
 

 

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ  
 

Από τις µικροµεσαίες Εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

Είναι Πρωτοφανής η κατάφορη αδικία που διενεργείται εις βάρος των µικροµεσαίων 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων από την Επίσηµη Ελληνική Πολιτεία. 

∆εν είναι δυνατόν η Κυβέρνηση να µην αντιλαµβάνεται ότι οδηγεί τον κατασκευαστικό 
κλάδο στην καταστροφή που είναι η Ραχοκοκαλιά της Οικονοµίας. Μέσα στο 2010 
απολύθηκαν πάνω από 5.000 εργαζόµενοι στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις της 
περιφέρειας και µε βεβαιότητα ο αριθµός αυτός µέσα στο 2011 θα διπλασιαστεί. 

∆εν είναι δυνατόν ένας ολόκληρος κλάδος που απασχολεί χιλιάδες εργαζόµενους να 
οδηγείται Μαθηµατικά σε Χρεοκοπία. 

∆εν είναι δυνατόν η Επίσηµη Πολιτεία να αρνείται να εξοφλήσει τα οφειλόµενα 
ποσά από έργα που έχουν εκτελεστεί και παραδοθεί και επιπρόσθετα απαίτησε 
την έκδοση τιµολογίων και καταβολής Φ.Π.Α 23%, παρακράτηση φόρων καθώς 
και φορολόγηση εισοδηµάτων για ανείσπρακτες οφειλές, υπό την απειλή του 
Αυτοφώρου και Ποινικού αδικήµατος περί µη καταβολής του. 
∆εν είναι δυνατόν η Πολιτεία να µην ακούει όλες αυτές τις φωνές και να τις οδηγεί στον 
Τραπεζικό στραγγαλισµό αξιώνοντας Φ.Π.Α, περαιώσεις, φόρους , έκτακτες εισφορές 
για ανείσπρακτα εισοδήµατα. 

∆εν είναι δυνατόν το Υπουργείο Οικονοµικών να µην εξοφλεί έστω και τµήµα οφειλών 
πάνω από ένα έτος τώρα. 

∆εν είναι δυνατόν το Υπουργείο Ανάπτυξης να µιλά για εκκίνηση της Οικονοµίας µέσα 
από Ανάπτυξη ; πια ; των χρεοκοπηµένων Επιχειρήσεων µε ταυτόχρονη περικοπή 
προγράµµατος ∆ηµοσίων Έργων; 

 

ΖΗΤΑΜΕ 
εδώ και τώρα πριν να είναι Αργά 

 

Την Παρέµβαση όλων των Πολιτικών δυνάµεων της Περιοχής µας 
Περιφερειάρχη, Βουλευτών και κάθε αρµοδίων προς την Κυβέρνηση, για: 

 

1. Άµεση εξόφληση όλων των οφειλόµενων ποσών από εκτελεσµένα έργα ή 
έστω χρονικού ορίζοντα εκκαθάρισης  

2. Χρονοδιάγραµµα χρηµατοδότησης εκτελούµενων έργων 
3. Γνωστοποίηση Προγράµµατος µικροµεσαίων αναπτυξιακών έργων σε 

επίπεδο Περιφέρειας και ∆ήµων  
4. ∆ανειοδότηση Εργοληπτικών επιχειρήσεων µέσα από το ΕΤΕΑΝ ή από 

Τράπεζες µε ευνοϊκούς όρους  



 

5. Επαναλειτουργία των λατοµείων Αράξου µέχρι να καθορισθούν άλλες 
λατοµικές ζώνες και να εγκατασταθούν εκεί νέα λατοµεία  

6. Στήριξη και λειτουργία Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµων στο νέο Καλλικρατικό 
περιβάλλον  

7. Συµψηφισµός οφειλών και οφειλοµένων φόρων τόσο στο ∆ηµόσιο όσο 
και στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα (ΟΤΑ κ.λ.π) 

8. Απόδοση Φ.Π.Α. µε την είσπραξη των οφειλοµένων και όχι 
προκαταβολικά 

9. Να γίνουν δεκτές οι προτάσεις των εργοληπτικών οργανώσεων στο υπό 
διαβούλευση νέο θεσµικό πλαίσιο ∆ηµοσίων Έργων 

 

 
 

       
Περιφερειακό Γραφείο  ΣΑΤΕ   

∆υτικής Ελλάδος                                                

        

            
 

 

 
 


