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Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Υπουργού κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Θα θέλαμε αρχικά να σας ευχαριστήσουμε για την συνάντησή μας αυτήν και για την
δυνατότητα που μας δίνετε να σας εκθέσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις του κλάδου μας. Είμαστε η Ένωση Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών
Ελλάδος (ΕΒΒΖΕ), έχουμε συσταθεί το έτος 1932 και εκπροσωπούμε έναν σημαντικό
αριθμό μικρομεσαίων, κυρίως, επιχειρήσεων παλαιότερων αλλά και νεοϊδρυθέντων, από
όλη την Ελλάδα, οι οποίες επιχειρούν στην Ελληνική επικράτεια, απασχολούν αρκετό
εργατικό δυναμικό και παράγουν με μεράκι και φροντίδα ζαχαρώδη προϊόντα (σοκολάτες,
καραμέλες, παστίλιες, ζελέδες, κουφέτα, φρουΐ γλασσέ, χαλβάδες, μαρμελάδες,
σιροπιαστά, κουλουράκια, βουτήματα, τρούφες, επικαλυμμένα σοκολατοειδή κ.ά.).
Δράττουμε την ευκαιρία της συνάντησης μας προκειμένου να σας εκθέσουμε τα θέματα
που μας απασχολούν και δυστυχώς, παρά τις πολύ καλές προθέσεις όλων μας,
δυσχεραίνουν καθημερινά την εργασία μας.
1. Το Προεδρικό Διάταγμα με ΦΕΚ 114/Α’/2018, το οποίο εγκρίθηκε με το υπ’
αριθμ. 59/2018 και με το οποίο επανακαθορίζονται οι κατηγορίες και το
περιεχόμενο των χρήσεων γης, πλήττει καίρια τις μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (άρθρα 3 και 4) που δραστηριοποιούνται σε περιοχές
χαρακτηρισμένες ως «Γενική Κατοικία».
2. Σε ότι αφορά την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, ζητούμε την βελτίωση των
μεθόδων της γνωστοποίησης των όρων της άδειας προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να λάβουν γνώση και προτείνουμε την
ενεργοποίηση της εφαρμογής open gov για τον σκοπό αυτό.
3. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η ουσιαστική διευκόλυνση
χρηματοδοτήσεων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ο τρόπος διάθεσης
χρηματοδότησης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, ακόμα και
μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, έχει γίνει πολύ δύσκολη υπόθεση λόγω των
πολύ αυστηρών κριτηρίων, όρων και εγγυήσεων που ζητούν οι τράπεζες.
Επιθυμία μας είναι να υπάρχει ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, ώστε να μπορούν να
εκσυγχρονιστούν οι μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας μας και να
γίνονται ανταγωνιστικές έναντι των αντίστοιχων των ξένων χωρών.

4. Το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων είναι αρκετά μεγάλο ( σύμφωνα με τον
ΟΟΣΑ έχουμε το υψηλότερο κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Τα έξοδα που
προκύπτουν είναι δυσανάλογα μεγάλα για τις μικρές επιχειρήσεις. Όσοι
θέλουν να είναι σύννομοι, οφείλουν να είναι εγγραμμένοι σε διάφορα μητρώα
ή οργανισμούς (Μητρώο ανακύκλωσης, Μητρώο παραγωγών συσκευασιών,
ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια κλπ). Αποτέλεσμα αυτού, είναι ο κάθε επιχειρηματίας
να αφιερώνει σημαντικό χρόνο και κόστος σε διαδικασίες εγγραφής,
παρακολούθησης και συνδρομές αντί να ασχολείται απερίσπαστος με την
παραγωγική διαδικασία.
5. Ένας άλλος παράγοντας που επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητά, είναι το
υπέρογκο κόστος των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες είναι από τις
υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε σημαντικό να βρεθεί τρόπος
να αντιμετωπιστεί η αδήλωτη εργασία σε όλους τους επαγγελματικούς
χώρους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων για το κράτος
και κατά συνέπεια την ικανοποίηση των αιτημάτων για μείωση των εισφορών
που ισχύουν σήμερα. Η ψήφιση αυστηρότερων νόμων που αφορούν την
αποπληρωμή της ΑΠΔ αναφέρεται και πάλι σε εκείνους που δηλώνουν
κανονικά τους εργαζομένους τους και πληρώνουν τις εισφορές τους και όχι
τους παραβάτες.
6. Δεχόμαστε πολλαπλούς ελέγχους από διάφορες υπηρεσίες (ΕΦΕΤ, Χημείο του
κράτους, Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας, Διεύθυνση Βιομηχανίας, μικτά
κλιμάκια) χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για το ποιοι
ελέγχουν, τι ελέγχουν και πως ελέγχουν. Έχει παρατηρηθεί ακόμα και το
φαινόμενο να υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των υπηρεσιών για
το ίδιο συμβάν. Επιθυμούμε να υπάρξει συγκέντρωση και κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (θα αναφέρονται
όλοι οι νόμοι που ισχύουν για τον συγκεκριμένο κλάδο). Προτείνουμε οι
έλεγχοι να γίνονται στοχευμένα, ίσως και υπό μορφή check list, και οι όροι
αυτοί να είναι αναρτημένοι στο site του ελέγχοντα φορέα. Έτσι αποφεύγονται
οι αλληλοκαλύψεις ελέγχων και ίσως η υπέρβαση καθήκοντος. Ας ληφθεί
υπόψη ότι σε αρκετές υπηρεσίες οι ελέγχοντες υπάλληλοι πριμοδοτούνται με
το 50% του προστίμου. Εν τούτοις, αν και έχει υπάρξει βελτίωση, το γεγονός
ότι βρισκόμαστε στην 58η θέση της κατάταξης της διαφθοράς στους πίνακες
της Διεθνούς Διαφάνειας αποτελεί πρόβλημα.
7. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας την επιθυμία όλων μας για
βελτίωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών μας μέσω επιδότησης της
συμμετοχής μας σε εθνικά περίπτερα τόσο σε διεθνείς όσο και σε εσωτερικές
κλαδικές εκθέσεις, όπως συμβαίνει με χώρες που μας ανταγωνίζονται στην
παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων (Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία κα)
Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας και ευελπιστούμε ότι θα πορευτούμε μαζί στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και στην δημιουργία ευνοϊκότερων
όρων παραγωγής για τις πολυάριθμες, αλλά πολύ σημαντικές, σε αριθμό και προσφορά,
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με εκτίμηση,
Πρόεδρος

Ιωάννης Λαγός

Η Γενική Γραμματέας

Βασιλική Χριστοπούλου

