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Αρ. Πρωτ. 399
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Συμμετοχή του Εμπορικού κόσμου στις κινητοποιήσεις της 12ης Νοεμβρίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας
Φαρσάλων εκφράζει την αγανάκτησή του για τη σημερινή οικονομική κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει η αγορά και η χώρα. Κάθε λίγο ανακοινώνονται νέα επιβαρυντικά μέτρα
για το φορολογικό, το ασφαλιστικό, τα κόκκινα δάνεια κ.λπ., που με μαθηματική ακρίβεια
οδηγούν στην πτώχευση των νοικοκυριών και των ΜμΕ.
Το Δ.Σ μετά τη συνεδρίασή του , την Δευτέρα 9 Νοέμβρη, αποφάσισε ότι θα
συμμετέχει στις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει ΕΣΕΕ και συνδικαλιστικοί Φορείς, για
την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015.
Γι΄αυτό καλούμε όλες τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της Περιοχής να συμμετέχουν
στις κινητοποιήσεις με το κλείσιμο των καταστημάτων την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
από τις 10:30 έως τις 11:30 π.μ.
Οι ενέργειες που θα γίνουν από μέρους του συλλόγου είναι οι εξής :
* Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην οδό Λαρίσης και Θέτιδος στις 10:30 πμ
* Πορεία διαμαρτυρίας από την οδό Λαρίσης και Θέτιδος μέχρι τη Πλατεία Λαού
* Ομιλία κατά των μέτρων από την Διοίκηση του Συλλόγου στην Πλατεία Λαού στις
11:00 πμ
* Παράσταση στο Δήμο Φαρσάλων και κατάθεση ψηφίσματος στο Δήμαρχο
* Τέλος, καλεί τις επιχειρήσεις να κλείσουν τα καταστήματά τους
από τις 10:30 έως τις 11.30 πμ, δηλώνοντας έμπρακτα τη συμμετοχή και τη
συμπαράστασή τους .
Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα βγάλουν τη
χώρα από το αδιέξοδο, που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις μας την απρόσκοπτη λειτουργία
τους και που θα αφήσουν τις οικογένειές μας να επιβιώσουν.
Οι καιροί απαιτούν να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και ενέργειες με
σκοπό την αλλαγή πολιτικής των Κυβερνώντων, προτού η ελληνική ΜμΕ οδηγηθεί στον
αφανισμό της.
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