ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύργος, 02/02/2022
Αρ. Πρωτ.: 86
Προς
1.Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
2.Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Φ. Βεσυρόπουλο
Κοιν. :
Βουλευτές του Νομού Ηλείας
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Οι πυρκαγιές της 4ης Αυγούστου 2021 που έπληξαν τις περιοχές της Ηλείας, άφησαν βαρύ και
ανεξίτηλο αποτύπωμα στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία του τόπου μας.
Οι επιχειρήσεις των πληγεισών περιοχών έχουν βρεθεί σε δυσχερέστατη οικονομική θέση,
απόρροια όχι μόνο των καταστροφών σε ζωικό - φυτικό κεφάλαιο και των ζημιών σε εξοπλισμό,
πρώτες ύλες, εμπορεύματα και μέσα παραγωγής, αλλά και των οικονομικών συνεπειών της
ενεργειακής και υγειονομικής κρίσης καθώς και των μαζικών ακυρώσεων τουριστικών κρατήσεων,
που έχουν, επί της ουσίας, εκμηδενίσει τα έσοδα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Ως φυσικό επακόλουθο των παραπάνω αρνητικών εξωτερικοτήτων στην ομαλή οικονομική
λειτουργία των επιχειρήσεων, οι τελευταίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση των
ρυθμισμένων οφειλών τους.
Αν συνυπολογίσει κανείς και την αδυναμία πρόσβασης στο δανεισμό, φαινόμενο που χαρακτηρίζει
δυστυχώς την πληθώρα των επιχειρήσεων της Ηλείας, γίνεται άμεσα αντιληπτός ο κίνδυνος να
οδηγηθούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε αφανισμό, με καταστροφικές συνέπειες σε όρους
απασχόλησης, διατήρησης θέσεων εργασίας και φορολογικών εσόδων για το κράτος .
Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνέχεια της 649/28-01-2022 απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας,
κ. Βασίλη Παπαγεωργίου, με την οποία έγινε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας,
όπως αυτό διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμόν 381/26-01-2022 σχετικό έγγραφο, για παράταση κατά έξι
(6) μήνες κήρυξης των Δημοτικών Ενοτήτων Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης σε κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε και για:
1) την παράταση της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή
έδρα ή εγκατάσταση στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης του Δήμου
Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
που λήγουν ή έληξαν από 04-08-2021 μέχρι και 04-02-2022, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή
μέχρι την 04 – 08 – 2022.
2) την παράταση της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή
έδρα ή εγκατάσταση στις κοινότητες Λανθίου, Χαριάς και Λαντζοίου της Δημοτικής
Ενότητας Ωλένης και στις κοινότητες Βαρβάσαινας, Κολιρίου, Παλαιοβαρβάσαινας της
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Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που λήγουν ή έληξαν από 04-08-2021 μέχρι και 04-02-2022,
κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 04 – 08 – 2022.
3) Την παράταση έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, και των
προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών.
4) Την αναστολή μέχρι και την 04-08-2022 της πληρωμής των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων την 04-08-2021 οφειλών όλων των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
5) Την συνέχιση της αποπληρωμής των οφειλών με βάση τη ρύθμιση, προκειμένου να μην
απαιτείται από τη ΔΟΥ εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού.
6) Την αποστολή σχετικής ενημερωτικής εγκυκλίου στις Δ.Ο.Υ.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως οι επιχειρήσεις των εν λόγω περιοχών υπέστησαν δραματική
μείωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς της
συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, λόγω των προστατευτικών περιοριστικών μέτρων
εξαναγκαστικής μορφής, θεωρούμε πως η εξάμηνη παράταση θα ευνοήσει την ομαλή εξυπηρέτηση
των οφειλών τους και θα ενισχύσει το ενεργό τουριστικό δυναμικό της Ηλείας, χωρίς να προκαλεί
οικονομική «ασφυξία» και να θέτει προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.
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