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ΕΠΕΙΓΟΝ–ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

 

Θέμα: Ένταξη συμπληρωματικών ΚΑΔ  σε αυτούς που πλήττονται από την 

εξάπλωση του κορωνοϊού 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Σε συνέχεια των μέχρι τώρα Αποφάσεων για την εξειδίκευση των αναμφίβολα 

σημαντικών μέτρων στήριξης συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας 

των επιχειρήσεων, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε την άποψή μας ότι μόνο η 

οριζόντια στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας που έχουν σημαντική 

μείωση του κύκλου εργασιών από την 1η Μαρτίου μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα από 

τον ΚΑΔ στον οποίο εντάσσονται, μπορεί να καλύψει τις επιτακτικές ανάγκες των 

επιχειρήσεων. 

 

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων έχει γίνει αποδέκτης πολλών διαμαρτυριών από Μέλη του 

τα οποία πλήττονται σοβαρά - και ορισμένα από αυτά έχουν αναστείλει τη 

λειτουργία τους – και δεν συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, άρα δεν 

μπορούν να τύχουν οικονομικής υποστήριξης και της αξιοποίησης των όποιων 

άλλων μέτρων. 

 

Ο αποκλεισμός αυτό προκαλεί προφανώς αδικίες εις βάρος πολλών  παραγωγικών 

και εξαγωγικών επιχειρήσεων  που παράγουν ή/και εμπορεύονται προϊόντα ή 

παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, ή υπολειτουργούν ή 

έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τος λόγω της επιβολής των μέτρων στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό, ή είναι προμηθευτές του Δημοσίου.  

 

Σε κάθε περίπτωση, ενδεικτικά αναφέρουμε, αποκλεισμένους ΚΑΔ που έχουν 

εντοπισθεί από Μέλη μας, οι οποίοι παρακαλούμε να συμπεριληφθούν στην 

επιβεβλημένη εκ μέρους σας διεύρυνση των μέχρι τώρα ΚΑΔ: 46.74.13.11, 70.22.00, 

70 22 13 00, 70.22.12.13, 70.22.12.14, 70.22.12.10, 15.89.14.00, 46.73.16, 51.38.00.00, 

23.61, 23.62, 43.99.90, 46.13.12, 46.73.14, 46.73.16, 47.52.42, 47.52.49, 47.91.42, 

mailto:info@seve.gr
http://www.seve.gr/
mailto:ministeroffice@minfin.gr
mailto:minister.sec@mnec.gr
mailto:yfyp.fpdp@minfin.gr
mailto:d.secretary@mnec.gr


 

47.92.46, 47.91.47, 47.91.49, 71.12.18, 70.64.0, 10.84.12.01, 10.89.19.00 74.75.0, 

46.38.00.00, 31.62.11.01, 46.38.49.20, 66.19.91.00, 10.39.22.01. 

 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας και να συγχαρούμε την 

Κυβέρνηση για την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα με τις οποίες έχει διαχειριστεί 

μέχρι τώρα την πρωτοφανή παγκόσμια κρίση, και δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε 

κάθε μέτρο και πρωτοβουλία με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλότητας και τον 

περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας στη χώρα μας.   

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Για τον 

ΣΕΒΕ 

 

 
Δρ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 


