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Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ,  

 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα γηλόκαζηε δέθηεο ελόο κεγάινπ θύκαηνο παξαπόλωλ από ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ 

Ννκνύ καο ζρεηηθά κε ηηο απμήζεηο ηνπ ξεύκαηνο. Σα δπζβάζηαρηα πνζά πνπ θαινύληαη λα πιεξώζνπλ 

κεηαθξάδνληαη ζε απνγνήηεπζε θαη απόγλωζε γηα ην κέιινλ ηωλ επηρεηξήζεωλ ηνπο.  

 

Με ηελ παξνύζα ινηπόλ επηζηνιή ζα ζέιακε λα ζαο επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζρεηηθά κε ηελ ξαγδαία 

αύμεζε ινγαξηαζκώλ ηνπ ξεύκαηνο κε ηηο νπνίεο επηβαξύλνληαη νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο καο θαη όρη 

κόλν. 

 

Οη κεγάιεο αλαηηκήζεηο ζηελ ελέξγεηα έρνπλ επηβαξύλεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό όιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηδηαίηεξα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε δπζκελή αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, απεηιώληαο έληνλα ηελ 

βηωζηκόηεηά ηνπο. Σα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαζώο ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο έρεη 

εθηνμεπζεί. 
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Πιένλ ηεο επηβάξπλζεο από ηελ θαηαλάιωζε ξεύκαηνο, ππάξρεη αύμεζε ηωλ πξώηωλ πιώλ θαη ηωλ πιηθώλ 

κε ζπλέπεηα όιεο απηέο νη απμήζεηο λα πξνζκεηξεζνύλ ζηελ ηειηθή ηηκή ηνπ πξνϊόληνο, θάηη ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγήζεη ζαλ ληόκηλν όζνλ αθνξά ηελ αληαγωληζηηθόηεηα θαη ηελ θαηαλάιωζε.  

 

Όπωο αληηιακβάλεζηε, ε ζηήξημε ηωλ επηρεηξήζεωλ ζε απηή ηελ δεδνκέλε ζηηγκή είλαη επηβεβιεκέλε. Μόλν 

έηζη, ζα κπνξέζνπλε νη επηρεηξήζεηο καο λα αλαζάλνπλ θαη λα θνηηάμνπλ κπξνζηά. Δλδεηθηηθά, ην 

Δπηκειεηήξην Κνξηλζίαο πξνηείλεη κέηξα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αληηζηαζκηζηηθά ηωλ 

απμήζεωλ θαη λα βνεζήζνπλ ηελ αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηωλ επηρεηξήζεωλ επ’ωθειεία όιωλ: 

 Γπλαηόηεηα ππαγωγήο ζην θαζεζηώο κεηωκέλωλ ρξεώζεωλ ζην εηδηθό ηέινο κείωζεο 

εθπνκπώλ αεξίωλ ξύπωλ γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο.  

 Δπηρνξήγεζε κέξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ πηώζε ηνπ ηδίξνπ ηελ 

πεξίνδν ηωλ απμεκέλωλ ρξεώζεωλ.  

 Μείωζε ηωλ αληηζηαζκηζηηθώλ ηειώλ ηωλ ΟΣΑ πνπ επηβαξύλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο 

ξεύκαηνο ή επηδόηεζε απηώλ. 

 Γπλαηόηεηα επέθηαζεο ηνπ ρξόλνπ απνπιεξωκήο ηωλ ινγαξηαζκώλ κε ηηο απμεκέλεο  ηηκέο 

ηνπ ξεύκαηνο έωο θαη 6 κήλεο από ηελ έθδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ έηζη ώζηε λα ξπζκηζηεί ε 

απνπιεξωκή ηνπο.  

 Γπλαηόηεηα ζηαζεξνύ ηηκνινγίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ώζηε λα πεξηνξηζηεί ε εμάξηεζε ηεο 

ελέξγεηαο από ηηο ππέξκεηξεο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηεο αλαηηκήζεηο. 

 

Γηαπηζηώλνληαο ηελ δνθεξή θαηάζηαζε πνπ ηείλεη λα δηακνξθωζεί ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη 

πξαγκαηηθόηεηα γηα ην κέιινλ ηωλ επηρεηξήζεωλ, δεηνύκε από ηελ  θπβέξλεζε λα κεξηκλήζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ αλάπηπμε ζηελ νηθνλνκία καο.  

 

Έρνληαο εκπηζηνζύλε ζηελ θπβέξλεζε επειπηζηνύκε όηη ηα πξνβιήκαηα ζα αληηκεηωπηζηνύλ θαηάιιεια θαη 

άκεζα, εμαζθαιίδνληαο ηελ βηωζηκόηεηα ηωλ επηρεηξήζεωλ θαη ζπλεπώο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπο.  

 

Με εθηίκεζε, 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Επηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο 

Παλαγηώηεο Λνπδηώηεο 

                         

                                                                                                                                                        


