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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Στις  15  Φεβρουαρίου  2012  πραγματοποιήθηκε  στη  Βουλή  ευρεία  συνάντηση 

εκπροσώπων από όλο το Αιγαίο, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός της δράσης 

με στόχο την διατήρηση της ισχύος των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ. Κοινή 

πεποίθηση όλων ήταν ότι η ενδεχόμενη κατάργηση τους θα είχε ολέθριες συνέπειες 

για την οικονομία και την επιβίωση των νησιών και ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να 

προασπισθεί η διατήρηση τους. 

Αποφασίστηκε  να  συγκροτηθεί  συντονιστική  επιτροπή  με  επικεφαλής  τους 

Περιφερειάρχες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη και κ. Νάσο Γιακαλή 

με σκοπό την πραγματοποίηση συναντήσεων με όλα τα πολιτικά κόμματα, έτσι ώστε 

να αποτυπωθούν ξεκάθαρα οι θέσεις τους επί του θέματος. 

 

Στις 12 και 13 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα διαδοχικές συναντήσεις με 

το ΚΚΕ (Παφίλης Θανάσης), τη Δημοκρατική Συμμαχία (Μπακογιάννη Ντόρα), τον 

ΣΥΡΙΖΑ (Τσίπρας Αλέξης), τη ΔΗΜΑΡ (Κουβέλης Φώτης) και ΛΑΟΣ (Καρατζαφέρης 

Γιώργος).  Οι  θέσεις  όλων  των  παραπάνω  πολιτικών  κομμάτων  ήταν  σαφείς  και 

ξεκάθαρες :«καμία σκέψη για κατάργηση των μειωμένων συντελεστών».

Αντιθέτως,  ΠΑΣΟΚ και  ΝΔ μέχρι  σήμερα έχουν  αποφύγει  να  πραγματοποιήσουν 

αντίστοιχες συναντήσεις για αδιευκρίνιστους λόγους , αγνοώντας την δικαιολογημένη 

ευαισθησία  των  νησιωτών  επί  του  θέματος,  γεγονός  που  προβληματίζει  και 

δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Το επιχείρημα περί εκφρασμένης θετικής θέσης δεν 

είναι  καθησυχαστικό  ,  διότι  όλοι  διαπιστώνουμε  ότι  την  τελευταία  περίοδο   οι 

πολιτικές εξελίξεις  τρέχουν με  γοργό ρυθμό και  συχνά παρατηρούμε   σημαντικές 

αλλαγές επί εκφρασμένων θέσεων από τα πολιτικά κόμματα.  Το γεγονός ότι για την 
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περίοδο  μετά τις εκλογές  ήδη συζητείται   η λήψη και νέων οικονομικών μέτρων, 

αυξάνει  την αγωνία μας.  

Πιστεύουμε ότι για ένα ζήτημα καθοριστικής σημασίας για τον τόπο μας , όπως είναι 

αυτό της διατήρησης των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ ,  είναι  επιβεβλημένο 

πριν τις Εθνικές Εκλογές της 6ης Μαΐου ο κάθε πολιτικός φορέας να διατυπώσει με 

σαφήνεια τις θέσεις του χωρίς περιθώριο παρερμηνειών για το μέλλον. 

Τέλος , εμείς δηλώνουμε διαθεσιμότητα για τις αντίστοιχες συναντήσεις με ΠΑΣΟΚ 

και ΝΔ σε οποιοδήποτε τόπο, μέρα και ώρα.
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