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Νέα Δημοκρατία 

 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ Ν/Σ: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις 
για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, 
L180/96/29.6.2013 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 4251/2014 
(Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης. 
Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.». 
 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Τα νησιά του Αιγαίου αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη παραγωγής και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω του μεταφορικού κόστους. Για το 
λόγο αυτό στην νομοθεσία ΦΠΑ είχαν προβλεφθεί ειδικοί συντελεστές 
με στόχο την εξισορρόπηση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η 
διάταξη αυτή καταργήθηκε το 2015 και ήδη δεν εφαρμόζεται στα 
περισσότερα νησιά. Επιπλέον των οικονομικών παραμέτρων, ειδικά την 
παρούσα περίοδο, τα νησιά του Αιγαίου αντιμετωπίζουν πρόσθετα 
βάρη από την συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση. 
 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30 Ιουνίου 2019 η 
διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α` 248) η οποία 
άλλως λήγει στις 30 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με το αρ. 74 παρ.1 
ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α 201/22.01.2017). Η διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη 
για την οικονομική επιβίωση των ακριτικών μας νησιών. 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
 

ΑΡΘΡΟ …. 
 
1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α` 248) τροποποιείται ως 
εξής: 



2 

 

 
 «4. Μέχρι 30.06.2019 για τα νησιά Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος, 
οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), 
εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος 
γίνεται απαιτητός: 
 
 α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο 
φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά, 
 
 β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, 
εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς 
αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό 
πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, 
 
 γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς 
μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο 
στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, 
 
 δ) εισάγονται στα νησιά αυτά. 
 
 Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα 
καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα». 
 
 

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
 
Χαράλαμπος Αθανασίου 
Βουλευτής Λέσβου 
 
Εμμανουήλ Κόνσολας 
Βουλευτής Δωδεκανήσων 
 
Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης 
Βουλευτής Χίου 


