
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

   

Εληάς και Μητροπόλεως 54, 591 00 Βέροια, Τηλ: 23310 61889, Φαξ: 23310 61389 

Βετσοπούλου και Θεμ. Σοφούλη 43, 593 00 Αλεξάνδρεια 

Τηλ: 23330 24777, 27239, Φαξ: 23330 24748 

vesiropoulos@gmail.com 

1 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Βουλευτής Ν. Ημαθίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
Βέροια, 29 Νοεμβρίου 2017 

 
 

Προς: Αξιότιμο Κύριο Γιώργο Κυρίτση 

        Δήμαρχο Κω 

 

Κύριε Δήμαρχε 

 

Έλαβα την κοινή επιστολή σας με την Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, με τις προτάσεις σας 

για την παράταση της ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά που υπέστησαν τις 

αρνητικές συνέπειες του μεταναστευτικού αλλά και για την εξαίρεση της Κω από την επιβολή 

του νέου φόρου διανυκτέρευσης. 

 

Ως Αν. Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για τα ζητήματα 

φορολογικής πολιτικής, θα ήθελα να σας ενημερώσω: 

 

1ον) Για την προσωπική δέσμευση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου 

Μητσοτάκη, για την άμεση κατάργηση του νέου φόρου διανυκτέρευσης σε πανελλαδική 

κλίμακα.  

 

Ο τουρισμός δεν αντέχει άλλους φόρους. Σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες χώρες όπως, η 

Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Γαλλία και η Πορτογαλία, ο ΦΠΑ στην Ελλάδα στις υπηρεσίες 

που συνδέονται με τον τουρισμό είναι ιδιαίτερα υψηλός. Έχουμε ΦΠΑ στη διαμονή στο 13% 

ενώ Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία έχουν 10%, η Κύπρος 9% και η Πορτογαλία 6%. Έχουμε ΦΠΑ 

στην εστίαση στο 24% ενώ η Πορτογαλία έχει 13%, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία 10% και η 

Κύπρος 9%. 
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Έχουμε ΦΠΑ στις μεταφορές 24% τη στιγμή που η Κύπρος έχει 19%, Γαλλία, Ιταλία και 

Ισπανία έχουν 10% και η Πορτογαλία 8%. Για να μην μιλήσουμε για τις άλλες φορολογικές 

επιβαρύνσεις που έχουν επιβληθεί τα τελευταία δυόμιση χρόνια. 

 

2ον) Για την αυτονόητη δέσμευσή μας, να υπάρξει παράταση της ισχύος των μειωμένων 

συντελεστών ΦΠΑ σε νησιά που πλήττονται από το μεταναστευτικό και ιδιαίτερα στην Κω, 

που ακόμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του ισχυρού σεισμού που έπληξε το 

νησί το καλοκαίρι. 

 

Καταθέσαμε στη Βουλή τροπολογία, για την παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 

αλλά η κυβέρνηση την απέρριψε, έχοντας τη δική της ατζέντα. Επισημαίνω ότι, θα πρέπει, να 

σταματήσει το παραμύθι για τους «κακούς» ξένους, που επέβαλλαν την κατάργηση των 

μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Η κατάργησή τους, ήταν αποκλειστική και συνειδητή επιλογή 

της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα, όπως έχουν αποκαλύψει τόσο ο κ. Μοσκοβισί όσο και ο κ. 

Γιούνκερ. Κάθε χώρα, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει αυτή τους τρόπους με τους οποίους θα 

επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους.  

 

Θα ήθελα επίσης, να επισημάνω ότι, οι προτάσεις που καταθέτετε για τα ισοδύναμα, ως 

απολύτως στοχευμένες, λαμβάνονται υπόψη στο δημοσιονομικό μας προγραμματισμό. O 

Προγραμματισμός που, όπως έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 

κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις φόρων, που θα στηρίξουν το 

διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 

μας. 

 

 

                                                                                                             Με εκτίμηση  

Απόστολος Βεσυρόπουλος 

Αν. Τομεάρχης Οικονομικών 

Βουλευτής Ημαθίας 

  

 


