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Κοιν.:

Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
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Θέμα: «Πξνβιήκαηα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ΣΟΠΑ (πλεπώο Πεξηθέξεηα) θαη
ΣΟΠΔΚΟ (Πξάζηλε Βηώζηκε Απαζρόιεζε) από ην Παξάξηεκα καο»
Όπσο πηζαλόλ λα γλσξίδεηε ην Παξάξηεκά καο αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα
πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη σο εηαίξνο ζηα πξνγξάκκαηα ΣΟΠΑ
(πλεπώο Πεξηθέξεηα) θαη ΣΟΠΔΚΟ (Πξάζηλε Βηώζηκε Απαζρόιεζε) ιόγσ κε
απνζαθήληζεο ηνπ θαζεζηώηνο ηνπ ΦΠΑ πνπ αλήθεη ην Δπηκειεηήξην καο από ηελ
αξκόδηα ΓΟΤ, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο καο, εδώ θαη έλα ρξόλν.
Υξεζηκνπνηώληαο θάζε κέζν πνπ καο έδηλε ε λνκνζεζία πξνζπαζήζακε λα ιύζνπκε ην
ζέκα, αιιά απηό δελ θαηέζηε δπλαηόλ. Παξόια απηά νη πξνζπάζεηεο καο ζπλερίδνληαη θαη
επειπηζηνύκε ζηελ επηπρή ηνπο θαηάιεμε.
Όκσο, επεηδή ππάξρεη εκθαλήο πιένλ ν θίλδπλνο λα κελ κπνξέζνπκε λα
απνπιεξώζνπκε ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρνπκε λα πινπνηήζνπκε, ε ΓΔ ηνπ
παξαξηήκαηόο καο απνθάζηζε ην πάγσκα ηεο πινπνίεζεο λέσλ δξάζεσλ ώζηε λα κελ
δεκηνπξγήζνπκε λέεο νηθνλνκηθέο νθεηιέο πνπ δελ ζα κπνξέζνπλ λα απνπιεξσζνύλ από
ηα πξνγξάκκαηα. Γηα ην ιόγν απηό θαη κέρξη ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ΦΠΑ, δελ
κπνξνύκε λα πινπνηήζνπκε δξάζεηο όπσο ε ζπκβνπιεπηηθή ησλ ππνςεθίσλ, ε
ελεξγνπνίεζε ησλ εξγνδνηώλ θαη ε εθπόλεζε επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ, πνπ έπξεπε ήδε
λα έρνπλ μεθηλήζεη.
Γπζηπρώο, βξηζθόκαζηε ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ην πάγσκα
απηώλ ησλ δξάζεσλ, γηαηί ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. παξά ην γεγνλόο όηη είλαη Ν.Π.Γ.Γ. έρεη εκπιαθεί
ζε κηα γξαθεηνθξαηηθή δηειθπζηίλδα κε ηειηθά ζύκαηα ηνπο σθεινύκελνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Ζ απαξίζκεζε θαη κόλν ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ θάλακε γηα λα ιύζνπκε ην
πξόβιεκα ζα ήηαλ θνπξαζηηθή θαη ζα μέθεπγε από ην πιαίζην κηαο ελεκεξσηηθήο
αλαθνίλσζεο.

ε θάζε πεξίπησζε ζα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηελ επηπρή, πνπ ζέινπκε λα
ειπίδνπκε, θαηάιεμε ησλ πξνζπαζεηώλ καο ή κε.
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