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Πρόσωπα
Η χ ώ 
της Θράκης

μεί μία τριμερής, δηλαδή δήμος, υπη-
ρεσία νεότερων μνημείων και η εται-
ρεία του φυσικού αερίου προκειμένου 
να εξετασθεί το όλο θέμα συγκεντρωτικά
Ακολούθως ο κ. Ζερενίδης, κάνοντας αναφορά 
στις ασφαλτοστρώσεις του δήμου Ξάνθης, ανέ-
φερε ότι το έργο που συνεχίζεται είναι περσινό 
και είναι ύψους 1,8 εκ. ευρώ όπου αναπτύ-
χθηκε στην περιφέρεια του δήμου και σε ένα 
πολύ μικρό κομμάτι στον Αστικό Ιστό, ήρθε 
ο χειμώνας και δεν πέφτουν ασφαλτικά κάτω 
από αυτές τις συνθήκες και θα συνεχισθούν 
το καλοκαίρι ενώ ταυτόχρονα ο δήμος Ξάν-

θης, έβγαλε δύο άλλες μελέτες που 
είναι οι διαγραμμίσεις σε 55 δρόμους 
της πόλης περίπου 110.000 ευρώ και 
το δεύτερο 1,8 εκ. πάλι ασφαλτικά σε 
επιπλέον ανάγκες που προέκυψαν. 
Ρωτήσαμε αν είναι υποχρέωση ο εργο-
λάβος να σκεπάσει – ασφαλτοστρώσει 
– τους δρόμους όπου πέρασε το δίκτυο 
«Εννοείται ότι είναι υποχρέωση της 
ΔΕΣΦΑ να αποκαταστήσει τα σημεία 
που έσκαψε, αλλά όλοι γνωρίζουμε 
ότι όταν κάτι «πληγώνεται» ο δρόμος, 
μοιραία αυτό θα ξ ανασπάσει κατά 

πρώτον και κατά δεύτερον πολλοί δρόμοι που 
έχει σκάψει η εταιρεία φυσικού αερίου, ήταν 
ήδη επιβαρυμένοι και εννοείται ότι πάντοτε 
σε συνεννόηση με το φυσικό αέριο, οι δικές 
μας παρεμβάσεις θα γίνουν αφού ολοκληρω-
θούν τα έργα, ούτως ώστε να μην ξ ανασκά-
ψουμε και ξεκαθαρίζεται ότι εμείς δεν θα ρί-
ξουμε άσφαλτο εκεί που ο εργολάβος είναι 
υποχρεωμένος να ρίξει. Εμείς θα ασφαλτο-
στρώσουμε, αφού ο εργολάβος ασφαλτοστρώ-
σει το κομμάτι που έκανε την παρέμβασή του, 
ενώ κάνουμε παρεμβάσεις και εκεί που έκα-
νε τις αποκαταστάσεις στο δίκτυο η ΔΕΥΑΞ».

Αργεί ο συμψηφισμός του 12%- Επιστολή 
Επιμελητηρίων στον Πρωθυπουργό

Επιστολή των Προέδρων των 
Επιμελητήριων της Ανατολι-
κής Μακεδονίας & Θράκης 
στον Πρωθυπουργό κ. Κυριά-
κο Μητσοτάκη, ως «ύστατη έκ-
κληση» για παρέμβαση του στο 
ζήτημα του συμψηφισμού των 
απαιτήσεων των επιχειρήσε-
ων από την επιδότηση του ερ-
γοδοτικού κόστους (4% και 
12%) για τα έτη 2010-2015.

 

Επισυνάπτεται η επιστολή του Περι-
φερειακού Επιμελητηριακού Συμ-
βουλίου ΑΜΘ.
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ΠΡΟΣ

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Πρωθυπουργό της Ελλάδας

 

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η διοίκηση του Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού Συμβουλίου της 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
αποφάσισε την αποστολή την πα-
ρούσας επιστολής στον Πρωθυπουρ-
γό της χώρας, ως ύστατη έκκλη-
ση για παρέμβαση σας στο ζήτημα 
του συμψηφισμού των απαιτήσεων 
των επιχειρήσεων από την επιδό-
τηση του εργοδοτικού κόστους (4% 
και 12%) για τα έτη 2010-2015.

Δυστυχώς, παρά τις εξαγγελίες της Κυ-
βέρνησής σας, παρήλθε χρονικό διά-
στημα 18 μηνών χωρίς να έχει προχω-
ρήσει η διαδικασία του συμψηφισμού 
για τις επιχειρήσεις που δικαιούνται 
την επιδότηση για τα έτη 2010-2015, 
ενώ καθημερινά η ΑΑΔΕ προχωράει 
σε λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά 
των επιχειρήσεων που αναμένουν τον 
συμψηφισμό των απαιτήσεών τους!

Όλους αυτούς τους μήνες, τα Επι-
μελητήρια της Ανατολικής Μακεδο-
νίας – Θράκης, με επανειλημμένες 
επιστολές και επικοινωνία με τα συ-
ναρμόδια υπουργεία, καταθέσαμε 
προτάσεις για την άρση των εμπο-
δίων που υπάρχουν στην υλοποίη-
ση του συμψηφισμού και ζητήσαμε 
την επίσπευση της διαδικασίας για 
να μην εγκλωβιστούν οι επιχειρή-
σεις στη μέγγενη της γραφειοκρατίας.

 

Όμως, σήμερα, υφίσταται αδυνα-
μία λήψης φορολογικής ενημερό-
τητας των επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται σε παραμεθόριες 
περιοχές, με όλες εκείνες τις αρνη-
τικές συνέπειες που αυτό συνεπά-

γεται για τη λειτουργία τους, λόγω ύπαρξης οφειλών 
που δημιουργήθηκαν προκειμένου να επακολου-
θήσει συμψηφισμός προς αναγνωρισμένες από τον 
ΟΑΕΔ απαιτήσεις από το 4% και 12% αντίστοιχα.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι επιχειρήσεις που αναμένουν από το 2010 τη λήψη 
της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους και τους τε-
λευταίους 18 μήνες τον συμψηφισμό των απαιτήσεων 
τους με υποχρεώσεις τους προς τη φορολογική διοίκη-
ση και τους ασφαλιστικούς φορείς, είναι επιχειρήσεις 
υγιείς, βιώσιμες και προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας σε παραμεθόριες περιοχές. Σε πολλές περιπτώσεις, 
είναι η πρώτη φορά που οι επιχειρήσεις αυτές βρέθη-
καν υπό καθεστώς αναγκαστικών μέτρων από τη φορο-
λογική διοίκηση και ενώ στην πραγματικότητα αναμέ-
νουν την υλοποίηση της διαδικασίας που η Κυβέρνησή 
σας επέλεξε για να επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα.

Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι, η αδυνα-
μία συνεννόησης μεταξύ των συναρμόδιων υπουρ-
γείων επί 18 μήνες έχει ως συνέπεια να μην 
προχωράει η διαδικασία του συμψηφισμού και ταυτό-
χρονα να επέρχεται ζημία σε εκατοντάδες επιχειρήσεις.

Δια της παρούσας επιστολής σας μεταφέρουμε την 
αγανάκτηση και την αγωνία εκατοντάδων επιχειρήσε-
ων της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ζητού-
με την άμεση παρέμβασή σας προς τα συναρμόδια 
υπουργεία για την οριστική επίλυση του ζητήματος.

Ακολουθούν οι υπογραφές των προέδρων των 
Επιμελητηρίων ΑΜΘ


