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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ & ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

Συνεχίζεται το έντονο κλίμα της ανησυχίας και ανασφάλειας ανάμεσα στα 

σωματεία μέλη της Ο.Ε.Ε.Θ. μετά από το κλείσιμο σχολικών μονάδων, 

σχολικών κυλικείων καθώς και παιδικών σταθμών αλλά και άλλων 

επιχειρήσεων μετά το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού κου. 

Κωνσταντίνου Μητσοτάκη λόγω του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωναϊού σε όλη την ελληνική επικράτεια.  

 

Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και προβλέπεται πως θα 

επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλους 

επαγγελματικούς και εμπορικούς κλάδους της πόλης της Θεσσαλονίκης αφού 

φαίνεται να εξελίσσεται ένα φαινόμενο ντόμινο. 

 

Η καθημερινή πτώση του τζίρου σε διάφορες επιχειρήσεις του Νομού 

Θεσσαλονίκης αποτελεί πλέον αντικείμενο συνεχούς συζήτησης ανάμεσα στα 

σωματεία μέλη της Ο.Ε.Ε.Θ. Έντονοι είναι οι φόβοι των επαγγελματιών και 

εμπόρων ότι η κατάσταση αυτή θα μπορούσε ακόμη να τους οδηγήσει και σε 

πλήρη παύση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

Εκ μέρους του Πρόεδρου της Ο.Ε.Ε.Θ. κ. Κωνσταντίνου Ιακώβου και των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής μετά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση 

που έλαβε χώρα στα γραφεία της Ο.Ε.Ε.Θ. ζητούμε από την ελληνική 

κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία αλλά και τους αρμόδιους φορείς να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης και εφαρμογής των ακόλουθων μέτρων 

προκειμένου να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες και οι έμποροι του Νομού 

Θεσσαλονίκης την δύσκολη αυτή χρονική στιγμή. Πιο συγκεκριμένα 

αιτούμαστε: 

 

1. Αναστολή των δημοπρασιών όλων των ακινήτων (κατοικίες και 

επαγγελματικοί χώροι). 

2. Πάγωμα των δανείων στις μικρομεσαίες και ατομικές επιχειρήσεις. 

3. Να μη γίνει καμία διακοπή παροχής από τις ΔΕΚΟ λόγω οφειλών σε 

μικρομεσαίες και ατομικές επιχειρήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. 
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4. Μείωση κατά 50% στα ενοίκια των μικρομεσαίων και ατομικών 

επιχειρήσεων προς τρίτους που θα επιβληθεί με σχετική νομοθετική 

ρύθμιση. 

5. Απαλλαγή όλων των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο που σχετίζονται 

με τρέχουσες υποχρεώσεις π.χ. ΕΦΚΑ ελευθέρων επαγγελματιών, 

ΕΦΚΑ εργοδοτών. 

6. Να ληφθεί άμεσα ειδική μέριμνα για τις ασφαλιστικές εισφορές των 

ελευθέρων επαγγελματιών. 

7. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που ήδη έχει ανασταλεί η λειτουργία τους 

όπως για παράδειγμα: σχολικά κυλικεία, ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί και 

παιδότοποι καθώς και για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στις οποίες 

μπορεί να επιβληθεί η αναστολή της λειτουργίας τους, να καλυφθούν οι 

ασφαλιστικές εισφορές τους από κονδύλια του Δημοσίου Τομέα της 

χώρας για το διάστημα που θα τελούν εκτός λειτουργίας. Όπως επίσης 

να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους υπαλλήλους όλων αυτών των κλάδων. 

8. Τέλος, ζητούμε να γίνει απαλλαγή ή αναστολή των πληρωμών σε 

Δημοτικά Τέλη και λοιπούς Δημοτικούς Φόρους. 

 

Τα ανωτέρω μέτρα που κρίνουμε δίκαια και αναγκαία για την «ανάσα» του 

επαγγελματικού και εμπορικού κόσμου της Θεσσαλονίκης θα παρακαλούσαμε 

θερμά να υλοποιηθούν όσο το δυνατό πιο γρήγορα προκειμένου να στηριχθούν 

οι πληγείσες ατομικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρις ότου εξομαλυνθεί η 

τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες. 

 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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