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Νίκαια, 21 Mαρτίου 2020
Αρ. πρωτ. 125
Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Υπόψιν κου Χρήστου Σταϊκούρα
Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Υπόψιν κου Αδωνι Γεωργιάδη
Προς το Υπουργείο Εργασίας
Υπόψιν κου Ιωάννη Βρούτση
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Θα θέλαμε να σας μεταβιβάσουμε την ειλικρινή μας συμπαράσταση , στο δύσκολο και
απαιτητικό αγώνα τον οποίον δίνει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής ,με απόλυτη επιτυχία.
Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την μεγάλη μας ανησυχία ,
η οποία πολλαπλασιάζεται λόγω των δεδομένων συνθηκών.
H επιλογή των επιχειρήσεων πού πλήττονται από την οικονομική συγκυρία, λόγω των
συνεχόμενων μέτρων κατά της εξάπλωσης τού κορωνοϊoύ στη χώρα μας ,πιστεύουμε ότι
δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τις επιχειρήσεις πού σταματούν τη λειτουργία τους με
κυβερνητική εντολή ή που αναφέρονται στη λίστα με τους ΚΑΔ της 20/3/2020, αλλά στο
σύνολο των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν μεγάλη πτώση τζίρου.
Η πτώση του τζίρου των δικών μας επιχειρήσεων με ΚΑΔ 1082, 1052, 1072, 4724 και
1071 (που σε ορισμένες περιπτώσεις μελών μας αγγίζουν ακόμα και το 70% )
οφείλεται στο ότι τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις του κλάδου των ζαχαρωδών
δεν είναι προϊόντα «λίστας», αλλά «αυθόρμητης αγοράς». Αυτό σημαίνει ότι η
κατανάλωσή τους ελαχιστοποιείται δραματικά στις παρούσες συνθήκες. Εκτός αυτού,
πολλά από τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις μας και απευθύνονται στην
πασχαλινή και στην τουριστική αγορά, θα παραμείνουν αδιάθετα στις αποθήκες μας, με
ότι κόστος συνεπάγεται αυτό για τους προμηθευτές μας και το προσωπικό μας. Επίσης οι
εταιρίες μας δέχονται πολύ σοβαρό πλήγμα στον τομέα των εξαγωγών, εξαιτίας
ακυρώσεων των παραγγελιών, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας σε πανευρωπαϊκό αλλά
και σε παγκόσμιο επίπεδο .
Λόγω της μηδενικής ζήτησης και του συνεπακόλουθου μεγάλου στοκ εμπορευμάτων που
ήδη υπάρχει στις αποθήκες μας, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε την παραγωγή μας με

τον ρυθμό που είχαμε προγραμματίσει. Κατά συνέπεια προχωρούμε σε ελαχιστοποιημένη
παραγωγή για ένα χρονικό διάστημα ή πολλοί από εμάς αναγκαζόμαστε να την
διακόψουμε. Στόχος μας είναι να επιβιώσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις υπάρχουσες
δυσκολίες , μένοντας, όσο μας επιτρέπουν οι συνθήκες, συνεπείς στις υποχρεώσεις μας
με το δημόσιο, τις τράπεζες και τους προμηθευτές , αλλά προπαντός χωρίς να
εξαναγκαστούμε να προβούμε σε μείωση προσωπικού.
Σας ζητάμε να κατανοήσετε τη δυσχερή οικονομική μας κατάσταση και να συμπεριλάβετε
τις επιχειρήσεις μας στα μέτρα στήριξης που λαμβάνετε .
Με τιμή,
Πρόεδρος

Ιωάννης Λαγός

Η Γενική Γραμματέας

Βασιλική Χριστοπούλου
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