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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Ένταξη του ΚΑΔ αρτοποιών στα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης
Βιώνουμε μια σοβαρή και πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση με την εξάπλωση του ιού
covid 19. Οι συνέπειες της εν λόγω πανδημίας εκτός του τομέα της Υγείας, είναι
σοβαρές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Η επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα η μικρομεσαία, έχει πληγεί ιδιαίτερα, είτε με
αναγκαστικό κλείσιμο της επιχείρησης, είτε με τη λειτουργία της σε νέες συνθήκες
μειωμένου τζίρου, προσφέροντας όμως σημαντικό κοινωνικό έργο.
Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε λίστα KAΔ (κωδικός αριθμός δραστηριότητας), που αφορά
κλάδους που πλήττονται από την υγειονομική κρίση και χρίζουν έκτακτης στήριξης,
μέσω συγκεκριμένων μέτρων.
Στη λίστα αυτή δεν περιλαμβάνεται ο κλάδος αρτοποιών, που ναι μεν λειτουργούν οι
επιχειρήσεις τους, αλλά με μειωμένο τζίρο περί το 70%, όπως αναφέρει και η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αρτοποιών σε σχετική ανακοίνωση. Επίσης και η Συντεχνία
αρτοποιών Μεσσηνίας αναφέρει σχετικά.
Σημειώνουμε επίσης, ότι και ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη
οριζόντιας στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις συνέπειες της
Πανδημίας.
Με δεδομένο ότι:
Yπάρχει ανάγκη στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας,
Η μη λειτουργία ξενοδοχείων, καταστημάτων εστίασης κλπ, έχει συνέπειες στο τζίρο
των αρτοποιείων,
Καλούνται σε συνθήκες μειωμένου τζίρου να είναι συνεπείς στις ασφαλιστικές και
φορολογικές υποχρεώσεις τους,
Σε δύσκολες συνθήκες παρέχουν κοινωνικό έργο.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σκοπεύει η Κυβέρνηση να εντάξει στη λίστα ΚΑΔ που θα στηριχθούν με συγκεκριμένα
έκτακτα μέτρα και τον κλάδο των αρτοποιείων;
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