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Ηχώ της Θράκης

Η ΣΕΚΕ πρώτος σταθμός της περιοδείας του 
κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον Υπουργό 

Κοινωνικής Ασφάλισης Κ. Χατζηδάκη

Ιακνοποιητική και εμπεριστατωμένη χαρακτιρίζεται η ενη-
μέρωση του προέδρου της ΣΕΚΕ Π. Ταρενίδη αναφορικά 
με την λειτουργία ενός από τους λίγους οικονομικούς πνεύ-
μονες που χάρις στις προσπάθειες των στελεχών της, δίνει 
ζωή στην οικονομική ζωή του τόπου.

Παρόντας και ο πιθανός υποψήφιος της Ξάνθης Στράτος 
Κοντός ο οποίος όμως ήταν σφίγγα και δεν καταφέραμε 
να του πάρουμε λέξη αναφορικά με την κάθοδο του και 
περιορίστηκε μόνο να καλημερίσει τους δημοσιογράφους 
που κάλυπταν το ρεπορτάζ της επίσκεψης του Υπουργού 
Χατζηδάκη στην Ξάνθη.

Την ΣΕΚΕ επισκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής ο υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  κ. Κωστής  Χα-
τζηδάκης, στα πλαίσια της επίσκεψης ενός κομματικού 
κλιμακίου με πέντε βουλευτές στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ξάνθης.

Ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της ΣΕΚΕ κ. Παναγιώτη Τα-
ρενίδη για την ανοδική πορεία και την επέκταση των δρα-
στηριοτήτων της στον αγροτοδιατροφικό τομέα πέρα από 
την επεξεργασία και πώληση των καπνών.

Η ΣΕΚΕ θέτει τις βάσεις ώστε να εξελιχθεί και σε βιομη-

χανία τροφίμων με την προώθηση μεταποι-
ημένων προϊόντων, όπως μέλι, ελιές, λάδι.

Η ΣΕΚΕ σήμερα είναι η μεγαλύτερη εξα-
γωγική εταιρεία καπνών στην Ελλάδα και 
δεύτερη στα Βαλκάνια και εξάγει σε περισ-
σότερες από 30 χώρες.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι βουλευ-
τές κ.κ. Σπύρος Τσιλιγγίρης ,  Ευριπίδης 
Στυλιανίδης, ο κ. Στράτος Κοντός και στε-
λέχη της ΣΕΚΕ.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Ο Υπουργός συνεχάρη τη διοίκηση της 
ΣΕΚΕ που κράτησε ορθια τη μονάδα σε μια 
δύσκολη περίοδο και προέβη σε δηλώσεις 
στους εκπροσώπους των τοπικών μέσων 
ενημέρωσης:

“Ηρθαμε στην περιφερειακή ενότητα Ξάν-
θης  για να δώσουμε μηνύματα αλλά και να 
πάρουμε μηνύματα με τα προβλήματα της 
περιοχής. Επισκέπτομαι παραγωγικές μο-
νάδες, εργοδότες και εργαζόμενους, ανα-
ζητούμε κοινούς παρανομαστές ανάμεσα 
στις δύο πλευρές, γιατί έτσι κερδίζουν και 
η εργοδοσία και οι εργαζόμενοι και κυρίως 
η εθνική οικονομία.

Η ΣΕΚΕ, μια μονάδα εμβληματική, συμβο-
λική για το συνεταιριστικό κίνημα. Εχει μεί-
νει όρθια παρά τις δυσάρεστες εξελίξεις 
των τελευταίων ετών σε αυτόν τον τομέα. 
Χαίρομαι που επεκτείνονται οι δραστηριό-
τητές της.”

ΓΙΑ ΤΟ 12%

“Έχουμε μια οφειλή στην Περιφέρεια ΑΜΑΘ 
που είναι ο συμψηφισμός του 12% στις επι-
χειρήσεις. Προχθές υπογράφηκε η υπουργι-
κή απόφαση μετά την τελευταία νομοθετική 
παρέμβαση, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και έχω 
τις διαβεβαιώσεις από την ΑΑΔΕ, ότι, θα ανα-
πτυχθεί εντός Ιουνίου η σχετική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα και εντός Ιουνίου θα γίνουν όλοι 
οι αναγκαίοι συμψηφισμοί.“

Σε ερώτηση μας για την επιδότηση του 12% 
στις επιχειρήσεις που δεν είχαν οφειλές, τό-
νισε ότι θα πει περισσότερα στην απογευμα-
τινή συνέντευξη τύπου

ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

“Σαφής ο πρωθυπουργός με το χρόνο των 
εκλογών. Έχουμε δουλειά μπροστά μας.

Στο Υπουργείο Εργασίας ξεκινάμε τη ψηφι-
ακή κάρτα από τις τράπεζες και τα σούπερ 
μάρκετ και είναι εγγύηση για το ωράριο των 
εργαζομένων. Γίνεται  προσπάθεια για την 
περαιτέρω αποκλιμάκωση των εκκρεμών 
συντάξεων. Η περιφέρεια ΑΜΑΘ είναι πρώτη 
στην αποκλιμάκωση του προβλήματος των 
εκκρεμών συντάξεων και θα τους βραβεύ-
σουμε την επόμενη εβδομάδα.
Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κοινωνική 
πολιτική, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη.”
Σαφέστατα και δεν είναι ευθύνη του κ. Χα-
τζηδάκη το θέμα της τακτοποίησης του 12% 
που είναι υποχρέωση πρός τον ακριτικό λαό 
της Θράκης, αλλά θα μπορούσε να είχε ενη-
μερωθεί καλύτερα και να ενημέρωνε την το-
πική κοινωνία και τις ενδιαφερόμενες επιχει-
ρήσεις


