
 
 
 
 
 
 
 

 Χίος 15/07/2016 

 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αναγνωρίζει το δικαίωμα 
μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά μας. 

 

Σε συνέχεια της δημόσιας ακρόασης που οργάνωσε το Δίκτυο Νησιωτικών 
Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR) για το Σχέδιο Δράσης σχετικά με τον ΦΠΑ, η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, στις 13 Ιουλίου 2016, 
Γνωμοδότηση η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει διάταξη υπέρ της συνέχισης 
του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στα ευρωπαϊκά νησιά, όπως προβλέπεται στην 
Οδηγία 2006/112/ΕΚ. 

Την πρωτοβουλία πρότασης σχετικής τροπολογίας ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης 
Γκόφας, μέλος της ΕΟΚΕ και εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ. Μετά από επίμονη και 
επίπονη προσπάθεια η Ολομέλεια δέχτηκε την εν λόγω τροπολογία. 

Ο Πρόεδρος του INSULEUR και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Πειραιά κ. Γιώργος Μπενέτος, δήλωσε τα εξής: “Tο Δίκτυο μας συνεχίζει τις 
προσπάθειές του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απευθυνόμενο σε όλα τα ευρωπαϊκά 
όργανα, για τη διατήρηση του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά μας, 
ιδιαίτερα στα ελληνικά, είτε στην μετά μνημόνιο εποχή είτε κατά τη διάρκεια του 
μνημονίου με την σύμφωνη γνώμη των εταίρων μας. Πρώτα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε Ψήφισμά του τον περασμένο Φεβρουάριο και σήμερα η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αναγνωρίζουν το δίκαιο των θέσεων μας και 
αιτημάτων των νησιωτών μας και νησιωτικών επιχειρήσεων που δίνουν 
καθημερινές μάχες για την επιβίωση τους. Ευχαριστούμε ειλικρινά τον συνάδελφο 
Παναγιώτη Γκόφα και την ΓΣΕΒΕΕ για την υποστήριξη και την αμέριστη βοήθεια του. 
Στον αγώνα αυτό καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση αρωγό των προσπαθειών μας».  
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Chios, July 15th, 2016 

No Ref.: 816

TO: Presidents of the CCI members of INSULEUR 

Dear Presidents, dear colleagues,

I have the pleasure to inform you that the amendment proposed by Mr. Panagiotis Gkofas, Greek 

member of the EESC, on the VAT Action Plan, has been adopted by the Plenary of the EESC with slight 

changes. Please see attached the compromise adopted by the Plenary.

The final text of this opinion will appear soon at the following link in ail European languages:

http://www.eesc.eurQpa.eu/?i=portat.en.eco-opinions39039 .

On behalf of INSULEUR, I would like to express our gratitude to Mr. Panagiotis Gkofas, who has 

accepted to promote INSULEUR' position, outcome from the recent Public Hearing in the EESC, and 

deployed a lot of efforts before and during the discussion to insert the text in the draft opinion.

The recent Public Hearing on an Action Plan on VAT, organized by INSULEUR in partnership with the 

EESC, started offering positive results.

It seems that there is a lot of place for providing reduced VAT rates for European Islands.

sr
We will follow the issue and will intervene, when and where we judge necessary, with your help and 

support obviously.

We will turn now our efforts to the European Parliament in order to insert a similar text in the draft 

Resolution on the VAT Action Plan.

1 will ask your help and cooperation in order to contact the members of the European Parliament to 

support our position.

Sincerely yours 

The President
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European Economic and Social Committee 

 

COMPROMISE ON  

AMENDMENT 1 DOSSIER: ECO/406 
Action plan on VAT  

518th PLENARY SESSION 
13−14July 2016 
 RAPPORTEUR: 

CO-RAPPORTEUR: 
Daniel Mareels 

Giuseppe Guerini 
 
 GofasPanagiotis 

 
 
Point 3.6.5 
 
Insert a new point after 3.6.4 
 

"3.6.5  Council Directive 2006/112/EC has granted special reduced VAT rates and 
derogations to certain European islands and remote areas as a counterbalance to their 
natural, economic  and demographic permanent handicaps. ; the Committee stresses Given 
the importance of these regimes for insular enterprises and local economies, the EESC calls 
for their continuation. and urges the extension of this regime to all European Islands." 

 
Reason 
 
To be given orally. 
 

_____________ 
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