
 
 

 

        Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015  

Αριθ. Πρωτ. 2482 

Προς 

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 

κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη 

 

Κοινοποίηση: 

 Τπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Σουρισμού 

κ. Γεώργιο ταθάκη 

 Τπουργό Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

κ. Φρήστο πίρτζη 

 Τπουργό Επικρατείας 

κ. Αλέξανδρο Υλαμπουράρη 

 

Θέμα : Συμψηφισμός οφειλών με απαιτήσεις. 

Κύριε Τπουργέ, 

Ιδιαίτερη ικανοποίηση  προκάλεσε  στα μέλη της Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων 

έργων, η πρόσφατη προαναγγελία σας από το βήμα της Βουλής  περί επικείμενης  

νομοθετικής ρύθμισης, που θα δώσει τη δυνατότητα να συμψηφιστούν οι 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο για το ΥΠΑ με απαιτήσεις τους από 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αφού το μέτρο αυτό θα επιφέρει  ανακούφιση στην 

αγορά γενικότερα και ειδικά  στον κλάδο των εργοληπτών δημοσίων έργων,  που 

διαρκώς συναλλάσσεται με το δημόσιο. 

Πιστεύουμε όμως  ότι το μέτρο αυτό  θα πρέπει να επεκταθεί με στόχο να επιτρέπεται 

ο συμψηφισμός των χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο με τυχόν ποσά που 

οφείλει το κράτος, γενικότερα,  προς αυτές. Δηλαδή να επιτρέπεται ο συμψηφισμός 

των χρεών των επιχειρήσεων όχι μόνο με τα ποσά που οφείλουν σε αυτές τα 

Τπουργεία, αλλά και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, ήτοι αφενός τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, ανώνυμες εταιρείες  του δημοσίου, που εποπτεύονται ή και 

χρηματοδοτούνται  από τα αρμόδια Τπουργεία και αφετέρου οι  Οργανισμοί 

Σοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού. 

 Η δυνατότητα  αυτή αποτελεί  πάγιο αίτημα  της  αγοράς γενικότερα και του 

εργοληπτικού κόσμου ειδικότερα που βλέπει τις οφειλές του Δημοσίου προς τον 

ιδιωτικό τομέα να διογκώνονται καθημερινά και ταυτόχρονα να ασκούνται ποινικές  



διώξεις και  κατασχέσεις περιουσιών σε  οφειλέτες προς το Δημόσιο, που, αν είχαν 

εισπράξει τα δεδουλευμένα τους, θα είχαν εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις τους. 

Επιπλέον, όπως και εσείς ο ίδιος επισημάνατε, είναι παράλογο να οφείλει το δημόσιο 

στις επιχειρήσεις, να οφείλουν οι επιχειρήσεις στο δημόσιο και να μην είναι δυνατό 

να επιτευχθεί συμψηφισμός των οφειλομένων ποσών. 

Επειδή είμεθα βέβαιοι ότι μια τέτοια ρύθμιση θα δώσει πνοή στην αγορά και  ιδίως 

στον κλάδο των κατασκευών,  που είναι ένας από τους πλέον παραγωγικούς κλάδους 

της οικονομίας και  αποτελεί  τον κυριότερο μοχλό ανάπτυξης της χώρας, 

Ζητούμε όπως προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να  δοθεί η δυνατότητα 

οριστικού και εκκαθαρισμένου συμψηφισμού χωρίς προσαυξήσεις και λοιπές 

επιβαρύνσεις των οφειλών των επιχειρήσεων με εκκαθαρισμένες (π.χ. εγκεκριμένοι 

λογαριασμοί) απαιτήσεις τους από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Ελπίζοντας στην ανταπόκρισή σας, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 

 


