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:ΟΕΒΕΧίου
Προς:

Υπουργό Οικονομικών κ.ΧρήστοΣταικούρα
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.Άδωνη Γεωργιάδη
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.ΙωάννηΒρούτση
Υπουργό Υγείας κ.ΒασίληΚικίλια
Κύριοι,
Το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποίησε δελτίο τύπου με τίτλο «Κωδικοί Αριθμοί
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του
κορωνοϊού», διαβάζοντας το και μετά από εκτενή ανάλυση και επικοινωνία της
Ο.Ε.Β.Ε. Χίου με πολλούς Χιώτες επαγγελματίες θεωρούμε ότι είναι ζωτικής σημασίας
η τροποποίηση των μέτρων στήριξης αναλόγως με τους ΚΑΔ. Πολλές επιχειρήσεις
έχουν έναν κύριο ΚΑΔ αλλά και δευτερεύοντες που επίσης χρήζουν στήριξης.
Η Ο.Ε.Β.Ε. Χίου θεωρεί λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή των μέτρων
στήριξης και η εφαρμογή τους να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τους Κύριους ΚΑΔ των
επιχειρήσεων αλλά και τους δευτερεύοντες. Αποτελεί πραγματικότητα ότι υπάρχουν
επιχειρήσεις που ο κύριος ΚΑΔ τους δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δε χρειάζονται στήριξη αφού το εισόδημα τους είναι
μηδενικό.Αποτέλεσμα αυτού του «διαχωρισμού» είναι οι επαγγελματίες να μην
μπορούν να καλύψουν τα τρέχοντα έξοδα της επιχείρησης αλλά και της ίδιας τους της
οικογένειας.
Κατόπιν τούτου, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Χίου καλεί το
Υπουργείο Οικονομικών να πραγματοποιήσει εκ νέου προσεκτική έρευνα για την
ουσιαστική «βοήθεια» όλων των επαγγελματιών που βρίσκονται σε δυσμενή θέση λόγω
Κορωναιού και ζητά:






Οριζόντια μέτρα στήριξης για όλους τους αυτοαπασχολούμενους,
επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους ανεξαρτήτως ΚΑΔ με άμεση απόδοση
επιδόματος
Απαλλαγή ατομικών εισφορών ΕΦΚΑ για όσους μήνες διαρκέσουν τα μέτρα
περιορισμού του ιού χωρίς να χάνουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα
Αναστολή διακανονισμών ΕΦΚΑ, ΔΕΗ, δανειακών υποχρεώσεων κλπ
Προστασία επαγγελματικής στέγης για όσους μήνες διαρκέσουν τα μέτρα
περιορισμού του ιού
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Απαλλαγή φορολογικών υποχρεώσεων για όσο διαρκέσουν τα μέτρα περιορισμού
του ιού
Αναστολή τραπεζικών επιταγών που λήγουν το τρέχων χρονικό διάστημα αφού οι
περισσότεροι επαγγελματίες δε μπορούν να ανταποκριθούν
Τα μέτρα στήριξης να ισχύσουν και για το μήνα Μάιο αφού το κενό που έχει
δημιουργηθεί στην αγορά δεν θα καλυφθεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα
Για την Ο.Ε.Β.Ε. Χίου

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Παππάς Βασίλης
Κριμιζής Μιχαήλ
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