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Τετάρτη, 03/08/2016 | Τουρισμός

Για καταστροφή του τουριστικού προϊόντος της Λέσβου ως αποτέλεσμα της περσινής προσφυγικής κρίσης μιλούν πλέον οι φορείς της Λέσβου. Τα
στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η διεύθυνση του αεροδρομίου της Μυτιλήνης μιλούν επίσημα για μείωση αφίξεων στη Λέσβο επιβατών
εξωτερικού το μήνα Ιούλιο, κατά 62,8%. Συγκεκριμένα στη Λέσβο τον Ιούλιο ήρθαν 6.841 Ευρωπαίοι τουρίστες με 47 πτήσεις του εξωτερικού όταν τον
αντίστοιχο μήνα του 2015 είχαν έλθει 18373 άτομα με 130 πτήσεις! Ανάλογη ήταν η μείωση και τον Ιούνιο που στη Λέσβο έφθασαν 4.825 τουρίστες,
όταν τον περσινό Ιούνιο οι αφίξεις ήταν 15.026. Σε ποσοστό, η μείωση των αφίξεων του Ιουνίου ανέρχονταν σε 67,89%.
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Συνολικά, το τετράμηνο της εφετινής τουριστικής περιόδου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο, Μάιο,
Ιούνιο και Ιούλιο ήρθαν στη Λέσβο 16.745 τουρίστες. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο στο νησί είχαν
φθάσει 47.479. Δηλαδή σε επίπεδο τετραμήνου, η μείωση των αφίξεων ανέρχεται σε ποσοστό
64,73%.

Όπως όλα δείχνουν, η δραματική φετινή μείωση της τουριστικής κίνησης Ευρωπαίων τουριστών
προς τη Λέσβο θα έχει σαν αποτέλεσμα το νησί φέτος να χάσει περίπου 55.000 τουρίστες, οι οποίοι
πραγματοποιούν κατά μέσο όρο εννέα διανυκτερεύσεις ο καθένας. Δηλαδή η τουριστική βιομηχανία
της Λέσβου θα χάσει το 2016 περί τις 495.000 διανυκτερεύσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Εμπρός» της Μυτιλήνης που δημοσιοποίησε και σχετική μελέτη, η
Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου υποστηρίζει πως κάθε χαμένη διανυκτέρευση, αντιστοιχεί σε απώλειες
από 1,5 έως δυο ημερομισθίων και πέντε έως έξη κιλών, από ιχθυοαλιευτικά και
γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. Δηλαδή το 2016 θα χαθούν, σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές
εκτιμήσεις, 742.500 ημερομίσθια και η κατανάλωση 2.475 τόνων τροφίμων.

 
Έκτακτα μέτρα στήριξης
Ας σημειωθεί ότι Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, από πέρυσι τον Σεπτέμβριο είχε προβλέψει τις επιπτώσεις του προσφυγικού ζητήματος στην τουριστική
εικόνα της Λέσβου. Στα τέλη του περασμένου Ιουνίου, και δεδομένης της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, απέστειλε νέα επιστολή σε όλους τους
συναρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής κατάστασης.

Όπως υπογράμμιζε μεταξύ άλλων στην επιστολή ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, Περικλής Αντωνίου, «κατέρρευσαν όλοι οι τουριστικοί
προορισμοί της Λέσβου, με τις πληρότητες των Ξενοδοχείων του νησιού να αγγίζουν το 80% - 90%, πλήττοντας απασχόληση, κατανάλωση, τζίρους. Η
αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης, που απειλεί και τις επόμενες χρονιές, προϋποθέτει κι απαιτεί άμεσα τη λήψη έκτακτων μέτρων ανακούφισης κι
όχι επιβολή νέων επαχθών επιβαρύνσεων».

Μεταξύ των προτάσεων-μέτρων που ζητούν οι ξενοδόχοι είναι:

·                     Μείωση κατά 50% στις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις: Τιμολόγια Δημοσίου, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, οριζόντιων προστίμων Τραπεζών, Ναύλων,
υπέρ τρίτων πλαφοναρισμένων αμοιβών κλπ.

·                     Εφαρμογή χειμερινών ειδικών τιμολογίων ή άλλων κινήτρων - διευκολύνσεων (π.χ. επιδοτούμενη άδεια εργασίας, με επιπλέον μέρες
άδειας), εκτός περιόδου τουριστικής αιχμής κι εορτών, για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

·                     Ο ΦΠΑ διαμονής-εστίασης να επιστρέψει και να παραμείνει στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου του 2015.

·                     Ειδική φορολογική-ασφαλιστική μεταχείριση τουλάχιστον στα πρότυπα άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε., που δεν έχουν ύφεση,
προσφυγικό και τις άλλες μειονεξίες μας.

·                     Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

·                     Εκλογίκευση των νομοθετικών πλαισίων

·                     Εξειδίκευση αναπτυξιακών προγραμμάτων, αναπτυξιακών νόμων, ΕΣΠΑ κλπ, αποκλειστικά και μόνο για την Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου

·                     Έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού

·                     Θεσμοθέτηση του ρόλου του Destination Manager - Task Force ανά περιφερειακή ενότητα

·                     Άμεση στελέχωση των διευθύνσεων Τουρισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των δήμων της με υψηλά εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό

·                     Ουσιαστική στήριξη της αυτοδιοίκησης

·                     Απαλοιφή του περιοριστικού όρου των 80 χλμ (μεταξύ οικίας δικαιούχου και καταλύματος) στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του
ΟΑΕΔ

·                     Εξομοίωση της τουριστικής βιομηχανίας με τη βιοτεχνία - βιομηχανία, που απολαμβάνει χρόνια τώρα, ειδικών προνομίων - νομοθετικών
πλαισίων - τιμολογίων κ.ά.

·                     Εφαρμογή ρήτρας ίσης μεταχείρισης αμφίδρομης ισχύος για το δημόσιο, αυτοδιοικητικό, ιδιωτικό τομέα.

 

Λιγότερο στη Σάμο

Στον αντίποδα της Λέσβου, μειωμένη κατά 16%  ήταν η επιβατική κίνηση μέσω πτήσεων τσάρτερ   τον μήνα Ιούλιο στη Σάμο. Σύμφωνα με το σταθμό
Αιγαίου της ΕΡΤ το ποσοστό της μείωσης έχει αλλάξει αρκετά σε σχέση με τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού, γεγονός που ο αντιπεριφερειάρχης
Σάμου Νίκος Κατρακάζος το αποδίδει στις προσπάθειες που έκανε από μόνη της η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι φορείς του νησιού. «Ξεκινήσαμε
μια δύσκολη τουριστικά χρονιά, χτυπημένοι άδικα από το μεταναστευτικό πρόβλημα με μείωση της τάξεως του 40,44% το Μάιο. Ουσιαστικά αβοήθητοι
από το  κράτος, αυτοοργανωθήκαμε και όλοι μαζί, πολίτες, επαγγελματικοί φορείς και Αυτοδιοίκηση παλέψαμε, όπως μπορούσε ο καθένας με κάθε
μέσο με κάθε ευκαιρία. Έτσι η ζημιά σήμερα, μειώθηκε σημαντικά οπότε και αισιοδοξούμε για ακόμα καλύτερες αφίξεις στους επόμενους μήνες. Καλώ
όλους μαζί, ενωμένοι, ο καθένας από τη θέση του, να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, στην κατεύθυνση και τις δράσεις που από κοινού έχουμε
επιλέξει, ώστε να κλείσουμε το 2016 με το καλύτερο δυνατό τρόπο» δήλωσε ο κ. Κατρακάζος.

 

 

Στρατής Μπαλάσκας / ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

φωτο: Άδεια από κόσμο η άλλοτε πολυσύζναστη παραλία της Εφταλούς στην τουριστική πρωτευουσα της Λέσβου το Μόλυβο. Η περσινή εικόν των εκατοντάδων
χιλιάδων αφίξεων προσφύγων και μεταναστών "έδιωξε" τους Ευρωπαίους τουρίστες από το νησί
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Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς Προορισμούς στη Λέσβο
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12/07/17 - 05:52
Eκδόσεις για την τουριστική προβολή της Λέσβου από τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου.
(/articles/news-categories/toyrismos/ekdoseis-gia-tin-toyristiki-provoli-tis-lesvoy-apo-ton-forea)

Ολοκληρώθηκαν πριν λίγες ημέρες οι νέες εκδόσεις για την τουριστική προβολή της Λέσβου, από τον
Φορέα Τουρισμού Μολύβου. Οι εκδόσεις θα διανέμονται σε κάθε επισκέπτη της Λέσβου από τα μέλη του
δικτύου  και από συγκεκριμένα σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
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11/07/17 - 16:40
«Στην υγειά» της Λέσβου στο «Ελ. Βενιζέλος» (/articles/news-categories/toyrismos/stin-ygeia-tis-lesvoy-sto-el-

venizelos)

Το Επιμελητήριο Λέσβου σε συνεργασία με τον Αερολιμένα Αθηνών Ελ.Βενιζέλος πραγματοποίησε με
μεγάλη επιτυχία την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 εκδήλωση προβολής των τοπικών προϊόντων και της
παραγωγικής φυσιογνωμίας της Λέσβου. 

Πιο συγκεκριμένα στην Κεντρική Αίθουσα...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Εκμάθηση Ξένων
Γλωσσών - Σε Προσφορά
στο e-shop.gr
Αγοράστε Online Χιλιάδες
Προϊόντα Ασυναγώνιστες Τιμές
Κάθε Μέρα!
e-shop.gr

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

(/articles/news-categories/ekpaideysi/panelladikes-2017-ayta-einai-ta-onomata-ton-50-proton-sti-lesvo)

https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df936a231d23cb4%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ff572bc5b297a68%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Ftoyrismos%2Fkatarreei-o-toyrismos-sti-lesvo&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/ekdoseis-gia-tin-toyristiki-provoli-tis-lesvoy-apo-ton-forea
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/ekdoseis-gia-tin-toyristiki-provoli-tis-lesvoy-apo-ton-forea
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/stin-ygeia-tis-lesvoy-sto-el-venizelos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/stin-ygeia-tis-lesvoy-sto-el-venizelos
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbimmGLhtWe2bEabRxgKSlYZgtMKRw0bs_cua5QPAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAY6x1c0DyAEBqQL2Q5doi1WzPqgDAcgDwwSqBNUBT9BjJHCwsytmQjU997fdneKsnsxkXkG7LNTTmALq3-xX42LixnH5HJ8Eo6F2aU85Hmmg2MroSLLv81JLYfIqVIoc_Xi5BfWn9fLlo_1K-7_hFxXEUsHmw5R26UziqIbwZqNHSo7RVWmXNPwb46KVTqDXNOXVru8CFh6XFsAnNUUlsvRTGxZuwvwBCUYKWxwnMP1T6pynvZwwzpIP_0xdNtiEXqvIQOsNLHXR5V79pPOqKHxNj5IoReQDsKUUx0e7a9pAnobJbkbfnDTXBQVyBQ45YsQJkAYBoAZRgAfazqoyiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQnKlBhd6lOn5NgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Wmd5YDASiuG3hiIj37pAkb7YD57N6pa0DwBOpKiv7VZoRyFOjf7gudUL5ykgipf4ex668NCjKKsce5jKOPHKrMDo8hlHdpkOoCC2br3jnqVsaSYseDcnpFQBkRS7mlBXO4tGWeMeEfrzV4nuQYggKQMW54w&sig=AOD64_0_BsZzuoQ-QWhy42Frh8Kr9U4Cqg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-shop.gr/vivlia-glosses
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbimmGLhtWe2bEabRxgKSlYZgtMKRw0bs_cua5QPAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAY6x1c0DyAEBqQL2Q5doi1WzPqgDAcgDwwSqBNUBT9BjJHCwsytmQjU997fdneKsnsxkXkG7LNTTmALq3-xX42LixnH5HJ8Eo6F2aU85Hmmg2MroSLLv81JLYfIqVIoc_Xi5BfWn9fLlo_1K-7_hFxXEUsHmw5R26UziqIbwZqNHSo7RVWmXNPwb46KVTqDXNOXVru8CFh6XFsAnNUUlsvRTGxZuwvwBCUYKWxwnMP1T6pynvZwwzpIP_0xdNtiEXqvIQOsNLHXR5V79pPOqKHxNj5IoReQDsKUUx0e7a9pAnobJbkbfnDTXBQVyBQ45YsQJkAYBoAZRgAfazqoyiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQnKlBhd6lOn5NgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Wmd5YDASiuG3hiIj37pAkb7YD57N6pa0DwBOpKiv7VZoRyFOjf7gudUL5ykgipf4ex668NCjKKsce5jKOPHKrMDo8hlHdpkOoCC2br3jnqVsaSYseDcnpFQBkRS7mlBXO4tGWeMeEfrzV4nuQYggKQMW54w&sig=AOD64_0_BsZzuoQ-QWhy42Frh8Kr9U4Cqg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-shop.gr/vivlia-glosses
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbimmGLhtWe2bEabRxgKSlYZgtMKRw0bs_cua5QPAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAY6x1c0DyAEBqQL2Q5doi1WzPqgDAcgDwwSqBNUBT9BjJHCwsytmQjU997fdneKsnsxkXkG7LNTTmALq3-xX42LixnH5HJ8Eo6F2aU85Hmmg2MroSLLv81JLYfIqVIoc_Xi5BfWn9fLlo_1K-7_hFxXEUsHmw5R26UziqIbwZqNHSo7RVWmXNPwb46KVTqDXNOXVru8CFh6XFsAnNUUlsvRTGxZuwvwBCUYKWxwnMP1T6pynvZwwzpIP_0xdNtiEXqvIQOsNLHXR5V79pPOqKHxNj5IoReQDsKUUx0e7a9pAnobJbkbfnDTXBQVyBQ45YsQJkAYBoAZRgAfazqoyiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQnKlBhd6lOn5NgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Wmd5YDASiuG3hiIj37pAkb7YD57N6pa0DwBOpKiv7VZoRyFOjf7gudUL5ykgipf4ex668NCjKKsce5jKOPHKrMDo8hlHdpkOoCC2br3jnqVsaSYseDcnpFQBkRS7mlBXO4tGWeMeEfrzV4nuQYggKQMW54w&sig=AOD64_0_BsZzuoQ-QWhy42Frh8Kr9U4Cqg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-shop.gr/vivlia-glosses
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbimmGLhtWe2bEabRxgKSlYZgtMKRw0bs_cua5QPAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAY6x1c0DyAEBqQL2Q5doi1WzPqgDAcgDwwSqBNUBT9BjJHCwsytmQjU997fdneKsnsxkXkG7LNTTmALq3-xX42LixnH5HJ8Eo6F2aU85Hmmg2MroSLLv81JLYfIqVIoc_Xi5BfWn9fLlo_1K-7_hFxXEUsHmw5R26UziqIbwZqNHSo7RVWmXNPwb46KVTqDXNOXVru8CFh6XFsAnNUUlsvRTGxZuwvwBCUYKWxwnMP1T6pynvZwwzpIP_0xdNtiEXqvIQOsNLHXR5V79pPOqKHxNj5IoReQDsKUUx0e7a9pAnobJbkbfnDTXBQVyBQ45YsQJkAYBoAZRgAfazqoyiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQnKlBhd6lOn5NgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Wmd5YDASiuG3hiIj37pAkb7YD57N6pa0DwBOpKiv7VZoRyFOjf7gudUL5ykgipf4ex668NCjKKsce5jKOPHKrMDo8hlHdpkOoCC2br3jnqVsaSYseDcnpFQBkRS7mlBXO4tGWeMeEfrzV4nuQYggKQMW54w&sig=AOD64_0_BsZzuoQ-QWhy42Frh8Kr9U4Cqg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-shop.gr/vivlia-glosses
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxAbSGLhtWea9FILJxgKJrJ6ADNjlnbVK2v6ch8oFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABpNHRyQPIAQKpAp63a8HTV7M-qAMByAPJBKoE0gFP0LCFpJuClDH-aBqjMhhZSmksnQkRG9HhTCVI8QwgAKp41y-IuyOB8QLWxfCd7RB6Ba-xbvFP2irUPfLx_3F-2u6h7H4MQzsobdnzAKtNBE1-5Hgfnie9KKqN5kqkZIVhcjqPNhEA8TDtYwXj95WUdVztaszQ2_pOVOP5q2k7xQBGfE-ra5m_d8e32DGfpDTVbkq8KE_h5TUbyeuUv9EdSwGzwlHUBY7jBKkysHlBaBIvMwG2fADp8L5rry-rz8W1V180UXb7T55ZVwBvsL9oOiSQBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3rhkRIMdMyA4D0ewwB8TYtqutuQp9HhgvQjhBC_cLMmX6MD3skGgpu4MDBTkJ9QgCRf-2jzuStzAag0TwWc7mTeAdonzQ1AHSjZvWnmwOLAUVDMEHgkmbkneRsrjikrQxLLD7Tr5JAxF-OWZCPpVJgd2J438&sig=AOD64_0r3zn-jR-FBvtRqUVZumZ1q4xUmg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi/panelladikes-2017-ayta-einai-ta-onomata-ton-50-proton-sti-lesvo


Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 


