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Θέμα: «Εφαρμογή του μέτρου της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ στα μικρά νησιά» 

 

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,  

 
Θα θέλαμε καταρχήν να εκφράσουμε την πλήρη συμφωνία μας με το μέτρο της κατάργησης 
του ΕΝΦΙΑ στα μικρά νησιά και ταυτόχρονα, την πεποίθηση ότι σταδιακά θα καταργηθεί στο 
σύνολό του αυτός ο ούτως ή άλλως άδικος φόρος, σε όλη την επικράτεια.  Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, η οριζόντια εξαίρεση όλων των νησιών των Κυκλάδων με πληθυσμό πολύ 
μικρότερο των 1.200 κατοίκων (όπως είναι τα νησιά Σίκινος, Ανάφη, Κίμωλος, Φολέγανδρος, 
Ηρακλειά, Δονούσα, Θηρασιά, Σχοινούσα, Κουφονήσι), αποτελεί μια ακόμα αδικία εις βάρος 
αυτών των νησιών και των  κατοίκων τους. Δεδομένης και της απώλειας του ειδικού 
καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, είναι ξεκάθαρο ότι οξύνονται ακόμα 
περισσότερο οι ανισότητες σε βάρος της νησιωτικής χώρας, ιδιαίτερα δε αν λάβουμε υπόψη 
μας ότι αυτά δεν είναι τα μοναδικά ελλείμματα αλλά μέρος μόνο αυτών που η πολιτεία όφειλε 
να έχει εξομαλύνει, εξασφαλίζοντας τα αυτονόητα για τις νησιωτικές περιοχές.  
 
Μετά από δεκαετίες ανασυγκροτήσεων, εφαρμογής πλάνων, αξιοποίησης ευρωπαϊκών 
πακέτων και εθνικών πόρων, τα νησιά αυτά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικά 
προβλήματα σε τομείς όπως είναι η συνδεσιμότητα, οι τιμές των καυσίμων, το υψηλό κόστος 
διαβίωσης, οι υποδομές Υγείας, η εκπαίδευση. Με όλα αυτά, θέλουμε να πούμε ότι τα 
προβλήματα ιδιαίτερα στα μικρά νησιά παραμένουν, ενώ οι κάτοικοι με επιμονή, μόχθο και 
μεγάλες δόσεις αυτοσχεδιασμού, προσπαθούν να δώσουν κάτι καλύτερο στην επόμενη γενιά, 
παρά την απουσία της πολιτείας.  
 
Η καθημερινότητα και το μέλλον των νησιών μας, εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από 
πολιτικές που υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη 
μας ότι η πλειοψηφία των νησιών δεν έχουν καμία σχέση με τα νησιά «πρώτης ταχύτητας» 
που αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Είναι προφανές ότι με κριτήριο τις 
νησιωτικές πολιτικές που (δεν) εφαρμόσθηκαν,  η πολιτεία έχει σωρευμένες οφειλές 
δεκαετιών προς αυτά τα μικρά νησιά και είναι τουλάχιστον άδικο να τα εξαιρεί από την 
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.  
 



 

Παρακαλούμε θερμά, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, όπως εξετάσετε με ευαισθησία 
το αίτημα των μικρών νησιών των Κυκλάδων για ένταξη στο μέτρο, ως ένα ελάχιστο 
αντιστάθμισμα προς τις δυσκολίες και τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις και οι κάτοικοι τους.  
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

  
 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας αποδεκτών 
 
 Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας  
 Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνας - Άδωνις Γεωργιάδης 
 Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης 
 Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης 
 Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης  Βρούτσης  
 Βουλευτές Κυκλάδων 

κα Αικατερίνη Μονογυιού 
κ. Φίλιππος Φόρτωμας   
κ. Νικόλαος Συρμαλένιος  

 Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, κα Αθηνά Καλύβα 
 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεώργιος Χατζημάρκος  
 Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γεώργιος Λεονταρίτης  
 Δημάρχοι Κυκλάδων  
 Επαγγελματικοί Φορείς Κυκλάδων 

 


