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Προς: 

 Υπουργό Οικονομικϊν 
κ. Χρ. ταϊκούρα 

 Υπουργό Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων 
κ. Α. Γεωργιάδη  

 Υπουργό Εργαςίασ & Κοιν. Υποκζςεων 
κ. Ι. Βρούτση 

 Θζμα: Για τισ ςυνζπειεσ και τισ αποηθμιϊςεισ από τα καιρικά φαινόμενα.  

Τα καιρικά φαινόμενα που πλιττουν ζντονα διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ ζχουν ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςτισ 

υποδομζσ, ςτα νοικοκυριά, ςτισ επιχειριςεισ. 

Οι ςυνζπειεσ αυτζσ γίνονται εντονότερεσ από τθν ζλλειψθ αντιπλθμμυρικϊν, αντιπυρικϊν και αντιςειςμικϊν ζργων, 

βάηοντασ ςε κίνδυνο ανκρϊπινεσ ηωζσ. Η πρόοδοσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, επιτρζπουν ςιμερα, τθν 

καλφτερθ προςταςία του πλθκυςμοφ από τισ φυςικζσ καταςτροφζσ, ςε ςχζςθ με το παρελκόν. Η λογικι κόςτουσ - 

οφζλουσ δεν χωρά ςε τζτοια ηθτιματα και θ αντιμετϊπιςθ τουσ είναι επιτακτικι για τθν ικανοποίθςθ των λαϊκϊν 

αναγκϊν. 

Η άμεςθ και κακολικι αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν, επίςθσ παραμζνει ςοβαρό πρόβλθμα.   

Σε ότι αφορά τισ επιχειριςεισ και τθν αποηθμίωςι τουσ αυτι καταλιγει ςε ζνα 30% τθσ εκτιμθκείςθσ ηθμιάσ και 

αυτι υπό προχποκζςεισ. (Διατιρθςθ του ΑΦΜ και μθ πτϊχευςθ μζχρι και τθν εκταμίευςθ, μθ φπαρξθ χρεϊν ςτο 

ΓΕΜΗ ωσ προχπόκεςθσ για ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ, τετραετι χρονικι διάρκεια για τθν εκταμίευςθ κλπ)  

Αντιπροςωπεία τθσ ομοςπονδίασ μασ επιςκζφτθκε τθν πλθγείςα από τισ πλθμμφρεσ πόλθ τθσ Καρδίτςασ. Ο 

ςφλλογοσ επιπλοποιϊν & ξυλουργϊν νομοφ Καρδίτςασ μασ ενθμζρωςαν για τθν κατάςταςθ που βιϊνει θ περιοχι, 

οι επαγγελματίεσ και ιδιαίτερα οι ςυνάδελφοι. Επιςκεφτικαμε βιοτεχνίεσ ςυναδζλφων διαπιςτϊνοντασ το μζγεκοσ 

τθσ καταςτροφισ.  

Απαιτοφμε: 

 Αποκατάςταςθ όλων των ηθμιϊν ςτο 100% άμεςα. Ιδιαίτερα για τισ επιχειριςεισ ςτο κλάδο να λθφκεί 
υπόψθν όχι θ εμπορικι αξία του τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ που καταςτράφθκε ( μιασ και πολλοί 
ςυνάδελφοι τα κλθρονόμθςαν από τον πατζρα τουσ), αλλά θ αξία αγοράσ νζων μθχανθμάτων.  

 Απαλλαγι των φορϊν για το οικονομικό ζτοσ 2019 και κατάργθςθ χαρατςιϊν όπωσ ο ΕΝΦΙΑ, το τζλοσ 
επιτθδεφματοσ. 

 Απαλλαγι των α/α από τθν καταβολι ειςφορϊν ατομικισ αςφάλιςθσ για ζνα εξάμθνο, με επιδότθςθ των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν από τον κράτοσ. 

 Απαλλαγι  όλων των δανειακϊν υποχρεϊςεων, δόςεων και ρυκμίςεων ςτισ τράπεηεσ για ζνα εξάμθνο, για 
όλουσ τουσ α/α και τα λαϊκά ςτρϊματα, χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ. Αρκετά ταΐςαμε τισ τράπεηεσ. 

 Αναςτολι των ρυκμίςεων για οφειλζσ προσ τθ ΔΕΗ ι άλλουσ ιδιϊτεσ παρόχουσ και προσ άλλεσ πρϊθν ΔΕΚΟ 
για ζνα εξάμθνο. Φκθνότερο τιμολόγιο ςε φωσ, νερό, τθλζφωνο για τουσ α/α και τα λαϊκά ςτρϊματα. 

 Κατάργθςθ όλων των δθμοτικϊν τελϊν για ζνα εξάμθνο . 

 Αναςτολι κάκε είδουσ μζτρων αναγκαςτικισ είςπραξθσ, καταςχζςεισ, πλειςτθριαςμοί κλπ. Απαγόρευςθ 
πλειςτθριαςμϊν πρϊτθσ κατοικίασ.  
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 Κακιζρωςθ ακατάςχετου επιχειρθματικοφ λογαριαςμοφ για τουσ α/α. 

 Άμεςθ επανζνταξθ των αυτοαπαςχολοφμενων ςτο αφορολόγθτο όριο φψουσ12.000 ευρϊ και 

3.000 ευρϊ για κάκε παιδί. 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


