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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο ππόεδπορ ηηρ Κενηπικήρ Ένυζηρ Δπιμεληηηπίυν Δλλάδορ και ηος ΔΒΔΑ κ. 

Κυνζηανηίνορ Μίσαλορ επιζκέθθηκε ζήμεπα ηο Μέγαπο Μαξίμος και 

παπέδυζε ζηον ππυθςποςπγό κ. Ανηώνη Σαμαπά ςπόμνημα με ηιρ θέζειρ και 

ηιρ απότειρ ηηρ Δπιμεληηηπιακήρ κοινόηηηαρ για ηην οικονομία, ενότει ηηρ 

Γιεθνούρ Έκθεζηρ Θεζζαλονίκηρ. 

 

Όπσο δήισζε ν θ. Κ. Μίραινο «Η Ειιάδα πιεξώλεη ην θόζηνο ελόο ζαζξνύ 

κνληέινπ αλάπηπμεο πνπ ζηεξίρηεθε απνθιεηζηηθά ζηελ αύμεζε ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο 

δεκόζηαο θαηαλάισζεο. Σήκεξα, όιεο νη ειπίδεο αλάθακςεο ζηεξίδνληαη ζηελ 

αλάδεημε ελόο λένπ αλαπηπμηαθνύ ππνδείγκαηνο, κε θηλεηήξην δύλακε ηελ 

παξαγσγή, ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηηο επελδύζεηο. Γηα λα ππάξμεη νπζηαζηηθό 

αληίθξηζκα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηνύλ κηα ζεηξά από 

πξνϋπνζέζεηο όπσο ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ξεπζηόηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία, ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηνπ λένπ ΕΣΠΑ, ε θαζηέξσζε ελόο 

απινύ, δίθαηνπ θαη αληαγσληζηηθνύ θνξνινγηθνύ θαζεζηώηνο, ε επηηάρπλζε ηεο 

πινπνίεζεο κηαο ζεηξάο κεγάισλ έξγσλ, ε επηηάρπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

αλαγθαίσλ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ. Είλαη απηνλόεην, ηόληζε ν θ. Μίραινο, όηη 

όιεο απηέο νη θηλήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε πεξηβάιινλ ζηαζεξόηεηαο θαη 

νκαιόηεηαο.  

 

Είλαη αλάγθε, ηόζν ηα θόκκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θπβεξλεηηθό ζρεκαηηζκό, όζν 

θαη απηά ηεο αληηπνιίηεπζεο, λα επηδείμνπλ ηελ ππεπζπλόηεηα, ηε ζνβαξόηεηα θαη ηε 

ζύλεζε πνπ απαηηνύλ νη πεξηζηάζεηο». 

 

 

 

Αλαιπηηθά ην ππόκλεκα έρεη σο εμήο:  
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
Πξνο ηνλ Πξσζππνπξγό  

θαη ηνπο Αξρεγνύο ησλ Κνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζην 

Κνηλνβνύιην 

 
 

Τξία ρξφληα κεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζην κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ 
Γ.Ν.Τ., ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη κεηέσξε αλάκεζα ζηα εξείπηα ηνπ ρζεο 
θαη ζε έλα αύξην πνπ αξγεί λα έξζεη.  
 
Η Διιάδα πιεξώλεη ην θόζηνο ελόο ζαζξνύ κνληέινπ αλάπηπμεο, πνπ 
ζηεξίρζεθε απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο θαηαλάισζεο. Η 
θαηαλάισζε, ηξνθνδνηνχκελε απφ θζελφ δαλεηζκφ, ήηαλ απηή πνπ δεκηνχξγεζε ην 
97% ηεο ζσξεπηηθήο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, απφ ην 2000 κέρξη θαη ην 2008, 
ελψ ε παξαγσγηθή βάζε ηεο νηθνλνκίαο ζπλέρηδε λα θζίλεη, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ 
ερζξηθφ γηα ηηο επελδχζεηο. Τν κνληέιν απηφ, πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ 
ειιεηκκάησλ, ζηε κεγέζπλζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ζηε κείσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο, θαηέξξεπζε κε πάηαγν φηαλ ζηακάηεζαλ ηα δαλεηθά.  
 
Τηο ζπλέπεηεο ηηο βηψλεη δπζηπρψο ην ζχλνιν ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ, κε ην θιείζηκν 
εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ εθηίλαμε ηεο αλεξγίαο ζε πξσηνθαλή 
επίπεδα, κε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ πνιηηψλ θαη ηε δξακαηηθή 
αχμεζε ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, κε ηελ 
ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηηο ειιείςεηο ζε θξίζηκνπο ηνκείο, φπσο ε πγεία. 
 
Σήκεξα, φιεο νη ειπίδεο αλάθακςεο ζηεξίδνληαη ζηελ αλάδεημε ελόο λένπ 
αλαπηπμηαθνύ ππνδείγκαηνο, κε θηλεηήξην δύλακε ηελ παξαγσγή, ηελ 
εμσζηξέθεηα, ηηο επελδύζεηο. Η ρψξα ζα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη εζληθφ 
πινχην, κφλν αλ θαηαθέξεη λα παξάγεη πεξηζζφηεξα, θαιχηεξα, δηεζλψο εκπνξεχζηκα 
θαη αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Αλ θαηαθέξεη λα αμηνπνηήζεη ηα 
πιενλεθηήκαηά ηεο, γηα λα θηλεηνπνηήζεη ηδησηηθά θεθάιαηα θαη επελδχζεηο πνπ 
απμάλνπλ ηελ απαζρφιεζε.  
 
Γπζηπρώο, νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ νηθνδόκεζε απηνύ ηνπ κνληέινπ δελ 
έρνπλ αθόκε δηαζθαιηζηεί. Η κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο, 
ζηελ νπνία επέκεηλε πηεζηηθά ε ηξφηθα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, απνδείρηεθε φηη δελ 
ήηαλ ε ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο. Τελ ίδηα 
πεξίνδν, κηα ζεηξά απφ ρξφληεο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
πξφζζεηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζε ε θξίζε, δηαηεξνχλ ην έδαθνο άγνλν γηα ηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπέδε ζε θάζε επηρεηξεκαηηθή 
πξνζπάζεηα.  

- Η πξαγκαηηθή νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα αζθπθηηά εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 
ξεπζηφηεηαο, παξά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 
ζπζηήκαηνο. Τν 2014 ε πηζησηηθή επέθηαζε ζα θηλεζεί ζε αξλεηηθφ έδαθνο γηα 
ηέηαξην ζπλερφκελν έηνο. Τα ρξήκαηα πνπ ζα θαηεπζπλζνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε 
επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ αλακέλεηαη φηη δελ ζα μεπεξάζνπλ ζπλνιηθά ηα 5 δηζ. 
επξψ, ελψ ην έιιεηκκα ρξεκαηνδφηεζεο ππεξβαίλεη ήδε ηα 35 δηζ. επξψ. 

- Τν θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο επελδχζεηο παξακέλεη αζηαζέο θαη κε 
αληαγσληζηηθφ, ζε ζρέζε κε γεηηνληθέο ηεο Διιάδαο ρψξεο.  
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- Τν θφζηνο ηεο ελέξγεηαο έρεη αλαηηκεζεί ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζε πνζνζηφ άλσ 
ηνπ 60% θαη ππνλνκεχεη φρη κφλν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ 
επηβίσζε φζσλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ βξίζθνληαη αθφκε ζε ιεηηνπξγία.  

- Τν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο ρξήζεηο γεο θαη εηδηθφηεξα ην θαζεζηψο γηα ηελ 
ρσξνηαμηθή εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ, παξακέλεη αηειέο θαη αζαθέο, κε 
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη αβεβαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο θαη λα ζπληεξείηαη έλα 
πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηε γξαθεηνθξαηία, ηε ζπλαιιαγή θαη ηε δηαθζνξά.  

- Η γξαθεηνθξαηία θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 
εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ πιεγή γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο. Η 
ινγηθή ησλ «ηπθιψλ», νξηδφληησλ κηζζνινγηθψλ πεξηθνπψλ θαη – πξνζθάησο – 
ησλ απνιχζεσλ, φρη κφλν δελ βειηίσζε αιιά επηδείλσζε πεξαηηέξσ ηελ 
θαηάζηαζε.  

- Σεκαληηθέο αγνξέο θαη επαγγέικαηα παξακέλνπλ θιεηζηά ζηνλ αληαγσληζκφ, παξά 
ηηο θαηά θαηξνχο εμαγγειίεο ή απφπεηξεο αλνίγκαηνο.  

 
Κάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο, δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαγθαία 
κεηάβαζε ζην λέν αλαπηπμηαθό ππόδεηγκα, πνπ ρξεηάδεηαη ε ειιεληθή 
νηθνλνκία. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη ειπίδα γηα αλάθακςε θαη δηαηεξήζηκε αλάπηπμε 
ζηα επφκελα ρξφληα.  
 
Γελ κπνξεί θαλείο παξά λα αλαγλσξίζεη ηε κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη 
από πιεπξάο ηεο θπβέξλεζεο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Η απνκάθξπλζε ηνπ 
θηλδχλνπ εμφδνπ απφ ην επξψ, ε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο 
θαη ε πξφνδνο ζην επίπεδν ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, είλαη αλακθηζβήηεηα 
ζεηηθέο εμειίμεηο.  
 
Η επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ γηα πξσηνγελέο πιεόλαζκα, πνπ είλαη πιένλ εθηθηή, 
ζα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ ζεκείν θακπήο ζηε καθξά θαη δχζθνιε πνξεία εμφδνπ 
απφ ηελ θξίζε.     
 
Γηα λα ππάξμεη, σζηφζν, νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζα πξέπεη 
λα δηαζθαιηζηνχλ κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο: 

- Τν πξσηνγελέο πιεόλαζκα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πάηαμε ηεο 
θνξνδηαθπγήο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 
πνιηηηθψλ, πνπ ζα δψζνπλ αλάζα ζε λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο θαη ζα 
δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθφ θιίκα ζηελ αγνξά.  

- Η θπβέξλεζε νθείιεη λα επηηαρύλεη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ 
δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε έκθαζε ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο δεκφζηαο 
δηνίθεζεο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

- Οη δαλεηζηέο καο, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νθείινπλ λα αλαγλσξίζνπλ έκπξαθηα φηη ε 
Διιάδα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κηα πξσηνθαλή παγθνζκίσο δεκνζηνλνκηθή 
πξνζαξκνγή, δίλνληαο νξηζηηθή ιύζε ζην ζέκα ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ 
ρξένπο. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ γελλαίεο θηλήζεηο, ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 
ρξφλν, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ζηε ρψξα θαη λα θαηαζηεί δπλαηή 
ε επηζηξνθή ζηηο αγνξέο, ηόζν γηα ην ίδην ην θξάηνο όζν θαη γηα ηνλ 
ηξαπεδηθό ηνκέα.     

- Δίλαη απηνλφεην φηη φιεο απηέο νη θηλήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε πεξηβάιινλ 
πνιηηηθήο ζηαζεξόηεηαο θαη νκαιόηεηαο. Η εθινγνινγία θαη ηα ζελάξηα γηα 
«ηξηπιέο» εθινγέο κέζα ζην 2014 ππνλνκεχνπλ ηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο. Δίλαη 
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αλάγθε ηφζν ηα θφκκαηα ηεο θπβέξλεζεο, φζν θαη απηά ηεο αληηπνιίηεπζεο, λα 
επηδείμνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα, ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε ζχλεζε πνπ απαηηνχλ νη 
πεξηζηάζεηο.  

 

Αλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζέιεη λα ειπίδεη ζε ζηνηρεηψδε απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο 
ηνπ έλαληη ηεο θνηλσλίαο, ζα πξέπεη ηψξα λα θάλεη ηελ ππέξβαζε θαη λα αθήζεη ζηελ 
άθξε κηθξνθνκκαηηθά παηρλίδηα θαη ζθνπηκφηεηεο.  

 
 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ αλάπηπμε, δηεθδηθνύκε: 

- Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ξεπζηόηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Θα 
πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ρσξίο ζπλζήθεο επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ λέεο επελδχζεηο θαη 
ζέζεηο εξγαζίαο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλάθακςε.  

 

- Τα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη κε πφξνπο ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηεο ΔΤΔπ γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο, δελ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ηα πξνζδνθψκελα νθέιε, 
εάλ δελ ππάξμεη νπζηαζηηθή ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδψλ. 

 

- Οη ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ ην πνζό πνπ ηνπο αλαινγεί 
ώζηε κε ηελ θαηάιιειε κόριεπζε, λα αμηνπνηεζεί ε δπλαηόηεηα γηα 
δηνρέηεπζε ξεπζηόηεηαο ζπλνιηθνύ ύςνπο 1,5 δηζ. επξώ ζηελ αγνξά. 
Δπηπιένλ, πξέπεη λα αλαδεηρζεί ν ζηξαηεγηθφο ξφινο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 
Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, ζηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο θαη αλάηαμεο ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απηφ απνηειεί δεηνχκελν εηδηθά ζήκεξα, ζε κηα επνρή φπνπ 
θπνθνξνχληαη πνιηηηθέο γηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηνκέσλ 
ρξεκαηνδφηεζεο ΜκΔ.  

 

- Μαθξόπλνε θαη ζηνρεπκέλε ζηξαηεγηθή, γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ 
ηνπ λένπ ΔΣΠΑ. Απαηηείηαη έλα μεθάζαξν ζρέδην, πνπ ζα θαηεπζχλεη ηδησηηθνχο 
θαη δεκφζηνπο πφξνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ζηελ 
απαζρφιεζε. Η πνιπδηάζπαζε ησλ δξάζεσλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ βηηξίλαο, 
είλαη ιάζε πνπ πξέπεη πάζε ζπζία λα απνθεπρζνχλ.   

- Γηακφξθσζε ελφο ζηαζεξνύ θαη αληαγσληζηηθνύ θνξνινγηθνύ 
πεξηβάιινληνο, κε πνιηηηθέο φπσο: 

o Καζηέξσζε εληαίνπ flat rate ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο, πνπ δελ ζα μεπεξλά ην 20%, ψζηε λα είλαη ζηνηρεησδψο 
αληαγσληζηηθφο ζε ζχγθξηζε κε γεηηνληθέο ρψξεο.  

o Αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο αθηλήησλ, ζε νξζνινγηθέο βάζεηο. Άξζε 
ησλ θνξνινγηθψλ αληηθηλήηξσλ γηα ηελ αλέγεξζε θαη αγνξά θαηνηθίαο, θαζψο 
θαη γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επαγγεικαηηθέο ή βηνηερληθέο 
δξαζηεξηφηεηεο.  
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o Απαιιαγή ηεο θνξνιόγεζεο κέξνπο ησλ θεξδώλ, ζε πνζνζηό 40%, γηα 
επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κέρξη 2 εθαη. επξψ, φηαλ ηα θέξδε απηά 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αγνξά κεραλνινγηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 
Θέζπηζε ηζνδχλακεο ξήηξαο γηα κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηηο 
κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ ππνρξέσζε γηα 
επέλδπζε.  

o Θέζπηζε ξχζκηζεο πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζρεκαηίδνπλ 
έλα εηδηθό απνζεκαηηθό επελδύζεσλ ηξηεηίαο, ην νπνίν ζα αληηζηνηρεί 
ηνπιάρηζηνλ ζην 80% ησλ αδηαλέκεησλ θεξδψλ πξν θφξσλ. Τν απνζεκαηηθφ 
ζα θνξνινγείηαη θαηά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ κε ζπληειεζηή 5% θαη κεηά ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζα θεθαιαηνπνηείηαη, ρσξίο θακία άιιε 
επηβάξπλζε.  

- Άκεζεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο. Θα πξέπεη 
λα ππάξμνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα ειάθξπλζεο ηεο βηνκεραλίαο, ζηα πξφηππα 
πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκφζεη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ε Ιηαιία.  

 

- Οινθιήξσζε ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη πηνζέηεζε ηνπ «Δζληθνύ 
Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αλάπηπμε Οξγαλσκέλσλ Υπνδνρέσλ γηα 
Βηνκεραλία – Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 2012 – 2030» πνπ έρεη πξνηείλεη ε 
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο.  

 

- Απεκπινθή ή επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο κηαο ζεηξάο κεγάισλ έξγσλ, 
φπσο ε αμηνπνίεζε ηεο έθηαζεο ζην Διιεληθφ, ε θαηαζθεπή λένπ αεξνδξνκίνπ ζην 
Καζηέιη Κξήηεο θ.η.ι., ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη λέεο επθαηξίεο 
αλάπηπμεο γηα ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο.  

 

- Δλεξγφ ζηήξημε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ: 
o Δπέθηαζε πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδόηεζεο θαη παξνρήο 

εγγπήζεσλ, γηα επηρεηξήζεηο κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ψζηε λα απμεζεί 
ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο.  

o Γεκηνπξγία Αλαπηπμηαθήο Τξάπεδαο Δμαγσγώλ – Δηζαγσγώλ, ζηα 
πξφηππα επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, κε βαζηθή ιεηηνπξγία 
ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πξνρξεκαηνδφηεζεο εμαγσγψλ. 

o Παξνρή εηδηθψλ θηλήηξσλ κέζσ ηεο θνξνινγίαο, γηα ηελ άζθεζε 
εμσζηξεθνχο δξαζηεξηφηεηαο: απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ επηζηξνθήο ΦΠΑ, 
θαηάξγεζε εηζθνξάο 0,6% ηνπ Ν. 128/75, αλαγλψξηζε έθπησζεο 0,5% γηα 
επηζθαιείο απαηηήζεηο επί ησλ πσιήζεσλ ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ (Ν. 
2238/1994), θαηάξγεζε ηνπ ραξηνζήκνπ 3,6% ησλ ηακεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ 
θαη ησλ δαλείσλ κεηφρσλ. 

 

- Απνηειεζκαηηθφηεξε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη δηαζθάιηζε ηνπ πγηνχο 
αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά, κε ηελ ελζάξξπλζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ: 
o Θέζπηζε ππνρξεσηηθήο εγθαηάζηαζε/ρξήζε ηνπ εηδηθνύ ηεξκαηηθνύ 

(POS) απφ εκπφξνπο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, κε επηδφηεζε απφ 
επξσπατθνχο πφξνπο.  

o Γηαζθάιηζε ηνπ ρακειφηεξνπ δπλαηνχ χςνπο πξνκήζεηαο εθ κέξνπο ησλ 
ηξαπεδψλ 

o Παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, κε γελλαίεο επηζηξνθέο γηα ηνπο 
θνξνινγνχκελνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο ζηηο 
ζπλαιιαγέο ηνπο.  
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- Υηνζέηεζε εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο ζην ζέκα ηεο άξζεο αλαζηνιήο 
πιεηζηεξηαζκώλ πξώηεο θαηνηθίαο, κε έιεγρν θάζε πεξίπησζεο 
μερσξηζηά. Γηα λα ζηεξηρζνχλ νη δαλεηνιήπηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε, λα 
παηαρζνχλ θαηαρξεζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα πξνζηαηεπζεί ε αγνξά απφ ηνλ 
θίλδπλν ηεο ππεξπξνζθνξάο θαη ηεο πιήξνπο απαμίσζεο ησλ ηηκψλ.  

 

- Τξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ξύζκηζεο νθεηιώλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 
κε βάζε ηελ θνηλή πξφηαζε ΚΔΔΔ, ΔΣΔΔ θαη ΓΣΒΔΔ: 
o Η θαηαβνιή ησλ δφζεσλ, πέξαλ ησλ ηξερνπζψλ κεληαίσλ εηζθνξψλ, ζε 

δηάζηεκα 51 κελψλ. Τν χςνο ηεο δφζεο λα απμάλεηαη θιηκαθσηά, μεθηλψληαο 
απφ ην 1% ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο γηα ην πξψην δσδεθάκελν θαη 
θζάλνληαο ζην 3%, απφ ην ηέηαξην δσδεθάκελν θαη κέρξη ηελ ηειηθή 
εμφθιεζε. 

o Μείσζε απφ 1/1/2014 θαηά 10% ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζε φιεο ηηο 
επηρεηξήζεηο πνπ θαηαβάιινπλ αλειιηπψο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπο.  

o Δπαλαθνξά ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην παιαηφ χςνο (+10%) γηα φζεο 
επηρεηξήζεηο είλαη αζπλεπείο ζηελ θαηαβνιή ηξερνπζψλ εηζθνξψλ θαη δφζεσλ 

 

- Δπίζπεπζε ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο, κε ηελ πηνζέηεζε κηαο 
νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο, ε νπνία ζα ζέηεη ζε πξνηεξαηφηεηα: 
o ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ 
o ζηε δηακφξθσζε ζχγρξνλσλ νξγαλνγξακκάησλ 
o ηε ζέζπηζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ παξαγσγηθφηεηαο ζε φια ηα 

επίπεδα 
o ηε δηακφξθσζε ζνβαξνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, κε θίλεηξα θαη κεραληζκνχο 

επηβξάβεπζεο θαη πξνζέιθπζεο ησλ αξίζησλ. 

 
 


