Φύλλο Υποβολής Απόψεων- Θέσεων

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ SUSTAINABLE GREECE 2020
1. Ποια μέτρα προτείνετε να συμπεριληφθούν σε νομοθετικό/ρυθμιστικό επίπεδο για την άρση
των υφιστάμενων εμποδίων;
Με γνώμονα ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece
2020, αποσκοπούν στην ανεύρεση μέσων, εργαλείων και δομών που θα εξασφαλίσουν την βιώσιμη
ανάπτυξη απαιτείται να γίνουν ειδικές αναφορές στην Οικονομία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία,
αναφορές απολύτως απαραίτητες, δεδομένου ότι αποτελούν το αδιαίρετο τρίπτυχο ανάπτυξης της.
Αποτελεί όμως πρωταρχικό καθήκον μας να πείσουμε την Πολιτεία να καταρτίσει Επιχειρηματικό
σχέδιο που σε γενικές αρχές να κινηθεί στους ακόλουθους άξονες:













Εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης
Περιφερειακή και Εθνική χωροθέτηση Βιομηχανικών περιοχών.
Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας με την διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των
επενδύσεων με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή.
Παρέμβαση στα όργανα της ΕΕ ,με επιχείρημα την κρίση, για αναθεώρηση και εξορθολογισμό του
Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων εν όψει του νέου ΕΣΠΑ.

Βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.
Καταγραφή της δέσμης αντικινήτρων που αποτελούν τείχη που φράζουν τον δρόμο προς την
ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Ενεργοποίηση και εφαρμογή στην πράξη των αποτελεσμάτων της έρευνας για την
διευκόλυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών .
Επεξεργασία νέου ΓΟΚ για τα βιομηχανικά κτίρια.
Θεσμοθέτηση πάγιας και απαρέγκλιτης διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ εξαγωγών.
Ταχύτερη εκδίκαση φορολογικών και αστικών υποθέσεων.

2. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζετε στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την
κοινωνική συνοχή;

Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί βασικό στόχο της πολιτείας.






Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν εδώ και αρκετά χρόνια αναπτύξει και διαρκώς αναπτύσσουν
προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας τα οποία στοχεύουν στην επαφή την ανάπτυξη των
σχέσεων τους και τον διάλογο με τις κοινωνίες του τόπου εγκαταστάσεως τους. Παράλληλα ενισχύουν
την παρουσία τους με τις ακόλουθες ενέργειες:
Φροντίζουν να προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα εντόπιους.
Φροντίζουν να καλύπτουν τις ανάγκες τους, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, από την τοπική αγορά.
Φροντίζουν να αναπτύσσουν κοινωνική, ανθρωπιστική και χορηγική δράση.
Φροντίζουν να καταστήσουν τους εργαζόμενους τους πρέσβεις καλής θελήσεως στην τοπική κοινωνία.
Η ανωτέρω πολιτική ενισχύει την τοπική Οικονομία, το εισόδημα των κατοίκων συμβάλει στην
άμβλυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή.
Ωστόσο , η παρατεταμένη κρίση , η μεγάλη ανεργία και η μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων, έχει
διαταράξει την κοινωνική συνοχή και έχει οδηγήσει μικρό μέρος της κοινωνίας να δυσπιστεί ,και να
υποβαθμίζει την προσφορά τους

3. Ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στη προσπάθεια περιβαλλοντικής συμμόρφωσης
και εν γένει της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης πόρων; Πόσο επαρκές
κρίνετε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και ποιες προτάσεις έχετε για τη βελτίωσή του
Αν και έχουμε εισάγει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στο Εθνικό μας Δίκαιο, δεν ακολουθούμε την
επιστημονική της πρακτική αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων αλλά ούτε και την Αρχή της,
δηλαδή την χρήση καθαρών τεχνολογιών που δεν συνεπάγονται υπερβολικό οικονομικό κόστος. Έτσι
οι Υπηρεσίες συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων δεν συστάθηκαν ποτέ ή δεν λειτουργούν και τα
τιθέμενα από την νομοθεσία περιβαλλοντικά και χρονικά όρια είναι ανέφικτα και ο εξορθολογισμός
τους και η δημιουργία των κατάλληλων από την κείμενη νομοθεσία υποδομών είναι το ζητούμενο.
Οι προκλήσεις λοιπόν, που αντιμετωπίζονται από τη σημερινή βιομηχανία είναι οι παρακάτω:
 Έλλειψη υποδομών διάθεσης στερεών βιομηχανικών αποβλήτων
 Έλλειψη υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων και ομβρίων σε κεντρικό επίπεδο για την
επίτευξη οικονομιών κλίμακας
 Έλλειψη υποδομών αποτέφρωσης οργανικών βιομηχανικών αποβλήτων
 Έλλειψη ξεκάθαρου πλαισίου χρήσεων γης
 Καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης που παραμένει εξαιρετικά χρονοβόρο και ανούσια
απαιτητικό ως προς τις πληροφορίες που απαιτούνται
 Ανεπαρκείς και επιλεκτικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί που δεν διασφαλίζουν τη λειτουργία της
ελεύθερης αγοράς και δημιουργούν στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο απαιτεί μία συνεχή βελτίωση και τροποποίηση με στόχο τη μείωση
του κόστους αδειοδότησης, την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και κυρίως, τη θεσμοθέτηση
ξεκάθαρου πλαισίου λειτουργίας για τις μεταποιητικές δραστηριότητες.
4. Ποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες μπορούν σήμερα να αναληφθούν με σύμπραξη ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα για τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της
καινοτομίας και της διαφάνειας;
Θεωρούμε κορυφαία αναπτυξιακή πρωτοβουλία την θεσμοθέτηση Επιχειρηματικών Πάρκων, ιδιαίτερα
στις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό εγκατεστημένων
επιχειρήσεων. Με την θεσμοθέτηση των Επιχειρηματικών Πάρκων θα αναπτυχθούν αναγκαστικά οι
αναγκαίες υποδομές για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων και θα εξασφαλίσουν τη
χωρική οργάνωση και τις αντίστοιχες χρήσεις γης.

Η ανάπτυξη αυτών των Επιχειρηματικών Πάρκων μπορεί να αποτελέσει πρότυπο συνεργασίας και
συγχρηματοδότησης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.
Πιστεύουμε ότι έτσι θα καταστεί δυνατή η κατασκευή των απαιτουμένων υποδομών που συνιστούν
προαπαιτούμενα για την βιώσιμη εξυγίανση και ανάπτυξη των περιοχών αυτών και θα προσελκύσουν
από την ύπαρξή τους και μόνον σημαντικές νέες επενδύσεις.
Οι υποδομές αυτές είναι οι ακόλουθες:
1. Υδροδότηση των επιχειρήσεων με νερό κατάλληλο για την παραγωγική διαδικασία των
επιχειρήσεων
2. Πόσιμο νερό για τους εργαζόμενους.
3. Οδικό δίκτυο και κόμβοι προσπέλασης.
4. Κεντρική μονάδα επεξεργασίας υγρών και δίκτυο αστικών και προεπεξεργασμένων
βιομηχανικών αποβλήτων.
5. Δίκτυο συλλογής όμβριων.
6. Σύστημα διάθεσης και διαχείρισης στερεών βιομηχανικών αποβλήτων
Το τελικό αποτέλεσμα συνοψίζεται στα ακόλουθα:
 Στην άρση όλων σχεδόν των εμποδίων.
 Περιορίζουν την ανεργία.
 Αυξάνεται το ΑΕΠ Της ευρύτερης περιοχής και της χώρας.
 Αναπτύσσουν και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.
 Εξαλείφουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα
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