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Σε εξειδίκευση των προτάσεων του για στήριξη του τουριστικού κλάδου της Λέσβου τη φετινή χρονιά, προχώρησε ο
Σύλλογος Ξενοδόχων του Πλωμαρίου. Στην εκτενή ανακοίνωση του, τονίζει πως πρέπει να αναζητηθούν λύσεις, τέτοιες
ώστε και οι πρόσφυγες να εξυπηρετούνται και η παρουσία τους να μην επιδρά αρνητικά στα συμφέροντα της τοπικής
κοινωνίας του νησιού και κύρια στον κλάδο του τουρισμού.

Σε εξειδίκευση των προτάσεων του για στήριξη του τουριστικού κλάδου της Λέσβου τη φετινή χρονιά, προχώρησε ο
Σύλλογος Ξενοδόχων του Πλωμαρίου. Στην εκτενή ανακοίνωση του, τονίζει πως πρέπει να αναζητηθούν λύσεις, τέτοιες
ώστε και οι πρόσφυγες να εξυπηρετούνται και η παρουσία τους να μην επιδρά αρνητικά στα συμφέροντα της τοπικής
κοινωνίας του νησιού και κύρια στον κλάδο του τουρισμού.

Ο σύλλογος καταθέτει μια σειρά προτάσεων για καλύτερη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Στην συνέχεια προτείνει: 
- Να λειτουργήσει άμεσα με συνοπτικές διαδικασίες, η πύλη εισόδου στο Πλωμάρι. 
 - Να επανεκκινήσει με ένταξη στα ΕΣΠΑ και να υλοποιηθεί από τη ΜΟΜΑ, ο δρόμος Πλωμαρίου - Βατερών.

- Να επισπευσθούν οι εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος της επαρχιακής οδού Παπάδος - Πλωμάρι , ώστε το έργο να
ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι .

- Να προχωρήσουν οι εργασίες της ολοκλήρωσης του φράγματος «Σεδούντα», έργο που έχει αρχίσει και καρκινοβατεί τα
τελευταία είκοσι χρόνια.

- Να επανιδρυθεί ο Δήμος Πλωμαρίου, για να λειτουργήσει σαν δήμος που θα προωθεί τα συμφέροντα της νότιας Λέσβου.  
Ενώ προτείνει για τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται εκτός της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Μυτιλήνης, να
δοθεί αποζημίωση ως αντιστάθμισμα για τις επιπτώσεις από το προσφυγικό. Το ύψος του ποσού, σημειώνει στις
προτάσεις του ο σύλλογος, μπορεί να καθοριστεί στο τέλος της τουριστικής σεζόν, με βάση τα επίσημα στοιχεία των
αφίξεων των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης.

Ο σύλλογος θεωρεί ρεαλιστική μία επιδότηση του ύψους των 1.000 ευρώ ανά κλίνη, για αριθμό κλινών αντίστοιχο του
ποσοστού μείωσης των αφίξεων.
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