
 

 

 

 

 

 

  
                                                               

 
 
 
  

 
 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 
ΓΖΛΩΖ ΒΟΤΛΔΤΣΩΝ ΤΡΗΕΑ 

 
 

ΘEMA: Σο ιζοδύναμο μέηπο αύξηζηρ ηος Διδικού Φόπος Καηανάλωζηρ καπνικών 
πποϊόνηων ζε ανηικαηάζηαζη ηος 25Δςπος ζηα Νοζοκομεία αςξάνει ηα κέπδη ηων 
βιομησανιών και δίνει ηη σαπιζηική βολή ζε σιλιάδερ πεπιπηεπούσοςρ 
 
 
Με αθορμή ηην επανακαηάθεζη ηης ηροπολογίας για ηο νέο μέηρο περαιηέρω 
επιβάρσνζης ηης θορολογίας ηζιγάρων και καπνικών προϊόνηων με ένα πενηάλεπηο 
(0,05 €) ως «ιζοδύναμο μέηρο» ζε ανηικαηάζηαζη ηων εζόδων από ηο 25εσρω ζηα 
Νοζοκομεία ποσ καηαργείηαι, οι σπεύθσνοι ηων ΕΕΚΕ Οικονομικών, Άμσνας, Υγείας, 
Εργαζίας, Γεωργίας, Εζωηερικών και Δημόζιας Διοίκηζης ηης Κ.Ο. ηοσ ΣΥΡΙΖΑ 
ανηίζηοιτα βοσλεσηές Δςκλείδηρ Σζακαλώηορ, Θοδωπήρ Γπίηζαρ, Ανδπέαρ Ξανθόρ, 
Γημήηπηρ ηπαηούληρ, Βαγγέληρ Αποζηόλος, οθία ακοπάθα, Αλέξηρ 
Μηηπόποςλορ έκαναν ηην ακόλοσθη δήλωζη :  
 
«Tν κέηξν ηεο επηβνιήο ηνπ «ραξαηζηνύ» ησλ 25 επξώ θαηά ηελ εηζαγσγή ζηα δεκόζηα 
λνζνθνκεία , απνζύξζεθε ιόγσ ηεο θνηλσληθήο θαηαθξαπγήο θαη ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 
πγεηνλνκηθώλ. Ο ζηόρνο ηνπ δελ ήηαλ ζηελά δεκνζηνλνκηθόο αιιά δηαξζξσηηθόο θαη απηό 
πνπ επηδίσθε ήηαλ λα εκπεδσζεί ε αληίιεςε όηη ε Δεκόζηα Δσξεάλ Πεξίζαιςε καο 
ηειείσζε. Γη’απηό θαη ε ηξόηθα αληέδξαζε θαη ν Τπνπξγόο Τγείαο επηκέλεη όηη ήηαλ ιάζνο 
ε αλάθιεζε ηνπ .  
 
Η πηνζέηεζε ηνπ ηζνδύλακνπ κέηξνπ ηεο αύμεζεο ηεο ηηκήο ησλ πξντόλησλ θαπλνύ , 
πέξα από ην όηη είλαη έλαο άδηθνο έκκεζνο θόξν , έρεη εμίζνπ ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο.   
 
Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, νη πξνεγνύκελεο απμήζεηο ηνπ Εηδηθνύ Φόξνπ 
Καηαλάισζεο ζηα θαπληθά πξντόληα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο δηαθίλεζεο 
ιαζξαίσλ ηζηγάξσλ από 3% ζε ηνπιάρηζηνλ 25% θαη ηελ απώιεηα θνξνινγηθώλ εζόδσλ 
ύςνπο 800 εθαηνκκπξίσλ ΕΤΡΩ εηεζίσο. Επηπξόζζεηα, νδήγεζαλ ζρεδόλ ην 50% ησλ 
ζεκείσλ ιηαληθήο πώιεζεο θαπληθώλ πξντόλησλ ζην θιείζηκν, ιόγσ ηεο δξακαηηθήο 
ζπξξίθλσζεο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 
 
Πεξαηηέξσ, ήδε ππάξρνπλ βάζηκεο πιεξνθνξίεο όηη νη θαπλνβηνκεραλίεο έζπεπζαλ λα 
εθηεισλίζνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο ηζηγάξσλ θαη θαπλώλ κε ηνλ πξνεγνύκελν Ε.Φ.Κ., 
γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα ην εάλ πξάγκαηη ε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνινγία 
εμαζθαιίδεη ηελ απξόζθνπηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ΕΟΠΤΤ γηα δηάζηεκα κεξηθώλ κελώλ 
ηνπιάρηζηνλ. 
 
Σέινο, ε Κπβέξλεζε εμαθνινπζεί λα κελ δηαζθαιίδεη όηη ην θόζηνο ηεο αύμεζεο ηνπ 



 

 

 

 

 

 

Ε.Φ.Κ δελ ζα κεηαθπιηζηεί ζηνπο πεξηπηεξνύρνπο, νδεγώληαο ηνλ θιάδν ζε πεξαηηέξσ 
ζπξξίθλσζε.  
 
Δπζηπρώο, παξά ηηο παλεγπξηθέο εμαγγειίεο ακαξά - Βεληδέινπ, είλαη ζαθέο πσο δελ 
πξόθεηηαη γηα αζών «ηζνδύλακν», αιιά γηα κεξνιεπηηθό πνιπδύλακν κέηξν αλαδηαλνκήο 
πινύηνπ ππέξ νιηγνπσιίσλ». 
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