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1. Οι νέοι κανόνες για τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), οι οποίοι 

θεσπίστηκαν πρόσφατα και τέθηκαν σε ισχύ από τις 6 Απριλίου 2022, επιτρέπουν στην 

Ελλάδα να εφαρμόζει στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και 

στα νησιά Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σαμοθράκη και Σκύρος συντελεστές έως 30 % 

χαμηλότερους από τους αντίστοιχους συντελεστές που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική 

Ελλάδα. Ωστόσο, η Κρήτη δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο και η Επιτροπή δεν 

έχει επί του παρόντος σχέδια για περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τους 

συντελεστές ΦΠΑ. 

 

2. Το καθεστώς ειδικών μέτρων στον γεωργικό τομέα για τα μικρά νησιά του Αιγαίου1 

θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που προκαλούνται από την ιδιαίτερη 

γεωγραφική τους θέση. Ο νησιωτικός χαρακτήρας και η απόσταση από τις αγορές 

συνεπάγονται περιορισμούς για τους οικονομικούς φορείς και τους παραγωγούς τους. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρηματίες και οι παραγωγοί πάσχουν από «διπλό νησιωτικό 

χαρακτήρα», δηλαδή ο εφοδιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω άλλων νησιών. 

Τα προβλήματα οξύνονται από το μικρό μέγεθος των νησιών. Η κατάσταση της Κρήτης και 

της Εύβοιας είναι πολύ διαφορετική. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί το 

καθεστώς στα δύο αυτά νησιά. Όσον αφορά το πρόγραμμα POSEI2, αφορά μόνο τις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

3. Το ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-20223 

στηρίζει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών. Το ποσό που διατίθεται για 

τέτοιες δράσεις στην πλέον πρόσφατη έκδοση του ΠΑΑ ανέρχεται σε 25 εκατ. EUR. 

Ενθαρρύνουμε τους παραγωγούς των νησιών να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. 

 

 
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά 

του Αιγαίου. 
2 Το πρόγραμμα επιλογών που αφορούν ειδικά τον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα (POSEI), το 

οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 

γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης. 
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 


