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4. Επιμελητήρια της χώρας

Θέμα: Οριζόντια Μέτρα Στήριξης της οικονομίας

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του κοινωνικού συνόλου ορθά 
ελήφθησαν από την κυβέρνηση τα περιοριστικά μέτρα για την αναχαίτηση της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού.

Τα Επιμελητήρια της χώρας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα αυτής 
της κρίσης στην αγορά, αποστείλαμε στην κυβέρνηση έγγραφα για τη διεύρυνση της λί
στας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που θα εντα
χθούν στα μέτρα στήριξης.
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Η κατάσταση, όμως, μέρα με τη μέρα αλλάζει δραματικά και βλέπουμε να πλήττεται συ
νολικά η οικονομία της χώρας και να συρρικνώνεται ο κύκλος εργασιών όλων των επιχει
ρήσεων. Δραματική αύξηση της ανεργίας και παντελή αδυναμία των επιχειρήσεων να α- 
νταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Κύριο μέλημα όλων είναι η επιβίωση και η διατή
ρηση της υγείας.

Βρισκόμαστε πια σε μία κατάσταση όπου δε δύναται η πολιτεία να κατατάξει τις επιχει
ρήσεις σε κλίμακες και θα πρέπει να στραφεί σε οριζόντιες λύσεις, χωρίς καμία εξαίρεση, 
προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή της οικονομίας της χώρας.

Προτείνουμε:
• Ένταξη όλων των Κωδικών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στα μέτρα στήριξης της πολιτείας
• Άμεσα και σοβαρά μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα και των επιχειρήσεων 
που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομέα για να διασφαλιστεί η επάρκεια και ασφά
λεια των τροφίμων και η προστασία της υγείας των εργαζομένων στην αγροδιατροφική 
αλυσίδα.
• Ειδικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα καθώς και των εξα- 
γωγικών επιχειρήσεων για τις οποίες διαφαίνεται από τώρα η μακροχρόνια κρίση.
• Άμεση νομοθέτηση ξεκάθαρων δικλείδων προστασίας όλων των επιχειρήσεων σε ό,τι 
αφορά τόσο στο Τραπεζικό Σύστημα και τους Διαχειριστές των Απαιτήσεων και Δανείων, 
όσο και συνολικά τις υποχρεώσεις όλων (δάνεια, επιταγές, συναλλαγματικές, αποδόσεις 
εισφορών, πληρωμές σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενι
κών Δικαιωμάτων κλπ). Δεν πρέπει να σφραγιστεί καμία επιταγή, δεν πρέπει να χαθεί 
καμία ρύθμιση και καμία θέση εργασίας, δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί κανένας πλει- 
στηριασμός ή δίωξη για μη καταβολή οφειλών.

Είναι κατανοητό απ’ όλους ότι η κρίση αυτή είναι πρωτόγνωρη, πλήττει τους πάντες, ήρθε 
ξαφνικά και βρήκε την οικονομία σε μια ήδη δύσκολη κατάσταση όπου έκανε τα πρώτα 
βήματα εξόδου από την επί δεκαετίας οικονομική κρίση. Η πολιτεία θα πρέπει να αντα- 
ποκριθεί ιιε εξίσου πρωτόννωρα-νενναία πέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ερναζοπένων 
προκειμένου να αποφευχθεί πια τεραστίων διαστάσεων καταστροφή.
Οι καιροί απαιτούν τη συνεργασία όλων μας και την αξιοποίηση κάθε δυνατής στήριξης 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες προς όφελος της δημόσιας υγείας και της 
επιβίωσης του πληθυσμού και της οικονομίας.

Με την πεποίθηση πως θα ενεργήσετε στο ύψος των περιστάσεων για τη διαφύλαξη της 
υγείας όλων των πολιτών και τη στήριξη όλων των επιχειρήσεων,

Με εκτίμηση,
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