
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  19/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
            

ΘΕΜΑ: Συµµετοχή του ∆ήµου Ψαρών στις κινητοποιήσεις της 22ας 
Νοεµβρίου 2017 για την επικείµενη κατάργηση των µειωµένων 
συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά του Β. Αιγαίου 

Αρ. Απόφασης: 87/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 13η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας 

∆ευτέρα και ώρα  18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
1618/9-11-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα (10) και ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                                   
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κούτικα Αγγελική                                                                                    3.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
6.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
7.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
8.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                    
9.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              
10.Χαχούλης Φώτης                                                                                      

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη 
το 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα 
εξής: 
«Με το από 27 Οκτωβρίου 2017 ψήφισµα των παραγωγικών φορέων του Αιγαίου µεταξύ άλλων 
εκφράζεται η βαθύτατη αγωνία όλων για την επικείµενη κατάργηση των χαµηλών συντελεστών ΦΠΑ για 
τα νησιά µας η οποία θα έχει αναπόφευκτα αρνητικές επιπτώσεις που θα οδηγήσουν στην εξαφάνιση κάθε 
παραγωγικής δραστηριότητας στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 
Οι µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ είναι ένα µέτρο που ελήφθη σε αντιστάθµισµα των σοβαρών 
µειονεκτηµάτων που δηµιουργεί η νησιωτικότητα στους ακρίτες και δεν αποτελούν κάποιας µορφής 
προνόµιο. 
Ως τέτοιο λοιπόν και δεδοµένου του γεγονότος ότι τα προβλήµατα που προκύπτουν λόγω της 
νησιωτικότητας έχουν σε σηµαντικό βαθµό διογκωθεί λόγω της παρούσης οικονοµικής συγκυρίας αλλά 
και των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της προσφυγικής κρίσης πρέπει να επαναξιολογηθεί άµεσα από την 
Ελληνική Πολιτεία και σε καµία περίπτωση να µην αντιµετωπίζεται ως “ ευνοϊκή φορολογική ρύθµιση” 
και ως τέτοια να καταργείται.» 
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. ∆ήµαρχος πρότεινε την έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε την επικείµενη 
κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στο Β. Αιγαίο, το σχέδιο του οποίου έχει ως εξής: 
 

ΑΔΑ: ΨΣΣ2ΩΗΧ-Ρ0Ω



 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
“ Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του δήµου µας εκφράζει την αντίθεσή του και την βαθύτατη ανησυχία του για 
την επικείµενη κατάργηση των χαµηλών συντελεστών ΦΠΑ, η οποία θα έχει πολλαπλές αρνητικές 
επιπτώσεις στην όποια παραγωγική δραστηριότητα στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή του Βορείου 
Αιγαίου. 
Το ειδικό φορολογικό καθεστώς για τα νησιά µας υιοθετήθηκε προκειµένου να αντισταθµιστούν οι 
αρνητικές συνέπειες της «νησιωτικότητας» και ιδιαίτερα το αυξηµένο κόστος διαβίωσης στις νησιωτικές 
περιοχές λόγω, µεταξύ άλλων, του συνεχώς αυξανόµενου κόστους αεροπορικής και θαλάσσιας 
µεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων. 
Ως εκ τούτου ζητάµε από την Κυβέρνηση: 

• να µην επιδεινώσει παραπέρα τη δεινή κατάσταση των κατοίκων των νησιών µας και ιδιαίτερα 
των µικρών ακριτικών όπως είναι τα Ψαρά, που ούτως ή άλλως και µε το ισχύον καθεστώς του 
µειωµένου ΦΠΑ επιβαρύνονται επιπλέον σε σχέση µε τα µεγαλύτερα 

• να µην προχωρήσει στην κατάργηση των χαµηλών συντελεστών ΦΠΑ που θα εντείνει την 
δραµατική δηµογραφική «αιµορραγία» που βιώνουν ειδικά τα ακριτικά νησιά µας και θα 
οδηγήσει τους εναποµείναντες κατοίκους στην εγκατάλειψη αυτών.” 

 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον κ. ∆ήµαρχο: 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α) Εγκρίνει την έκδοση του επισυναπτόµενου Ψηφίσµατος σχετικά µε την επικείµενη κατάργηση των 
µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στο Β. Αιγαίο.  
«Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
“ Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του δήµου µας εκφράζει την αντίθεσή του και την βαθύτατη ανησυχία του για 
την επικείµενη κατάργηση των χαµηλών συντελεστών ΦΠΑ, η οποία θα έχει πολλαπλές αρνητικές 
επιπτώσεις στην όποια παραγωγική δραστηριότητα στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή του Βορείου 
Αιγαίου. 
Το ειδικό φορολογικό καθεστώς για τα νησιά µας υιοθετήθηκε προκειµένου να αντισταθµιστούν οι 
αρνητικές συνέπειες της «νησιωτικότητας» και ιδιαίτερα το αυξηµένο κόστος διαβίωσης στις νησιωτικές 
περιοχές λόγω, µεταξύ άλλων, του συνεχώς αυξανόµενου κόστους αεροπορικής και θαλάσσιας 
µεταφοράς, ανθρώπων και προϊόντων. 
Ως εκ τούτου ζητάµε από την Κυβέρνηση: 

• να µην επιδεινώσει παραπέρα τη δεινή κατάσταση των κατοίκων των νησιών µας και ιδιαίτερα 
των µικρών ακριτικών όπως είναι τα Ψαρά, που ούτως ή άλλως και µε το ισχύον καθεστώς του 
µειωµένου ΦΠΑ επιβαρύνονται επιπλέον σε σχέση µε τα µεγαλύτερα 

• να µην προχωρήσει στην κατάργηση των χαµηλών συντελεστών ΦΠΑ που θα εντείνει την 
δραµατική δηµογραφική «αιµορραγία» που βιώνουν ειδικά τα ακριτικά νησιά µας και θα 
οδηγήσει τους εναποµείναντες κατοίκους στην εγκατάλειψη αυτών.” 

 
Β) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Ψαρών στην Παναιγαιακή Κινητοποίηση που θα γίνει στις 22 Νοεµβρίου 
2017, για την επικείµενη κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στο Β. Αιγαίο. 
Ο ∆ήµος Ψαρών συµµετέχει µε κλείσιµο των υπηρεσιών του. 
                                                                         

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  87/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                       Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                        Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
                                                        Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
 

ΑΔΑ: ΨΣΣ2ΩΗΧ-Ρ0Ω
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