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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας  στην 51η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου 

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

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της  51ης  Γενικής 

Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών Ε.Ο.Α.Ε.Ν. στις 27-

29/5/2022, στις οποίες συμμετείχε το Επιμελητήριο Κέρκυρας με την παρουσία του κ. Σπυρίδων Σπαή 

– μέλος Δ.Σ  και εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στον ΕΟΕΑΝ. Την Γενική Συνέλευση 

διοργάνωσε, με εξαιρετική επιτυχία, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στην Ουρανούπολη και την 

Αμμουλιανή με την συμμετοχή 16 νησιωτικών Επιμελητηρίων από όλη τη χώρα. 

Οι εργασίες, την πρώτη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ξεκίνησαν με ομιλίες, τοποθετήσεις και 

εισηγήσεις. Στην τοποθέτησή του ο κ. Σπαής αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχει κάνει το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας σχετικά με την αδικία και την ανισότητα που υφίστανται τα νησιά μας 

(σύμπλεγμα Κέρκυρα-Παξοί –Διαπόντια Νησιά)  σε σχέση με το  μεταφορικό ισοδύναμο και  ζήτησε 

από τον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. να παραμείνει αρωγός και συμπαραστάτης στο δίκαιο αίτημα του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας. Αναφέρθηκε στα αιτήματα που διαχρονικά υπέβαλε το Επιμελητήριο Κέρκυρας για την 

παραμονή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και την επέκτασή του σε όλα τα νησιά της χώρας μας.  

Την 2η ημέρα ομιλητές ήταν ο Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανώλης Κουτουλάκης και η 

Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Χριστιάνα Καλογήρου με σημαντικές τοποθετήσεις για τον 

Αγροδιατροφικό Τομέα ως κυρίαρχο στοιχείο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου των νησιών μας. 

Στα πλαίσια των ομιλιών της 2ης ημέρας της ΓΣ παρουσία των παραπάνω ο εκπρόσωπος του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Σπυρίδων Σπαής αναφέρθηκε εκ νέου στο σοβαρό θέμα του 

Μεταφορικού Ισοδύναμου που απασχολεί ιδιαίτερα τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους 

κατοίκους των νησιών. Επίσης παρενέβη για τον μειωμένο Φ.Π.Α σε όλα τα νησιά και υπενθύμισε τις 

ομόφωνες αποφάσεις των γενικών  συνελεύσεων του Ε.Ο.Α.Ε.Ν αλλά και του INSULEUR, καθώς και 

τις παρεμβάσεις και προσπάθειες του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για ισοτιμία – ισοπολιτεία –ισότητα. 

Στην παρέμβασή του ο κ. Σπαής τόνισε στον κ. Κουτουλάκη ότι υπάρχουν ‘κόφτες’ για το Μεταφορικό 

Ισοδύναμο ‘φανεροί’ και ‘κρυφοί’ και συγκεκριμένα για τους φανερούς ‘κόφτες ‘ανέφερε ότι 

επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ δεν δικαιούνται Μεταφορικό Ισοδύναμο αλλά 

και όσοι έχουν εκτελέσει ευρωπαϊκά προγράμματα υπάρχει ο μεγάλος ‘κόφτης’ DE MINIMIS των 

200.000 ευρώ. Για τους κρυφούς ‘κόφτες’ ανέφερε ότι από μια έρευνα που έκανε το Επιμελητήριο 

Κέρκυρας ανακάλυψε μια οικονομική ανισότητα με την υπόλοιπη Ελλάδα όσον αφορά τις μεταφορές. 

Ο κ. Σπαής ανέφερε ένα παράδειγμα για το κόστος μιας μέσης μεταφοράς από ένα κιβώτιο από Αθήνα 

- Κέρκυρα να κοστίζει πάνω από τα διπλάσια χρήματα από την μεταφορά του ιδίου πράγματος από  

Αθήνα –Ηγουμενίτσα. Ζήτησε από τον κ. Κουτουλάκη και την κα Καλογήρου ισονομία και ισότητα σε 
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όλα τα νησιά της πατρίδας μας και αυτή είναι η μεγαλύτερη  επιθυμία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

και ζήτησε να αποκατασταθεί και να πληρώνεται κανονικά ο θαλάσσιος ναύλος. 

Τέλος αναφέρθηκε σε μια καταγγελία μέλους μας με πολλούς κωδικούς (ΚΑΔ) στην επιχείρηση ένα 

μέρος των οποίων δικαιούται το  Μεταφορικό Ισοδύναμο και ένα άλλο μέρος όχι με αποτέλεσμα σαν 

επιχείρηση, συνολικά, να μην δικαιούται το Μεταφορικό Ισοδύναμο και ζήτησε από τον Γ.Γ. κ. 

Κουτουλάκη να υπάρξει ένας μηχανισμός όπου να αναγνωρίζονται οι ΚΑΔ όπου δίκαια ωφελούνται 

του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την επιχείρησή τους. Παρέδωσε στο Γ.Γ. όλα τα έγγραφα και τις 

παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από το Επιμελητήριο Κέρκυρας. 

Την 3η ημέρα κατά την επίσκεψή του στην Αμμουλιανή είχε συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής κ.  Ιωάννη Ιωσήφ Πλακιωτάκη σε μια εγκάρδια και εποικοδομητική συνομιλία.  

ο κ. Σπαής είχε  συνάντηση με τον νέο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα κ. Τζορτζ Τζέιμς 

Τσούνης (George James Tsunis) όπου αφού τον συνεχάρη για την τοποθέτηση του στο νέο του αξίωμα 

τον προσκάλεσε να επισκεφθεί το νησί μας. Ο κος πρέσβης επέδειξε ιδιαίτερη γνώση και ενδιαφέρον 

για την Κέρκυρα και τους Παξούς καθώς η συζήτηση περί στράφηκε και σε  θέματα εμπορίου. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας επιθυμεί να συγχαρεί τον ΕΟΑΕΝ για τη διεξαγωγή του συνεδρίου και 

ιδιαίτερα το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και τον Πρόεδρο του κ.  Κουφίδη Ιωάννη, το ΔΣ, τις υπηρεσίες 

αλλά και όλους όσους συνετέλεσαν στην άριστη και εξαιρετική διοργάνωση και φιλοξενία κατά τη 

διάρκεια των τριών ημερών του συνεδρίου. 

Παρατίθενται  παρακάτω οι σχετικοί σύνδεσμοι με τις  τοποθετήσεις του  κου Σπαή ως εκπροσώπου 
– εισηγητή στο συνέδριο για τα θέματα που αναφέρθηκαν σχετικά με το Μεταφορικό Ισοδύναμο και 
τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα Νησιά, ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες 
και ιδιαίτερα οι Κερκυραίοι επιχειρηματίες και για τα οποία το Επιμελητήριο Κέρκυρας, μέσω της 
ενεργής συμμετοχής στον ΕΟΑΕΝ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ίδια αφοσίωση και προσήλωση 
μέχρι να επιτευχθεί η επίλυσή τους. 

Παρακάτω οι σύνδεσμοι link των τοποθετήσεων: 

 (https://youtube.com/watch?v=ZosXcBBjj-4&feature=share)  

(https://youtube.com/watch?v=fLNMAG-BKI0&feature=share)  

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 
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Ο κ. Σπαής με την κα Χριστιάνα Καλογήρου Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον κ. 
Μανώλη Κουτουλάκη  Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  

                                                       

 

Ο κ. Σπαής με τον κ. Ιωάννη Ιωσήφ Πλακιωτάκη 

Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

                                                    

 

Ο κ. Σπαής με τον κ. Τζορτζ Τζέιμς Τσούνης (George James Tsunis)  

Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα 

                                                 


