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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 Διανύουμε τον πέμπτο μήνα της πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης. Οι τιμές της ηλεκτρικής 

ενέργειας και του φυσικού αερίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και ασκούν πληθωριστικές 

πιέσεις, που απειλούν την οικονομία , τα νοικοκυριά και την λειτουργία των επιχειρήσεων και των 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

 Όλες οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται από τις μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια με ζητούμενο 

πλέον την βιωσιμότητα τους.  

Το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει εκτοξευθεί από τον συνδυασμό της αύξησης των 

πρώτων υλών, των υλικών καθώς και από την αύξηση του ρεύματος, με αποτέλεσμα οι τιμές των 

προϊόντων να ανεβαίνουν συνεχώς. Πολλές επιχειρήσεις κινδυνεύουν με παύση εργασιών και 

διακοπή ρεύματος λόγω αδυναμίας καταβολής των οφειλόμενων.  

Το παραπάνω πρόβλημα μαζί με το νέο κύμα της πανδημίας απαιτεί την λήψη μέτρων για την 

στήριξη των επιχειρήσεων προς αποφυγή λουκέτων σε επιχειρήσεις του νομού μας, έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την τοπική μας οικονομία : 

mailto:epimelitirio@e-artas.gr
http://www.e-artas.gr/


                           
                                                                                                  

    

   

 -Διαγραφή οφειλών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία.  

-Παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις για επιλογή σταθερού τιμολογίου ώστε να περιοριστεί η 

εξάρτησή τους από την χρηματιστηριακή τιμή της ενέργειας. 

 -Μη επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αύξηση της τιμής της ενέργειας για το 

διάστημα της κρίσης. 

 -Αύξηση των δόσεων για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων σε 120 από 72. 

 -Μείωση του ΦΠΑ στο 6%.  

-Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.  

-Επαναφορά του μέτρου αναστολής σύμβασης εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις.  

-Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών.  

-Επαναφορά του μέτρου επιδότησης παγίων δαπανών.  

-Ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης όλων των εμπορικών και επαγγελματικών κλάδων με μη 

επιστρεπτέα προκαταβολή χωρίς απαγορευτικά κριτήρια.  

-Μη επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών.  

-Επιδότηση ενοικίου.  

-Επιδότηση εργαζομένων για επιχειρήσεις που σημειώνουν πτώση τζίρου λόγω περιορισμών.  

Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε στις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας. Σαν θεσμός θα 

βρισκόμαστε στην διάθεσή σας καταθέτοντας προτάσεις και προτείνοντας λύσεις για το καλό των 

επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της Ελληνικής οικονομίας. 

    

 

   Με εκτίμηση 

 

Ιωάννης Γκολομάζος 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            


