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Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2020 

Θέμα : «Αίηημα ένηαξηρ ηων επισειπήζεων ηος κλάδος θέπμανζηρ και ενέπγειαρ ζηα 

μέηπα ζηήπιξηρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ εξάπλωζηρ ηος κοπονοιού» 

Σρεη.      :   Λίζηα Ταθηηθώλ θαη Αξσγώλ κειώλ ηεο Έλσζεο 

 Αμηόηηκε Κύξηε Υπνπξγέ, 

Η  «Ένωση  Ελληνικών  Επιχειρήσεων  Θέρμανσης Ενέργειας»  (ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ.) 

απνηειεί Σσκαηείν, ηνπ νπνίνπ κέιε είλαη  επηρεηξήζεηο  πνπ  δξαζηεξηνπνηνύληαη  ζηνλ  ηνκέα  

ηεο  παξαγσγήο  θαη  εκπνξίαο  εηδώλ  ζέξκαλζεο, νηνπδήπνηε  ηύπνπ, είδνπο  θαη  ηερλνινγίαο, 

θιηκαηηζκνύ, εηδώλ ζπκπαξαγσγήο ζέξκαλζεο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζώο  επίζεο  θαη  

ζηνλ  ηνκέα  ηεο  αμηνπνίεζεο ηεο  ειηαθήο  ελέξγεηαο.  

Τα κέιε ηεο Έλσζήο καο, όπσο ην ζύλνιν ησλ εηζαγσγηθώλ, εμαγσγηθώλ θαη εηαηξεηώλ 

ρνλδξηθνύ εκπνξείνπ, πιήηηνληαη βαξηά από ηελ παξνύζα θξίζε δεκόζηαο πγείαο, ηα έθηαθηα 

κέηξα ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ θαη ηελ απόηνκε νηθνλνκηθή θαζίδεζε ηεο αγνξάο. Παξόηη ε 
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πιεηνςεθία ησλ κειώλ καο δελ ππάγεηαη ζηνπο ΚΑΓ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ πνπ 

έθιεηζαλ δπλάκεη ηεο από 17.03.2020 Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ΓΙα/ΓΠ.νηθ.19024/2020 

(ΦΔΚ 915 Β’), κε ηελ επηβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο πξνζσξηλήο απαγόξεπζεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ, όια καο ηα κέιε πιήηηνληαη ζαλάζηκα ηόζν από ηελ σο άλσ παύζε ιεηηνπξγίαο 

ησλ πειαηώλ καο όζν θαη από ηελ πιήξε αθηλεζία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ ηνκέα. Ωο απνηέιεζκα 

νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ καο βιέπνπλ κείσζε ηνπ ηδίξνπ ηνπο πιένλ ηνπ 80% θαη 

θηλδπλεύνπλ λα θιείζνπλ άκεζα αλ δελ πξνβνύλ ζε απνιύζεηο πξνζσπηθνύ γηα λα κεηώζνπλ ηα 

ιεηηνπξγηθά ηνπο θέξδε.  

Γεδνκέλνπ όηη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεώλ καο είλαη άθξσο 

απαξαίηεηε γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία  ησλ λνζνθνκείσλ (εγθαηαζηάζεηο ζσιελώζεσλ 

ηαηξηθώλ αεξίσλ γηα παξνρή νμπγόλνπ) θαη ησλ super market κε ηελ ηξνθνδνζία 

αληαιιαθηηθώλ ζε κεραλήκαηα ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνύ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ, 

θαζώο επίζεο θαη ησλ πδξαπιηθώλ θαη ςπθηηθώλ δηθηύσλ όζν θαη γηα ηηο επηζθεπέο βιαβώλ 

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη πδξαπιηθώλ δηαξξνώλ ηόζν ζε ιεηηνπξγνύζεο επηρεηξήζεηο όζν θαη 

ζε θαηνηθίεο, εμσζνύκαζηε λα ζπλερίδνπκε λα ιεηηνπξγνύκε κε πξνζσπηθό αζθαιείαο 

νδεγνύκελνη κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. Δπηπιένλ νη επηρεηξήζεηο 

καο έρνπλ πηνζεηήζεη από ηελ πξώηε ζηηγκή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξνηείλνληαη από ην 

Κξάηνο, ζπρλά κε ζεκαληηθή  νηθνλνκηθή ηνπο επηβάξπλζε όπσο ε εμνινθιήξνπ αλάιεςε ησλ 

εμόδσλ κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ καο πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπκε ηε ζπγθέληξσζε 

αλζξώπσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο.  

Αληηιακβαλόκαζηε όηη ην έξγν ηεο Πνιηηείαο ζε απηή ηε δύζθνιε ζηηγκή είλαη βαξύ θαη 

ζεσξνύκε ρξένο καο λα ζαο θξνύζνπκε ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ σο πξνο ηελ απώιεηα 

ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη ηελ νιηθή εμαθάληζε ηνπ θιάδνπ καο εάλ δελ ππάξμεη 

εθαξκνγή ησλ έθηαθησλ νηθνλνκηθώλ κέηξσλ ειάθξπλζεο πνπ αλαθνηλώζεθαλ ζηηο 18.03.2020 

ζηηο επηρεηξήζεηο καο.  Μεηά θαη ην ρζεζηλνβξαδηλό Γηάγγεικα ηνπ Πξσζππνπξγνύ θ. 

Μεηζνηάθε ζεσξνύκε δεδνκέλε θαη παξαθαινύκε γηα ηε ξεηή πεξίιεςε ησλ ΚΑΓ, ζηνπο 

νπνίνπο ππάγνληαη νη επηρεηξήζεηο καο, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πιήηηνληαη δξαζηηθά ιόγσ ηεο 

δηάδνζεο ηνπ θνξνλνηνύ πξνθεηκέλνπ λα ηύρεη εθαξκνγήο ε ηεηξάκελε αλαζηνιή ησλ 

θαηαβνιώλ ησλ θνξνινγηθώλ νθεηιώλ, ησλ δειώζεσλ ΦΠΑ, ησλ αζθαιηζηηθώλ καο 
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ππνρξεώζεσλ θαη λα καο ρνξεγεζεί ε έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

καο θαζώο θαη ην έθηαθην επίδνκα ζηνπο εξγαδνκέλνπο καο.    

Κύξηε Υπνπξγέ,  

Δθηηκώληαο όηη ζα εμεηάζεηε κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ιόγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο ξεπζηόηεηαο, ην δίθαην, εύινγν θαη επσθειέο γηα ηελ αγνξά θαη ηελ 

θνηλσλία αίηεκά καο, ηεινύκε ζε αλακνλή ηεο αληαπόθξηζήο ζαο. Απηνλόεηα  ε  Έλσζή  καο  

ηίζεηαη  ζηε  δηάζεζε  ηνπ  Κξάηνπο πξνηηζέκελε  λα  ζπλεηζθέξεη  ζην,  αλακθίβνια,  δύζθνιν  

έξγν  ζαο  γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παξνύζαο θξίζεο κε  θάζε κέζν  πνπ  δηαζέηνπλ  ηα  Μέιε  

ηεο. 

 

 Με εθηίκεζε  

 Γηα ηελ ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ.  

Ο Πξόεδξνο  Ο  Γεληθόο  Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

              Βαζίιεο Γησηόπνπινο 

  

Λεπηέξεο Φσηόπνπινο 

 

 

                                                

    


