπουλο 

 

 

Με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, συναντήθηκαν μέσω 

τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

Πρόεδροι και εκπρόσωποι των νησιωτικών Επιμελητηρίων της χώρας, με τον οποίο 
συζήτησαν θέματα φορολογικής πολιτικής, καθώς και προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι νησιωτικές επιχειρήσεις με την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και τις 

ισχύουσες διατάξεις για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας.  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΕΟΑΕΝ, κ. 

Σωτήρη Σκιαδαρέση και σ΄ αυτή εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ομίλου, συμμετείχαν Πρόεδροι και εκπρόσωποι διοικήσεων από τα νησιωτικά 

Επιμελητήρια: Δωδεκανήσου, Εύβοιας, Έβρου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Καβάλας, 

Κεφαλληνιάς & Ιθάκης, Κυκλάδων, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Ρεθύμνης, 

Χανίων και Χίου.  

Για την διευκόλυνση της συζήτησης, ο E.O.A.E.N. είχε έγκαιρα ενημερώσει τον κ. 
Υφυπουργό για την ατζέντα των προς συζήτηση θεμάτων, με την συγκέντρωση και 

αποστολή σχετικών προτάσεων από τα Επιμελητήρια μέλη του.  

Η διαδικασία ξεκίνησε με τοποθετήσεις των εκπροσώπων του ΕΟΑΕΝ και των 

νησιωτικών Επιμελητηρίων σε ζητήματα φορολογικής πολιτικής, οι οποίοι μεταξύ των 

άλλων ζήτησαν: α) την παράταση της έναρξης εφαρμογής του μέτρου Mydata, την 
έναρξη καμπάνιας ενημέρωσης των επιχειρηματιών και χρηματοδότησης επιχειρήσεων 

για αγορά hardware και softwareαπό, β) την αναβίωση της ρύθμισης των 120 και 

παραπάνω δόσεων για όλα τα χρέη μετά το lockdown, γ) την απλοποίηση των 

διαδικασιών έναρξης ατομικών επιχειρήσεων και αλλαγής ή προσθήκης ΚΑΔ με τη 

χρήση των κωδικών TAXIS, δ) την διασύνδεση των μητρώων της ΑΑΔΕ με το ΓΕΜΗ 

και τα Επιμελητήρια, ε) την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, στ) την  

επιβολή τέλους επιτηδεύματος στις επιχειρήσεις ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας τους 

εντός της διαχειριστικής χρήσης, ζ) την αναγκαιότητα χρηματοδοτικής στήριξης των 

επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής για την επαναλειτουργία τους και η) την μείωση 

του ΦΠΑ στο 6% στον τουρισμό και την εστίαση.. 
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Για θέματα με την Κτηματική Υπηρεσία και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 

επισήμαναν: α) τα εξοντωτικά  πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις, όπως στην 
περίπτωση των επιχειρήσεων στο Νυδρί της Λευκάδας, β) η ανάγκη μεταφοράς των 

αρμοδιοτήτων των Κ.Υ.Δ. στους Δήμους, γ) η τροποποίηση διατάξεων των ν. 

2971/2001 για να επανέλθει στα 3 μέτρα η ελεύθερη ζώνη μεταξύ παραχωρούμενης 

έκτασης και αιγιαλού, δ) η μείωση του μισθώματος της παραχωρούμενης έκτασης για 

το 2021, ε) στις νέες συμβάσεις μίσθωσης να μην προσκομίζεται φορολογική και 
Δημοτική ενημερότητα, στ) να αυξηθεί μέχρι 50% η παραχωρούμενη έκταση και ζ) οι 

συμβάσεις παραχώρησης να είναι ημερολογιακά ετήσιες. 

Ο κ. Υφυπουργός, κατέγραψε και απάντησε σ΄ όλα τα θέματα που τέθηκαν, τονίζοντας 

μεταξύ των άλλων ότι: 1) η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα στις 

νησιωτικές περιοχές, είναι κορωνίδα της Κυβέρνησης και του ίδιου του 
Πρωθυπουργού, γι΄ αυτό και καταβάλετε κάθε προσπάθεια για να δοθεί ανάσα και 

οξυγόνο στις επιχειρήσεις για τα χρέη που δημιούργησε η πανδημία και τα έκτακτα 

μέτρα., 2) η ψηφιοποίηση του δημοσίου και η διασύνδεση των μητρώων είναι 

κυρίαρχος στόχος και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα, ώστε όλα να γίνονται από το 

σπίτι και το γραφείο, 3) η έναρξη ενημερωτικής καμπάνιας για το Mydata και η 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την απόκτηση εξοπλισμού και προγραμμάτων είναι 

θετικές προτάσεις που θα εξεταστούν, 4)  για τη χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων 

ήδη εφαρμόζονται αρκετά μέτρα και σύντομα μετά τη λήξη της έκτακτης κατάστασης 

θα ανακοινωθούν και άλλα.  

Επίσης ανακοίνωσε ότι: α) το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την αναμόρφωση 
διατάξεων του ν. 2971/2001, προκειμένου να θεραπευτούν οι στρεβλώσεις και τα 

προβλήματα που δημιούργησε στην παραχώρηση  αιγιαλού και παραλίας, αλλά και ότι 

θα αντιμετωπιστεί, τουλάχιστον από εδώ και πέρα, το θέμα με τους  επαγγελματίες στο 

Νυδρί της Λευκάδας και β) η ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί θα προβλέπει μειωμένο, 

κατά 40%, μίσθωμα παραχώρησης για το 2021 και ότι δεν απαιτείται φορολογική 

ενημερότητα  για την σύναψη νέων συμβάσεων. 

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης,  η οποία διήρκεσε δυόμιση  ώρες, ο Πρόεδρος 

του ΕΟΑΕΝ ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για την εποικοδομητική συνάντηση, αλλά 

και τον τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων που τέθηκαν. 

         

        Για τον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. 

              Ο Πρόεδρος             

                 Σωτήρης Σκιαδαρέσης 
 

 


