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Δελτίο Τύπου  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 
Ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων,   

 

Σε κοινή γραμμή, με όλους τούς Εμπορικούς συλλόγους Θεσσαλίας σε αυτή 

την χρονική συγκυρία καλούμαστε ως πολίτες, έμποροι και επιχειρηματίες να 

αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της επέκτασης της πανδημίας. 

Οφείλουμε και εμείς, σαν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, δείχνοντας 

αλληλεγγύη και υπευθυνότητα να συμβάλουμε σε αυτή την προσπάθεια για να 

προστατέψουμε την υγεία των οικογενειών μας, των εργαζομένων αλλά και 

των πελατών μας. 

 

Καλούμε την κυβέρνηση να μας προστατεύσει να λάβει άμεσα την απόφαση 

για το καθολικό κλείσιμο όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου, και η 

απόφαση αυτή να συνοδεύεται από συγκεκριμένα υποστηρικτικά μέτρα 

στήριξης αυτών. Όσο πιο γρήγορα κλείσουν τα καταστήματα το όποιο κόστος 

σίγουρα θα είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό που θα προκύψει εάν 

συνεχίσουμε να υπολειτουργούμε. 
 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ Ή ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ. 

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ 
 

Λήψη προσωρινών καθολικών μέτρων για όλες τις επιχειρήσεις.  

Ζητούμε :  

 Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, του ΦΜΥ, των δόσεων των 

ληξιπρόθεσμων χρεών και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το 

Δημόσιο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να 

αποκατασταθεί η λειτουργία της τοπικής αγοράς. 

 Απόδοση των παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία και 

από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας από 2μηνο σε 6μηνο. 
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 Αναστολή καταβολής του συνόλου των παρακρατήσεων, τρεχουσών 

εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ μέχρι και πάλι την 

αποκατάσταση της λειτουργίας της τοπικής αγοράς. 

 Δυνατότητα μακροχρόνιας ρύθμισης των παραπάνω υποχρεώσεων, 

μετά το τέλος του χρόνου αναστολής. 

 Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών ακόμη και πέραν της 

27ης Μαρτίου. 

 Απελευθέρωση των κατασχεμένων και δεσμευμένων επιχειρηματικών 

λογαριασμών, προκειμένου να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις πρόσθετα 

και απολύτως αναγκαία κεφάλαια κίνησης. 

 Παράταση του ισχύοντος πλαισίου προστασίας της Πρώτης Κατοικίας 

μέχρι το τέλος του έτους. 

 Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις. 

 Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών. 

 Προσωρινή απαγόρευση για 90 ημέρες της διακοπής ρεύματος, νερού, 

τηλεφωνικής επικοινωνίας ή παροχής υπηρεσιών διαδικτύου για τις 

επιχειρήσεις λόγω μη πληρωμής λογαριασμών και ρύθμιση των 

σχετικών υποχρεώσεων μετά το πέρας της απαγόρευσης. 

 Παράταση της προθεσμίας σφράγισης των επιταγών από τις 8 στις 90 

ημέρες, με πρόβλεψη να επεκταθεί περαιτέρω, αναλόγως των 

περιστάσεων. 

 Προσωρινή άρση της ποινικής διάστασης της σφράγισης των 

επιταγών. 

 Αναστολή του χαρακτηρισμού ως δυστροπίας της μη καταβολής 

μισθώματος επαγγελματικής στέγης και της έκδοσης εξωστικών 

διαταγών για το λόγο αυτό και για χρονικό διάστημα 90 ημερών. 

 Προσωρινή άρση καταβολής του μη μισθολογικού κόστους που 

αφορά τους εργοδότες, τουλάχιστον για 90 ημέρες. 

 Ελάφρυνση των επιχειρήσεων από το μισθολογικό κόστος που 

συνεπάγονται οι μακροχρόνιες απουσίες των εργαζομένων τους, λόγω 

της επιδημίας. 

 Αναστολή ή δραστική μείωση κατά τουλάχιστον 50%, της 

προκαταβολής του φόρου εισοδήματος. 

 Παροχή κεφαλαίων κίνησης με 100% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, 

από τις Τράπεζες. 

O Eμπορικός κόσμος της χώρας συνεχίζουμε να είμαστε παρόντες και να 

δίνουμε την πλήρη εικόνα των επιχειρήσεων και της αγοράς στο μέσο αυτής 

της πρωτόγνωρης κρίσης που αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στις επόμενες 

εβδομάδες. 

Για το Δ.Σ. 

Του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων 

 

 

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

 

         Πιτσάβας Γεώργιος                                                                Τσούλης Ιωάννης 
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