
 
 

ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ 

ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ 
Βνπιεπηήο Ν. Γσδεθαλήζνπ - ΝΔΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Ρόδνο: CairoPalace, Δζλ. Μαθαξίνπ 28, Σ.Κ.:: 851 00, 3νο όξνθνο, , Σει. 2241077771, 2241034320, Φαμ. 2241034920 

Αζήλα: Μεηξνπόιεσο 1, ΣΚ: 105 57, γξαθείν 407, Σει. 2103239365, 103230289, Φαμ: 2103239365 

e-mail: konsolasmanos@gmail.com, konsolasmanos@parliament.gr, www.konsolas.gr 
1 

 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022 

Α.Π.: 4156/23.3.2022 

 

Δ Ρ Ω Σ Η  Η 

Πξνο 

Κύξην Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ 

Κύξην Τπνπξγό Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

Κύξην Τπνπξγό Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ 

 

ΘΔΜΑ: «Λήςε κέηξσλ γηα ηελ αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ αθηνπιντθώλ εηζηηεξίσλ» 

 

Κύξηνη Τπνπξγνί, 

 

Η αύμεζε ζηελ ηηκή ησλ θαπζίκσλ απμάλεη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ησλ πινίσλ ηεο 

αθηνπινΐαο θαη νδεγεί ζε απμήζεηο ζηα εηζηηήξηα. 

Τπάξρνπλ λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζε απμήζεηο ζηελ ηηκή ησλ 

εηζηηεξίσλ, ελώ ηηο επόκελεο κέξεο ζα αθνινπζήζνπλ αλαπόθεπθηα θαη άιιεο. 

Απηή ηε ζηηγκή, πξνέρεη λα ζηεξηρζεί ε αθηνπινΐα πνπ απνηειεί θνκβηθό θιάδν θαη ηνκέα 

γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο κεηαθνξέο ζηε λεζησηηθή Διιάδα αιιά θαη γηα ηνλ ηνπξηζκό καο. 

Πξέπεη λα πηνζεηεζνύλ πνιηηηθέο πνπ ζα αληηζηαζκίδνπλ ή θαη ζα απνξξνθνύλ ην θόζηνο 

πνπ πξνθαιεί ε αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ θαη νδεγεί ζε αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ εηζηηεξίσλ. 

Υξεηάδεηαη κηα νιηζηηθή πνιηηηθή κε βξαρππξόζεζκνπο αιιά θαη καθξνπξόζεζκνπο 

ζηόρνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

- Σε ζπγθξάηεζε ησλ ηηκώλ ζηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα γηα λα κελ πιεγεί ν ηνπξηζκόο καο 

θαη νη κεηαθνξέο ζηα λεζηά. 

- Σε ζηήξημε ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ αθηνπιντθώλ εηαηξεηώλ. 

- Tελ αλαλέσζε ηνπ ζηόινπ ηεο αθηνπινΐαο κε πινία πνπ ζα έρνπλ πεξηβαιινληηθό 

απνηύπσκα θαη ζα ρξεζηκνπνηνύλ λέα θαύζηκα LNG. 

Με βάζε απηέο ηηο θαηεπζύλζεηο πξέπεη λα εμεηαζηνύλ κέηξα όπσο: 

1
νλ

: Η κεηάηαμε ησλ εηζηηεξίσλ ηεο αθηνπινΐαο ζηνλ ππεξκεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 6%, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθιεζνύλ απμήζεηο θαη λα απνξξνθεζεί κέξνο ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο. 
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2
νλ

: Δπηδόηεζε ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα πινία, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξεζνύλ νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα κελ νδεγεζνύλ νη εηαηξείεο ζε κεηώζεηο πξνζσπηθνύ. 

3
νλ

: Πξσηνβνπιία ζε επίπεδν Δ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ε Γηπιή Νεζησηηθόηεηα ζηελ 

πνιηηηθή θξαηηθώλ εληζρύζεσλ θαη λα θαζηεξσζεί ε δσξεάλ ελδνλεζησηηθή κεηαθίλεζε ησλ 

θαηνίθσλ ησλ λεζηώλ κε ηα πινία ηεο αθηνπινΐαο. 

4
νλ

: Δλίζρπζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο άγνλεο γξακκέο θαη αύμεζε ηεο 

επηδόηεζεο γηα ηε ξήηξα θαπζίκσλ. 

5
νλ

: Με δεδνκέλε ηελ ελεξγεηαθή θξίζε θαη ηελ αλάγθε αλαλέσζεο ηνπ ζηόινπ ηεο 

αθηνπινΐαο, ζηνλ ζρεδηαζκό γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο πξέπεη λα 

εληαρζνύλ σο επηιέμηκεο, νη επελδύζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αλαλέσζε ηνπ ζηόινπ ηεο 

αθηνπινΐαο, ζηελ ελίζρπζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ απνηππώκαηνο, ζε πινία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ 

LNG, θάηη πνπ ζεκαίλεη θαη ηε δεκηνπξγία δηθηύσλ θαη αλάινγσλ ππνδνκώλ γηα ηα πινία. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ 

Δξσηώληαη νη Κύξηνη Τπνπξγνί 

 

1. Πξνηίζεηαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ λα πξνρσξήζεη ζηε κεηάηαμε ησλ πινίσλ ηεο 

αθηνπινΐαο ζηνλ ππεξκεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 6% κέρξη λα εμνκαιπλζεί ε θαηάζηαζε γηα λα 

κελ πξνθιεζνύλ απμήζεηο θαη λα απνξξνθεζεί κέξνο ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο, αιιά θαη γηα λα 

ζηεξηρζεί ν ηνπξηζκόο θαη ε αθηνπιντθή ζύλδεζε θαη επηθνηλσλία ησλ λεζηώλ; 

2. Δμεηάδεη ε Πνιηηεία ηελ επηδόηεζε ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο 

ζηα πινία, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνύλ νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα κελ νδεγεζνύλ νη εηαηξείεο ζε 

κεηώζεηο πξνζσπηθνύ; 

3. Πξνηίζεληαη ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθώλ θαη Ναπηηιίαο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία ζε 

επίπεδν Δ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ε Γηπιή Νεζησηηθόηεηα ζηελ πνιηηηθή θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ θαη λα θαζηεξσζεί ε δσξεάλ ελδνλεζησηηθή κεηαθίλεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ λεζηώλ κε 

ηα πινία ηεο αθηνπινΐαο; 

4. Δμεηάδεη ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ην ελδερόκελν λα 

πξνρσξήζεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο άγνλεο γξακκέο θαη ζηελ αύμεζε 

ηεο επηδόηεζεο γηα ηε ξήηξα θαπζίκσλ; 
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5. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη ν αξκόδηνο ππνπξγόο γηα ην Σακείν Αλάθακςεο, θάησ 

από ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, πξνηίζεληαη λα εληάμνπλ σο επηιέμηκεο γηα 

ρξεκαηνδόηεζε επελδύζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αλαλέσζε ηνπ ζηόινπ ηεο αθηνπινΐαο, ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ απνηππώκαηνο, ζε πινία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ LNG, θάηη πνπ 

ζεκαίλεη θαη ηε δεκηνπξγία δηθηύσλ θαη αλάινγσλ ππνδνκώλ γηα ηα πινία; 

 

 

Ο Δξσηώλ Βνπιεπηήο 

 

Μάλνο Κόλζνιαο 

Βνπιεπηήο Γσδεθαλήζνπ 

 


