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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Δήμμη ηεξ πενηθένεηαξ Ι. Μαθεδμκίαξ, με αθμνμή ημ γεγμκόξ όηη θάπμημη ζύιιμγμη δήηεζακ 

κα ζεςνήζμοκ ηα μπιμθ ηςκ απμδείλεώκ ημοξ, πνςημζηαημύκ ζηεκ εθανμμγή ημο «Ιαιιηθνάηε», 

εκεμενώκμκηαξ γηα ηηξ δηαηάλεηξ ζύμθςκα με ηηξ μπμίεξ ε επμπηεία θαη μ έιεγπμξ ηςκ οιιόγςκ 

Γμκέςκ έπεη πενάζεη ζημοξ δήμμοξ.  Εκεμενςηηθά, ζύμθςκα με ημκ κ. 4308/2014, δεκ πνεηάδεηαη 

ε ζεώνεζε ηςκ απμδείλεςκ ηςκ ζοκδνμμώκ πνμξ ημ ζύιιμγμ. 

Πνόθεηηαη γηα πνμζπάζεηα αιιαγήξ ηεξ θοζημγκςμίαξ ηςκ ζοιιόγςκ γμκέςκ, μεηαηνμπήξ 

ημοξ ζε επηπεηνήζεηξ, ακαπνμζακαημιίδμκηαξ ηε ιεηημονγία ημοξ ζε όνγακα ζοκδηαπείνηζεξ ημο 

ζπμιείμο, όπςξ άιιςζηε πνόηεηκε μ βμοιεοηήξ ημο ΤΡΘΖΑ θ. Σνηακηαθοιιίδεξ. 

Ο ρόιος ηωκ Σσιιόγωκ Γοκέωκ είκαη δηεθδηθεηηθός, ζσκηοκηζηηθός, οργακωηηθός, 

πρέπεη κα ακαδεηθκύεη ηα προβιήμαηα θαη κα μπαίκεη μπροζηά ζηοκ αγώκα γηα ηεκ επίισζή 

ηοσς, εκάκηηα ζηης ιογηθές ηες δηατείρηζες θαη ηες εκζωμάηωζες  όπως ασηές εθθράδοκηαη 

με ηης «ζσζηάζεης» δήμωκ ηες περηθέρεηας Κ. Μαθεδοκίας, ζε μηα προζπάζεηα ακοηθηής 

παρέμβαζες ζηης δομές θαη ηε ιεηηοσργία ηοσ γοκεϊθού θηκήμαηος. 

Η ΑΓΜΕ, είπε έγθαηνα πνμεηδμπμηήζεη όηη μη ζύιιμγμη, εκώζεηξ, μμμζπμκδίεξ γμκέςκ ζα 

εθβηαζημύκ γηα κα ζομβάιμοκ ζηεκ εθανμμγή ημο απμθεκηνςμέκμο «κέμο ζπμιείμο ηεξ αγμνάξ».  

Θα θνίκμκηαη γηα ηε ζηάζε θαη ηε ζομβμιή ημοξ θη αοηή ηεκ έκκμηα έπεη ε ανμμδηόηεηα πμο δίκεηαη 

ζημοξ Δήμμοξ γηα ηεκ επμπηεία θαη ημκ έιεγπμ ηςκ ζοιιόγςκ γμκέςκ, όπςξ πνμβιέπεη μ 

«Ιαιιηθνάηεξ». 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : 

Η έθδμζε ΑΦΜ είκαη πνόδνμμμξ γηα ηεκ επηθόνηηζε ηςκ γμκέςκ με ηε πνεμαημδόηεζε ημο 

ζπμιείμο, επμμέκςξ ηεκ ακάγθε επηπεηνεμαηηθώκ δνάζεςκ από μενηάξ ημοξ ή ηε «ζοκενγαζία» 

ημοξ με επηπεηνήζεηξ ή ζοκεηαηνηζμμύξ γμκέςκ πμο ζα ζοκαιιάζζμκηαη με ημπηθμύξ πανάγμκηεξ 

γηα ημ θαιό ημο ζπμιείμο ημοξ θιπ. 

ημ πιαίζημ αοηό, επακένπεηαη ημ δήηεμα ημο ΑΦΜ ηςκ οιιόγςκ Γμκέςκ & Ιεδεμόκςκ 

από δήμμοξ ηεξ πενημπήξ.  Αοηό απμηειεί απνμθάιοπηε πανέμβαζε ζε δεηήμαηα πμο απμηειμύκ 

ακηηθείμεκμ πάιεξ ημο γμκεσθμύ θηκήμαημξ . 

Πάγηα ζέζε ηεξ ΑΓΜΕ είκαη:  Ιακέκαξ ζύιιμγμξ με ΑΦΜ, θακέκαξ ζύιιμγμξ κα μεκ αζθεί 

επηπεηνεμαηηθέξ ζοκαιιαγέξ, μαύνεξ ή άζπνεξ, θακέκαξ ζύιιμγμξ κα μεκ δεπηεί κα παίλεη ημ νόιμ 

ημο «θαιμύ ή θαθμύ» ενγμδόηε, θακέκαξ ζύιιμγμξ κα μεκ πιενώκεη μύηε έκα εονώ γηα ηα 

ιεηημονγηθά  ή  άιια έλμδα ημο ζπμιείμο. 

Σα βηβιία ηαμείμο (εζόδςκ - ελόδςκ), μπιμθ εηζπνάλεςκ θαη πιενςμώκ, μανηονμύκ θαη 

ημκ επηπεηνεμαηηθό παναθηήνα πμο απμδίδεηαη ζημοξ ζοιιόγμοξ από ημκ «Ιαιιηθνάηε». 

Οη ύιιμγμη Γμκέςκ & Ιεδεμόκςκ δεκ ζα επηηνέρμοκ κα πενάζεη ε πνμζπάζεηα δηάιοζεξ 

θαη πεηναγώγεζεξ ημο μνγακςμέκμο γμκεσθμύ θηκήμαημξ.  Οη ύιιμγμη Γμκέςκ δεκ είκαη μύηε 



εηαηνείεξ, μύηε ΜΙΟ θαη ζε θαμηά πενίπηςζε δεκ πνέπεη κα παίλμοκ ημ νόιμ ηεξ 

«παναδμοιεύηναξ» πμο ζα θαιύπηεη με παζαιείμμαηα ηα όπμηα θεκά ημο δεμόζημο ζπμιείμο. 

Ιακέκαξ δεκ έπεη ημ δηθαίςμα κα πανεμβαίκεη ζημοξ ζοιιόγμοξ θαη ζηηξ εκώζεηξ γμκέςκ, 

μύηε μη δηεοζοκηέξ, μύηε μ δήμμξ, μύηε ε πενηθένεηα ή ε θοβένκεζε.  Μμκαδηθή ελαίνεζε είκαη ε 

πενίπηςζε πμο έκαξ ύιιμγμξ ή μηα Έκςζε ή μηα Ομμζπμκδία έπμοκ δηαιοζεί.  ηεκ πενίπηςζε 

αοηή, μοκαδηθή οπμπνέςζε ηςκ ημπηθώκ παναγόκηςκ είκαη κα ζογθαιέζμοκ Γεκηθή οκέιεοζε, 

όπςξ μνίδεη ε κμμμζεζία . 

Η ζογθνόηεζε ημο γμκεσθμύ θηκήμαημξ θαζμνίδεηαη από ημοξ κόμμοξ 1566/85 (άνζνμ 53) 

θαη ημο Ν. 2621/98 (άνζνμ 2).  ύμθςκα με ηεκ Δ4/662/23-12-1998 απόθαζε ημο Τπμονγμύ 

Παηδείαξ, μη ύιιμγμη Γμκέςκ οπμπνεμύκηαη κα πνμζανμόζμοκ ηα θαηαζηαηηθά ημοξ.  Όπμο αοηό 

δεκ έπεη πναγμαημπμηεζεί μέπνη ηώνα, οπμπνεςηηθά ζα πνέπεη κα εθανμόδεηαη μ Ν. 2621/98, μ 

μπμίμξ οπενηζπύεη ηςκ θαηαζηαηηθώκ.  Η με ηνμπμπμίεζε ηςκ θαηαζηαηηθώκ, δειαδή, δεκ ζέηεη 

ζέμα κμμημμπμίεζεξ ηςκ ζοιιόγςκ, ανθεί κα ιεηημονγμύκ ζύμθςκα με ημ Ν 2621/98. 

Τπάνπμοκ πμιοπιεζή ζςμαηεία πμο ιεηημονγμύκ πςνίξ κα έπμοκ ηνμπμπμηήζεη ημ 

θαηαζηαηηθό ημοξ, δεδμμέκμο όηη αθεκόξ απαηημύκηαη πιεημρεθίεξ πμο δύζθμια επηηογπάκμκηαη 

θαη αθεηένμο ε δηαδηθαζία έπεη δοζβάζηαπημ θόζημξ, εηδηθά γηα ζοιιόγμοξ πμο ζοκηενμύκηαη με 

ηεκ 5εονε εηήζηα ζοκδνμμή θάπμηςκ γμκηώκ. 

ε μηα πενίμδμ πμο ηα ζπμιεία οπμιεηημονγμύκ ιόγς θεκώκ θαη οπμπνεμαημδόηεζεξ, πμο 

μη μαζεηέξ ζηεγάδμκηαη ζε αθαηάιιεια θαη επηθίκδοκα θηήνηα, μη δήμμη ηεξ πενηθένεηαξ Ι. 

Μαθεδμκίαξ ακηί κα δηεθδηθήζμοκ με θάζε δοκαηό μέζμκ ηεκ αύλεζε ηεξ θναηηθήξ πνεμαημδόηεζεξ 

(ΙΑΠ) ζηηξ ζπμιηθέξ επηηνμπέξ (ε μπμία έπεη πενηθμπεί θαηά 60%) θαη ηεξ πνεμαημδόηεζεξ γηα 

επηζθεοέξ (ΑΣΑ), ακαιαμβάκεη ημκ νόιμ ημο «ημπμηενεηή» ημο γμκεσθμύ θηκήμαημξ με ειέγπμοξ 

κμμημόηεηαξ.  Όηακ άιια, πμιύ πημ ζμβανά είκαη ηα πνμβιήμαηα μαζεηώκ - γμκηώκ, πμημξ μπμνεί 
κα με ζθέπηεηαη πςξ αοηέξ μη εκένγεηεξ ηςκ δήμςκ  έπμοκ απώηενμ ζθμπό ηε πεηναγώγεζε ημο 
γμκεσθμύ θηκήμαημξ; 

Φοζηθά, μη ζύιιμγμη ζα ζεςνμύκηαη πάκηα πανάκμμμη από όζμοξ βιέπμοκ ζακ εμπόδημ ζηεκ 

εθανμμγή ημο κέμο απμθεκηνςμέκμο ζπμιείμο ηε δηεθδηθεηηθή ζηάζε γμκηώκ θαη μαζεηώκ (π.π. 

ζηηξ ζπμιηθέξ επηηνμπέξ).  Μέζς ηςκ οπμηηζέμεκςκ ειέγπςκ «κμμημόηεηαξ» (ηεκ μπμία 

πνςηίζηςξ πνμαζπίδμοκ ηα όνγακα ημο γμκεσθμύ θηκήμαημξ), ζεςνμύμε όηη γίκεηαη πνμζπάζεηα κα 

ημοξ απμβάιμοκ από ηηξ ζπμιηθέξ επηηνμπέξ, κα ημοξ εκζςμαηώζμοκ, κα ημοξ αδνακμπμηήζμοκ. 

Σμ γμκεσθό θίκεμα έπεη μνγακςηηθή δμμή θαη ζοιιμγηθά όνγακα, δεκ μπμνεί κα είκαη μύηε 

ΜΙΟ, μύηε θμνέαξ ηεξ εκζςμάηςζεξ, ηεξ οπμηαγήξ, ηεξ θμηκςκηθήξ ζοκαίκεζεξ, ηεξ ζομμεημπήξ, 

ηεξ ακαδηαμόνθςζεξ, ηεξ ζοκαιιαγήξ θαη ηεξ ζοκεκμπήξ. 

 

 Ιακέκαξ ζύιιμγμξ κα μεκ ζηείιεη κμμημμπμηεηηθά έγγναθα. 

 Ιακέκαξ ζύιιμγμξ με ΑΦΜ. 

 Ιακέκαξ ζύιιμγμξ κα μεκ αζθεί επηπεηνεμαηηθέξ ζοκαιιαγέξ. 

 Ιακέκαξ ζύιιμγμξ κα με δεπηεί κα γίκεη ενγμδόηεξ. 
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