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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Α. Ρ 20224   26/3/2020 

Ρροσ: Υπουργό οικονομικϊν  

         Υπουργό εργαςίασ 

         Υπουργό ανάπτυξθσ  

                     Ρολιτικι προςταςία 
 
Κοιν: ΓΣΕΒΕΕ  

Κφριοι: 

Ια κζλαμε με το παρόν να κζςουμε υπόψθ ςασ τα εξισ: 

Οι βιοτεχνίεσ ςτο κλάδο μασ δεν ζχουν κλείςει με βάςθ τισ αποφάςεισ τθσ κυβζρνθςθσ. Ωςτόςο, 

όςοι από τουσ ςυναδζλφουσ, εξακολουκοφμε να δουλεφουμε  ςφντομα κα κλείςουμε αναγκαςτικά. 

Μεγάλο κομμάτι των προμθκευτϊν μασ ζχουν ιδθ κλείςει, και όςοι εξ αυτϊν παραμζνουν ανοιχτοί, λόγω 

των δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν, πικανόν να κλείςουν τισ επόμενεσ θμζρεσ. Θδθ καταγράφονται 

ακυρϊςεισ παραγγελιϊν αλλά και άρνθςθ παράδοςισ τουσ από τουσ πελάτεσ μασ με αιτιολογία τθν 

«καραντίνα»  για τθ μθ μετάδοςθ του ιοφ.  Εξάλλου το ενδιαφζρον των πελατϊν μασ είναι ςτραμμζνο και 

δικαιολογθμζνα, ςε άλλεσ ανάγκεσ.   

              Η πλειοψθφία του κλάδου αποτελείται από ατομικζσ επιχειριςεισ χωρίσ προςωπικό ι με ζναν ι 

δφο εργαηόμενουσ. Το ειςόδθμά των ςυναδζλφων αυτϊν βαςίηεται κφρια ςτθ κακθμερινι τουσ 

λειτουργία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τθν τεράςτια επίδραςθ που ζχουν οι ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ ςτθ 

κακθμερινι τουσ επιβίωςθ, αυτϊν, των οικογενειϊν τουσ και των εργαηομζνων τουσ. Ρόςο μάλλον αν το 

επόμενο διάςτθμα υπάρχει ζξαρςθ όπωσ άλλωςτε προβλζπουν οι ειδικοί. 

             Τα μζτρα ςτιριξθσ που εξιγγειλε θ κυβζρνθςθ για τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ και τουσ 

ελεφκερουσ επαγγελματίεσ πρζπει να εφαρμοςτοφν άμεςα. Στισ αναγραφόμενεσ ΚΑΔ που δθμοςίευςε το 

υπ. Οικονομικϊν για τισ επιχειριςεισ που πλιττονται δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ 43.32, θ 16.23 και θ 

16.24. Ειδικά για τθν 43.32 (ξυλουργικές εργασίες), αποτελεί κφρια δραςτθριότθτα για ζνα πολφ μεγάλο 

κομμάτι των ςυναδζλφων οι οποίοι ουςιαςτικά με τθ μθ ςυμπερίλθψι τουσ ςτουσ ΚΑΔ αφινονται αυτοί, 

αλλά και οι εργαηόμενοί τουσ χωρίσ καμία κρατικι μζριμνα. Ζθτάμε τθν άμεςθ ζνταξθ των ςυγκεκριμζνων 

ΚΑΔ και των υποκατθγοριϊν τουσ ςτισ επιχειριςεισ που πλιττονται. 

              Ταυτόχρονα χρειάηεται  να διευρυνκοφν και με επιπρόςκετα μζτρα ςτιριξθσ  προκειμζνου να 

μπορζςουν τα λαϊκά ςτρϊματα, εργαηόμενοι και αυτοαπαςχολοφμενοι, οι ςυνταξιοφχοι, να καλφψουν τα 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν και τα οποία μζρα με τθν θμζρα διογκϊνονται. 
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Πλα δείχνουν ότι τα προβλιματα κα διογκωκοφν το επόμενο διάςτθμα, τα αδιζξοδα κα είναι 

ανυπζρβλθτα κυρίωσ για όλουσ εκείνουσ τουσ ςυναδζλφουσ που ζχουν χαμθλό ειςόδθμα και βρίςκονται 

γενικά «ςτο κόκκινο» λόγω πολλαπλϊν χρεϊν και ρυκμίςεων. 

Επομζνωσ τα μζτρα ςτιριξθσ των αυτοαπαςχολοφμενων με χαμθλά ειςοδιματα πρζπει να 

διευρυνκοφν αγκαλιάηοντασ, με προτεραιότθτα όλουσ αυτοφσ που τα ειςοδιματα τουσ είναι κάτω των 

12.000 ευρϊ. Κδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςε οριςμζνεσ ειδικζσ κατθγορίεσ όπωσ όλουσ όςουσ δεν 

ζχουν άλλο οικογενειακό ειςόδθμα, τισ νζεσ μθτζρεσ, τουσ χρόνια πάςχοντεσ από άλλεσ αςκζνειεσ που 

δεν πρζπει να αναγκαςτοφν  να εκτεκοφν ςε κινδφνουσ λόγω αδυναμίασ οικονομικισ επιβίωςθσ. 

Επίςθσ ζχουμε να δθλϊςουμε ότι τα μζτρα αυτά πρζπει να εφαρμοςτοφν χωρίσ εξαιρζςεισ. Οι 

δθλϊςεισ τθσ κυβζρνθςθσ περί ςτιριξθσ μόνο των ςυνεπϊν επιχειριςεων όςων αφορά τα μζτρα για τισ 

τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ, αλλά και των τραπεηιτϊν ότι κα αναςτείλουν τισ υποχρεϊςεισ όςων μόνο μζχρι 

τϊρα είχαν ενταχκεί ςτα μζτρα, φωτογραφίηουν τουσ ζχοντεσ, τουσ μεγάλουσ, αφοφ με βάςθ όλεσ τισ 

κυβερνιςεισ, αςυνεπείσ είμαςτε εμείσ,οι χιλιάδεσ επαγγελματίεσ  που αδυνατοφμε όλα αυτά τα χρόνια να 

πλθρϊνουμε χαράτςια και φόρουσ που μασ φόρτωςαν με τισ πολιτικζσ τουσ. 

Με βάςθ τα παραπάνω και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ άμεςεσ και τισ γενικότερεσ ςυνζπειεσ που κα 

διογκωκοφν το επόμενο διάςτθμα διεκδικοφμε για όλουσ τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ με προτεραιότθτα 

όςουσ ζχουν ετιςιο ειςόδθμα κάτω των 12.000 ευρϊ: 

 Τθν άμεςθ απόδοςθ του επιδόματοσ ςε όλουσ τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ και τθ λιψθ 

επιπρόςκετων μζτρων για τθ ςυνζχεια, το ίδιο και ςτουσ εργαηόμενοφσ τουσ. 

 Τθν αναςτολι δανειακϊν υποχρεϊςεων και ρυκμίςεων προσ τισ τράπεηεσ χωρίσ επιβολι τόκων και 

προςτίμων μζχρι το Σεπτζμβρθ, χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ. Το ίδιο όςον αφορά τισ ρυκμίςεισ 

ςε ΔΕΗ κλπ. 

 Τθν αναςτολι όλων των φορολογικϊν υποχρεϊςεων για 4 μινεσ με τθν ταυτόχρονθ επιβολι 

επιπρόςκετων βοθκθτικϊν μζτρων όπωσ θ άμεςθ επανζνταξθ των αυτοαπαςχολοφμενων ςτο 

αφορολόγθτο όριο των 12.000 ευρϊ, θ απαλλαγι από τθν προκαταβολι φόρου για τθ φετινι 

χρονιά, όπωσ επίςθσ και από το τζλοσ επιτθδεφματοσ και τον ΕΝΦΚΑ. 

 Τθν απαλλαγι από τισ ειςφορζσ ατομικισ αςφάλιςθσ για τουσ μινεσ Γενάρθ- Μάθ χωρίσ απϊλεια 

αςφαλιςτικϊν και  ςυνταξιοδοτικϊν δικαιωμάτων με ζκτακτθ ενίςχυςθ από τον κρατικό 

προχπολογιςμό. 

 Τθν άρςθ κάκε μζτρου αναγκαςτικισ είςπραξθσ για χρζθ προσ το δθμόςιο και τουσ ιδιϊτεσ, όπωσ 

καταςχζςεισ, πλειςτθριαςμοί, δεςμεφςεισ τραπεηικϊν λογαριαςμϊν. Να ςταματιςουν εδϊ και 

τϊρα όλεσ οι διαδικαςίεσ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ. 

 Απαλλαγι από τα δθμοτικά τζλθ για το επόμενο εξάμθνο. 

 Ρροςταςία τθσ επαγγελματικισ ςτζγθσ για διάςτθμα 6 μθνϊν ςε περίπτωςθ μθ πλθρωμισ 

μιςκωμάτων ςτουσ εκμιςκωτζσ. 

 Τθν απόδοςθ 13θσ ςφνταξθσ ςε όλουσ τουσ ςυνταξιοφχουσ ωσ ζκτακτθ ενίςχυςθ κακϊσ και τθν 

άμεςθ ζκδοςθ ςφνταξθσ ςε αυτοφσ που ζχουν κατακζςει τα χαρτιά τουσ. 

Το παρόν ςυνυπογράφουν τα ςωματεία: 

ΑΣΣΙΚΗ : ΣΥΝΤΕΧΝΚΑ  ΕΡΚΡΛΟΡΟΚΩΝ & ΞΥΛΟΥΓΩΝ ΑΙΗΝΩΝ & ΡΕΚΧΩΩΝ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΚΟΤΕΧΝΩΝ ΕΡΚΡΛΟΡΟΚΩΝ       Ν. ΙΕΣ/ΝΚΚΗΣ 

ΛΑΡΙΑ: ΣΩΜΑΤΕΚΟ ΞΥΛΟΥΓΩΝ & ΕΡΚΡΛΟΡΟΚΩΝ Ν. ΛΑΚΣΑΣ 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΣΩΜΑΤΕΚΟ ΕΡΚΡΛΟΞΥΛΟΥΓΩΝ Ν. ΗΑΚΛΕΚΟΥ ‘Ο ΞΥΛΟΥΓΟΣ’ 

ΚΑΡΔΙΣΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΚΡΛΟΡΟΚΩΝ & ΞΥΛΟΥΓΩΝ Ν. ΚΑΔΚΤΣΑΣ 

ΜΑΓΝΗΙΑ : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΚΡΛΟΡΟΚΩΝ – ΞΥΛΟΥΓΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΚΑΣ 

ΣΡΙΚΑΛΑ: ΣΩΜΑΤΕΚΟ ΕΡΚΡΛΟΡΟΚΩΝ ΞΥΛΟΥΓΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΚΚΑΛΩΝ 

ΕΤΒΟΙΑ : ΣΩΜΑΤΕΚΟ ΕΡΚΡΛΟΞΥΛΟΥΓΩΝ Ν. ΕΥΒΟΚΑΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑ : ΡΑΝΞΥΛΟΥΓΚΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΚΑΔΚΑΣ 

ΧΑΝΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΚΡΛΟΞΥΛΟΥΓΩΝ Ν. ΧΑΝΚΩΝ 

ΛΕΒΟ: ΣΩΜΑΤΕΚΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΧΩΝ ΞΥΛΟΥΓΩΝ ΜΥΤΚΛΗΝΗΣ 

 

Τα ΔΣ 

 

Επιςυνάπτεται κατάλογοσ ΚΑΔ 

Ενταγμζνοι οι ΚΑΔ με κίτρινο χρϊμα 

Ρροτεινόμενοι  ΚΑΔ με πράςινο χρϊμα. 

 

 


