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                                                                             1.  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  
                                                                             2. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  
                                                                                  κ. Πλακιωτάκη Ιωάννη  
                                                                             3. Γενικό Γραμματέα Αιγαίου  και Νησιωτικής πολιτικής 
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                                                                               Κοινοποίηση: 

                              1.Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και Βουλευτή Κυκλάδων Βρούτση Ιωάννη 
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    4. Τον Βουλευτή Κυκλάδων κ.  Συρμαλένιο Νικόλαο 

  5. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Έπαρχο Μήλου 
                                                 6. Δήμαρχο Μήλου 

                                                                               
                                                       

Θέμα: Καθυστέρηση πληρωμής Β Εξαμήνου Μεταφορικού Ισοδύναμου. 

Η έντονη νησιωτικότητα του ελλαδικού χώρου και η συνεπεία αυτής ανάγκη για πληθώρα θαλάσσιων μεταφορών 
που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των νησιωτικών επιχειρήσεων, κατάστησε ζωτικής σημασίας για τους νησιώτες 
και δη τις νησιωτικές επιχειρήσεις τη θέσπιση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.).  
Με τη θέσπιση του εν λόγω μέτρου εξισορροπείται η αύξηση του κόστους διαβίωσης του νησιωτικού πληθυσμού και 
του λειτουργικού κόστους των νησιωτικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις επιχειρήσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας 
(λόγω υψηλότερου κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων).  
 
 Πλην όμως, όπως έχουμε πληροφορηθεί από πλήθος μελών μας, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί 
της Μήλου, έχει καθυστερήσει δραματικά η καταβολή στους δικαιούχους του «μεταφορικού ισοδύναμου» για το Β’ 
εξάμηνο του έτους 2021. Περαιτέρω, δεν έχει καν τεθεί ακόμα σε λειτουργία για τις επιχειρήσεις η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του προγράμματος για το 2022. 
 Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό και αναστάτωση στα μέλη μας, τα οποία 
επισημαίνουμε ότι  έχουν ήδη μετακυλήσει τις εκπτώσεις του μέτρου στους πελάτες τους. 
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το μεγάλο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθιστά ακόμα επιτακτικότερη 
την ανάγκη καταβολής του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε οι νησιωτικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να 
αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.  
 
  Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να προβείτε  σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να πιστωθούν το ταχύτερο 
δυνατό στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα σχετικά χρηματικά ποσά του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.). 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Με εκτίμηση 
Από το Δ.Σ 

του Σ.Ε.Β  Μήλου 
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