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Σάββατο, 08/07/2017 | Πολιτική

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού κατέθεσαν ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας
Δημοκρατίας κ.Χαράλαμπος Αθανασίου και ο Τομεάρχης Τουρισμού κ.Μάνος Κόνσολας, στηλιτεύοντας την ανεπάρκεια της κυβέρνησης Σύριζα-ΑΝΕΛ
στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τουρισμός στη Λέσβο.

Οι δύο Βουλευτές επισημαίνουν ότι το νησί παρουσιάζει δραματική μείωση στον αριθμό των επισκεπτών αλλά και στις πτήσεις τσάρτερ. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός του συνολικού αριθμού των πτήσεων για το 2016, ισοδυναμεί με τον αριθμό των πτήσεων μιας εβδομάδας τα
προηγούμενα χρόνια. 

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

«Η κυβέρνηση διέλυσε τον τουρισμό στη Λέσβο- Ερώτηση στη Βουλή από Χαράλαμπο Αθανασίου και Μάνο Κόνσολα»

http://www.lesvosnews.net/
http://tickets.public.gr/event/natassa-mpofiliou-babel-2-summer-edition-mitilini/?lang=el
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/media/ergazomenoi-aiolikon-neon-dikaiosi-meta-apo-epta-hronia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/pame-parea-me-ta-paidia-tis-vrisas-drasi-koinonikis-prosforas-apo
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/anoihto-kai-pali-kastro-toy-molyvoy
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/NEA.jpg
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/eleni-toy-gianni-ritsoy-se-skinothesia-dimoy-avdeliodi
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


31/7/2017 «Η κυβέρνηση διέλυσε τον τουρισμό στη Λέσβο- Ερώτηση στη Βουλή από Χαράλαμπο Αθανασίου και Μάνο Κόνσολα» | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-kyvernisi-dielyse-ton-toyrismo-sti-lesvo-erotisi-sti-voyli-apo 2/4

Παράλληλα οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων αποτελούν πλέον σπάνιο φαινόμενο. Από τις 53 αφίξεις
κρουαζιερόπλοιων το 2014 και το 2015, για τη φετινή χρονιά είναι προγραμματισμένη μόνο μία
άφιξη κρουαζιερόπλοιου. 
Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Fraport για τις αφίξεις στο
αεροδρόμιο της Λέσβου το μήνα Μάιο, ο αριθμός των αφίξεων σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά παρουσιάζει μείωση κατά 4,6% και διαμορφώνεται στους 39.581 επιβάτες, τη στιγμή που σε
όλα τα αεροδρόμια της χώρας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.

Οι δύο βουλευτές απευθύνουν τα εξής ερωτήματα στους Υπουργούς Τουρισμού και Οικονομικών:

1.Πόσα ακριβώς χρήματα διέθεσε το 2015, το 2016 και το 2017 το Υπουργείο Τουρισμού για
δράσεις τουριστικής προβολής και αποκατάστασης της εικόνας της Λέσβου ως τουριστικού
προορισμού. 
     2.Με δεδομένο ότι η Λέσβος από τις 53 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2014 και το 2015, έχει μόνο
μία άφιξη για το 2017, ποια μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο Τουρισμού για την ενίσχυση της
κρουαζιέρας; 

     3.Για ποιο λόγο το Υπουργείο Τουρισμού δεν προχώρησε σε συμφωνία συνδιαφήμισης με αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να ενισχύσει τον
τουρισμό του νησιού με αύξηση των δρομολογίων από ευρωπαϊκές πόλεις. 
    4.Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να παρατείνει το μέτρο της αναστολής κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τη Λέσβο και τα
νησιά που επλήγησαν από το μεταναστευτικό και για το 2018; 
    5. Προτίθεται το Υπουργείο Τουρισμού να εξαιρέσει τη Λέσβο και τα άλλα νησιά που επλήγησαν από το μεταναστευτικό, από την επιβολή του νέου
φόρου διανυκτέρευσης που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2018 για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης των δύο βουλευτών.

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κυρία Υπουργό Τουρισμού

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

 

ΘΕΜΑ : « Μέτρα ενίσχυσης και στήριξης του τουρισμού στη Λέσβο»

 

Κυρία Υπουργός

Κύριε Υπουργέ

 

Η Λέσβος είναι από τα νησιά που επλήγησαν καίρια από το μεταναστευτικό αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση το
πρόβλημα.

Ουσιαστικά η κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ επέλεξε να μετατρέψει τη Λέσβο σε ένα χώρο εγκλωβισμού παράνομων μεταναστών και προσφύγων,
αδιαφορώντας για τις συνέπειες στον τουρισμό του νησιού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου δείχνει μια μεσοσταθμική μείωση των διανυκτερεύσεων, στα νησιά που επλήγησαν από το
μεταναστευτικό, κατά 40,63%, των επισκεπτών κατά 42,58% και των εσόδων κατά 35,18%.

Ειδικά η Λέσβος πλήρωσε μεγάλο τίμημα.

Το νησί παρουσιάζει δραματική μείωση στον αριθμό των επισκεπτών αλλά και στις πτήσεις τσάρτερ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός του συνολικού
αριθμού των πτήσεων για το 2016, ισοδυναμεί με τον αριθμό των πτήσεων μιας εβδομάδας τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων αποτελούν πλέον σπάνιο φαινόμενο. Από τις 53 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2014 και το 2015, για τη φετινή
χρονιά είναι προγραμματισμένη μόνο μία άφιξη κρουαζιερόπλοιου.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Fraport για τις αφίξεις στο αεροδρόμιο της Λέσβου το Μήνα Μάιο, ο αριθμός των
αφίξεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά παρουσιάζει μείωση κατά 4,6% και διαμορφώνεται στους 39.581 επιβάτες, τη στιγμή που σε όλα τα
αεροδρόμια της χώρας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.

Μετά από όλα αυτά, το ερώτημα είναι σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η κυβέρνηση για να στηρίξει και να ενισχύσει τον τουρισμό στη Λέσβο.

Εδώ και δύο χρόνια το Υπουργείο Τουρισμού θα έπρεπε να έχει ρίξει το βάρος του για την αναστροφή αυτής της αρνητικής εικόνας και κατάστασης
στον τουρισμό του νησιού. Τα αποτελέσματα όμως στις αφίξεις, στο θαλάσσιο τουρισμό αλλά και οι προοπτικές δείχνουν ότι απουσιάζουν όχι μόνο οι
πολιτικές στήριξης αλλά και το σχέδιο.

Ουδείς γνωρίζει πόσα χρήματα διέθεσε το Υπουργείο για δράσεις προβολής της Λέσβου αλλά και αποκατάστασης της εικόνας και της τουριστικής της
φήμης.

Αποδεικνύεται επίσης  ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση για να προχωρήσει σε μια συμφωνία συνδιαφήμισης με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού
κόστους προκειμένου να ενισχυθεί ο τουρισμός του νησιού.

Την ίδια παθητική στάση έχει υιοθετήσει το Υπουργείο Τουρισμού απέναντι στην κατάρρευση της κρουαζιέρας και στον εξοβελισμό της Λέσβου από
τους προορισμούς κρουαζιέρας.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1.Πόσα ακριβώς χρήματα διέθεσε το 2015, το 2016 και το 2017 το Υπουργείο Τουρισμού για δράσεις τουριστικής προβολής και αποκατάστασης της
εικόνας της Λέσβου ως τουριστικού προορισμού.

2.Με δεδομένο ότι η Λέσβος από τις 53 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2014 και το 2015, έχει μόνο μία άφιξη για το 2017, ποια μέτρα έχει λάβει το
Υπουργείο Τουρισμού για την ενίσχυση της κρουαζιέρας;

3.Για ποιο λόγο το Υπουργείο Τουρισμού δεν προχώρησε σε συμφωνία συνδιαφήμισης με αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να ενισχύσει τον
τουρισμό του νησιού με αύξηση των δρομολογίων από ευρωπαϊκές πόλεις.
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4.Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να παρατείνει το μέτρο της αναστολής κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τη Λέσβο και τα
νησιά που επλήγησαν από το μεταναστευτικό και για το 2018;

5. Προτίθεται το Υπουργείο Τουρισμού να εξαιρέσει τη Λέσβο και τα άλλα νησιά που επλήγησαν από το μεταναστευτικό, από την επιβολή του νέου
φόρου διανυκτέρευσης που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2018 για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

Χαράλαμπος Αθανασίου

Μάνος Κόνσολας
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Ξενοφων Κωστας Βασιλελλης · Consultant at Κάρτες - Φυλλάδια
Θα απαντησω σαν πολιτης της λεσβου. 
Χεστηκα για τους τουριστες ... 
Εδω υποαρχουν χιλιαδες προσφυγες ...κι αν οι τουριστες δεν θελουν την λεσβο για τον λογο αυτο τοτε να πανε αλλου. 
Εδω υπαρχουν χωρια γκρεμισμενα και ναι περασαμε μεγαλο σοκ απο τον σεισμο ,κ αν φοβουνται οι τουριστες τον σεισμο ,μην σωσουν κ
ερθουν,,,... 
Εδω στη μυτιληνη λεμε τα πραγματα με το ονομα τους. 
Οχι οπως στην κω. 
Που εγινε σεισμος κ σε μια ωρα ειπαν οτι το νησι επανερχεται στους ρυθμους του ...μεγα ψεμα...με νυχια κ με δοντια γ να κρατησουν τους
τουριστες σε ενα νησι που το λιμανι κ η προκυμαια βουλισξε. 
Κ οι προσφυγες κρυμμενοι απο τις αρχες... 
Ε οχι να μην σωσουν κ πατησουν το ποδι τους. 
Στο σεισμο της μυτιληνης μεχρι κ σημερα τα λενε τα ΜΜΕ .στον σεισμο της κω ,βγαινουν οι ρεπορτερ κ οι καταστηματαρχες με ενα
παγωμενο χαμογελο για να μας πισουν οτι ολα καλα.η ψυχη τους το ξερει.κ οι ντοποιοι που κοιμουντε στο δρομο
Like · Reply · Jul 26, 2017 11:28pm
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(/articles/news-categories/politiki/gia-skyladiko-

podosfairo-o-dimos-lesvoy-dinei-15500-eyro)

31/07/17 - 06:24
Για "σκυλάδικο" & ποδόσφαιρο ο Δήμος Λέσβου δίνει 15.500 ευρώ! (/articles/news-categories/politiki/gia-

skyladiko-podosfairo-o-dimos-lesvoy-dinei-15500-eyro)

Λεφτά τελικά υπάρχουν στο Δήμο... 

Κοινή δήλωση των δημοτικών συμβούλων 
Στράτου Γεωργουλα 
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "ο Άλλος Δρόμος" 
Αριστειδη Σπερκου 

(/articles/news-categories/politiki/moyzalas-

stamatame-syssitio-stoys-prosfyges-kai-toys-

dinoyme)

30/07/17 - 17:32
Μουζάλας: Σταματάμε το συσσίτιο στους πρόσφυγες και τους δίνουμε μετρητά- περνάμε από τα
καμπ στα διαμερίσματα (/articles/news-categories/politiki/moyzalas-stamatame-syssitio-stoys-prosfyges-kai-toys-dinoyme)

«Εδώ και τέσσερις μήνες προχωράμε στο νέο μας σχεδιασμό, ο οποίος έχει δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά,
που προκαλούν τεράστιες αλλαγές και διευκολύνουν την ένταξη. Το ένα είναι ότι σταματάμε το συσσίτιο και
δίνουμε στους ανθρώπους μετρητά και το δεύτερο ότι...

(/articles/news-categories/politiki/posi-ypokrisia-

syriza-varaei-syriza-rotaei)

30/07/17 - 07:48
Πόση υποκρισία... ΣΥΡΙΖΑ βαράει ! ΣΥΡΙΖΑ ρωτάει! (/articles/news-categories/politiki/posi-ypokrisia-syriza-varaei-

syriza-rotaei)

Το σκηνικό έχει συμβεί και στο παρελθόν από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά όμως η
υποκρισία τους ξεπερνάει κάθε όριο!  Ο ξυλοδαρμός των προσφύγων - μεταναστών στη Μόρια
προκάλεσε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (ανάμεσά τους και ο Βουλευτής Λέσβου Γ. Πάλλης)

Και ίσως κάποιος να...
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