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Κ Ο Ι Ν Ο   Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
τοσ Περιυερειακού Σσμβοσλίοσ Νοτίοσ Αιγαίοσ  

και  

της Περιυερειακής Έμωσης Δήμωμ Νοτίοσ Αιγαίοσ 

για τοσςΜειωμέμοσς Σσμτελεστές ΦΠΑ 
 

 

Δεκ πςνά αμθηβμιία πςξ ηα ηειεοηαία πνόκηα ηα κεζηά ημο Νμηίμο Αηγαίμο 

έπμοκ δεπζεί πακειιαδηθά ημ μεγαιύηενμ πιήγμα όζμκ αθμνά ηεκ 

ακηαγςκηζηηθόηεηα ημοξ. 

 

Τα κεζηά ημο Νμηίμο Αηγαίμο ηα μπμία: 

 

- Βίςζακ ηεκ θαηάνγεζε ηεξ μμκαδηθήξ έμπναθηεξ κεζηςηηθήξ πμιηηηθήξ, 

ήημη ηεξ θαηάνγεζεξ ηςκ μεηςμέκςκ ζοκηειεζηώκ ΦΠΑ, 

- Κιήζεθακ, εκ μέζς πνςημθακμύξ ύθεζεξ, κα ζεθώζμοκ ηεκ αύλεζε θαηά 

43% ηςκ ηόηε ηζποόκηςκ ζοκηειεζηώκ ΦΠΑ, 

- Υπμδέπζεθακ ημ 1/3 ηςκ μεηακαζηώκ θαη πνμζθύγςκ ζηεκ Γονςπασθή 

Έκςζε, θαηαδεηθκύμκηαξ ηεκ εοαηζζεζία, ηεκ αιιειεγγύε θαη ημκ 

ακζνςπηζμό ηςκ ημπηθώκ ημοξ θμηκςκηώκ, 

 

Ταοηόπνμκα:  

- Η Πενηθένεηα Νμηίμο Αηγαίμο ζοκεπίδεη ζηαζενά κα βνίζθεηαη ζηεκ 

ηειεοηαία ζέζε (13ε) μεηαλύ ηςκ Γιιεκηθώκ Πενηθενεηώκ ζηεκ θαηακμμή 

πόνςκ από ημ Πνόγναμμα Δεμμζίςκ Γπεκδύζεςκ, 

-  Η Πενηθένεηα Νμηίμο Αηγαίμο, παναμέκεη ε μμκαδηθή πενημπή ηεξ πώναξ, 

ζηεκ μπμία δεκ ζπεδηάζηεθε θαη δεκ οιμπμηείηαη από θακέκα Υπμονγείμ 

μεγάιμ ημμεαθό ένγμ. 

 

Η μμκαδηθή μοζηαζηηθή αύλεζε ηςκ δηαζέζημςκ πόνςκ ηεξ Πενηθένεηαξ 

Νμηίμο Αηγαίμο, πνμένπεηαη από ηεκ Γονςπασθή Γπηηνμπή με ημκ 

οπενδηπιαζηαζμό ηςκ πόνςκ ημο Πενηθενεηαθμύ Γπηπεηνεζηαθμύ ηεξ 



 

 

Πνμγνάμμαημξ, με απμηέιεζμα ηεκ κέα Πνμγναμμαηηθή Πενίμδμ 2021-2027, ε 

Πενηθένεηα Νμηίμο Αηγαίμο κα δηαζέηεη έκα ΠΓΠ ζπεδόκ δηπιάζημ αοημύ ημο 

ΓΣΠΑ 2014-2020.  

 

Πανόιε ηεκ πνμακαθενόμεκε, άδηθε ζε βάνμξ ηςκ κεζηώκ μαξ, θαηάζηαζε, 

ηα κεζηά ημο Νμηίμο Αηγαίμο αθόμε θαη ζημ πιαίζημ ηεξ ηνέπμοζαξ ογεημκμμηθήξ 

θνίζεξ θαηάθενακ κα θένμοκ απμηειέζμαηα, όπη μόκμ γηα ηηξ κεζηςηηθέξ ημοξ 

θμηκςκίεξ, αιιά θαη’ επέθηαζε γηα ηεκ Γζκηθή μηθμκμμία θαη ακηαγςκηζηηθόηεηα.  

Γηδηθόηενα, ηα κεζηά ημο Νμηίμο Αηγαίμο πέηοπακ ηα θαιύηενα 

απμηειέζμαηα ζηεκ Γιιάδα, επηηογπάκμκηαξ ημ μεγαιύηενμ πμζμζηό ακάθαμρεξ 

ζημκ Γονςπασθό ημονηζμό, γεμίδμκηαξ θαηά αοηόκ ημκ ηνόπμ ηα δεμόζηα ηαμεία 

με άμεζμοξ θαη έμμεζμοξ πόνμοξ. 

 

Ωξ εθ ημύημο, ηα κεζηά ημο Νμηίμο Αηγαίμο δηεθδηθμύκ θαη απαηημύκ: 

 

- Τεκ ζηήνηλε ηεξ ακηαγςκηζηηθόηεηαξ ημοξ, ημ δίθαημ μενίδημ ημο 

θόπμο ημοξ θαη ηηξ ίζεξ εοθαηνίεξ ζηεκ θαηακμμή ηςκ εζκηθώκ θαη 

ζογπνεμαημδμημύμεκςκ πόνςκ μέζς ηεξ δεμημονγίαξ Γηδηθμύ Ακαπηοληαθμύ 

Πνμγνάμμαημξ Νμηίμο Αηγαίμο πμο ζα θαιύρεη ημ, θαηαδηθαζηηθό γηα αοηά, 

πνεμαημδμηηθό θεκό ηεξ ηειεοηαίαξ δεθαεηίαξ. 
 

- Τεκ απμθαηάζηαζε ηεξ ηζμκμμίαξ ζηεκ μνζή θαηεύζοκζε, θαη όπη ζε 

αοηήκ πμο αθμιμύζεζε ε πνμεγμύμεκε θοβένκεζε δεηώκηαξ, ημκ Ιμύκημ ημο 

2015, ηεκ ελίζςζε ημο ΦΠΑ από ηεκ Γονςπασθή Γπηηνμπή με ημ δηπαζηηθό, 

ακοπόζηαημ θαη πενημνηζμέκμο δεμμζημκμμηθμύ μθέιμοξ επηπείνεμα 

“topromotefairness’’. Μμκαδηθή θαηεύζοκζε απόδμζεξ δηθαημζύκεξ θαη 

πνμαγςγήξ ηεξ ηζμκμμίαξ είκαη ε επακαθμνά ηςκ μεηςμέκςκ ζοκηειεζηώκ 

Φ.Π.Α. ζηα κεζηά ημο Νμηίμο Αηγαίμο.  
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