ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ζηο ζσέδιο νόμος
ηος Τποςπγείος Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ,
με ηίηλο:
«Μησανιζμόρ Δθαπμογήρ, Κπαηική Δποπηεία και Γενικοί Όποι
Τλοποίηζηρ ηος Μεηαθοπικού Ιζοδύναμος (Μ.Ι.) και άλλερ διαηάξειρ»
Α. Δπί ηος ζςνόλος:
Σα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ζπληζηνχλ ζχκπιεγκα 3.053 λεζηψλ πνπ νξίδεηαη
απφ ηηο βφξεηεο αθηέο ηεο Κξήηεο έσο ηηο λφηηεο αθηέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο θαη απφ ηηο αθηέο ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο
θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ έσο ηηο Μηθξαζηαηηθέο αθηέο, κε έθηαζε 210.240
ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Σν ζπλνιηθφ αλάπηπγκα ηεο αθηνγξακκήο ησλ
λεζηψλ αλέξρεηαη ζηα 9.800 ρηιηφκεηξα, ηζνδχλακν πεξίπνπ κε ην αλάπηπγκα
ησλ αθηψλ ηεο Δπξσπατθήο επείξνπ. Σν ζπλνιηθφ εκβαδφ ησλ Διιεληθψλ
λεζηψλ θαη βξαρνλεζίδσλ απνηειεί ην 17,1% ηνπ εδάθνπο ηεο ρψξαο θαη ην
10,8% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Αηγαίνπ. Η Διιάδα έρεη ηέζζεξηο λεζησηηθέο
πεξηθέξεηεο θαη αξθεηέο δεθάδεο λεζηψλ πνπ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζε
επεηξσηηθέο πεξηθέξεηεο (Βφξεηεο πνξάδεο, ακνζξάθε, Θάζνο θηι.).
Σν πξναλαθεξφκελν λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ζπγθξνηεί κηα πεξηνρή ηνπ
Διιεληθνχ ρψξνπ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή πξνζβαζηκφηεηα θαη
ειθπζηηθφηεηα γηα θαηνηθία ή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, σο απνηέιεζκα
εκβαισκαηηθψλ θαη απνζπαζκαηηθψλ πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη κλεκνληαθψλ
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απνκφλσζεο, εγθαηάιεηςεο θαη γήξαλζεο.
Παξά ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο αξρήο ηεο λεζησηηθφηεηαο (άξζξν
101 ηνπ πληάγκαηνο), ε απφζηαζε ησλ λεζηψλ απφ ην «θέληξν» ζπλέρηζε λα
επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ. Σν κηθξφ κέγεζνο,
ηφζν σο πξνο ηελ έθηαζε φζν θαη σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ, εμαθνινχζεζε λα
πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηδηαίηεξα κεγάιεο

θιίκαθαο. Η γεσγξαθηθή απνκφλσζε, ιφγσ ηεο αζπλέρεηαο ηνπ ρψξνπ,
νδήγεζε ζε απμεκέλν θφζηνο ζε ρξφλν θαη ρξήκα φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ
ιεηηνπξγηψλ. Δμάιινπ, ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεζησηηθήο
δσήο δελ αμηνπνηήζεθαλ σο εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο Υψξαο.
Η πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε απνηειεί ηελ έκπξαθηε απφδεημε κηαο
λέαο αλζξσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ζηε λεζησηηθφηεηα, ε νπνία δελ πξέπεη
λα δηακνξθψλεη φξνπο κεηνλεμίαο, αιιά αμηνπνηήζηκεο ηδηαηηεξφηεηαο.
πγθεθξηκέλα, απνηειεί πξντφλ κηαο κεζνδηθήο πξνζπάζεηαο, ψζηε ηα
ειιεληθά λεζηά «λα έξζνπλ πην θνληά» ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, κε
αλακελφκελα κεηξήζηκα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ
πνηφηεηα δσήο, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα.
Β. Δπί ηων άπθπων:
ην Μέπορ Α' πεξηιακβάλνληαη ηα άπθπα 1 - 11, πνπ αθνξνχλ ζην
ζθνπφ, ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Μεηαθνξηθνχ Ιζνδχλακνπ θαη ινηπέο
νπζηαζηηθνχ πεξηερφκελνπ ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Με ην άπθπο 1, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ζθνπφο ησλ πξνηεηλφκελσλ
ξπζκίζεσλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ αλαθνξηθά κε ηελ
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ ρξήζηε, ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηελ
πξνζθεξφκελε πνηφηεηα θαη ε εηζαγσγή ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ε
πινπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ Μεηαθνξηθνχ Ιζνδχλακνπ (Μ.Ι.), πξνθεηκέλνπ ην
θφζηνο ηνπ επηβάηε θαη ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ δηαζρίδεη κηα δηαδξνκή κε
κέζα ζαιάζζηαο κεηαθνξάο λα είλαη ηζνδχλακν κε ην θφζηνο ηεο δηαδξνκήο
πνπ δηαζρίδεη έλαο επηβάηεο γηα ηελ ίδηα απφζηαζε κε κέζα ρεξζαίαο
κεηαθνξάο.
Με ην άπθπο 2, πξνζδηνξίδεηαη ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελσλ ησλ φξσλ,
ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Μ.Ι. Θεκέιην
ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ ην Καηψθιη ηνπ Μ.Ι. θαη ην πξάγκαηη
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εμαηνκηθεχεηαη ην πνζφ, πνπ ηειηθά ζα θαηαβιεζεί ζε θάζε δηθαηνχρν.
Απηνλφεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ είλαη λα πξφθεηηαη γηα θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα, κε θαηνηθία ή έδξα αληίζηνηρα ζε λεζί.

Με ην άπθπο 3, πξνζδηνξίδνληαη νη Γήκνη πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ην έηνο 2018 θαη δεζκεχεηαη πνζφ 50 εθαηνκκπξίσλ επξψ
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ, ην νπνίν επηηξέπεηαη λα απμάλεηαη, εθφζνλ ην
επηηξέπνπλ
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αθνξνιφγεην θαη αθαηάζρεην ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε πξαγκαηηθή θαηαβνιή ηνπ ζηνπο δηθαηνχρνπο.
Με ην άπθπο 4, ζεζπίδνληαη θξηηήξηα εηζνδήκαηνο, πεξηνπζίαο θαη
δηακνλήο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ν θίλδπλνο θαηαζηξαηήγεζεο ησλ ζθνπψλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηηο σθεινχκελεο επηρεηξήζεηο ηζρχνπλ ηα θξηηήξηα ηεο
χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ
πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (2003/361/ΔΚ).
Με ην άπθπο 5, θαζίζηαηαη δπλαηφο ν ινγηζηηθφο θαζνξηζκφο ησλ
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Δηδηθφηεξα,

πξνζδηνξίδνληαη

ηα

θξηηήξηα

ππνινγηζκνχ ηνπ Κ.Μ.Ι., κε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ κεηξήζηκσλ δεηθηψλ
πεξηθεξεηαθφηεηαο, πξνζβαζηκφηεηαο θαη πξνζπειαζηκφηεηαο. Πεξαηηέξσ, ην
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πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ. Σν χςνο ηνπ ΚΑ.Μ.Κ. πξνθχπηεη σο ε δηαθνξά ηνπ
πξαγκαηηθνχ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο ηεο σθεινχκελεο κνλάδαο/ επηρείξεζεο
απφ ην Κ.Μ.Ι.
Με ην άπθπο 6, δηακνξθψλεηαη κηα πιήξσο ειεθηξνληθή δηαδηθαζία
ππνβνιήο αηηήζεσλ, κε δηεπξπκέλε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ TAXISnet,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αδηάβιεηε αιιά θαη άκεζε εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Με ην άπθπο 7, θαζηεξψλεηαη σο αξκφδηα αξρή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ε Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ε νπνία αλαβαζκίδεηαη ζε
πξσηαγσληζηή ζηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο ηεο λεζησηηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα,
πξνβιέπνληαη ζπλέξγεηεο κε ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία αιιά θαη κε ηελ ηνπηθή
θνηλσλία, κέζσ ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ Γήκσλ.
Με ην άπθπο 8, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ ΚΑ.Μ.Κ. ζηνπο
ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ, κε ειάρηζηε εηήζηα θαηαβνιή
χςνπο δηαθνζίσλ ζαξάληα (240) επξψ.

Με ην άπθπο 9, ξπζκίδεηαη ε αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ ΚΑ.Μ.Κ., εθφζνλ
εμαιεηθζνχλ νη φξνη έληαμεο ζην πξφγξακκα.
Με ην άπθπο 10, δηαζθαιίδεηαη ε επηζηξνθή ηπρφλ αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.
Με ην άπθπο 11, ζεζκνζεηείηαη, γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο λα πξνβεί ζηελ θαηάξηηζε
Δζληθήο Πνιηηηθήο Τινπνίεζεο ηνπ Μ.Ι., ε νπνία απνθηά δεκνθξαηηθή
λνκηκνπνίεζε,
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Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. Η πξναλαθεξφκελε Δζληθή Πνιηηηθή πξφθεηηαη λα
δεζκεχζεη νξηδφληηα φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο ζηελ πινπνίεζε
ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ, πνπ ζέηνπλ νξηζηηθά ηέινο ζηελ
απνκφλσζε ησλ λεζησηψλ.
ην Μέπορ Β' πεξηιακβάλνληαη αθελφο ην άπθπο 12, ην νπνίν αθνξά ζε
ηειηθέο θαη εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο θαη ην άπθπο 13, κε ην νπνίν
πξνζδηνξίδεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ λφκνπ.

Αθήνα, … Αππιλίος 2018
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