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Κοινοπ.:  
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Κύριε Υπουργέ,  

Μετά την δεκαετή οικονομική κρίση, την διετή κρίση λόγω πανδημίας και την ενεργειακή 
κρίση, έρχεται τώρα και η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να απογειώσει τις τιμές της 

ενέργειας.  

Οι υπέρογκες αυξήσεις των λογαριασμών της ΔΕΗ, από τις οποίες επιβαρύνεται η 
μικρομεσαία επιχείρηση, έχουν ως αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή να ανταποκριθεί στα 

συσσωρευμένα οικονομικά βάρη.  

Οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, που το σημαντικότερο στοιχείο του κόστους 
λειτουργίας τους είναι η ενέργεια, χάνουν σταδιακά την ανταγωνιστικότητά τους. Πέρα από 

τις παραπάνω επιβαρύνσεις θα πρέπει να συνυπολογίσουμε την αύξηση των πρώτων υλών , 

των υλικών συσκευασίας και των βοηθητικών υλών. Όλες αυτές οι αυξήσεις μεταφέρονται 

στην τελική τιμή των προϊόντων με αλυσιδωτές προεκτάσεις που αφορούν στην 

ανταγωνιστικότητα και την κατανάλωση.  

Από την ημέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του Επιμελητηρίου  έχουμε στείλει επιστολές με 
τις οποίες ζητάμε την αναβάθμιση του δικτύου στην περιοχή μας , ενώ συγχρόνως έχουμε 

επισημάνει την μειονεκτική θέση που βρίσκονται οι επιχειρήσεις μας, ώστε να στερούνται 

ακόμη και βασικές υποδομές που μειώνουν συνολικά την ανταγωνιστικότητά τους.  

Για να αποφύγουμε τα χειρότερα, θα πρέπει άμεσα με στοχευμένες δράσεις να  

μετριάσουμε τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίς να το θέλουν βρέθηκαν 
έρμαια στην ενεργειακή κρίση και βλέπουν να επιδεινώνονται καθημερινά τα ήδη 

υπάρχοντα προβλήματα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας.  

 

 
 
 
 

 



  
 

 
 

 

                                                     

   

Πρέπει άμεσα και με χρήματα του Ταμείου Ανάπτυξης ή ΕΣΠΑ να χρηματοδοτηθεί η 
αναβάθμιση του δικτύου της ΔΕΗ στην περιοχή μας, η οποία είναι ειδικών συνθηκών και 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από την πολιτεία.  

Η ανυπαρξία των υποδομών αγγίζει τα όρια του μη θεμιτού ανταγωνισμού, με  

αποτέλεσμα να έχουμε υστέρηση των επενδύσεων και στη συνέχεια να έρχονται τα λουκέτα 
που όλοι απευχόμαστε. 

Προτείνουμε επίσης:  

-Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις επιχειρήσεις που υιοθετούν 

net metering.  

-Θεσμοθέτηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας (αντικατάσταση ενεργοβόρου, 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού) και ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους εγκατάστασης.  

-Θεσμοθέτηση διαδικασίας εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερες 
από έξι δόσεις.  

-Καθιέρωση των υποχρεωτικών σταθερών τιμολογίων για τους μικρούς καταναλωτές.  

-Επιδότηση κατά 50% του εκάστοτε διαφοροποιούμενου τιμολογίου των επιχειρήσεων.  

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αναλάβετε σημαντικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των 
προβλημάτων μας, καθώς κινδυνεύει η επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας. 

 

 

Με εκτίμηση 

Ιωάννης Γκολομάζος 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας 

 


