
   
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ. 

 
   Με ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό παρατηρούμε τις μεγάλες καθυστερήσεις  στις 
πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδύναμου σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. 
   Όπως είναι γνωστό το Μεταφορικό Ισοδύναμο αποσκοπεί στην εξίσωση του κόστους μετακίνησης  
επιβατών και μεταφοράς εμπορευμάτων και πρώτων υλών από και προς τα νησιά με μέσα 
θαλάσσιας  μεταφοράς -και εναέριας για τα φυσικά πρόσωπα - με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα 
χερσαίας μεταφοράς. 
    Σύμφωνα με ότι έχει γίνει γνωστό τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν αποζημιωθεί για μετακινήσεις 
από τον Ιούνιο  τρέχοντος έτους ενώ καμία επιχείρηση δεν έχει επιδοτηθεί για ολόκληρο το 2021. 
  Επισημαίνεται  ότι αρχικά η επιδότηση του μεταφορικού κόστους δινόταν στις επιχειρήσεις   κάθε 
τρίμηνο και στους επιβάτες  τον επόμενο μήνα της μετακίνησης. Στη συνέχεια τα χρονικά αυτά όρια 
τροποποιήθηκαν και καθιερώθηκε   να γίνεται κάθε 3 έως 6 μήνες για τους επιβάτες και κάθε 6 μήνες 
για τις επιχειρήσεις για τις οποίες βέβαια αυτό δεν έχει τηρηθεί δεδομένου ότι δεν έχει γίνει καμία 
πληρωμή από την αρχή του έτους. 
   Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάργηση στην πράξη του Μεταφορικού Ισοδύναμου στα καύσιμα, παρά 
τα θετικά αποτελέσματα της πιλοτικής του εφαρμογής, στερεί από την επιχειρηματικότητα αλλά και 
τους κατοίκους της ακριτικής μας Περιφέρειας ένα ισχυρό αναπτυξιακό παράγοντα. 
    Το Οικονομικό Επιμελητήριο ως επίσημος σύμβουλος της πολιτείας σε οικονομικά θέματα δεν 
αγνοεί την ισχυρή δημοσιονομική πίεση που ασκεί η πανδημία στις κρατικές δαπάνες αλλά θεωρούμε 
ότι το ύψος της σχετικής δαπάνης για την κάλυψη της επιδότησης του συζητούμενου  μέτρου δεν 
είναι απαγορευτικό. 
      Δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε ότι το Μεταφορικό Ισοδύναμο αποτελεί ένα σημαντικό 
στοιχείο  στην εκπλήρωση της συνταγματικής επιταγής  για την ενίσχυση της νησιωτικότητας. 
      Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε  αδιανόητη  κάθε σκέψη εγκατάλειψης ή ακόμη και χαλάρωσης 
στήριξης του μέτρου που συντελεί άμεσα στην ενίσχυση του ζωτικού για την εθνική ασφάλεια 
νησιωτικού χώρου. 
     Θεωρούμε αυτονόητο ότι μέτρα σαν το Μεταφορικό Ισοδύναμο  που έχουν άμεσο  θετικό 
αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα και τη ζωή των κατοίκων πρέπει να βρίσκονται έξω από πολιτικές 
αντιπαραθέσεις.                                                                                                          
     Είμαστε βέβαιοι ότι η πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε δημοσιονομική δυνατότητα και τώρα και στο 
μέλλον για την έγκαιρη πληρωμή των προβλεπόμενων επιδοτήσεων ώστε να στηρίζει έμπρακτα τις 
χειμαζόμενες οικονομίες και τους κατοίκους των νησιών.   
      
      
Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος, 
 
Μπαρούτης Παναγιώτης. 
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