
 

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Η Κως καλείται εδώ και δύο χρόνια να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες που είχε και έχει 
στην τοπική οικονομία η μεταναστευτική κρίση.

Το νησί μας αποτελεί τουριστικό προορισμό και καταβάλλει τεράστια προσπάθεια για να 
αμβλύνει τις αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό και στην τοπική οικονομία.

Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια με τις δικές μας δυνάμεις αλλά παράλληλα καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε και φυσικές καταστροφές, όπως ο ισχυρός σεισμός που έπληξε πρόσφατα το 
νησί μας.

Σε αυτή την προσπάθεια, το μόνο που ζητούμε είναι να μην προστίθενται νέα φορολογικά 
βάρη.

Η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου του 2018, θα συνιστά 
όχι απλά ένα νέο και δυσβάσταχτο φορολογικό βάρος για την Κω αλλά μία τιμωρία.

Έτσι την εκλαμβάνουν οι πολίτες της Κω, που διέσωσαν την τιμή της Ευρώπης και των αξιών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό.

Η εικασία ότι η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο νησί μας, αποτελεί 
απαίτηση των θεσμών στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας 
υποχρεώνει να απευθυνθούμε σε εσάς.

Η ισχύς των  μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν πλέον στην Κω και στα άλλα νησιά 
που υπέστησαν τις αρνητικές συνέπειες της μεταναστευτικής κρίσης, παρατάθηκε από την 
Ελληνική κυβέρνηση μέχρι τις 31-12-2017 .

Οι λόγοι που επέβαλλαν την παράταση της ισχύος τους δεν έχουν εκλείψει.
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Αντίθετα ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κω και 
προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε υποδομές στο δημόσιο χώρο, κατοικίες και επιχειρήσεις.

Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ δεν είναι προνόμιο, είναι ένας ισοσκελισμός των ανισοτήτων 
που προκαλεί η γεωγραφική ασυνέχεια, το υψηλό μεταφορικό κόστος προσώπων , αγαθών 
και υπηρεσιών προς το νησί μας.

Αυτή είναι άλλωστε και μία πρακτική που εφαρμόζεται σε νησιωτικές περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη Γερμανία , το νησί  Helgoland έχει ειδικό καθεστώς σε σχέση με το ΦΠΑ.

Στη Γαλλία ειδικό καθεστώς σε ότι αφορά στον ΦΠΑ, ισχύει στην Κορσική.

Στην Ισπανία το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ισχύει στις Κανάριες νήσους.

Στην Πορτογαλία, στις Αζόρες και στη Μαδέρα υπάρχουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ.

Στη Φινλανδία ισχύει ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στα νησιά Aland.

Η Κως δεν ζητά ειδική μεταχείριση.

Ζητά το αυτονόητο.

Ζητά να μην προστεθούν και νέα βάρη, τη στιγμή που προσπαθεί να σταθεί και να κρατηθεί 
όρθια.

Το δημοσιονομικό κόστος από τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για την Κω, 
είναι ασήμαντο. Αντίθετα, πιστεύω ότι θα λειτουργήσει η αναπτυξιακή διάσταση μιας τέτοιας 
προοπτικής, κάτι που θα οδηγήσει στην ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας 
και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. 

Αναμένω την απάντησή σας αλλά και ενδεχόμενες πρωτοβουλίες που θα αναλάβετε, 
γνωρίζοντας την ευαισθησία σας αλλά και τα φιλικά σας αισθήματα.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Κω

 

                                                        Γιώργος Ι. Κυρίτσης
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