
  

     

 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

  

Θέμα: «Καταγγελίες πως κόβουν το ρεύμα σε κλειστές επιχειρήσεις» 

 

Η εστίαση είναι, ίσως, ο πιο «χτυπημένος» τομέας στην περίοδο της πανδημίας, με τους 

εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες να μην γνωρίζουν ακόμα πότε θα επανεκκινήσει ο 

κλάδος και με ποιες προϋποθέσεις. 

Σε αυτό το αβέβαιο πλαίσιο, η Ένωση Εστιατορίων και Συναφών Αττικής καταγγέλλει ότι 

σε πολλά κλειστά μαγαζιά κόβεται το ρεύμα και ζητά από την Κυβέρνηση την παρέμβασή 

της προς τη ΔΕΗ και τις άλλες εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας έτσι ώστε να σταματήσουν οι 

διακοπές ηλεκτροδότησης στις κλειστές -με κυβερνητική εντολή- επιχειρήσεις. 

Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους «Αν και όταν ανοίξουν τα καταστήματά μας, οι 

συνθήκες εργασίας μας, τα περιοριστικά μέτρα που θα ισχύσουν, αλλά και η καταναλωτική 

δυνατότητα των πελατών μας, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά την ήδη πολύ 

δύσκολη κατάσταση. 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο κλάδος της εστίασης είναι ο μοναδικός κλάδος ο οποίος 

πλήττεται σοβαρά, καταμετρώντας μέχρι στιγμής πολλές επαγγελματικές απώλειες, χρέη 

και έξαρση της ανεργίας. 

Τα χρέη έχουν ήδη αρχίσει να συσσωρεύονται και μια απλή αναστολή πληρωμών δεν 

φαίνεται να είναι αρκετή για να βοηθήσει πραγματικά τις επιχειρήσεις να αντέξουν άλλη 

μία οικονομική κρίση. Οι άνθρωποι της εστίασης θυσιάζονται για την επιβίωσή τους.» 

Όπως διαβάζουμε σε άρθρο του pagenews.gr «Σύμφωνα με επιχειρηματίες του χώρου, 

και το μέτρο που εξαγγέλθηκε για το νέο καθεστώς στήριξης των επιχειρήσεων υπό τη 

μορφή επιδότησης επί των παγίων δαπανών, δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα εάν δεν επανέλθει 

η ηλεκτροδότηση στα καταστήματα. Να τονιστεί, ακόμα,  ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά 

την επιδότηση ποσοστού των παγίων δαπανών επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν 

εντός του 2020, και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί έως σήμερα. 
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Στις πάγιες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται οι παροχές σε εργαζόμενους, οι ασφαλιστικές 

εισφορές, η ενέργεια, η ύδρευση, οι τηλεπικοινωνίες, τα ενοίκια, τα λοιπά λειτουργικά 

έξοδα, οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα. Το ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται ως 

ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση, και των 

ενισχύσεων που έχει λάβει.»  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως το Μάρτιο ο Υπουργός ενθάρρυνε τη ΔΕΗ 

και τις λοιπές εταιρείες να στηρίξουν τους πολίτες που πλήττονται και το Μάιο του 2020 

υπήρξε κυβερνητική δέσμευση για επανασύνδεση του ρεύματος σε όσους πολίτες 

αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ και όλες οι εταιρείες παροχής 

ενέργειας να σταματήσουν τις διακοπές ηλεκτροδότησης και τις απενεργοποιήσεις 

των μετρητών από τα καταστήματα εστίασης όσο διαρκεί η πανδημία; 

2. Υπάρχει πρόβλεψη για διακανονισμούς οφειλόμενων λογαριασμών για τα 

καταστήματα εστίασης, από όλες τις εταιρείες παροχής ενέργειας; 

3. Προβλέπεται αφαίρεση των Δημοτικών Τελών από όλους τους λογαριασμούς και 

από όλες τις εταιρείες παροχής ενέργειας, για το χρονικό διάστημα που παραμένουν 

κλειστά τα καταστήματα εστίασης με κυβερνητική εντολή; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




