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ΘΕΜΑ: Διεύρυνση του καταλόγου ΚΑΔ των πληττομένων από την πανδημία του κορωνοϊού 
επιχειρήσεων. 

 
 
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, 
 
 
Με δεδομένη την βούληση της κυβέρνησης να διευρύνει συνεχώς και δυναμικά τον κατάλογο 
των πληττομένων επιχειρήσεων, έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική στήριξη της  
δοκιμαζόμενης από την πανδημία Ελληνικής οικονομίας, προτείνουμε τα εξής: 
 

Πρώτον: Εξαιρουμένων των επιχειρήσεων εκείνων που ικανοποιούν τις ανελαστικές ανάγκες 
των καταναλωτών, όπως αυτές π.χ. που το αντικείμενό τους είναι η προμήθεια τροφίμων ή 
φαρμάκων, να συμπεριληφθούν όλες οι επιχειρήσεις κάθε κλάδου στα προβλεπόμενα μέτρα 
στήριξης, δεδομένου ότι η οικονομία μας πλήττεται πια στο σύνολό της, λόγω των ληφθέντων 
μέτρων για το περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. 
 

Δεύτερον: Για την ένταξη των επιχειρήσεων στο σχετικό κατάλογο, να λαμβάνεται υπόψιν όχι 
μόνον ο πρωτεύων ΚΑΔ, αλλά το σύνολο των ΚΑΔ εκάστης επιχείρησης. 
Ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός του συνολικού τους τζίρου ανά 
ΚΑΔ, ούτε είναι δυνατόν να διευκρινιστεί με σαφήνεια ο αριθμός των εργαζομένων, που 
απασχολείται ανά ΚΑΔ σε κάθε επιχείρηση. 
Οι ανωτέρω αντικειμενικές αδυναμίες του συστήματος καθιστούν την ένταξη των επιχειρήσεων 
στο σχετικό κατάλογο απαραίτητη ανεξαρτήτως σειράς ΚΑΔ, προκειμένου να αποφευχθεί η 
επικείμενη κατάρρευση των επιχειρήσεων εκείνων των οποίων ,ενδεχομένως, ο δεύτερος ή ο 
τρίτος ΚΑΔ να είναι αυτός που στην πραγματικότητα συμβάλλει στη δημιουργία του κύριου 
όγκου του τζίρου της επιχείρησης . 
Εάν αυτό δεν συμβεί είναι προφανής ο αυξανόμενος κίνδυνος της επιδείνωσης της ανεργίας και 
της αποεπένδυσης. 
 



Τρίτον: Την άμεση ένταξη του ΚΑΔ 2829 «κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης» 
στον εν λόγω κατάλογο, λόγω του σχεδόν μηδενικού κύκλου εργασιών του. 
 
Αναγνωρίζοντας την έμπρακτη δέσμευση της κυβέρνησης για την διάσωση της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας, αναμένουμε την άμεση και θετική σας ανταπόκριση. 
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Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 


