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                Θεσσαλονίκη, 03 Μαρτίου 2020                               

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΕΕΘ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 
ΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έντονο είναι το κλίμα ανάμεσα στα σωματεία μέλη της ΟΕΕΘ μετά από το 
πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

στις 26 Φεβρουαρίου 2020.  

 

Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και αποτελεί ένα επιπλέον 
πρόβλημα για τον ήδη επιβαρυμένο από τη μακροχρόνια οικονομική κρίση 
επαγγελματικό και εμπορικό κόσμο της πόλης μας. 

 

Μετά την έκδοση της σχετικής ΠΝΠ του Υπουργείου Υγείας που αποσκοπεί 
στην προστασία της δημόσιας υγείας, και την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων 
που συνδέονται με την ακύρωση των εκδηλώσεων εορτασμού του 
καρναβαλιού, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων του Νομού 
Θεσσαλονίκης θεωρεί καθήκον της να επισημάνει προς την πολιτεία την 
ανάγκη υιοθέτησης έκτακτων μέτρων υπέρ των επιχειρήσεων που θα 
πληγούν αναπόφευκτα από τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας. 
 

Άμεση συνέπεια αυτού του προβλήματος με το οποίο είναι αντιμέτωπη η 

ελληνική κοινωνία, της εξάπλωσης του κορονοϊου και των μέτρων πρόληψης 
είναι η σημαντική μείωση του τζίρου, η απώλεια εισοδήματος στους 
επιχειρηματίες του Νομού Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και η αδυναμία της 
έγκαιρης καταβολής μισθών, ασφαλιστικών εισφορών καθώς και 
φορολογικών υποχρεώσεων από μέρους αυτών. 

 

Εκ μέρους του Πρόεδρου της ΟΕΕΘ κ. Κωνσταντίνου Ιακώβου και των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ζητούμε από τα αρμόδια Υπουργεία αλλά 
και τους αρμόδιους φορείς της χώρας να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης και 
εφαρμογής των ακόλουθων μέτρων προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
επαγγελματίες και οι έμποροι του Νομού Θεσσαλονίκης τη δύσκολη αυτή 
χρονική στιγμή.  
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Πιο συγκεκριμένα αιτούμαστε: 

 

1. Να δοθεί τουλάχιστον τρίμηνη αναστολή στην απόδοση του ΦΠΑ στην 

καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στις ρυθμισμένες οφειλές σε 
ΚΕΑΟ και δημοτικούς φόρους. 

2. Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για την τρέχουσα χρήση. 
Απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών μέχρι τέλους του τριμήνου 
αναλόγως της περίπτωσης καθώς και της διάρκειας της κρίσης. 

3. Αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων. 

4. Τέλος, αναστολή αναγγελίας στο Τειρεσία για επιχειρήσεις που έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ειδική ρύθμιση-παράταση για τις 
ληξιπρόθεσμες επιταγές. 

 

Τα ανωτέρω μέτρα που κρίνουμε δίκαια και αναγκαία για την «ανάσα» του 
επαγγελματικού και εμπορικού κόσμου της Θεσσαλονίκης θα παρακαλούσαμε 
θερμά να υλοποιηθούν δίχως την επιβάρυνση των επαγγελματιών και 
εμπόρων με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία 
και που εφαρμόζονται σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλών μέχρις ότου 
εξομαλυνθεί η τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην πόλη μας αλλά και σε 
όλη την επικράτεια τα τελευταία εικοσιτετράωρα. 
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