
 

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  

 

ΘΕΜΑ: «Οι νησιώτες εκπέμπουν SOS: Απαιτείται άμεση επίλυση του 

ζητήματος με το Μεταφορικό Ισοδύναμο» 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Σημαντικότατες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην καταβολή των 

χρημάτων του Μεταφορικού Ισοδύναμου γεγονός που φέρνει τους κατοίκους 

των νησιωτικών περιοχών σε απόγνωση και τους μετατρέπει σε πολίτες 

δεύτερης κατηγορίας. Ενώ πλησιάζουμε στο τέλος του έτους, νησιώτες δεν 

έχουν λάβει την παραμικρή επιδότηση εδώ και επτά μήνες. Μόλις πριν από δύο 

μήνες, έληξε η παραταθείσα  προθεσμία υποβολής αιτήσεων με αυτήν να 

αφορά στην καταβολή επιδότησης για το πρώτο εξάμηνο του έτους με τα 

χρήματα να βρίσκονται στη διαδικασία πίστωσης στους λογαριασμούς των 

δικαιούχων. Όσον αφορά δε για ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν κατά το 

δεύτερο εξάμηνο του έτους δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.  

 

Ίσως δεν το γνωρίζετε αλλά τα ναύλα που καλούνται οι νησιώτες να 

καταβάλουν για τη μετακίνησή τους είναι ιδιαίτερα υψηλά, γεγονός που καθιστά 

την καταβολή του Μεταφορικού Ισοδύναμου κάτι παραπάνω από αναγκαία 

ώστε να μπορούν να διαβιούν αξιοπρεπώς. Οι μετακινήσεις μάλιστα αυτές είναι 

απολύτως αναγκαίες καθώς αφορούν, για παράδειγμα, μετακινήσεις για λόγους 

υγείας μετά την υποστελέχωση και απαξίωση των νοσοκομείων και κέντρων  
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υγείας, γεγονός που καθιστά τη  μη καταβολή της επιδότησης αυτής σε 

ουσιαστική μετατροπή των νησιωτών σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, πολίτες 

ευαίσθητων ακριτικών περιοχών, περιοχές που συνεχώς υποβαθμίζονται με 

αντίστοιχες παραλείψεις από την πολιτεία. Υπενθυμίζεται πως κατά το πρώτο 

εξάμηνο του έτους οι μετακινήσεις των νησιωτών εξαιτίας των περιοριστικών 

μέτρων ήταν εκ των πραγμάτων ελάχιστες, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να 

συμπτύξουν τις απαραίτητες μετακινήσεις τους στο δεύτερο εξάμηνο, αυτό που 

η επιδότηση δεν έχει ακόμα καταβληθεί και δεν έχει υπάρξει καν σχετική 

ανακοίνωση για το πότε αυτό πρόκειται να γίνει.    

 

Με αυτά δεδομένα ερωτάται ο Υπουργός: 

1. Πότε σκοπεύετε να καταβάλλετε στους δικαιούχους την επιδότηση του 

Μεταφορικού Ισοδύναμου; 

2. Δεσμεύεστε πως θα πράξετε τα αναγκαία ώστε να εξασφαλίσετε πως 

αντίστοιχες καθυστερήσεις δε θα παρατηρηθούν στο μέλλον; 

3. Τι σκοπεύετε να πράξετε ώστε να μη μετατρέπονται οι νησιώτες σε πολίτες Β’ 

κατηγορίας και να πάψει η υποβάθμιση των ακριτικών νησιωτικών περιοχών;      

 

     

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

 

      Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

 

Μαρία Απατζίδη 



 
 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

Σοφία Σακοράφα 

 

 

 

  




