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Δευτέρα, 18/04/2016 | Πολιτική

Ο Βουλευτής Ν. Λέσβου Χαρ. Αθανασίου κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Υπουργό Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη, την οποία συνυπέγραψαν και άλλοι βουλευτές, με θέμα τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα
νησιά και ειδικά σε αυτά που πλήττονται από προσφυγική/μεταναστευτική κρίση - Ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα.

 

Ο Βουλευτής αναφέρει στην ερώτησή του:

          Με δεδομένο ότι:
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Διατήρηση μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά της προσφυγικής κρίσης - Ερώτηση Χ.Αθανασίου στον Υπουργό Οικονομικών

http://www.lesvosnews.net/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ch0LLf85sWbeGJYP5bKWSuogG5JLBxkrkiv-1swXAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAcG4mLkDyAECqAMByAPJBKoE_AFP0BkJ8a4t68XJ3pm9GfzdX9Jc676uuC6mj28zPhg4pFr2cLAaPabkf_zFwCCJk59k8vb5N6u4Y_AXuxb8C1qoa1SKKUBggecU65lM44dStxRi11p9RRHw83CxOpMC4amDvVMmh96A9IaTvxApHTJQUdPsxQPpRItqd0OtCiSl0NzLTDcvYm9bakISasQRRz29ymaXMXq8cXhfHeC2GCLhgrAKKeAhLKwscuj4MrKjTwjydDfHtoEOA1Ygkrxc3GbXmoGmcA3SMN2pu_OmeOOxxOX1o2gxrvBLqY0em489wGmHz8ZnVSo5JBrqm4hoF_LjdKP4xcZMuR-wIUiQBgGgBgKAB6fH50aIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCTBjvmjtVRWz2BMM&num=1&cid=CAMSeQClSFh3h77A-oUo1V1bG3MF5kh03OvWW1w9gAl5s6Ck4yDadbrTjWSBlx8XmGpl4w10Mdd0oDBCm-gtt9OSB73l9v1NSD522M3SabMHZmh2y6bsAkhTvka-y8KYzEBRjtLLqkanP5EE8temdRfmMkgnexbsUPREbs8&sig=AOD64_3XuIxY_U1FXRmUcJO4ZIQPkxreKg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://imageprocessingcode.com/mic.php%3Fcountry%3Dgre%26region%3Dfigsd%26target%3Dchrome%26a%3D26382155359%26pi%3Dwww.lesvosnews.net%26url%3Dhttp://www.funcustomcreations.com/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/ludlow-oi-ellines-stoys-polemoys-toy-anthraka-sto-arhontiko
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/dorean-diathesi-eisitirion-gia-tin-parastasi-vakhes-sto-arhaio
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CrmSlf85sWanqK5LObqmlsogFj_Ka3EipsPOp3gXAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAc3lpqMDyAECqQIhVaLVFjazPqgDAcgDyQSqBIQCT9AaNPA7G7Yv_NKMQ45TffuGgBNh3_SfjL6Pbx3OR58biKHiZKs3gZpUZMdXh6dh7rv0HeD8mXq71oHua_4D6efS9viSVl_ebsfAd0j8Jnm96eV7p2aWB8_cRmmSy9QvsK0yA8_QgoA0DEMWGTdtVQNJlAYyblPd08nTvQIlHhgW8m8gGVyNx63l1RAuj5TCGga8GBF_5qYUZE5Mnba_F8nANc2gYlFxHtxtJL9m_pcKs7X4QPBL-vNURUo5jkEAuX5d_-29LKPEBLbLa9d6a8Cc3QD-eqZgFCrkCKrD9GYOIbteqbqUS6D4e1Zj7aK4vgujUWR2CuB-gckJiRaNank41XyQBgGgBgKAB5ua2VyIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCRIZohj45Rau2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3zK_pKiDDx9VXPE33SvPXVjSzMZrBTVo-JiaPVS0IOKaStVYRvRSQN5FDKw15A330bzglK5CoOQs_50RsoWIfKrBBhu2y8JrCK8BOZF42xEuIHesxaJRN9vdCPlhAYMZ9Hm3himro4FxhKUEY4jVzRRooOA0&sig=AOD64_2rjv8G_gQ7L1MSQpMg6SaLS-Kdew&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-fresh.gr/el/trofima/katepsugmena/pagwta
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cvtx9f85sWe2UMZWbbtSGu_gFuaDu6UmJhaHkowXAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAzIAQKpAiFVotUWNrM-qAMByAPJBKoE_QFP0Ez4Tt3Yac2b4M9kX2KEax2y6_PiqGnLb-Uw2q2mwYXNQ5_-UBbxBWyGvEr_gVi3VaAPMRXsu_rHCa1-lcEnU2LoVjN1Mjd-8rU7yPIx2eHOdJi_hnP-v19u8YxlGoL3BSV-CHa2tUNOUprQB_YNFpwIKHykgZQPAkOijaIA4gccEgkB5MMV3kXs9-_sIiH6NnpcUID-PBdY8FQqVg9rWVg-j7rjF3pvw5vWKWB7r4zaEcsleQfFRjDDVx7U3DovMPxJ--tnRePBQC6eJWevtTKO9-Byz6VKaFi_YUbRQX96BJQ2QiS14TOgb0UH9HYEI0WqFmz_D7e3Cu_jkAYBoAYCgAej_vgjiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQle-R0FcD2sa9gTCg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3l-jAIcUbg3Q-ucPxDSLEqHwO_CtW4PsuU_BjxrQkrOlo96jXH3QjP-LTPXGwl-2AlOyLlUebAAAYIPHwxwb5mt71bIf4XyVeA_RI6wKCQhuIVKT8IEq4n3ke3sFK5jdQGUX_0bYQguxJExzv-J7s41eaW-s&sig=AOD64_3JxnRwpCQHHOvwNvbKJQftTSzacQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://sfiggas.gr
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


α) σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η αναγνώριση της ανάγκης για ειδικά φορολογικά
καθεστώτα σε διάφορες περιοχές τους (όπως ο μειωμένος ΦΠΑ ή ολική εξαίρεση από το ΦΠΑ σε
αγαθά και υπηρεσίες πχ. Δανία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Αυστρία, Πορτογαλία, Φιλανδία είναι
μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις).

β)  ως νησιώτες γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ότι το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ δεν αποτελεί
προνόμιο ή χαριστική ρύθμιση για τα νησιά μας, αλλά χορηγήθηκε ως ελάχιστο αντισταθμιστικό
μέτρο απέναντι στα οξυμένα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου, όπως το
αυξημένο μεταφορικό κόστος, οι μειωμένες οικονομίες κλίμακος κ.λπ., καθώς επίσης και για
συγκεκριμένους εθνικούς και κοινωνικούς λόγους που δεν έχουν εκλείψει μέχρι σήμερα.

 

          Συγκεκριμένα:

α) Οι εξαιρέσεις από το καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και η θεσμοθέτηση ευνοϊκότερου καθεστώτος
ΦΠΑ, ισχύει σε πολλές χώρες της Ε.Ε. Τέτοια καθεστώτα ισχύουν για:

Νησιωτικές περιοχές

Ηπειρωτικές περιοχές οι οποίες δεν έχουν εδαφική συνέχεια ή εύκολη πρόσβαση στο κράτος στο οποίο ανήκουν

Συνοριακές περιοχές

Περιοχές στις οποίες τα κράτη μέλη ασκούν ειδικές πολιτικές για ιστορικούς, πολιτικούς, γλωσσικούς λόγους κ.λπ.

β) Η ύπαρξη ευνοϊκότερων καθεστώτων για τα νησιά, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, είναι απαραίτητη:

ως αντισταθμιστικό μέτρο λόγω της εδαφικής ασυνέχειας

για τη δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακος

ως αντισταθμιστικό μέτρο λόγω αυξημένου κόστους μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών

για ενίσχυση της χαμηλής ανταγωνιστικότητας

στην περίπτωση που τα νησιά αποτελούν σύνορα της Ευρώπης, όπως τα νησιά του Αιγαίου και ειδικά η Λέσβος, η Λήμνος, η Χίος, η Σάμος
κ.λ.π. για την οικονομική επιβίωση του ντόπιου πληθυσμού.

η θέσπιση ειδικών καθεστώτων για τα νησιά, διότι οι νησιώτες δεν απολαμβάνουν ισοδύναμα, με τους κατοίκους των ηπειρωτικών περιοχών τα
βασικά κοινωνικά αγαθά του Κράτους (υγεία, παιδεία, πολιτισμός κ.λπ.).

 

γ) Η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για τα νησιά και η απουσία αποτελεσματικών πολιτικών θα οδηγήσει τα νησιά μας στην:

Σημαντική αύξηση του κόστους ζωής.

Μείωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που παράγονται στα νησιά.

Κατάρρευση του τουρισμού αν συνυπολογίσει κανείς τη θεσμοθέτηση Ελεύθερων Ζωνών Τουρισμού στις περιοχές της Τουρκίας απέναντι από τα
ελληνικά νησιά (η ανάπτυξη δικτύου μαρίνων, η θεσμοθέτηση των ελευθέρων ζωνών είναι μερικές από τις εξαγγελίες του Προέδρου της Τουρκίας)
και τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού – προσφυγικού προβλήματος, το οποίο απειλεί να εκμηδενίσει κυριολεκτικά, σε ορισμένες περιπτώσεις,
τον τουρισμό όπως συμβαίνει στη Λέσβο, αλλά και σε άλλα νησιά όπως η Χίος, η Σάμος, η Κως.

Αύξηση της ανεργίας και της ερήμωσης των νησιών, ειδικά των πιο μικρών και άρα πιο μειονεκτικών.

Απαξίωση των μεγάλων δημόσιων επενδύσεων που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ε.Ε. όπως λιμάνια, αεροδρόμια,
αρδευτικά έργα.

Γιγάντωση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής δεδομένου ότι η μαύρη οικονομία θα είναι ο μόνος τρόπος οικονομικής επιβίωσης.

Απόκτηση μεγάλης δύναμης από εισαγόμενες περιθωριακές – εγκληματικές ομάδες οι οποίες αρχίζουν να αναδύονται αυτή την εποχή
εκμεταλλευόμενες τα προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα, καθώς και την αδυναμία επιβίωσης στα νησιά με νόμιμη δραστηριότητα.

Κατάρρευση των Δημοσίων Εσόδων.

 

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Η αποδόμηση των ειδικών καθεστώτων για τα νησιά, όπως εκείνου που αφορά στον ΦΠΑ, αποτελεί παραβίαση του Ελληνικού Συντάγματος,
καθώς δεν αναγνωρίζει την «Νησιωτικότητα».

Η κατάργηση του Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ, που είναι το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο, δεν βελτιώνει άμεσα την ανταγωνιστικότητα της
νησιωτικής οικονομίας.

Στην περίπτωση των Νησιών του Αιγαίου, η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ θα οδηγήσει σε μαζική φυγή και εγκατάλειψη ολόκληρων
νησιών μετά από αιώνες και θα αποτελέσει εκτός από οικονομική και εθνική καταστροφή.

Αντί για αύξηση των προσδοκώμενων εσόδων θα έχουμε μεγάλη μείωσή τους, όπως παρατηρήθηκε στα έσοδα των νησιών που καταργήθηκε η
μείωση του συντελεστή ΦΠΑ.

Ο μόνος ωφελούμενος από μια τέτοια πολιτική είναι οι ανταγωνιστές της Ελλάδας, ειδικά στον Τουρισμό, και μάλιστα τρίτες χώρες όπως οι
Τουρκία, οι οποίες μάλιστα δεν έχουν τους περιορισμούς της Συνθήκης Schengen σε ό,τι αφορά την προσέλκυση τουριστών από άλλες χώρες.

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

α) Εάν σκοπεύουν να αναστείλουν την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά μας όσο εξακολουθεί να υπάρχει σε ένταση το
προσφυγικό – μεταναστευτικό πρόβλημα.

β) Εάν πρόκειται να εκπονηθούν ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα για τα νησιά.

γ) Τι ισοδύναμα μέτρα πρόκειται να πάρουν για τα νησιά που κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός του Διεθνούς χάρτη της κρουαζιέρας και εκτός διεθνούς
τουριστικής αγοράς (τα στοιχεία των προκρατήσεων και των αφίξεων είναι σοκαριστικά), εξαιτίας της έντασης του προσφυγικού και μεταναστευτικού
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προβλήματος, λόγω της αφελούς αλλά άκρως επικίνδυνης πολιτικής των ανοιχτών συνόρων όταν οι άλλες χώρες κλείνουν η μια μετά την άλλη τα
σύνορά τους.
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(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...

(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-

lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

14/07/17 - 12:25
Εύσημα στο Δήμαρχο Λέσβου από τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του με τον Πρέσβη
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, κ. Goeffrey Pyatt.

Ο Δήμαρχος, αφού καλωσόρισε τον κ. Pyatt στο νησί μας του εξέθεσε τα ζητήματα που αφορούν τη
Λέσβο, ανέλυσε όλο το φάσμα των...

(/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-

toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

13/07/17 - 15:08
Βραδινές πτήσεις έξι τουρκικών μαχητικών πάνω από Λέσβο (/articles/news-categories/politiki/vradines-

ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

Έξι τουρκικά μαχητικά εμφανίστηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή πάνω από την Λέσβο και την Λήμνο.

 
Σύμφωνα με το Militaire.gr, οι Τούρκοι εντοπίστηκαν άμεσα από τα ελληνικά ραντάρ.
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