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ΘΕΜΑ: ΄Αμβλυνση των συνεπειών του ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ / ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ για   τη φετινή
περίοδο κι άρση τους στις επόμενες.
 
 
Κυρία Υπουργέ,    Σε συνέχεια της  πρόσφατης (4.3.2016) συνάντησής μας, για το εν λόγω θέμα, θέτουμε
υπ’ όψη σας τα παρακάτω που αφορούν στα νησιά που επλήγησαν.
 
1.ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ μ’ έξυπνη κινητροδότηση, CHARTERS και  LOW COST (L.C)., εντός του
Μαρτίου κι όχι αργότερα του Απριλίου 2016, προς αντιστάθμιση της φετινής μείωσης.
Nα σημειωθεί ότι η RYANAIR μας ζήτησε το ποσό των 52000 ευρώ, ανά εβδομαδιαία πτήση L.C.,
για 30 εβδομάδες, με αεροπλάνο των 189 θέσεων, εγγυημένης πληρότητας 85% (καλύπτοντας το
σπατόσημο ή τη συνδιαφήμιση).
 

2.1.΄Αμεση ΑΝΑΘΕΣΗ απ’ την Π.Β.Α., με χρηματοδότηση του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ» - Αξιολόγηση Εικόνας, Ανάλυση, Σχεδιασμός
δράσης, Υλοποίηση.
2.2.Επίσης άμεση δρομολόγηση απ’ την ΠΒΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ της μ’ εξειδικευμένη εταιρεία στη βάση του PROJECT MANAGER, με χρηματοδότησή
της.
2.3.Συμμετοχή της Π.Β.Α. στις επόμενες συναντήσεις Αεροπορικών Εταιρειών, μ’ Αεροδρόμια και Προορισμούς
    - CONNECT, 13-15.3.16, VILNIUS ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ και
    - ROUTES,    24-26.4.16   KΡΑΚΟΒΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ενέργειες που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εν όψει της ιδιωτικοποίησης των Αεροδρομίων, προσβλέποντας σε νέες επωφελείς, εκατέρωθεςν
δραστηριότητες, όπως π.χ. σύνδεσης Αεροδρομίου – Κρουαζιέρας, CARGO BUSINESS για το Αεροδρόμιο και τις Αεροπορικές Εταιρείες,
προσέλκυση Γενικής Αεροπορίας κ.ά.
2.4.Σύσταση ομάδας Εργασίας / Επιτροπή Διαχείρισης, όπως προτάθηκε απ’ την τ. Πρόεδρο του ΕΟΤ και τον τ. Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου
Τουρισμού, στην εδώ συνάντησή τους με τους θεσμικούς φορείς της Λέσβου, δίκην TASK FORCE, μ’ ενεργοποίηση συγχρόνως του θεσμού του
Destination Manager ανά νησί / Δήμο.
 
3.Οικονομική ενίσχυση των μη προσληφθησόμενων φέτος κι απασχοληθέντων πέρυσι (και προηγούμενες σεζόν) στα  καταλύματα της
Λέσβου / ΠΒΑ και υποστήριξη της επιδοτούμενης εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
 
4.΄Αμεση ανάληψη πρωτοβουλίας, με χρηματοδότησή της,  για καθαρισμό του χερσαίου, θαλάσσιου και κυρίως υποθαλάσσιου χώρου,
πριν ξεκινήσει η όποια ΠΡΟΒΟΛΗ….
 
5.΄Αμεση υλοποίηση των «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ», όπως αναφέρονται στα κείμενα της 4.3.2016, που μας διανεμήθηκαν στη συνάντησή
μας, με στόχους, μεταξύ άλλων, την ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ της ΕΙΚΟΝΑΣ, ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ και σύναψη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ, απευθυνόμενοι συγχρόνως και σε Διεθνείς Οργανισμούς / Πανεπιστήμια, Αεροδόμια, Αεροπορικές και μη Εταιρείες, ΜΜΕ, Τ.Ο.,
Ομογένειες / Παροικίες μας, ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, προσωπικότητες κ.ά, προσκαλώντας να μας επισκεφτούν.
 
6.ΕΞΑΙΡΕΣΗ μας, τουλάχιστον για φέτος, αν όχι και του χρόνου, απ’ τα ισχύοντα  Πανελλαδικά οριζόντια καθεστώτα, με διαφοροποίηση
υποχρεώσεων / επιβαρύνσεων, εφαρμόζοντας (στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Χώρας μας) ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ στ’ Αναπτυξιακά
Προγράμματα, Νομοθετήματα και ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ του Δημοσίου, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Τραπεζών, ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, «πλαφοναρισμένων» αμοιβών /
αδειοδοτήσεων «επί τω ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΕΡΟ κι ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΟ», μηδενίζοντας τις αναίτιες υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις.
 
7.1.Δρομολόγηση διαδικασιών χρηματοδότησης / κατασκευής ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ υποδοχής / προσέγγισης Κρουαζιερόπλοιων καθώς κι
εμπλουτισμού υποδομών εναλλακτικών μορφών τουρισμού (π.χ. Bird Watchers κ.ά.) καθώς η Λέσβος έχει συμπεριληφθεί στο διεθνές δίκτυο των
Γεωπάρκων της UNESCO.
7.2.ΜΕΙΩΣΗ ΝΑΥΛΩΝ και με περιορισμό των πάσης φύσεως επιβαρύνσεών τους.
7.3.Να επιτραπεί η χρήση θαλασσινού νερού στις πισίνες, αδιαπραγμάτευτη απαίτηση των παιδικής και 3ης ηλικίας πελατών, των VIPs, των
οικολογικά ευαίσθητων και……. «μικροβιοφοβίας ένεκεν» για την προσέλκυσή τους και η κατασκευή Roof Garden στο δώμα του καταλύματος που
είναι εκτός σχεδίου πόλης, διαφοροποιώντας, εμπλουτίζοντας, προάγοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και του τόπου όπου βρίσκεται, ενισχύοντας
συγχρόνως την…. Απασχόληση.
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
 
ΠΕΡ. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΚΕΣ
Μέλος του ΔΣ του ΞΕΕ
 
----------------------------------------------------------------------
 
 
            ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΛΕΣΒΟΥ
 
Α/Α         ΠΕΡΙΟΧΗ                        Ε.ΞΕ.Λ.                            Π.Υ.Τ.Β.Α.         
                                               ΜΟΝ.    ΚΛΙΝΕΣ        ΜΟΝ.ΚΛΙΝΕΣ. ΔΩΜΑΤΙΑ
 
1.      ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ              21         1099                 20      1092             584
2.     ΛΟΥΤΡ.ΘΕΡΜΗΣ          7           254                   7        226             115
3.      ΓΕΡΑΣ                            4              81                   1          16                8
4.      ΑΓΙΑΣΟΥ                       --            ---                     1          26               12
5.      ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ               6             311                  10        564            304
6.      ΠΕΤΡΑΣ                       12           1052                 16        939             515
7.      ΜΗΘΥΜΝΑΣ               16           1320                 16     1282              657
8.      ΕΡΕΣΟΥ/ΑΝΤΙΣΣΑΣ       2             269                 10        628             315
9.      ΚΑΛΛΟΝΗΣ                  8             539                   8         590             310
10.ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ/ΒΑΤΕΡΩΝ       5         289                   6         325             171
 
        ΣΥΝΟΛΟ                        82        5302                   97       5704          2999
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(/articles/news-categories/toyrismos/ekdoseis-gia-tin-

toyristiki-provoli-tis-lesvoy-apo-ton-forea)

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.

 
...

(/articles/news-categories/toyrismos/stin-ygeia-tis-

lesvoy-sto-el-venizelos)

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...

(/articles/news-categories/toyrismos/metra-stirixis-gia-

toys-seismopliktoys-tis-lesvoy-apo-programma)

05/07/17 - 18:39
Μέτρα στήριξης για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου από το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού
της Αγροτικής Εστίας (/articles/news-categories/toyrismos/metra-stirixis-gia-toys-seismopliktoys-tis-lesvoy-apo-programma)

Ειδικά μέτρα για την στήριξη των σεισμοπλήκτων της Λέσβου περιλαμβάνει το πρόγραμμα κοινωνικού
τουρισμού της Αγροτικής Εστίας.

 
Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν το νησί ως προορισμό θα έχουν διπλάσιο χρόνο παραμονής, δέκα
ημερών και πληρωμένα ναύλα, ενώ τα δελτία κοινωνικού...
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