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ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

Κύριοι Υπουργοί, 

Ο κλάδος των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που 

εκπροσωπούμε, ανέρχονται στις 150.000, ως επί το πλείστον 

οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις βάσει του Β.Δ. 436/1961 (ΦΕΚ Α' 

111/25.6-6.7.1961), που απασχολούν και ζουν 700.000 οικογένειες. Αυτό 

σημαίνει ότι το 1/3 του Ελληνικού πληθυσμού στηρίζεται βιοποριστικά από 

την δική μας επαγγελματική δραστηριότητα. Δυστυχώς η οικονομική κρίση, 

άγγιξε τον κλάδο μας. Συνεχώς κλείνουν όλο και περισσότερα 

καταστήματα, μη αντέχοντας την οικονομική δυσπραγία και όσα μένουν 

φυτοζωούν. Το 80% των επιχειρήσεων αυτών έξι ημέρες την εβδομάδα είναι 

σχεδόν άδεια και την μία ημέρα που περιμένουν να δουλέψουν, δέχονται 

προς έλεγχο όλους σχεδόν τους εισπρακτικούς φορείς της Χώρας μας, με 

αποτέλεσμα το 50% των εισπράξεών τους να είναι εισπράξεις υπέρ τρίτων. 

Καλό θα είναι λοιπόν οι κ.κ. Δήμαρχοι όλης της Χώρας και ειδικά ο 

Δήμαρχος Αθηναίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ κ. Κακλαμάνης, να 
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αναζητήσουν άλλες πηγές εσόδων διότι οι ‘’δικές μας πηγές’’ έχουν πλέον 

στερέψει. Ως εδώ πια το ‘’χαράτσι’’ του Δημοτικού Φόρου 2% και 5%. 

 Πως χωρίς να εισπράττουμε, να πρέπει να αποδίδουμε Φόρους στους 

Δήμους, που έχουν μάθει μόνο να εισπράττουν; Ας ρίξουν λοιπόν νερό στο 

κρασί τους κι ας δεχθούν το 0,5%, διότι άλλως ο κλάδος μας θα προσφύγει 

σύσσωμος στο ΣτΕ και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και τότε τουλάχιστον 

από εμάς, δεν θα εισπράττουν τίποτε, διότι σύμφωνα με το άρθρο 33 της 

έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του συμβουλίου της 15.05.1977, κατά την οποία 

«Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, οι διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας δεν εμποδίζουν τη διατήρηση ή την επιβολή από κράτος μέλος, φόρων 

επί των συμβάσεων ασφαλίσεως και επί των παιγνίων και στοιχημάτων, ειδικών 

φόρων κατανάλωσης, δικαιωμάτων εγγραφής ή καταχώρησης και γενικότερα 

κάθε φόρου, δικαιώματος ή τέλους, μη έχοντος τον χαρακτήρα φόρου 

επί του κύκλου εργασιών». Εν προκειμένω το δημοτικό τέλος 2% και 5% 

επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων καφέ, εστιατορίων 

κλπ., αποτελεί πρόσθετο και άμεσο φόρο ο οποίος αντιστοιχεί σε φόρο 

κύκλου εργασιών, δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα   μετακύλυσης,   

στον   καταναλωτή-πελάτη,   και   ως   τέτοιος αντίκειται στην ανωτέρω 

κοινοτική οδηγία. Επίσης ρητή είναι και η διάταξη της παραγράφου 3.8 

της ανωτέρω γνωμοδότησης όπου υπογραμμίζεται ότι «η ΕΟΚΕ 

αποδοκιμάζει όλες τις εθνικές πρακτικές που προσθέτουν στους ειδικούς 

φόρους κατανάλωσης άλλες μορφές φορολογίας, έστω και με  την 

ονομασία κοινοτικός φόρος. Επομένως οι δημοτικοί φόροι του 2% και 5% 

που επιβάλλονται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο 

σύνολο της κατανάλωσης, θεωρούνται παράνομοι βάσει της ανωτέρω 

γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής και Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚΕ).  

 

Είμαστε βέβαιοι Κύριοι Υπουργοί ότι γνωρίζετε την δράση των Δημάρχων 
στους επιχειρηματίες του κλάδου μας, που λόγω οικονομικών προβλημάτων, 
χρωστούν τον Δημοτικό Φόρο 2% και 5%. Δεν τους δίδουν Άδεια Μουσικών 
Οργάνων και όχι μόνο, με αποτέλεσμα αυτοί οι επιχειρηματίες να είναι στο 
έλεος των Αστυνομικών Αρχών, που με 3 μηνύσεις άνευ τελεσιδικίας, να 



σφραγίζονται από τους Δήμους τα καταστήματά τους για 10 ημέρες, χωρίς 
κανείς να αναρωτιέται τι θα απογίνει αυτός και το προσωπικό του. Αν 
ερωτηθούν οι Δήμαρχοι γιατί το πράττουν αυτό, απαντούν ‘’έτσι λέει ο 
Νόμος’’. Ας αλλάξουν τότε οι Νόμοι κ. Υπουργέ και ειδικά αυτοί που όταν 
ψηφίστηκαν, ακόμη οι παππούδες μας πολεμούσαν. 
 
 Έλεος κ. Υπουργοί. Θέλουμε δυνατούς, όχι ‘’δυνάστες’’ Δήμους.  
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