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 Αθήνα, 6/4/2020 

Προς: 

Όλες τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του δικτύου της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 

 

Κοιν.: 

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, minister.sec@mnec.gr 

Υφυπουργό Ανάπυξης και Επενδύσεων, yfyp.np@mnec.gr 

ΥΠΑΝΕΠ, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, gsecggb@gge.gr και ggb1@gge.gr  

Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, info@sev.org.gr  

Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, info@sbe.org.gr  

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Ζούμε μία κατάσταση πρωτόγνωρη για τη χώρα μας και ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα. Μέσα σε 

λίγες εβδομάδες, η πανδημία του κορονοϊού έχει γίνει μία παγκόσμια κρίση με πρωτοφανείς 

επιχειρηματικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Στην ΕΤΒΑ, δύο είναι οι προτεραιότητές μας αυτό το 

διάστημα: η υγεία των στελεχών της εταιρείας και η συνέχιση της εξυπηρέτησης των αναγκών των 

εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε όλες τις ΒΙ.ΠΕ. του δικτύου μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρόλος μας 

είναι σημαντικός για την ομαλή λειτουργία μεγάλου μέρους της επιχειρηματικής κοινότητας, και 

ειδικότερα της Βιομηχανίας.  

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι συνεργάτες μας που υποστηρίζουν τοπικά τις Βιομηχανικές 

Περιοχές συνεχίζουν να πηγαίνουν σε αυτές, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προστασίας, όπως 

ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Αρχές, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ανθρώπους με τους 

οποίους έρχονται σε επαφή, όποτε αυτό απαιτείται. Ταυτόχρονα, έχουμε ήδη προβεί σε όλες τις αναγκαίες 

ρυθμίσεις ώστε η διοικητική λειτουργία της εταιρείας να συνεχίζεται κανονικά εξ αποστάσεως. Όλοι 

οι συνεργάτες με τους οποίους ήσασταν σε επικοινωνία για θέματα που αφορούν την εταιρεία σας 

παραμένουν διαθέσιμοι για ό,τι χρειαστείτε.   

Αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπίζουν και οι ίδιες 

δυσκολίες στη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και σημαντική πτώση του τζίρου τους. 

Επιθυμία μας είναι να τις διευκολύνουμε κατά το δυνατόν, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που 

γίνεται για την άμβλυνση των επιπτώσεων της παρούσας κρίσης. Για τον λόγο αυτόν, η ΕΤΒΑ δίνει τη 

δυνατότητα εξάμηνου διακανονισμού για την εξόφληση των κοινοχρήστων β’ τριμήνου, για ποσά άνω των 

€1500. Η δυνατότητα αυτή δίνεται σε όσες εγκατεστημένες επιχειρήσεις με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

για τον οποίο έχουν ανακοινωθεί μέτρα στήριξης το επιθυμούν, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές 

από παλαιότερα τιμολόγια.  

Η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί για κάποιες εβδομάδες ακόμα. Οι 

πραγματικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στην ευρύτερη οικονομία, είναι ακόμα δύσκολο να υπολογιστούν,. Όλοι 

ανησυχούμε για τις οικογένειές μας - τα παιδιά μας, τους γονείς και τους συγγενείς μας - τους φίλους μας, 

τους συναδέλφους και την προσωπική μας ασφάλεια.  
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Από την πλευρά μας ως ΕΤΒΑ, όλη η εταιρεία και εγώ προσωπικά είμαστε δίπλα σας για ό,τι χρειάζεται 

για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των ΒΙ.ΠΕ. και την υποστήριξη της επιχείρησής σας αυτή την 

περίοδο.  

Θα τα καταφέρουμε! 

Αθανάσιος Ψαθάς 

 

 

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 

 


