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              Ε.Ν.Π.Ε.Ν. 

Αξιότιμε κα./κ. Βουλευτή, 

  Με την παρούσα μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις έως σήμερα ενέργειες μας, 

προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία, σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου μας στη νησιωτική 

Ελλάδα, όπως επίσης για τα δύο καίρια προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και για 

τα οποία σας χρειαζόμαστε αρωγούς στις προσπάθειές μας αυτές. 

  Η Απόφαση υπ’ αριθμό 6-2/25.06.2020 ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ: «Ανάπτυξη του Θαλάσσιου 

Τουρισμού στα Ιόνια Νησιά» (βλ. «Επισυναπτόμενο 1»), όπως και αποφάσεις Δημάρχων των 

νησιών του Αιγαίου (πχ. Σύμης, βλ. «Επισυναπτόμενο 2») με επιστολές που απεστάλησαν και 

δημοσιεύθηκαν, ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη γραμμή του Σωματείου μας, ως προς τις άμεσες 

καταργήσεις και αναθεωρήσεις νόμων που αντιτάσσονται στο ΑΕΠ της χώρας μας, τις τοπικές 

κοινωνίες των νησιών μας και ιδιαίτερα των ακριτικών. Ζητούμε τη συμπαράσταση σας με 

αποφάσεις και επιστολές σας προς τα συναρμόδια Υπουργεία για τα εξής δύο (2) πολύ 

σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον θαλάσσιο τουρισμό,: α) για την άρση του νόμου περί 

καμποτάζ, αλλά και όλων των Εθνικά ζημιογόνων για τις τοπικές κοινωνίες των νησιών μας 

νόμων, που νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση (με ενίσχυση του καμποτάζ, τα primitive 

build, Paris M.O.U.), νόμοι που εξυπηρετούν απροκάλυπτα τα συμφέροντα της γείτονος 

ανταγωνιστικής ως προς το τουριστικό προϊόν χώρας, και β) για την έμπρακτη στήριξη σας με 

όσα μέσα διαθέτετε αλλά και μέσω του Υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να οργανώσουμε 

μία καμπάνια στα Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, για το έγκαιρο άνοιγμα της Τουριστικής 

περιόδου (από Απρίλιο ή δυνατόν), όσον αφορά τον θαλάσσιο τουρισμό («Yachting») και την 

ξένη σημαία. 

  Μετά το πέρας της προηγούμενης σεζόν και με ζημία πάνω από 80% σε όλες τις 

επιχειρήσεις των νησιών, το «Yachting» αποδείχθηκε μέσω αναφορών των λοιμωξιολόγων το 

ασφαλέστερο τουριστικό προϊόν, με απειροελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης του ιού «Covid-19» 

στην κοινωνία μας. Την προηγούμενη σεζόν, η κυβέρνηση, μη γνωρίζοντας τη πανδημία, με τα 

μέτρα που ελήφθησαν και εφαρμόστηκαν, καθυστερήσαμε σημαντικά και δυστυχώς τα σκάφη 

αναψυχής, όπως είχαμε τονίσει έγκαιρα, αναγκάστηκαν να “προτιμήσουν” τις γείτονες χώρες 

που άνοιξαν από τον Μάιο και μας “έκλεψαν” το μεγαλύτερο κομμάτι του ποιοτικότερου 

τουρισμού. Σε επιστολή που είχαν αποστείλει μέλη του Σωματείου μας στον κ. Πρωθυπουργό 

και στα αρμόδια Υπουργεία, είχαμε τονίσει τόσο για το έγκαιρο και ασφαλές άνοιγμα όσο και 

για το αυστηρότερο υγειονομικό  πρωτόκολλο που είχαμε προτείνει και προγραμματίσει,  
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διασφαλίζοντας το 100% ως προς την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου (βλ. «Επισυναπτόμενο 

3», με την καραντίνα και τα επαναλαμβανόμενα τεστ). Γνωρίζοντας, επίσης, για τα αυστηρότερα 

υγειονομικά πρωτόκολλα που τηρούν οι ιδιοκτήτες των σκαφών αυτών (η ελίτ του παγκοσμίου 

στερεώματος) στην καθημερινή τους ζωή, είχαμε τονίσει  τον μηδενικό κίνδυνο για μετάδοση 

του ιού στη κοινωνία, από την άφιξη τους στη χώρα μας, και που μετά το πέρας της περυσινής 

σεζόν αποδείχθηκε. Πλέον έχετε όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για την ασφάλεια της κοινωνίας, 

ώστε άφοβα να δώσετε ανάσα, με το έγκαιρο «άνοιγμα» της σεζόν,  στο σύνολο των 

επιχειρήσεων των νησιών και που βιοπορίζονται από τον θαλάσσιο τουρισμό. 

  Επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, φέτος, να κινηθούμε από νωρίς, καθώς όλοι γνωρίζουμε, 

αποδεδειγμένα πλέον με αναφορές των λοιμωξιολόγων για την περασμένη σεζόν, ότι η 

πιθανότητα μετάδοσης του ιού (ακολουθώντας πάντα τα αυστηρότερα πρωτόκολλα), μέσω αυτής 

της μορφής τουρισμού, είναι έως μηδαμινή, και αυτό ανεξαρτήτως του χρόνου εφαρμογής του 

εμβολιαστικού προγράμματος. 

 

Μετά τιμής. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 Ο Γενικός Γραμματέας 

  
Παπουτσής Κωνσταντίνος Καλοδούκας Λοΐζος 
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