Άγημξ Ηήνοθμξ 10/11/2017
ΓΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ
ΠΓΡΖΦΓΡΓΖΑ ΒΟΡΓΖΟΤ ΑΖΓΑΖΟΤ
ΔΕΙΟ ΖΗΑΡΖΑ
Δ/ΚΕ: Άγημξ Ηήνοθμξ Ζθανία - Τ.Η.83300
Τει. : 2275350401 – 412, Fax: 2275022215
Email: dak2@otenet.gr
http : www.ikaria.gov.gr

Ηάιεζμα ζημ ιαό ηεξ Ζθανίαξ γηα ζομμεημπή ζηηξ
θηκεημπμηήζεηξ ηςκ επόμεκςκ εμενώκ .

Σπεηηθά
με
ηηξ
ζπεδηαδόμεκεξ
θηκεημπμηήζεηξ
ηςκ
ενγαδμμέκςκ,
ηςκ αοημαπαζπμιμύμεκςκ επαγγειμαηηώκ, ηςκ ζοκηαλημύπςκ, πμο θηκεημπμημύκηαη
εκάκηηα ζηεκ θμνμεπηδνμμή θαη ηεκ θαηάνγεζε ημο μεηςμέκμο ΦΠΑ ζηα κεζηά μαξ μ
δήμανπμξ Ζθανίαξ Σηέιημξ Σηαμμύιμξ έθακε ηεκ αθόιμοζε δήιςζε:

Τμ Δεμμηηθό ζομβμύιημ Ζθανίαξ έπεη εθθνάζεη με ηεκ 57/2016 απόθαζε ημο ηεκ
θαηεγμνεμαηηθή ακηίζεζή ημο ζηεκ εκηεηκόμεκε πμηθηιόμμνθε θμνμεπηδνμμή θαη ζηηξ
ζοκεπείξ μεηώζεηξ άμεζεξ ή έμμεζεξ μηζζώκ θαη ζοκηάλεςκ, πμο οθίζηακηαη μη θάημηθμη
ηςκ κεζηώκ μαξ, όπςξ θαη μιόθιενμξ μ ειιεκηθόξ ιαόξ, ηα ηειεοηαία πνόκηα θαη’ εθανμμγή
ηςκ «μκεμμκίςκ», αιιά ζηεκ πναγμαηηθόηεηα, θαη’ εθανμμγή ηεξ ακηηιασθήξ πμιηηηθήξ ηεξ
Γ.Γ., όπςξ αοηή εθανμόδεηαη ζ’ μιόθιενε ηεκ ΓΓ με «μκεμόκηα» ή πςνίξ «μκεμόκηα», με
πναγμαηηθό ζηόπμ ηεκ ακάθαμρε ηςκ θενδώκ ηςκ επηπεηνεμαηηθώκ μμίιςκ θαη ημ
λεπέναζμα ηεξ θνίζεξ.
Αοηήκ ηεκ πμιηηηθή εθανμόδεη με ηδηαίηενε πεηζανπία θαη ε ζεμενηκή θοβένκεζε
ΤΡΖΔΑ-ΑΚΓΘ με ΠΝΠ θαη κόμμοξ πμο ρεθίδεη με πνμθιεηηθέξ «fast track»
δηαδηθαζίεξ, πενηθνμκώκηαξ ηεκ ιασθή ακηίζεζε.
’ αοηή ηε θμνμεπηδνμμή θαη επίζεζε ζηα ιασθά δηθαηώμαηα θαη εηζμδήμαηα ένπεηαη
κα πνμζηεζεί, ζε όηη αθμνά ημοξ θαημίθμοξ ηςκ κεζηώκ μαξ θαη ε θαηάνγεζε ημο
μεηςμέκμο θαηά 30% ΦΠΑ. Τμ εηδηθό θμνμιμγηθό θαζεζηώξ γηα ηα κεζηά μαξ
θαζηενώζεθε, με απόθαζε ηεξ Βμοιήξ, μεηά από επίμμκμοξ δηεθδηθεηηθμύξ αγώκεξ ηςκ
κεζηςηώκ θαη πηέζεηξ ζηεκ Ηοβένκεζε Δμιώηα θαη ζηε Βμοιή, ςξ έκα ειάπηζημ
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μηαξ
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ε
«κεζηςηηθόηεηα» θαη πνηκ απ’ όια ημ αολεμέκμ θόζημξ δηαβίςζεξ ζηηξ κεζηςηηθέξ
πενημπέξ ιόγς, μεηαλύ άιιςκ, ημο ζοκεπώξ αολακόμεκμο θόζημοξ αενμπμνηθήξ θαη
ζαιάζζηαξ μεηαθμνάξ, ακζνώπςκ θαη πνμσόκηςκ.
Μεηαλύ ηςκ παναγόκηςκ, πμο επηδεηκώκμοκ ζμβανά ηε δςή ζηα κεζηά μαξ, είκαη θαη μη
μεγάιεξ, δναμαηηθέξ ειιείρεηξ ζημκ δςηηθήξ ζεμαζίαξ δεμόζημ ημμέα ηεξ ογείαξ ιόγς
ηςκ ζοκεπώκ πενηθμπώκ πνεμαημδόηεζεξ ημο. Ε θαηάζηαζε αοηή, πμο, πανά ηεκ
πνμζθμνά ημο ογεημκμμηθμύ πνμζςπηθμύ, εγθομμκεί ηενάζηημοξ θηκδύκμοξ γηα ηεκ ογεία θαη
ηεκ ίδηα ηε δςή ηςκ θαημίθςκ θαη ηη ηςκ επηζθεπηώκ ηςκ κεζηώκ μαξ, ημοξ οπμπνεώκεη

κα μεηαβαίκμοκ ζοπκά ζηεκ επεηνςηηθή Γιιάδα.

Σοκεπώξ, θάζε μέηνμ πμο ένπεηαη κα ακηηζηαζμίζεη αοημύξ ημοξ ανκεηηθμύξ πανάγμκηεξ
πμο θάκμοκ πημ δύζθμιε θαη πημ αθνηβή ηε δςή ζηα κεζηά, δεκ μπμνεί κα ακηημεηςπίδεηαη
ςξ «εοκμσθή νύζμηζε» ή «πνμκόμημ», θαη αζθαιώξ δεκ μπμνεί, ακάιμγα με ηηξ ζογθονίεξ,
κα ηίζεηαη ζε αμθηζβήηεζε. Ακηίζεηα, παίνκμκηαξ οπόρε ηεκ επηδεηκμύμεκε μηθμκμμηθή,
θμηκςκηθή θαη δεμμγναθηθή θαηάζηαζε πμο βηώκεη μιόθιενμξ μ ιαόξ μαξ θαη με
ηδηαίηενε έκηαζε μη θάημηθμη ηςκ κεζηώκ μαξ, επηβάιιεηαη κα αολεζεί παναπένα ε
μείςζε ημο ΦΠΑ ζημ 50%.
Τμ Δεμμηηθό ομβμύιημ Ζθανίαξ ζεμεηώκεη όηη θαη μηα αθόμε μείςζε δεκ πνόθεηηαη κα
ακηηζηαζμίζεη όιμοξ ημοξ πανάγμκηεξ πμο θάκμοκ δύζθμιε ηε δςή ηςκ κεζηςηώκ.
Απμηειεί όμςξ μηα ακαθμύθηζε θαη ακαγκώνηζε ηςκ πνμβιεμάηςκ δηαβίςζεξ ημοξ.
Γπηζεμαίκεη όηη πανόμμηα μέηνα μεηςμέκςκ –θαη ζε μεγαιύηενμ βαζμό- θμνμιμγηθώκ
ζοκηειεζηώκ εθανμόδμκηαη ζηηξ κεζηςηηθέξ πενημπέξ θαη άιιςκ πςνώκ ηεξ ΓΓ.
Σμ Δεμμηηθό ομβμύιημ Ζθανίαξ δεηά από ηεκ Ηοβένκεζε
 Να μεκ επηδεηκώζεη παναπένα ηεκ δεηκή θαηάζηαζε ηςκ θαημίθςκ ηςκ κεζηώκ μαξ,
 Κα απμννίρεη θάζε ζθέρε γηα αύλεζε ηςκ ζοκηειεζηώκ ΦΠΑ, πμο ζα εκηείκεη ηεκ
δναμαηηθή δεμμγναθηθή αημμνναγία πμο βηώκμοκ πμιιά από αοηά.
 Να πάνεη πίζς ηα ακηηιασθά μέηνα πμο ρεθίζηεθακ θαη θάκμοκ ηε δςή ηςκ ιασθώκ
ζηνςμάηςκ μανηύνημ.
Σμ Δεμμηηθό ομβμύιημ Ζθανίαξ θαιεί ημοξ θαημίθμοξ ηςκ κεζηώκ μαξ:
 Κα εθθνάζμοκ δοκαμηθά ηεκ ακηίζεζή ημοξ ζηεκ άγνηα επίζεζε πμο δέπμκηαη ηα
εηζμδήμαηα θαη ηα δηθαηώμαηα ημοξ θαζώξ θαη ζημ εκδεπόμεκμ θαηάνγεζεξ ηεξ
μείςζεξ θαηά 30% ημο ΦΠΑ γηα ηα κεζηά μαξ.
 Κα δηεθδηθήζμοκ, μαδί με ημκ οπόιμηπμ ειιεκηθό ιαό, ηεκ θαηάνγεζε ημο ΦΠΑ ζηα
είδε πιαηηάξ ιασθήξ θαηακάιςζεξ, ζηα θάνμαθα, ηα βηβιία, ζημοξ ιμγανηαζμμύξ ηεξ
ΔΓΕ, ημο κενμύ θαη ημο ηειεθώκμο.
Τα μέηνα δεκ είκαη πνμζςνηκά θαη δεκ είκαη ηα ηειεοηαία! Οη ζοζίεξ γηα ημ ιαό ζημ βςμό
ημο ζηόπμο ηεξ ακάθαμρεξ ηςκ θενδώκ ημο θεθαιαίμο δεκ έπμοκ ηέιμξ.
Γίκαη ώνα εοζύκεξ. Οη ενγαδόμεκμη, μη αοημαπαζπμιμύμεκμη, μη άκενγμη, μη κέμη θαη μη
γοκαίθεξ ηςκ ιασθώκ μηθμγεκεηώκ έπμοκ ζήμενα θαζήθμκ κα οπεναζπηζημύκ ό,ηη με ζοζίεξ
θαηαθηήζεθε πνηκ από πνόκηα, θαη ζήμενα θοβένκεζε, ΓΓ, ημ μεγάιμ θεθάιαημ
πνμζπαζμύκ κα πάνμοκ πίζς.
Ο Δήμανπμξ Ζθανίαξ θαη ε Δεμμηηθή Ανπή θαηαγγέιιμοκ ηεκ θμνμεπηδνμμή ηεξ
θοβένκεζεξ θαη ηα ζπεδία γηα θαηάνγεζε ημο μεηςμέκμο ΦΠΑ ζηα κεζηά μαξ.
Ηαιμύκ ηαοηόπνμκα ημ ιαό ηςκ κεζηώκ μαξ κα ακηηζηαζεί μνγακςμέκα, με ηε μαδηθή
ημο ζομμεημπή ζηα ζοιιαιεηήνηα ηεξ 14εξ Κμεμβνίμο πμο δημνγακώκμοκ Γνγαηηθά θέκηνα
θαη ζοκδηθάηα ηςκ κεζηώκ ημο Βμνείμο Αηγαίμο, (ζηεκ Ζθανία ζογθέκηνςζε ζηεκ πιαηεία
Γοδήιμο 7:00μ.μ), πανάιιεια ζημ πνμζεπέξ δεμμηηθό ζομβμύιημ ζα εηζεγεζεί ηεκ
ζομμεημπή ημο δήμμο Ζθανίαξ ζηηξ θηκεημπμηήζεηξ πμο δημνγακώκμκηαη ζηηξ 22/11/2017
ζε δηάθμνα κεζηά ημο Αηγαίμο, οπμζηενίδμκηαξ πάκηα ημ πιαίζημ δηεθδηθήζεςκ πμο έπεη
εγθνίκεη ημ δεμμηηθό ζομβμύιημ.
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