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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ  
ΚΑΙ ΤΗΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 

22/10/08 
Η εμπειρία μου από τον ιδιωτικό τομέα, το Υπουργείο Οικονομικών και 
από Υπουργείο Εξωτερικών, οι συνεχείς επαφές μου με ξένους επενδυτές 
και από τις επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό, μου δίνουν την 
δυνατότητα να κάνω τις παρακάτω επισημάνσεις και προτάσεις για την 
έξοδο από την κρίση και την οικονομική ανάταξη της πατρίδας μας. 

Οι προτάσεις αυτές δεν είναι τελικές. Είναι προτάσεις προς συζήτηση 
από τα αρμόδια κυβερνητικά και κομματικά όργανα  

 

1. Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή, σταθερή και υπεύθυνη Κυβέρνηση σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές 

περιβάλλον. Τα οικονομικά θα δυσκολέψουν τους επόμενους μήνες. Οι δείκτες της Ελληνικής 

οικονομίας θα είναι κάτω από μεγάλη πίεση. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τις ασθενέστερες τάξεις, αν 

και οι πολίτες δεν θα πιστέψουν σε «προεκλογικού τύπου» παροχές, όποιες και αν είναι αυτές. Πρέπει 

να προβάλλουμε εικόνα κύρους, υπευθυνότητας, εργατικότητας και αποτελεσματικότητας.  

2. Μέσα σε αυτή την κρίση οι στόχοι μας είναι  

• Η αρωγή των ασθενέστερων 

• Η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, ώστε να μπορεί να χρηματοδοτεί την 

οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη (και όχι για να ξελασπώσουν οι μεγαλομέτοχοι των 

τραπεζών)- σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθν. Οικονομίας. 

• Η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η ανάδειξη της 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. Χωρίς ανάπτυξη δεν θα έχουμε τα έσοδα που θα στηρίξουν τον 

κοινωνικό ρόλο του κράτους. 

Είναι όμως προφανές, πως η ανάταξη δεν μπορεί να έλθει με υπερβολική αύξηση των δημόσιων δαπανών. Τα 

ελλείμματα, η αυστηρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να υποτιμηθούν. 

Επίσης δεν μπορεί να υποτιμηθεί η συμπεριφορά των διεθνών αγορών απέναντι στα ομόλογα του Ελληνικού 

Δημοσίου. Το επόμενο δωδεκάμηνο, το Ελληνικό Δημόσιο θα χρειασθεί πάνω από 40 δισεκ. ευρώ για να 

καλύψει τις ανάγκες του και τα χρεολύσια. Χρειάζεται η απόλυτη εμπιστοσύνη των αγορών.  

3. Χρειάζεται δηλαδή να τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη με πρωτοβουλίες που δεν θα απαιτούν 

μεγάλες νέες δαπάνες. 

Τέτοια μέτρα είναι: 

 Χωροταξικά – να μπορεί να κτίσει ο Έλληνας με ορθολογικότερους  συντελεστές δόμησης. 

 Αποκρατικοποιήσεις, με συμμετοχή των εργαζομένων. 
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 Απελευθέρωση από τις αγκυλώσεις, πάταξη της γραφειοκρατίας,  βελτίωση της λειτουργίας του 

δημοσίου, προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

4. Πέρα από το πρόγραμμα σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος: όπου ο Υπουργός Οικονομικών 
και αρμόδια Επιτροπή θεωρήσει πως κάποιες σημαντικές επιχειρήσεις είναι υγιείς αλλά χρειάζονται 
ρευστότητα «για να περάσουν τον κάβο» της κρίσης, μπορεί να παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα (με βάση τους νόμους 3458/2006 και 2322/1995), για Κεφάλαια 
Κίνησης που θα χορηγηθούν μέχρι ποσοστού 8% επί του κύκλου εργασιών χρήσης 2007, ή του 
τελευταίου δημοσιευθέντος ισολογισμού. 

5. Τεκμήρια. Τα τεκμήρια στρεβλώνουν την οικονομική δραστηριότητα. Εκτός από το καθαυτό κόστος 

αγοράς ενός προϊόντος και τους σχετικούς φόρους, ο πολίτης πρέπει να υπολογίσει και το επιπλέον 

«κόστος του τεκμηρίου». Όπου οι διασταυρώσεις στοιχείων υποδηλώνουν πως το επίπεδο διαβίωσης 

δεν συνάδει με το εισόδημα που δηλώνεται, να γίνεται πολύ αυστηρός φορολογικός έλεγχος. Οι 

κανόνες-τυφλοσούρτης είναι αντιπαραγωγικοί και αναποτελεσματικοί. 

6. Χρειάζεται να θεσμοθετηθεί ανεξάρτητη αρχή κατά το πρότυπο των αντιστοίχων στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(Tax Commission) στην οποία μπορεί να προσφεύγει ο φορολογούμενος πριν καταφύγει στο 

δικαστήριο ώστε να μειωθεί ο αριθμός των υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια. Η ανεξάρτητη αρχή 

θα έχει στην δικαιοδοσία της τις κατά τόπους Φορολογικές Επιτροπές οι οποίες θα απαρτίζονται από 

ανθρώπους κύρους με γνώσεις φορολογικού δικαίου που δεν θα έχουν σχέση με το Δημόσιο. 

7. Να επιταχυνθεί η απονομή της φορολογικής δικαιοσύνης με δημιουργία και επάνδρωση ξεχωριστών 

πρόσθετων τμημάτων φορολογικών υποθέσεων μέσα στα διοικητικά δικαστήρια. Η μακροχρόνια (8-10 

χρόνια από την προσφυγή μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης) αβεβαιότητα για την επίδικη 

φορολογική υποχρέωση είναι κάτι ασυνήθιστο για τους αλλοδαπούς επενδυτές.  

8. Πρέπει να ξεφύγουμε από τυπολατρικές φοροεισπρακτικές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί, 

συμπεριλαμβανομένου και του ΚΒΣ, και που απαιτούν σημαντικό κόστος παρακολούθησης και 

συντήρησης, χωρίς να βελτιώνουν την εισπράξεις του Δημοσίου στην πράξη. Όπως και στις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρώπης το φορολογικό σύστημα πρέπει να υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να τηρούν βιβλία 

και στοιχεία με τρόπο που να αποδεικνύει τις συναλλαγές τους αλλά αυτά τα βιβλία και στοιχεία να 

τηρούνται κατά την κρίση τους και να αποδεικνύεται το έσοδο και η δαπάνη με τον πιο πρόσφορο 

τρόπο. Για παράδειγμα εάν μία επιχείρηση δεν έχει έστω ένα τιμολόγιο διότι αρνείται ο προμηθευτής 

της να εκδώσει τιμολόγιο, η απόδειξη της πληρωμής (π.χ. με επιταγή ή με υπογεγραμμένη απόδειξή 

του) να είναι αποδεικτικό στοιχείο της δαπάνης για την επιχείρηση που κατέβαλε την πληρωμή και η 

εφορία στη συνέχεια να ζητεί εξηγήσεις από τον λήπτη π.χ. της επιταγής για τη μη έκδοση στοιχείου ή 

για τη μη καταχώρηση του εσόδου στα βιβλία του.   

9. Να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να κλείσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες, δίνοντας μια 
έκπτωση μέχρι 50% στις επιχειρήσεων που θα αξιοποιήσουν το μέτρο της περαίωσης. Έτσι και οι 
επιχειρήσεις θα ανασάνουν και η απώλεια εσόδων θα είναι σχετικά μικρή, δεδομένης της οικονομικής 
κρίσης. 
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10. ΠΑΤΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ: Η πρόοδός μας εκεί είναι μέτρια. Στόχος η μείωση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών για έκδοση αδειών κατά 50% μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Σ΄αυτή την προσπάθεια 

μπορούν να συνδράμουν τα μεγάλα λογιστικά και μελετητικά γραφεία, τα επιμελητήρια, κλπ. Τα 

αποτελέσματα πρέπει να είναι «ορατά» μέσα στο εξάμηνο. Για παράδειγμα, να μην χρειάζεται η 

δημοσίευση στο ΦΕΚ και η καταγραφή στις Νομαρχίες για την ίδρυση και δραστηριοποίηση ανωνύμων 

εταιριών και ΕΠΕ. Η τήρηση μητρώου μπορεί να γίνεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, το 

ΕΒΕΑ, ή σε αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας. 

11. Μείωση των αμυντικών δαπανών: Για να μειώσουμε το τεράστιο κόστος των αμυντικών δαπανών, πρέπει να 

δημιουργηθεί μια πιο κοινή Ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Ένας καλύτερος πανευρωπαϊκός συντονισμός. Αυτό 

θα επιτρέψει σε όλα τα κράτη να συμμαζέψουν τις αμυντικές και εξοπλιστικές τους δαπάνες. Τα δισεκατομμύρια 

ευρώ που μπορεί να εξοικονομηθούν μπορούν να διατεθούν για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής! 

 

12. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

• Θεωρώ πως όσες δράσεις του ευρύτερου Δημόσιου τομέα απαιτούν επιχειρηματικότητα, γρήγορα 
αντανακλαστικά, συγκράτηση του κόστους παραγωγής, ανταγωνιστικότητα, κλπ., πρέπει να περάσουν 
στον ιδιωτικό τομέα, με πλήρη όμως εξασφάλιση όλων εκείνων των παροχών που απολαμβάνουν 
σήμερα οι Έλληνες πολίτες! 

• Υπάρχει ανάγκη για εκτεταμένες αποκρατικοποιήσεις [για να εισρεύσουν κεφάλαια στη χώρα, 
χρήματα στα δημόσια ταμεία, αλλά και για να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα, έστω και αν το 
μεγαλύτερο μέρος από τέτοια έσοδα προορίζεται για την μείωση του χρέους.]  

Με κάποιες ουσιαστικές αποκρατικοποιήσεις και μεταρρυθμίσεις μπορεί να αλλάξει το κλίμα στην αγορά και 
να αυξηθεί ουσιαστικά ο Γενικός Δείκτης. χωρίς καμία Κυβερνητική παρέμβαση.  
 
Τι θα σήμαινε αυτό; 
1. Αλλαγή σε όλο το επενδυτικό κλίμα, 
2. Δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας, αφού σήμερα οι Δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν με τις 

αγκυλώσεις του δημόσιου τομέα,  αιμορραγούν και δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν και να 
υλοποιήσουν με τρόπο αποτελεσματικό αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα. 

3. Επαναγορά δημόσιου χρέους και μείωση των τόκων για την εξυπηρέτηση του χρέους 
4. Άντληση κεφαλαίων για επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας, 
5. Βελτίωση της περιουσίας και των οικονομικών των ασφαλιστικών ταμείων! 
6. Φορολογικά έσοδα, κλπ. 
 
Προτείνω να εξετάσουμε την άμεση μεταβίβαση ποσοστών του Δημόσιου σε ΟΤΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ, Καζίνο Πάρνηθας, ΛΑΡΚΟ, Κρατικά Λαχεία, ΟΔΙΕ, Κεντρική 
Αγορά Αθηνών, κ.α., προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους σύμφωνα με τις ανάγκες της 
παγκόσμιας αγοράς και του ανταγωνισμού, αλλά  
(1) με μέριμνα ώστε να μη διαταράσσεται η προσφορά της κοινωνικής υπηρεσίας όπου υφίσταται και  
(2) με ουσιαστική παροχή μετοχών στους εργαζομένους κάθε επιχείρησης [10% εντελώς δωρεάν συν 10% σε 
προνομιακές τιμές]. 
 

Μετοχοποίηση αεροδρομίων και εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο   Να δημιουργήσουμε 2 μεγάλους 
ομίλους «Διαχείρισης Αεροδρομίων» και να προσελκύσουμε ιδιώτες επενδυτές [μεγάλοι Ελληνικοί όμιλοι, 
ξένα γκρούπ, κλπ., αλλά να δοθεί στους εργαζόμενους το 10% δωρεάν και άλλο ένα 10% σε ιδιαίτερα 
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ελκυστικές τιμές. Με ειδικό νόμο οι μετοχές των δύο αυτών εταιριών να εισαχθούν άμεσα στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών!!                                                    
Hellenic Airports I:   Σπάτα, Κέρκυρα, Χανιά, Καβάλα, Νάξο, Κεφαλονιά,   

     Πάρο, Καλαμάτα, Κοζάνη, Χίο, Καστελόριζο, κ.α.. 
Hellenic Airports II:  Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Ρόδο, Πρέβεζα, Μύκονο, Λήμνο, Σάμο, Σκιάθο, Λάρισα, 
Ανδραβίδα, κ.α. 
 
ΛΙΜΑΝΙΑ 
  Επίσης τα λιμάνια της χώρας (εκτός από του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης) να χωρισθούν σε άλλες τέσσερις 
ανώνυμες εταιρίες και να ιδιωτικοποιηθούν όπως και τα αεροδρόμια, με διασφάλιση της σύνδεσης με τις 
«ακριτικές» νησιωτικές περιοχές με κίνητρα για την διατήρηση των γραμμών αυτών και την χειμερινή 
περίοδο. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ: προτείνω η πώληση των ποσοστών αυτών να γίνει, κατά προτίμηση σε κοινοπραξίες των 
μεγαλύτερων Ελλήνων επιχειρηματιών, επιχειρήσεων και εφοπλιστών! 
 
Δηλαδή, καλούμε τους 50 μεγαλύτερους επιχειρηματίες εφοπλιστές και τους ζητάμε να αγοράσει ο καθένας 
από 0,5%-1% των κρατικών επιχειρήσεων, σε full price—στην ανώτατη δυνατή τιμή, έτσι ώστε η ιδιοκτησία και 
ο δυναμισμός των επιχειρήσεων αυτών να παραμείνει σε Ελληνικά χέρια! 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

13. Οι δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης αυξάνονται ετησίως με διψήφια ποσοστά με αντίστοιχη 
αύξηση των χρεών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, 
χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού. 
 
Τα χρέη αυτά τελικά μετακυλούνται από τους προϋπολογισμούς των 130 νοσοκομείων του ΕΣΥ στον 
κρατικό προϋπολογισμό. Σημειώνεται ότι ρυθμίσεις όμοιων χρεών των Νοσοκομείων με επιβάρυνση 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, έγιναν κατά τα έτη 1997, 2001, 2004.  
Σύμφωνα με τον νόμο (Ν.3580/18-6-07) συστήθηκε Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, η οποία έχει την 
ευθύνη κατάρτισης του Προγράμματος Προμηθειών των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο Πρόγραμμα καθορίζονται τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες των οποίων εγκρίνεται η προμήθεια ή οι παροχές για το επόμενο έτος, η αποδεκτή τιμή 
μονάδος και η μέγιστη ποσότητα για κάθε προϊόν, ο τρόπος και η διαδικασία πραγματοποίησης της 
προμήθειας κλπ. 
Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας θα υποβάλλει εντός των τριών 
πρώτων μηνών κάθε έτους, στους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης και 
Οικονομίας και Οικονομικών έκθεση με απολογιστικά στοιχεία, ως προς το ύψος της συνολικής 
δαπάνης των συμβάσεων προμηθειών, τις τυχόν υπερβάσεις προϋπολογισθείσας αξίας αυτών και την 
αιτιολόγησή τους, την μεταβολή των αποθεμάτων ή τις τυχόν ελλείψεις που σημειώθηκαν κατά φορέα 
κλπ.  
Η διενέργεια των διαδικασιών δημοπράτησης για τις προμήθειες που προβλέπονται από το άρθρο 10 
παρ. 1 και 5 του Ν. 3580/07 ανατίθεται στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας 
(Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ) και των προϊόντων των αρ. 2 και 4 στη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών 
Μονάδων (Δ.Ε.Π.Α.Ν.Ο.Μ). Σημαντικός θα γίνει ο ρόλος της ΕΚΕΔΥΠ στον καθορισμό των αναγκαίων 
προδιαγραφών.  
Εν όψει των δεδομένων αυτών προτείνω τα εξής: 
α. Το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Ινστιτούτου, να καταρτίζει «λίστα φαρμάκων» και καταλόγους 
υγειονομικού υλικού, που θα χρησιμοποιηθούν τα νοσοκομεία.  
β. Η παραπάνω Επιτροπή να διαπραγματευθεί τις καλύτερες δυνατές τιμές με τις φαρμακευτικές 
εταιρίες, με βάση  1-τις τιμές που ισχύουν στα άλλα κράτη, και 2- τον αναμενόμενο ετήσιο όγκο 
παραγγελιών. 
γ. Το Υπουργείο Υγείας να εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών και λογιστικού ελέγχου 
τύπου SAP κ.α. σε κάθε νοσοκομείο το οποίο θα ελέγχεται κεντρικά. Το κάθε νοσοκομείο (μέσα στα 
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πλαίσια του προϋπολογισμού του) θα παραγγέλλει απευθείας στους προμηθευτές τις απαιτούμενες 
ποσότητες στις προκαθορισμένες τιμές. Κάθε παραγγελία θα καταχωρείται αυτόματα στο λογιστικό 
σύστημα των νοσοκομείων. Έτσι, το Υπουργείο Υγείας θα γνωρίζει online όλες τις παραγγελίες κάθε 
νοσοκομείου 
γ. Να αυστηροποιηθεί άμεσα η ελεγκτική διαδικασία. Η έως σήμερα ελεγκτική διαδικασία δεν παράγει 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Πολλά ακούγονται, αλλά τίποτα ουσιαστικό δεν έχει βρεθεί. 
δ. Εκτός από τις ακριβές τιμές, τις «επείγουσες» διαδικασίες και τα συνεχώς σωρευόμενα χρέη στους 
προμηθευτές, μεγάλο πρόβλημα είναι και οι υπερβολικές ποσότητες. Τα φάρμακα και τα υλικά που 
αναλώνονται πρέπει να είναι υπερδιπλάσια από ανάλογες νοσηλευτικές μονάδες και τμήματα του 
ιδιωτικού τομέα.  
ε.  
στ’θέματα προμηθειών, ελέγχου και κατανάλωσης φαρμάκων και υγειονομικού υλικού πρέπει να 
γίνουν αυστηρές οι ευθύνες και οι κυρώσεις των διοικήσεων και υπηρεσιών των νοσοκομείων. Όπως 
επίσης πρέπει οι διοικήσεις να αξιολογούνται αυστηρά για αναιτιολόγητες και αυθαίρετες 
καθυστερήσεις ασφαλιστικών ταμείων στην εξόφληση των οφειλών τους στα νοσοκομεία.  
5. Όλα τα παραπάνω μπορούν να εφαρμοσθούν στις διοικήσεις και τις προμήθειες και για όλες τις 
νοσοκομειακές μονάδες του ΙΚΑ, τα στρατιωτικά και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και κλινικές.  

12. Nα μειωθεί «ριζοσπαστικά», ο αριθμός των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κόστος συντήρησης και 
λειτουργίας τόσων περιφερειών, νομαρχιών, υπερνομαρχιών, επαρχιών, δήμων και κοινοτήτων είναι 
ιδιαίτερα υψηλό (πάνω από 4,3 δισεκ. ευρώ) σε σχέση με το έργο που παράγουν. Και προσθέτουν στην 
γραφειοκρατική ταλαιπωρία των πολιτών. Κατάργηση των νομαρχιών και αντικατάστασή τους από 
περιφέρειες (που μπορεί να επανασχεδιαστούν). 

13. Κάθε δήμος και κοινότητα να δημοσιεύουν ανά εξάμηνο πλήρη οικονομική κατάσταση για όλα τα έσοδα 
από όλες της πηγές, όλες τις δαπάνες, όλα τα χρέη, όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα περιουσιακά στοιχεία—
και για τις εταιρίες στις οποίες ο κάθε δήμος έχει μετοχές (αναπτυξιακές, κλπ.) 

14. Να καταστήσουμε την Ελλάδα τόπο όχι μόνο για τουρισμό και για επενδύσεις, αλλά και προορισμό 
δεύτερης κατοικίας των Ευρωπαίων [με την προσέλκυση συνταξιούχων από τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη για 
αγορά δεύτερης κατοικία στη χώρα μας, κλπ. Για να γίνει αυτό, πρέπει να καθιερωθεί ένας χαμηλός ειδικός 
συντελεστής φορολόγησης για τους αλλοδαπούς που θα μετοικήσουν στην Ελλάδα, αλλά δεν θα εργάζονται—
απλά θα εισπράττουν την σύνταξή τους από το εξωτερικό.] 

15. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και την τακτοποίηση ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων 
(που αφορούν κτήματα για τα οποία οι ιδιώτες κάτοχοί τους αμφισβητούν ότι ανήκουν στο δημόσιο). 
Έτσι τα ακίνητα αυτά θα αξιοποιηθούν καλύτερα από τους ιδιοκτήτες-κατόχους τους, θα μπούνε στην 
αγορά, κλπ. [Έχω έτοιμο το σχετικό σχέδιο νόμου] 

16. Να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις για τους αιγιαλούς και τις παραλίες, την διευθέτηση των 
θεμάτων των δημοσίων κτημάτων και την λειτουργία των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων της Χώρας. Ο 
πρωτογενής σχεδιασμός των νομοσχεδίων έχει ολοκληρωθεί. ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ τα νομοσχέδια από το 
2006! 

    -για τις καταπατημένες εκτάσεις 

    -για τους αιγιαλούς και τις παραλίες 

    -για τα εθνικά κληροδοτήματα 

    -για τις σχολάζουσες κληρονομίες 

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:  
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17. -Και μια Ελληνική πρόταση πέρα από όλες τις άλλες πρωτοβουλίες: μαζική δενδροφύτευση, 

Massive Reforestation. Έχουμε ήδη προτείνει στον ΟΗΕ, τη Διεθνή Τράπεζα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα μαζικό πρόγραμμα 

δενδροφύτευσης τουλάχιστον 50 δισεκ. δένδρων μέχρι το 2011. 

Το ίδιο προτείνω και για εμάς: 

--Να φυτέψουμε 90 εκατ. δένδρα τη τριετία 2009-2011, όχι μόνο μέσω Δήμων, Νομαρχιών, δασολόγων και 

οικολογικών οργανώσεων, αλλά με ανάθεση έργου στις μεγάλες ελληνικές τεχνικές εταιρίες που έχουν 

αποδείξει τί μπορούν να κάνουν. 

19. TΑΤΟΊ: ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ στις εκτάσεις της τ. βασιλικής περιουσίας, από την ΚΕΔ. 
Σήμερα για τις εκτάσεις αυτές είναι συναρμόδια τα Υπουργεία Οικονομικών, Πολιτισμού, ΠΕΧΩΔΕ και 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

--ΚΤΗΜΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Το Δημόσιο να αγοράσει το 40% του κτήματος που «εξ΄αδιαιρέτου» ανήκει στην 
οικογένεια Ηλιοπούλου και να δημιουργηθεί μικρό Εθνικό πάρκο. 

20. Στα βουνά της χώρας, Ταΰγετος, Πάρνωνας κτλ, να δημιουργηθούν πραγματικά Εθνικά Πάρκα με 
προστασία της χλωρίδας και της πανίδας, με καταφύγια ζώων, αλλά και με δυνατότητες κάποιων ήπιων 
παρεμβάσεων από τους κατοίκους, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους των περιοχών αυτών, ώστε να μην 
τρομάζουν κάθε φορά που ακούνε τη λέξη «προστασία του περιβάλλοντος». Τα ίδια και για τις Πρέσπες, όπου 
πρέπει να συνεργαστούμε με τους βόρειους γείτονές μας. 

31. Ελάφρυνση των κανόνων που αφορούν τους συντελεστές δόμησης, τις χρήσεις γης, κλπ., ώστε να μπορεί 
τα ακίνητα να αξιοποιούνται πιο αποτελεσματικά και να προσελκύουν περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια. Για 
την Ανατολική Αττική η αρτιότητα των οικοδομήσιμων οικοπέδων εκτός σχεδίου να περιορισθεί από τα 20 στα 
8 στρέμματα –οι σχετικές διατάξεις για την αρτιότητα οικοπέδων που υπήρχαν ως ενιαία οικόπεδα των 4 
στρεμμάτων πριν το 1979 εξακολουθούν να ισχύουν. 

Και για τους «ορεινούς όγκους» να δοθεί η δυνατότητα ήπιας οικοδόμησης ανάλογα με την «ζώνη». Οι χάρτες 
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού του 1974 και απέχουν πολύ από την 
σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται εξορθολογισμός. 

• Μάλιστα κάθε δήμος σε συνεργασία με καταξιωμένους αρχιτέκτονες, να παρουσιάζει 10 οικιστικά 
πρότυπα σχέδια για να μπορούν όσοι θέλουν να κτίσουν, να κτίζουν κομψά, σε αρμονία με το 
περιβάλλον και με βάση τις τεχνοτροπίες και παραδόσεις της περιοχής. 

 
• Ειδικότερα στην Αττική μπορούμε να προκρίνουμε την εξής λύση για την εκτός σχεδίου δόμηση: 

Να επιτρέπεται η εκτός σχεδίου δόμηση με συντελεστή 3,5% στα άνω των 8.000 τ.μ. οικόπεδα ή αγροκτήματα (θα 

κτίζονται 280 τ.μ.). Δίνεται, όμως, η δυνατότητα της “σύντμησης„, δηλ. της ενοποίησης αγροκτημάτων ή οικοπέδων 

μικρότερης εκτάσεως, προκειμένου να προκύψει οικόπεδο ή αγρόκτημα 8.000 τμ. και άνω.  

Στα αγροκτήματα που υπάρχει ιδιωτικό δάσος (ως τέτοιο να νοείται δασική έκταση που δημιουργήθηκε μετά το 1975 σε 

ιδιωτική έκταση) να επιτρέπεται η δόμηση στο μη δασικό τμήμα με συντελεστή 3% (επί της μη δασικής έκτασης του 

αγροκτήματος, θα κτίζονται 90 τ.μ.), εφόσον το τελευταίο έχει εμβαδόν τουλάχιστον 3.000 τ.μ. . Κατ’ αυτό τον τρόπο θα 

υπάρξει αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας με τη δημιουργία ιδιοκτησιών τύπου “φάρμας”. Επιπλέον, θα 
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αποκτήσουν αξία οικόπεδα και αγροκτήματα κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων, που σήμερα δεν μπορούν να 

χρησιμεύσουν για οικιστικούς σκοπούς. 

    Σημαντικό είναι, σε πρώτη φάση για την Αττική και στη συνέχεια για την υπόλοιπη χώρα, να συνταχθούν άμεσα 

δασικοί χάρτες με ορθοφωτογράφηση 1:1500 από αέρος και επεξεργασία τους από ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

 

Επίσης το ζήτημα της εξυπηρέτησης των πολιτών από τα κατά τόπους Δασαρχεία είναι ουσιαστικό. Η δημιουργία ενός 

ηλεκτρονικού αρχείου και η ενσωμάτωση στα Κ.Ε.Π. των διαδικασιών που είναι συνήθεις θα συμβάλλει στην ταχύτερη 

και πιο ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 

32. Στο ζήτημα της έκδοσης οικοδομικών αδειών η απλούστευση των διαδικασιών μπορεί να επιτευχθεί με την υποβολή 

μιας απλής δήλωσης από πλευράς του μηχανικού σχετικά με τα στοιχεία του οικοπέδου και της προς ανέγερση 

οικοδομής. Η εξακρίβωση των στοιχείων που έχει δηλώσει ο μηχανικός θα διενεργείται σε βάθος χρόνου με σειρά και 

από συνεργεία που θα καθορίζονται κεντρικά, από υπολογιστή, χωρίς “ανθρώπινη„ παρέμβαση. 

 

33. Γενικότερα, για την πάταξη της γραφειοκρατίας σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η επέκταση της χρήσης 

πληροφοριακών συστημάτων στο δημόσιο. Ιδιωτικές εταιρείες αρχειοθέτησης μπορούν να αναλάβουν τη συγκρότηση 

ηλεκτρονικών αρχείων και να εκπαιδεύσουν τους δημόσιους υπαλλήλους στη διαχείρισή τους. Το κίνητρο εκμάθησης θα 

είναι κάποιο επίδομα, που θα το χάνουν όσοι δεν ανταποκρίνονται (ή μπορεί να μετατίθενται ή ό,τι άλλο..) 

 

   • Ένα ουσιαστικό θέμα για την πάταξη της γραφειοκρατίας είναι οι υπηρεσίες των υπουργείων που υπάγονται στις 

κατά τόπους Νομαρχίες. Εκεί επικεντρώνονται παράπονα για καθυστερήσεις και διαφθορά. Οι διευθυντές των 

υπηρεσιών αυτών θα πρέπει να ελέγχονται και να λογοδοτούν στις Κεντρικές Υπηρεσίες.   

 

34. Επίσης θα έπρεπε να εξετάσουμε τη δυνατότητα τακτοποίησης «δευτερευουσών» οικοδομικών υπερβάσεων: 

πέργολες και ημιυπαίθριοι χώροι, γκαράζ, αλλαγή χρήσης σε υπόγεια, με καταβολή ενός σημαντικού εφάπαξ 

ποσού νομιμοποίησης.  

   

35. Κατώτατη Εθνική σύνταξη 
 
Να δοθεί άμεσα εντολή προς τα αρμόδια Υπουργεία (Οικονομίας, Απασχόλησης, Υγείας κλπ) όπως, 
μέσα σε τέσσερις μήνες να καταρτισθεί και υποβληθεί εισήγηση αναφορικά με το ύψος της 
κατώτατης Εθνικής σύνταξης, τις προϋποθέσεις χορήγησης, το βάθος χρόνου ολοκλήρωσης του 
μέτρου, το ύψος της ετήσιας δαπάνης σε συνάρτηση με τον αριθμό των δικαιούχων, τον τρόπο 
κάλυψής της κλπ.   
 
Το θέμα της κατώτατης Εθνικής σύνταξης συναρτάται με το χορηγούμενο σήμερα ΕΚΑΣ στου 
χαμηλοσυνταξιούχους και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το ύψος της σύνταξης μαζί με το 
ΕΚΑΣ. 
Να διασφαλισθεί το σημερινό εισόδημα της κατηγορίας αυτής των πολιτών και ακόμη να μη 
περικόπτεται ολόκληρο το ποσό του ΕΚΑΣ, όπως συμβαίνει σήμερα, σε περίπτωση υπέρβασης του 
καθοριζομένου ανώτατου ορίου ετήσιου εισοδήματος έστω και κατά ένα 1€, αλλά να περικόπτεται 
μόνο το ποσό που υπερβαίνει το όριο αυτό. 
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2.  Άμεση πρόσληψη γιατρών στο ΙΚΑ 
 
Για την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας των ασφαλισμένων, άμεση πρόσληψη, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 400 γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στις οποίες διαπιστώνονται 
μεγαλύτερες ελλείψεις. Η προκαλούμενη δαπάνη της τάξης των 15 εκ.€ περίπου, ετησίως, δεν είναι 
απαγορευτική. 
 
 
3.  Ποσοστό αύξησης μισθών-συντάξεων, αναλόγως του ύψους αυτών 
 
Η χορηγούμενη κάθε χρόνο αύξηση σε μισθούς και συντάξεις να καθορισθεί για το έτος 2009 σε 

ποσοστό ανάλογο με ο ύψος αυτών πχ. Για μισθούς-συντάξεις μέχρι 1000€ ποσοστό αύξησης 3%, 

από 1001-1500€ 2,5% και από 1501€ και πάνω 2%. Το μέτρο αυτό είχε εφαρμοσθεί και κατά το 

παρελθόν και είχε γίνει αποδεκτό. 

 

 

 

 

4.  Περιορισμός μισθού προέδρων ΔΕΚΟ, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητων Αρχών κλπ 

 

Οι μηνιαίες αποδοχές των εφεξής διοριζομένων σε θέση Προέδρου στις ΔΕΚΟ, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες 

Αρχές κλπ, ή Διευθύνοντος Συμβούλου, να μην υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ύψος (π.χ. 4000 €), με 

δικαίωμα χρήσης μόνο ενός αυτοκινήτου κατά εταιρία, το κόστος λειτουργίας του οποίου, πέρα της 

αξίας αγοράς, μαζί με τις αποδοχές του οδηγού, υπερβαίνουν κατά πολύ τις αποδοχές των 

διοριζομένων στις θέσεις αυτές. Ως αντιστάθμισμα να χορηγείται επίδομα εξόδων κίνησης της τάξης 

των 500 € μηνιαίως. Εάν είχε εφαρμοσθεί το μέτρο αυτό, θα είχε αποφευχθεί η δαπάνη του 

Κρατικού Προϋπολογισμού από τις δικαστικές αποφάσεις του «μισθοδικείου» για τις μισθολογικές 

διεκδικήσεις των δικαστικών λειτουργών. 

 

5.  Κατάργηση της αμοιβής μελών Συμβουλίων και Επιτροπών 

 

Προτείνεται η κατάργηση της αμοιβής των μελών των Συμβουλίων, Επιτροπών και Ομάδων 

Εργασίας, πλην της αμοιβής των ιδιωτικών μελών και συνεδρίαση των οργάνων αυτών εντός του 

κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Είναι γνωστό ότι πολλές επιτροπές 

ασχολούνται με θέματα που έπρεπε να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι συμμετέχοντες 

δεν είναι πάντοτε οι καταλληλότεροι.  Το μέτρο αυτό, πέρα από τον περιορισμό της δαπάνης, θα 
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επιφέρει ηρεμία μεταξύ των υπαλλήλων, οι οποίοι πολλές φορές ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση 

της συμμετοχής τους, με στόχο πάντα τις επιτροπές που παρέχουν υψηλότερες αμοιβές. 

 

6.  Τροποποίηση του Ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για Επιλογή Προσωπικού» 

 

τροποποίηση του Ν. 2190/1994, έτσι ώστε κάθε πρόσληψη για πλήρωση θέσεων μόνιμου 

προσωπικού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, 

Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από αυτό, να γίνεται μόνο με 

πανελλήνιο διαγωνισμό από το ΑΣΕΠ και όχι από το φορέα (Υπουργείο, Νομαρχία, Δήμο κλπ) με 

κατάργηση των διατάξεων για προφορική συνέντευξη που αφήνει περιθώρια ή υπόνοιες για 

παραβίαση των κανόνων αξιοκρατικής επιλογής. Εξαίρεση να υπάρχει μόνο για ειδικές κατηγορίες 

προσωπικού για τις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις (δικαστές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, 

διπλωμάτες, γιατρούς κλπ.) 

 

Μέσω ΑΣΕΠ, επίσης να προσλαμβάνεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια (πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, οικονομικά 

αδύναμοι κλπ) και μόνο για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ) 

και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με την πάροδο του οποίου απολύεται αυτοδικαίως, για να 

μην επαναληφθεί το φαινόμενο συσσώρευσης χιλιάδων συμβασιούχων που θα αναμένουν 

μονιμοποίηση και για να απαλλαγούν Υπουργοί και Βουλευτές από ρουσφετολογικές απασχολήσεις. 

 

Η Εφαρμογή των μέτρων αυτών, θα εμπεδώσει το αίσθημα της αξιοκρατίας στους πολίτες, θα 

απαλλάξει τις κυβερνήσεις και τους Βουλευτές από πιέσεις, θα πάψει να καλλιεργείται η αντίληψη 

για ευνοϊκή μεταχείριση πότε των «πράσινων» και πότε των «γαλάζιων» παιδιών και θα αναβαθμίσει 

το επίπεδο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι βέβαιο ότι θα 

ψηφισθούν από όλα τα πολιτικά κόμματα. 

 

Στα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιληφθούν και άλλα, τα οποία θα εξασφαλίσουν 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κράτους και που δεν είναι απαραίτητα επιβαρυντικά για τον 

κρατικό προϋπολογισμό, όπως: 

 

36. Επίβλεψη για την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα σε 

περιπτώσεις αντιυπαλληλικών συμπεριφορών, συμμετοχή στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
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Νομικών Συμβούλων του Κράτους ή Συμβούλων του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως 

ίσχυε παλαιότερα, συμμετοχή ενός μόνο εκπροσώπου των υπαλλήλων, εκλεγόμενου από 

ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι παραταξιακή κομματική εκπροσώπηση από δύο που προβλέπεται 

σήμερα, τροποποίηση των Οργανισμών των Υπουργείων με στόχο τον περιορισμό του 

αριθμού των θέσεων προσωπικού, μέτρο που διευκολύνεται από την εισαγωγή στην Δημόσια 

Διοίκηση της σύγχρονης τεχνολογίας, νοικοκύρεμα του μισθολογίου των δημοσίων 

υπαλλήλων με ενσωμάτωση στο βασικό μισθό σε βάθος χρόνου, μέρους των επιδομάτων 

(αποφεύγοντας στο μεταξύ κάθε αύξηση των καταβαλλομένων σήμερα επιδομάτων) κλπ. 

 

Αυτές τις ιδέες μπορεί να τις επεξεργασθούν οι συνάδελφοι Υπουργοί. 

   

 
37. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Έχουμε μια ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά. Δεν την έχουμε προβάλλει και αξιοποιήσει διεθνώς, ούτε 
κατά το μισό απ’ όσο θα’πρεπε. Προτείνω να «γράψουμε» κομμάτια της Ελληνικής ιστορίας, αρχιτεκτονικής, 
φιλοσοφίας, τέχνης, κλπ., σε DVDs,στα Ελληνικά και στα Αγγλικά με κείμενα γραμμένα από τους 
επιφανέστερους ειδικούς σε κάθε θέμα και με τους επιφανέστερους σκηνοθέτες. 
 

• Επίσης, σε συνεργασία με την Ακαδημία, να μεταφράζουμε στην αγγλική γλώσσα κάποια από τα 
σπουδαιότερα έργα Ελλήνων συγγραφέων. 

38. ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: έχουμε ήδη προγραμματίσει με την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 
να προβάλουμε τις δυνατότητες για εξωστρέφεια και ανάπτυξη νέων επιχειρηματιών (ειδικές 
ημερίδες και συμμετοχή στις επιχειρηματικές αποστολές). 

39. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ: Πρέπει να αντιληφθούμε πως η ανάπτυξη της χώρας μας δεν μπορεί να 
προέλθει μόνο από την εσωτερική αγορά. Υπάρχουν απίθανες δυνατότητες παρουσίας των Ελληνικών 
προϊόντων και επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. 

• Για να αναδείξουμε τον δυναμισμό και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, έχουμε 
αναβαθμίσει τις επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό, περιλαμβάνοντας στις αποστολές όχι μόνο 
τις παραδοσιακές μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά κυρίως μεσαίου μεγέθους και αγροτικές επιχειρήσεις, 
επιχειρήσεις από την επαρχία, προβάλλοντας έτσι την «άλλη Ελλάδα». Την Ελλάδα της δημιουργίας. 

Προγραμματίζουμε νέες ημερίδες, όπου θα παρουσιασθεί ότι πιο σύγχρονο έχει να παρουσιάσει η Ελληνική 
βιομηχανία και επιχειρηματικότητα. Αυτά τα σύγχρονα και ανταγωνιστικά προϊόντα θα προβάλλουμε μέσω 
της οικονομικής διπλωματίας μας:  

1. Ελληνικά Φάρμακα και βιοτεχνολογίες αιχμής,  

2. αγροτικά προϊόντα και τεχνολογίες αιχμής,  

3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  

4. Ελληνικά brand names,  

5. e-business,  
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6. νεανική επιχειρηματικότητα,  

7. Ελληνική βαριά βιομηχανία (σίδερο, χάλυβας, αλουμίνιο, τσιμέντο, οικοδομικά υλικά)  

8. Ελληνική αμυντική βιομηχανία και προϊόντα αιχμής. 

Πρέπει να αντιληφθούμε πως η ανάπτυξη της χώρας μας δεν μπορεί να προέλθει μόνο από την εσωτερική αγορά. 
Υπάρχουν απίθανες δυνατότητες παρουσίας των Ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. 
 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ; Καλούμε τις επιχειρήσεις απ΄όλο τον κόσμο  

• --να επενδύσουν σε νέες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, 
• --να επενδύσουν στις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου 

(Χ.Α.Α.) και μάλιστα τώρα που οι τιμές είναι συμπιεσμένες και υπάρχουν πολύ 
καλύτερες ευκαιρίες.  

• --να εγκαταστήσουν περιφερειακά και GLOBAL HEADQUARTERS στην πατρίδα μας 
και να εκμεταλλευθούν τα ιδιαίτερα ελκυστικά φορολογικά κίνητρα του 
Ν.3427/2005. Είμαι συντάκτης των σχετικών διατάξεων που ήδη αξιοποιούν 
σπουδαίες πολυεθνικές όπως η CCC και η OLAYAN GROUP. 

• --Μεσολαβούμε για την επίλυση θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές 
εταιρίες στο εξωτερικό 

• --Καταβάλλουμε σαφή προσπάθεια να είμαστε μέσα στον κεντρικό πυρήνα των 
κρατών που θα καθορίσουν το μέλλον της Γαλλικής πρωτοβουλίας για την Ένωση 
για τη Μεσόγειο! Είμαστε ίσως το πρώτο Μεσογειακό κράτος που υπέβαλλε 
συγκεκριμένες προτάσεις. 

• Κινητοποιούμε τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Ακολούθους των Πρεσβειών 
μας, ώστε και να διευκολύνουν περισσότερο και με πιο ενεργητικό, πιο pro-active 
τρόπο τους Έλληνες εξαγωγείς και επιχειρηματίες και να αναζητούν και από μόνοι 
τους νέες ευκαιρίες για τα Ελληνικά συμφέροντα. 

• --Συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις την πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδας και του Προέδρου της Γιώργου Κασιμάτη για την καταγραφή και 
την δημιουργία επιχειρηματικού μητρώου όλων των Ελλήνων του εξωτερικού. Των 
Ελλήνων της ομογένειας.  

• --Παράλληλη προσπάθεια έχει αναληφθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου του Αποδήμου 
Ελληνισμού, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνάμεις του οικουμενικού Ελληνισμού. 

• --Είναι έτοιμο το διαδικτυακό portal AGORA όπου επιχειρηματίες, εισαγωγείς, εξαγωγείς, 
επενδυτές θα μπορούν να αναζητούν ευκαιρίες με τον πιο άμεσο και on line τρόπο, και σε 
συνεργασία με τους πρέσβεις και τους εμπορικούς ακολούθους μας. 

 
Πρέπει να αντιληφθούμε πως ότι δεν κάνουμε εμείς, θα το κάνει κάποιος άλλος!  
Δεν κάθεται κανείς να μας περιμένει. 
Πρέπει να είμαστε στην πρωτοπορία. 
Πρέπει και μπορούμε. 
Η αύξηση της εμβέλειάς μας σημαίνει εξαγωγές, κέρδη, μερίσματα, θέσεις εργασίας, πολιτική επιρροή. 
 

ΕΣΟΔΑ: 

40. ΚΑΘΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

(α) ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ και  

(β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.  
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ΔΗΛΑΔΗ, ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΘΥΝΗ  

(α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ,  

(β) ΓΙΑ ΤΑ «ΙΔΙΑ» ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ   

(γ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ! 

ΙΙ. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 75, παρ.3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΔΑΠΑΝΗ ΝΑ 
ΜΗΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΔΑΠΑΝΗ. 

40. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Πρέπει να θεσπίσουμε την καταβολή ενός παραβόλου 200 ευρώ σε όσους 
καταθέτουν αγωγές και μηνύσεις, δεδομένου ότι το σύστημα απονομής δικαιοσύνης είναι εξαιρετικά 
δαπανηρό (κάθε αγωγή κοστίζει πάνω από 2000 ευρώ μέχρι την διεκπεραίωση της). Τα έσοδα από τα 
παράβολα αυτά θα δαπανώνται για τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού και του δικαστικού 
συστήματος. [Η πρόταση πρέπει να φαίνεται ότι προέρχεται από τις ενώσεις δικαστών και 
εισαγγελέων, οι οποίοι μάλλον το βλέπουν θετικά. Οι «άποροι» να πληρώνουν πολύ λιγότερο!] 

41. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΒΟΛΟ «βελτίωσης», 12 ευρώ για κάθε επίσκεψη σε δημόσιο νοσοκομείο. Τα 
έσοδα να τα χρησιμοποιούν οι διοικητές του νοσοκομείου για τις ανάγκες του νοσοκομείου τους. 

42. Υψηλότερο παράβολο για ΚΤΕΟ. 
43. ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ για πετρέλαιο σε Ιόνιο, ηπειρωτική Ελλάδα και κάποιες περιοχές του Αιγαίου. 

Φιλολαϊκή είναι εκείνη η πολιτική που μας προτρέπει και μας βοηθάει 

να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις μας, να βελτιωθούμε, να γίνουμε 

καλύτεροι, να δουλεύουμε πιο δημιουργικά και έξυπνα, να μπορούμε να 

παράγουμε περισσότερα και πιο σύνθετα προϊόντα και να προσαρμοζόμαστε 

σε συνθήκες που αλλάζουν συνεχώς και που απαιτούν να μπορεί κανείς να 

χειρίζεται συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο θα 

μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους πόρους για να βοηθήσουμε τους πιο 

ανήμπορους ή λιγότερο τυχερούς συνανθρώπους μας. Και πραγματικά 

φιλεργατική είναι η πολιτική που αυξάνει τις ευκαιρίες για επικερδή 

και ευπρεπή απασχόληση. 
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44.  

45. Ένας ογκώδης δημόσιος τομέας τις περισσότερες φορές δεν προάγει 

τα συμφέροντα των «πολλών» (όπως χρησιμοποιούσε τον όρο ο 

Αριστοτέλης), αλλά περισσότερο τα συμφέροντα των πιο «καπάτσων» 

(αυτών που ξέρουν πώς δουλεύει το «σύστημα»).  

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Και όμως, η ανταγωνιστικότητά μας δεν είναι αυτή που θα 

έπρεπε να είναι: 

• Στην έρευνα της Διεθνούς Τράπεζας σε 178 κράτη για το “ease of doing 

business - 2008”, η Ελλάδα έρχεται 100η, δηλαδή με διαφορά η τελευταία 

στην Ευρώπη (η Τουρκία στην 57η θέση και η Πορτογαλία στην 37η). 

• Στο Index of Economic Freedom 2008- που συντάσσει το Heritage 

Foundation και η Wall Street Journal, η Ελλάδα έρχεται τελευταία στην 

Ευρώπη (80η στον κόσμο)  

• Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο για πρώτη φορά θα ξεπεράσει τα 40 

δισεκ. ευρώ το 2007 (εισαγωγές 59 δισεκ. εξαγωγές 18 δισεκ.), 

αρνητικό ρεκόρ για όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη!!! 

• Οι άμεσες επενδύσεις από το εξωτερικό με το ζόρι πλησιάζουν τα 2 

δισεκ. ευρώ, το χαμηλότερο σε όλη την Ευρώπη. 

• Είναι τέτοια η κατάσταση που όνειρο χιλιάδων νέων είναι να 

διορισθούνε στην Πυροσβεστική! 

   

ΦΙΛΟΛΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Πρέπει να περάσουμε στους πολίτες πως πραγματικά 

φιλολαϊκή δεν είναι κάθε πολιτική υποσχέσεων και παροχών. Πρέπει να 

αντιλαμβανόμαστε ότι όταν κάποια κυβέρνηση αποφασίζει να κάνει παροχές σε 

κάποιες ομάδες ανθρώπων  αυτές οι παροχές απλώς μεταφέρουν πόρους από μια 

ομάδα φορολογουμένων σε μια άλλη.  

 

 

Προβλήματα στον Προϋπολογισμό: 

1.Το πρώτο επτάμηνο του 2008, έχουμε δανεισθεί 37 από τα 38 δισεκ. που είχε 
προγραμματίσει το Υπουργείο για όλο το 2008. Ότι δάνεια συναφθούν μέχρι τον 
Δεκέμβριο θα είναι για να χρηματοδοτηθούν υπερβάσεις στο έλλειμμα. 

2. Συνεχίζεται η αύξηση της παροχής εγγυήσεων του Δημοσίου για κάλυψη των 
ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ και την ενίσχυση «ακριτικών» επιχειρήσεων και ειδικών 
κλάδων.  

3. Αύξηση κόστους δανεισμού της τάξης τουλάχιστον των 300 εκατ. ευρώ το 
2008. (θα αντιμετωπισθεί με swaps που θα μεταφέρουν το κόστος αυτό σε 
επόμενα χρόνια;;) 
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4. Χρέη νοσοκομείων: 3,6 δισεκ. ευρώ ; Πότε θα πληρωθούν; Θα αυξήσουν τα 
ελλείμματα 2005-2008; 

5. Επιχορηγήσεις προς ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΟΑΠ-ΔΕΗ: πάνω από 1 δισεκ. ευρώ. 

6. κόστος πολυτεκνικών επιδομάτων, αναδρομικών δικαστικών, στρατιωτικών, 
συνταξιούχων, επιπλέον ανάγκες ασφαλιστικών ταμείων, Υπουργείου Άμυνας, 
πυρόπληκτων και σεισμοπαθών, ταμείου πτωχών και κοινωνικής αλληλεγγύης των 
γενεών,  

7. υποχρεώσεις προς ΚΤΕΛ και τοπική αυτοδιοίκηση. 

ΚΑΠΟΙΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

1 Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας εξακολουθεί να μην είναι προσαρμοσμένο 
στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις π.χ. φορολογία σε επίπεδο ομίλου 

αντί των μεμονωμένων εταιριών (group taxation), αλλά αντίθετα να είναι 

προσκολλημένο σε τυπολατρικές διατάξεις και γραφειοκρατικές πρακτικές 

που δεν συναντώνται σε φορολογικά συστήματα των χωρών της Δύσης όπως για 

παράδειγμα η ύπαρξη Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και συγκεκριμένα 

το τμήμα που προδιαγράφει κατηγορίες βιβλίων και διαδικασίες.  

Ο ΚΒΣ υιοθετήθηκε τη δεκαετία του 40 και ενδεχομένως ανταποκρινόταν σε 

ανάγκες εκείνης της εποχής, όμως η εξέλιξη των πραγμάτων και της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας καθιστά αναγκαίο τον σημαντικό περιορισμό 

των διατάξεών του ώστε να ξεπερασθούν οι δυσλειτουργίες του και τα 

εμπόδια που δημιουργεί στην επιχειρηματική δραστηριότητα.  Αξίζει επίσης 

να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

γενικότερα σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο που έχει κώδικα βιβλίων και 

στοιχείων ο οποίος επεμβαίνει τόσο ριζικά στον τρόπο διεξαγωγής των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  Στην πράξη ο ΚΒΣ έχει καταστεί ένα 

εργαλείο για την εδραίωση της συναλλαγής μεταξύ των φορολογουμένων και 

των εφοριακών.  Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είναι σχεδόν 

αδύνατον για οποιαδήποτε επιχείρηση να συμμορφωθεί πλήρως με τις 

τυπολατρικές και γραφειοκρατικές διατάξεις του ΚΒΣ και συνεπώς κατά τον 

έλεγχο της εφορίας προκύπτουν διάφορες παραβάσεις που βοηθούν όμως στην 

διαπραγμάτευση και στην συναλλαγή.   

2 Το ελληνικό φορολογικό σύστημα με τις τυπολατρικές πρακτικές του που 

έχουν υιοθετηθεί, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΒΣ, με το σκεπτικό της 

καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (και οι οποίες απέτυχαν εφόσον η Ελλάδα 

έχει από τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής στη Δύση) προκαλεί αυξημένα 

λειτουργικά έξοδα στις ελληνικές επιχειρήσεις τα οποία επιβαρύνουν τα 

προϊόντα τους και με τον τρόπο αυτό καθιστά τις ελληνικές επιχειρήσεις 

λιγότερο ανταγωνιστικές από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις  με έδρα άλλη 

χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

3 Στην Ελλάδα η έκταση της φοροδιαφυγής είναι από τις μεγαλύτερες στην 

Ενωμένη Ευρώπη και στις χώρες της Δύσης.  Τούτο όμως θα πρέπει να ληφθεί 
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υπόψη σε σχέση με τα ισχύοντα συστήματα ελέγχου ώστε να εξαχθούν τα 

συμπεράσματα για τη χαμηλή αποδοτικότητα αυτών των συστημάτων και να 

αναζητηθούν άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και εφαρμόζονται 

σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η χρησιμοποίηση των Πιστοποιημένων 

(δηλαδή με ειδικές γνώσεις και εμπειρία) Ορκωτών Ελεγκτών για βεβαίωση 

της ορθότητας της φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης.  

4 Χρειάζεται να θεσμοθετηθεί ανεξάρτητη αρχή κατά το πρότυπο των 

αντιστοίχων στο Ηνωμένο Βασίλειο (Tax Commission) στην οποία μπορεί να 

προσφεύγει ο φορολογούμενος πριν καταφύγει στο δικαστήριο ώστε να 

μειωθεί ο αριθμός των υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια.  Η ανεξάρτητη 

αρχή θα έχει στην δικαιοδοσία της τις κατά τόπους Φορολογικές Επιτροπές 

οι οποίες θα απαρτίζονται από ανθρώπους κύρους με γνώσεις φορολογικού 

δικαίου που δεν θα έχουν σχέση μρ το Δημόσιο. 

5 Να επιταχυνθεί η απονομή της φορολογικής δικαιοσύνης με δημιουργία και 

επάνδρωση ξεχωριστών πρόσθετων τμημάτων φορολογικών υποθέσεων μέσα στα 

διοικητικά δικαστήρια . Η μακροχρόνια (8-10 χρόνια από την προσφυγή 

μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης) αβεβαιότητα για την επίδικη 

φορολογική υποχρέωση είναι κάτι ασυνήθιστο για τους αλλοδαπούς 

επενδυτές.  

6 Σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει συστηματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 

και φοροαποφυγής έχει γίνει κατανοητό ότι με αστυνομικές διατάξεις ή 

γραφειοκρατικούς μηχανισμούς δεν επιτυγχάνεται η καταστολή.  Αντίθετα 

έχει υιοθετηθεί η άποψη ότι το φαινόμενο καταπολεμάται με συστήματα τα 

οποία βασίζονται στις εξής παραδοχές: 

• Το κόστος της φοροδιαφυγής να μην είναι σημαντικά χαμηλότερο απ’ ότι 

είναι το όφελος από την φοροδιαφυγή.   

• Η χρήση των καρπών της φοροδιαφυγής να γίνει απαγορευτική.  Αυτή η 

θέση έχει την έννοια ότι οι πρόσοδοι των φοροφυγάδων να μην μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και αυτό θα συνδέεται με ένα πραγματικά εφαρμόσιμο 

πόθεν έσχες (δήλωση κινητής περιουσίας όπως ακίνητης με το Ε9) και 

κατάργηση των απορρήτων (τραπεζικό, απόκτηση εισηγμένων μετοχών, 

ομολόγων κλπ.) ώστε αν προκύπτουν αδικαιολόγητες διαφορές να 

εφαρμόζονται οι διατάξεις περί φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης 

παράνομων εσόδων.  

• Η φοροδιαφυγή δεν μπορεί να συλληφθεί σε βραχυχρόνια βάση.  Συνεπώς θα 

πρέπει το φορολογικό σύστημα να προσανατολισθεί στην πάταξη της 

φοροδιαφυγής μέσα από ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των 

περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου (στην ουσία και των 

επιχειρήσεων εφόσον αυτές είναι οι πηγές εσόδων των φυσικών 

προσώπων).  
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• Η ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής να απεξαρτηθεί από το συμβιβασμό του 

φορολογούμενου με τις φορολογικές αρχές στο πλαίσιο της διοικητικής 

επίλυσης. 

• Να ιδρυθεί ειδικό σώμα για την παρακολούθηση της διαφάνειας της 

περιουσιακής κατάστασης των εφοριακών και να χρησιμοποιηθούν τα 

ηλεκτρονικά δεδομένα για τις επιχειρήσεις και τα ειδικά λογισμικά 

(ELENXIS) 

• Να καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή (tax avoidance) με τη θέσπιση ενός 

γενικού κανόνα που θα βασίζεται στην αντίληψη ότι πράξεις χωρίς 

ουσιαστικό εμπορικό σκοπό που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση κενών του 

φορολογικού νόμου και στη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης να μην 

γίνονται αποδεκτές από φορολογικής απόψεως.   

• Να εκσυγχρονισθούν οι διατάξεις για τις υπερτιμολογήσεις (transfer 

pricing) με βάση τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ για το θέμα αυτό. 

• Να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και τις 

αντίστοιχες νομοθεσίες των προηγμένων χωρών (για τις εταιρείες που 

εδρεύουν σε χώρες με χαμηλούς (ή και μηδενικούς) φορολογικούς 

συντελεστές και ελέγχονται από επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα 

κατοίκους Ελλάδος (Control Foreign Company) ώστε το εισόδημά τους να 

φορολογείται στην Ελλάδα καταργώντας τις πρόχειρες και σπασμωδικές 

ρυθμίσεις του Ν. 3091/2002 περί υποβολής φόρου 3% στην αξία ακινήτων 

που ανήκουν σε εξωχώριες (offshore) εταιρείες ή σε ελληνικές 

εταιρείες που ελέγχονται τελικά από εξωχώριες. 

8. Να καταργηθεί η αυτοτελής φορολόγηση συγκεκριμένων εισοδημάτων και να 
αντικατασταθεί με κανονική φορολόγηση. 

9. Να ιδρυθεί Ινστιτούτο Φορολογικών Μελετών από το ΥπΟικ σε συνεργασία 
με  Οικονομικά Πανεπιστήμια όπου να γίνεται επιμόρφωση των στελεχών 

του ΥπΟικ. 

10. Οι φορολογικές αρχές να απαντούν σε ερωτήματα των φορολογούμενων 

εντός 3 μηνών η δε μη απάντηση να θεωρείται ως σιωπηρή συμφωνία προς 

τη θέση που διατύπωσε ο φορολογούμενος με το γραπτό ερώτημά του. 

11. Να διευκολυνθεί η αδειοδότηση των επενδυτών με την υιοθέτηση του 

ιρλανδικού μοντέλου, όπου το αντίστοιχο ιρλανδικό ΕΛΚΕ αναλαμβάνει να 

λύσει όλα τα προβλήματα σε σχέση με την έναρξη της επένδυσης και 

αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για την έκδοση των αδειών. 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
 Επιταχύνοντας το ρυθμό και την έκταση των αποκρατικοποιήσεων μπορούμε να αλλάξουμε το 
επενδυτικό κλίμα εισροής κεφαλαίων στη χώρα και να τονώσουμε την ευνοϊκή ψυχολογία για την 
οικονομία, με αποτέλεσμα περισσότερα χρήματα στο δημόσιο ταμείο (έστω και αν το μεγαλύτερο μέρος 
από τα έσοδα αυτά προορίζεται να μειώσει το δημόσιο χρέος), τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την 
άνοδο του δείκτη του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.  Οι 
ακολουθούμενοι σήμερα ρυθμοί αποκρατικοποίησης μπορεί να επιταχυνθούν με διεθνείς διαγωνισμοί, 
ώστε να μην υπάρξει υποψία αδιαφάνειας. 
 

 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

% 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 

% 

 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ 

 
(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 

ΟΤΕ 
(Μπορεί να πωληθεί πρώτα η Cosmote και κατόπιν 
το ποσοστό του Δημοσίου στον ΟΤΕ, σε 
στρατηγικό επενδυτή) 

 
 

39 

 
 

39 

 
 

  3.200 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 55 55   1.200 
ΕΥΔΑΠ 61 20 150 
ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 51 51 300 
Ο.Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74 54 300 
Ο.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 74 54 100 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   2,5  2,5 125 
ΟΔΙΕ  100 80   200 + 

 
Επίσης:   
 
 
• ΕΤΒΑ – Βιομ. Περιοχές : πώληση συνόλου  35%,    απόδοση:  60 εκ. ευρώ 
• Νέες Άδειες Καζίνο. 
• Επέκταση Αδειών Καζίνο. 
• Τουριστικά Ακίνητα:  Δεν έχει γίνει ουσιαστική αποκρατικοποίηση.   
• Ολυμπιακά Ακίνητα:  Μόνο για το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης, Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου, 

και το Ολυμπιακό Κέντρο στο Γουδί ολοκληρώνονται οι διαδικασίες μακροχρόνιας μίσθωσης 
• Τιτλοποίηση ακινήτων δημοσίου. 
• Επέκταση της Σύμβασης εκμετάλλευσης της Αττικής Οδού.          
• Αξιοποίηση Ελληνικού, Παλαιού Ιπποδρόμου, Δραπετσώνας, Αναβύσσου, περιοχής Καϊάφα. 
 

 
Για αργότερα: 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 ΔΗΜΟΣΙΟΥ (%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ 
(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 

Ελληνικά Πετρέλαια 35,5 7 220 
ΔΕΗ 51 17 750 
ΛΑΡΚΟ 35 35 Χρειάζεται αποτίμηση 
ΟΠΑΠ 34 ?  

 
 
ΙΙ. METOXOΠΟΙΗΣΗ 
Η εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων, καλύτερου μάνατζμεντ, τεχνογνωσίας, κλπ., στα αεροδρόμια και τα 
λιμάνια της χώρας θα αυξήσει τις επενδύσεις σε αυτά, θα βελτιώσει την τεχνολογική τους υποδομή, θα 
προσελκύσει νέα πελατεία, θα βελτιώσει τον τζίρο τους και τους ρυθμούς ανάπτυξης, κλπ. 
 
 
α)  Αεροδρομίων  
Να δημιουργήσουμε δύο μεγάλους ομίλους «Διαχείρισης Αεροδρομίων» και να προσελκύσουμε 
ιδιώτες επενδυτές. 
  
Hellenic Airports I: Κέρκυρα, Χανιά, Καβάλα, Νάξο, Πάρο, Καλαμάτα, Κοζάνη, Χίο,          

Καστελόριζο, κ.α.. 
Hellenic Airports II: Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Ρόδο, Πρέβεζα, Μύκονο, Λήμνο,                 

Σάμο, Σκιάθο, Λάρισα, Ανδραβίδα, κ.α. 
        
β)  Οργανισμών Λιμένων: Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Καβάλας, Λαυρίου, Ηγουμενίτσας, Ρόδου, 

Ελευσίνας, Ηρακλείου. 
 
ΙΙΙ. ΕΣΟΔΑ 
 
Ι. Κάθε Υπουργείο να υποβάλει τις δικές του προτάσεις μέχρι τέλος του έτους: 
 (α) Για το πώς θα αυξήσει τα έσοδά του, από υπηρεσίες που προσφέρει,  
 (β) Για την κατάργηση περιττών δαπανών και οργανισμών και 

(γ) Για κάθε ένα (1) ευρώ κατάργησης δαπάνης μόνιμου χαρακτήρα, ο προϋπολογισμός θα 
προσφέρει αύξηση της πίστωσης στο Υπουργείο 0,5 ευρώ.  Δηλαδή, οι Υπουργοί πρέπει 
να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη (α) για τη Διαχείριση και ιεράρχηση των δαπανών 
τους, (β)  για τα «ίδια έσοδα» και (γ) για την κατάργηση περιττών δαπανών και 
οργανισμών. 

 
ΙΙ. Κανένας νόμος που προβλέπει δαπάνη να μην εγκρίνεται αν δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για 
τα έσοδα από τα οποία θα καλυφθεί η δαπάνη, ή αντίστοιχη δαπάνη που θα καταργηθεί.  Αυτό, 
άλλωστε αποτελεί και Συνταγματική επιταγή (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος). 
 

1. Υπουργείο Δικαιοσύνης Πρέπει να θεσπίσουμε την καταβολή ενός παραβόλου 150 ευρώ 
σε όσους καταθέτουν αγωγές και μηνύσεις, δεδομένου ότι το σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης είναι εξαιρετικά δαπανηρό (κάθε αγωγή κοστίζει πάνω από 1000 ευρώ μέχρι 
την διεκπεραίωσή της).  Τα έσοδα από τα παράβολα αυτά θα δαπανώνται για τον 
εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού και του δικαστικού συστήματος.  (Η πρόταση πρέπει να 
φαίνεται ότι προέρχεται από τις ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων, οι οποίοι μάλλον το 
βλέπουν θετικά.  Οι «άποροι» να πληρώνουν μόνο 30 ευρώ). 

 
2. Υπουργείο Υγείας Παράβολο «βελτίωσης» 12 ευρώ για κάθε επίσκεψη σε Δημόσιο 

Νοσοκομείο. Τα έσοδα να τα χρησιμοποιούν οι Διοικητές του Νοσοκομείου για τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου τους. 
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3. Εισιτήρια Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποιες αυξήσεις στα εισιτήρια για 
συγκοινωνίες κ.λπ., ώστε τα έσοδά τους να καλύπτουν ένα μεγαλύτερο μέρος από τα 
ελλείμματά τους. Επίσης υψηλότερο παράβολο για ΚΤΕΟ. 

 
4. ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ για πετρέλαιο σε Ιόνιο, ηπειρωτική Ελλάδα και κάποιες 

περιοχές του Αιγαίου. 
 

 
 
 
 
 
 
ΙV. ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ 
 

• Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης:  Αντί να χτίσουμε νέο νοσοκομείο με τις γνωστές 
καθυστερήσεις, κακοτεχνίες, υπερβάσεις στο κόστος (ακόμα δεν μας έχουν παρουσιάσει κάποια 
ολοκληρωμένη μελέτη και προϋπολογισμό κόστους κατασκευής, εξοπλισμού και λειτουργίας ) κλπ., να 
παραχωρήσει το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (το οποίο υπολειτουργεί) 150 κλίνες 
για την δημιουργία του Παιδιατρικού, την διαχείριση του οποίου να αναλάβει κάποιος άλλος 
φορέας. 

 Έτσι:   
   Θα λειτουργήσει πολύ πιο άμεσα. 
   Θα υπάρξει πολύ πιο αποτελεσματική υποδομή, αφού θα μπορεί να χρησιμοποιούνται 

και τα ιατρικά μηχανήματα του Στρατιωτικού. 
   Θα εξοικονομήσουμε πολλούς πόρους. 

 
• Thessaloniki International University:  Αντί να επιχειρήσουμε να κτίσουμε νέο πανεπιστήμιο 

«από το μηδέν», το Anatolia  έχει προτείνει να χρησιμοποιήσουμε τις δικές του εγκαταστάσεις 
(campus), με όποιους όρους λειτουργίας επιθυμεί το Δημόσιο ώστε το Διεθνές Πανεπιστήμιο 
να είναι και να φαίνεται ανεξάρτητο από το Ανατόλια.  Επειδή ακόμα δεν μας έχουν 
παρουσιάσει από το Υπουργείο κάποια ολοκληρωμένη μελέτη και προϋπολογισμό κόστους 
κατασκευής, εξοπλισμού και λειτουργίας τέτοιου Πανεπιστημίου, νομίζω πως αξίζει να 
εξετάσουμε την δυνατότητα αυτή. 

Έτσι:   
   Θα λειτουργήσει πολύ πιο άμεσα. 
   Θα μπορεί να χρησιμοποιείται και εξοπλισμός του Ανατόλια. 
   Θα κοστίσει πολύ λιγότερο. 

 
• ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ: Ελάφρυνση των κανόνων που αφορούν τους συντελεστές δόμησης, τις χρήσεις 

γης, κ.λπ., ώστε να μπορεί τα ακίνητα να αξιοποιούνται πιο αποτελεσματικά και να 
προσελκύουν περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια. Τα χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα οι 
χρήσεις γης, ο χαρακτηρισμός γης ως δασικής ή ως «ορεινοί όγκου» – είναι από τους 
βασικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για επενδύσεις. 

 
• Να καταστήσουμε την Ελλάδα τόπο όχι μόνο για τουρισμό και για επενδύσεις, αλλά και 

προορισμό δεύτερης κατοικίας των Ευρωπαίων (με την προσέλκυση συνταξιούχων από τα 
άλλα Ευρωπαϊκά κράτη για αγορά δεύτερης κατοικίας στη χώρα μας, κ.λπ.  Για να γίνει αυτό, 
πρέπει να καθιερωθεί ένας χαμηλός ειδικός συντελεστής φορολόγησης για τους αλλοδαπούς 
που θα μετοικήσουν στην Ελλάδα, αλλά δεν θα εργάζονται – απλά θα εισπράττουν τη σύνταξή 
τους από το εξωτερικό.  Έχουμε ήδη ετοιμάσει σχέδιο νόμου.) 
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• Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και τακτοποίηση ιδιοκτησιακών 
εκκρεμοτήτων (που αφορούν κτήματα για τα οποία οι ιδιώτες μέτοχοί τους αμφισβητούν ότι 
ανήκουν στο δημόσιο).  Ήδη έχουμε δώσει σε δημόσια διαβούλευση σχετικές προτάσεις 
νόμου. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 
 
1.0 Εξορθολογισμός Κινήτρων Μετασχηματισμών Επιχειρήσεων (Μετατροπές, 

Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Αποσχίσεις Κλάδων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων 
κλπ.) 

 
 Ισχύον καθεστώς 
 

α) Μη μεταφορά της φορολογικής ζημιάς απορροφώμενων επιχειρήσεων από νεοσυσταθείσα ή 
υφιστάμενη επιχείρηση (παρ. 5, άρθρου 9, Ν. 3522/2006).  

 
β) Περιορισμοί στους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων π.χ.  

 
• στην περίπτωση απόσχισης τμήματος επιχείρησης θα πρέπει οι δραστηριότητες του 

τμήματος να παρακολουθούνται διακεκριμένα στα βιβλία από τις δραστηριότητες άλλων 
κλάδων, (άρθρο 4, Ν. 2166/1993). 

• εισφορά από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τμημάτων της σε 
λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία, (άρθρο 1, Ν. 2166/1993). 

• χρησιμοποίηση ακινήτων την τελευταία πενταετία από την συγχωνευόμενη ή 
μετατρεπόμενη εταιρία και χρησιμοποίηση αυτών επί μια πενταετία από την 
απορροφώσα ή την νέα εταιρία, (άρθρο 3, Ν. 1297/1972). 

• ονομαστικοποίηση και μη μεταβίβαση μετοχών στις περιπτώσεις μετατροπής ατομικής 
επιχείρησης ή προσωπικής εταιρείας ή ΕΠΕ σε ανώνυμη εταιρεία, (άρθρο 4, Ν.1297/1972).  

 
 Πρόταση 
 
 Αναγνώριση των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών και απαλοιφή αρκετών από τους 

περιορισμούς για τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων. 
 
 
2.0 Αυθαιρεσία Φορολογικών Ελέγχων 
 
 Ισχύον καθεστώς 
 

• Επί του ποσού του φόρου εισοδήματος μετά των προσαυξήσεων που καταλογίζονται από 
τον φορολογικό έλεγχο, για να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής από την επιχείρηση στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο αυτή θα πρέπει να καταβάλει το 10% επί του καταλογισθέντος ποσού 
φόρου εισοδήματος μετά των προσαυξήσεων (άρθρο 74, Ν. 2238/1994).   

• Σε περίπτωση μη δικαίωσης της Εταιρίας από το Διοικητικό Πρωτοδικείο αυτή δικαιούται να 
προσβάλλει την πρωτόδικη απόφαση με έφεση στο Διοικητικό Εφετείο.  Δηλαδή η εταιρία 
πληρώνει όλο τον πρόσθετο φόρο και μετά αναλαμβάνει η δικαιοσύνη να την δικαιώσει ή όχι. 
Στην περίπτωση αυτή νοείται ότι οι προσαυξήσεις, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τον 
διαρρεύσαντα χρόνο μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης και της 
ημερομηνίας έκδοσης της νέας απόφασης, αυξάνονται σημαντικά.  
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• Εφόσον η Εταιρία δεν δικαιωθεί και στο Διοικητικό Εφετείο θα πρέπει να προσφύγει στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας και είτε θα δικαιωθεί άμεσα, είτε από αυτό θα πρέπει η υπόθεση να 
επανέλθει εκ νέου στο Διοικητικό Εφετείο για έκδοση νέας κρίσης.  

• Τελικά και εάν ακόμα δικαιωθεί η Εταιρεία θα επιστραφεί σ’ αυτή μετά πάροδο αρκετών ετών 
το συνολικό ποσό που θα έχει καταβάλει υπό δυσμενείς όρους.  

 
 
 Πρόταση 
 

• Για την περίπτωση της αυθαιρεσίας των φορολογικών ελέγχων θα πρέπει να θεσπισθούν 
διατάξεις με βάση τις οποίες σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία δικαιωθεί στα 
φορολογικά δικαστήρια να υπάρχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις για το Ελληνικό 
Δημόσιο (τόκοι – τόκοι υπερημερίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου), για λόγους 
ισονομίας με τον πολίτη.   

• Επίσης θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα μοριοδότησης – αξιολόγησης για τους 
εμπλεκόμενους εφοριακούς στον φορολογικό έλεγχο αλλά και των δικαστικών αρχών, 
επιβραβεύοντας αυτούς που έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια, αλλά προσφέροντας 
αρνητικά μόρια και στις περιπτώσεις όπου δικαιώθηκε ο πολίτης και κατέβαλε το Ελληνικό 
Δημόσιο τόκους στο οφειλόμενο ποσό, αλλά και δικαστικά έξοδα.  Αυτό, για να αποτρέπονται 
άδικες πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου με τα συνεπακόλουθα αυτών. 

• Θα πρέπει να υπάρξει σταδιακή μείωση του αριθμού χρήσεων που παραμένουν ανέλεγκτες 
(ώστε να μειώνεται η αβεβαιότητα περί ενδεχομένως πρόσθετων φόρων). 

• Όσο αναφορά ιδιαίτερα τις εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρίες (και τις ενοποιημένες θυγατρικές 
τους), η φορολογική αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί για όλα 
τα φορολογικά αντικείμενα και να έχει εκδοθεί τελικό φύλλο ελέγχου μέχρι και την προηγούμενη 
χρήση, έτσι ώστε η σχετική φορολογική αβεβαιότητα να περιορίζεται στην τρέχουσα χρήση. 

• Σταδιακή μείωση αριθμού χρήσεων που παραμένουν ανέλεγκτες. 
• Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου ώστε να μην αποθαρρύνονται οι εταιρίες να καταφεύγουν 

στα φορολογικά δικαστήρια. 
• Να καταστεί σταδιακά ο κανόνας ότι στις εταιρίες οι οποίες αντικειμενικά τηρούν τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και ακολουθούν τη φορολογική νομοθεσία κατά την 
αναμόρφωση και προσδιορισμό των φορολογητέων τους κερδών, ο φορολογικός έλεγχος 
δεν επιβάλλει σημαντικούς πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις. (αυτονόητο, αλλά δεν 
ισχύει στην Ελλάδα δυστυχώς). 

• Νομοθετική προστασία και παροχή κινήτρων σε εταιρίες για την καταγγελία κρουσμάτων 
διαφθοράς/εκβιασμού από δημόσιους λειτουργούς. 

 
 
3.0 Μείωση Φορολογικών Συντελεστών 
 
 Ισχύον καθεστώς 
 Μείωση φορολογικών συντελεστών μόνο σε νησιά με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο από 3.100 

κατοίκους (άρθρο 118, Ν. 2238/1994).  
 
 Πρόταση 
 Μείωση φορολογικών συντελεστών σε παραμεθόριες περιοχές αλλά πιθανόν και άλλες (π.χ. 

Εύβοια, Αχαΐα, Φθιώτιδα κλπ.).  
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4.0 Φορολόγηση Χρηματοοικονομικών Μέσων (Αμοιβαία Κεφάλαια, Παράγωγα, 
Μετοχές κλπ.) 

 
 Ισχύον καθεστώς 

• οι ζημιές από αποτίμηση – πώληση Α/Κ δεν αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά αντίθετα τα 
κέρδη φορολογούνται σε περίπτωση διανομής (άρθρο 106, Ν. 2238/1994),  

• οι ζημιές από παράγωγα αναγνωρίζονται μόνο εφόσον αποδειχθεί στον φορολογικό έλεγχο 
ότι πραγματοποιούνται για κάλυψη κινδύνων (άρθρο 31, Ν. 2238/1994), ενώ αντίθετα τα 
κέρδη φορολογούνται σε περίπτωση διανομής (άρθρο 38, Ν. 2238/1994),  

• αποτιμησιακές ζημιές από παράγωγα δεν αναγνωρίζονται, ενώ αντίθετα τα κέρδη 
φορολογούνται (άρθρο 38, Ν. 2238/1994), 

• τα κέρδη από πώληση μετοχών μη εισηγμένων φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις 
(άρθρο 13, Ν. 2238/1994) ενώ αντίθετα οι ζημιές δεν αναγνωρίζονται (άρθρο 38, Ν 
2238/1994),  

• οι ζημιές από πώληση μετοχών εισηγμένων δεν αναγνωρίζονται αλλά τα κέρδη 
φορολογούνται κατά τον χρόνο της διανομής (άρθρο 38, Ν. 2238/1994),  

• στην περίπτωση πώλησης μετοχών μη εισηγμένων εφόσον από την πώληση προκύψει ζημιά, 
έστω και 0,01 Ευρώ, η επιχείρηση διαγράφει όλον τον προκαταβληθέντα φόρο 5% (επί της 
αξίας των μετοχών) ο οποίος και δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση φορολογικά, ενώ 
αντίθετα εάν προκύψει κέρδος έστω και 0,01 Ευρώ η επιχείρηση απαιτεί από το Ελληνικό 
Δημόσιο το σύνολο του προκαταβληθέντος φόρου 5%  (άρθρο 13, Ν. 2238/1994).  

 
 Πρόταση 
 Τακτοποίηση ανακολουθιών στην φορολόγηση διάφορων χρηματοοικονομικών μέσων.  
 
 
5.0 Απώλεια Μεταφερόμενης Ζημιάς 
 
 Ισχύον καθεστώς  
 Σε περίπτωση μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρείας η Επιχείρηση δεν έχει 

δικαίωμα μεταφοράς της φορολογικής της ζημιάς (παρ. 3 άρθρου 9, Ν. 3522/2006).  Η 
νομοθετική αυτή ρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα ότι και αν ακόμη μια επιχείρηση καθ’ όλη την 
διάρκεια λειτουργίας της δεν έχει αποκομίσει κέρδη, να πληρώνει φόρο εισοδήματος. 

 
 Πρόταση 
 Οι φορολογικές ζημιές να μεταφέρονται για συμψηφισμό με κέρδη και μετά την μείωση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου.  
 
6.0 Επανεξέταση Δαπανών προς Έκπτωση από τα Ακαθάριστα Έσοδα Επιχείρησης 
 
 Ισχύον καθεστώς 
 Δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης σημαντικές 

κατηγορίες δαπανών.  Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες εξ’ αυτών.  
α. Δαπάνη που πραγματοποιεί οικειοθελώς επιχείρηση για την εξαγορά προϋπηρεσίας 

ασφαλιστικών ταμείων των υπαλλήλων της ενόψει συνταξιοδότησης τους (άρθρο 31, Ν. 
2238/1994). 
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β. Τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται η επιχείρηση για την κάλυψη ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης συνταξιούχων, πρώην εργαζομένων της, καθώς και τα ποσά  που καταβάλλει 
σ’ αυτούς για την συμπλήρωση της σύνταξης τους (άρθρο 31, Ν. 2238/1994).  

 
γ. Μη αναγνώριση δαπάνης ΕΤΑΚ (παρ. 2 άρθρου 15, Ν. 3634/2008). 

 
δ. Αποσβέσεις οι οποίες δεν έχουν διενεργηθεί εντός του χρονικού διαστήματος όπως ορίζεται 

από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 31, Ν. 2238/1994). 
 

ε. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία (άρθρο 31, Ν. 
2238/1994).  

στ. Ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και χρηματικές ποινές που επιβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο σε 
βάρος επιχείρησης (άρθρο 31, Ν. 2238/1994). 

 
Πρόταση 
Επανεξέταση αναγνώρισης σημαντικών κατηγοριών δαπανών οι οποίες με  το ισχύον καθεστώς 
δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, αλλά είναι παραγωγικές και αναγνωρίζονται σε άλλες 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες.  
 
•         Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ως μεγαλύτερο πρόβλημα το φορολογικό σύστημα της 
χώρας, και ειδικότερα τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, τη μεταβλητότητα, τη 
πολυνομία και τη πολυπλοκότητα διαδικασιών, καθώς και την αναποτελεσματική 
αντιμετώπιση από το κράτος του αθέμιτου ανταγωνισμού και της παραοικονομίας.  

•         Σημαντικά προβλήματα αποτελούν οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, ο γενικότερος 
ανελαστικός και πεπαλαιωμένος χαρακτήρας της εργασιακής νομοθεσίας και η 
δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού. 

•         Σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος λειτουργίας έχουν ο συγκεντρωτισμός, η 
πολυπλοκότητα και οι καθυστερήσεις στις συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση. 

•         Ζήτημα με σημαντικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αποτελεί η 
αναποτελεσματικότητα του γενικότερου Αναπτυξιακού Πλαισίου, το οποίο χαρακτηρίζεται 
από γραφειοκρατία, πολυνομία, προβλήματα χωροταξίας επιχειρήσεων, σημαντικές 
καθυστερήσεις και αδυνατεί να υποστηρίξει τις εξαγωγές. 

•         Επίσης, ζητήματα υποδομών που αφορούν την κατάσταση του οδικού δικτύου και την 
απουσία διασύνδεσης με την Ευρώπη, καθώς και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιακών δικτύων δεδομένων, αναγνωρίσθηκαν ότι έχουν σημαντική 
επίπτωση στη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

•         Γενικότερο ζήτημα που απασχολεί τις επιχειρήσεις αποτελεί η υποκειμενικότητα των 
διαφόρων ελέγχων και τα φαινόμενα διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. 

Αν και αφορούσε βιομηχανικές επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα τα θέματα νομίζω ότι παραμένουν 
επίκαιρα - συνημμένα σας αποστέλλω μία σελίδα με τα βασικά συμπεράσματα. 
 
 

• Σε επίπεδο ΟΤΑ οι διαδικασίες και η υποστήριξη από Τεχνολογία και Πληροφοριακά 
Συστήματα και Επικοινωνίες (ΤΠΕ) χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια, έλλειψη 
αυτοματοποίησης, έλλειψη διασυνδεσιμότητας, διαφοροποίηση και αντικρουόμενες 
απαιτήσεις.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα για επιχειρήσεις ίσως να βρίσκεται στις επαφές τους 
με τους ΟΤΑ.  Σίγουρα η γενίκευση χρήσης των ΤΠΕ είναι το απαιτούμενα σε όλα τα επίπεδα 
του κρατικού μηχανισμού.  

 
• Σήμερα, υπάρχουν 27 υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τις φορολογικές αρχές 

(π.χ. περιοδική ΦΠΑ, Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, κτλ)  
-         Προώθηση ηλεκτρονικής υποβολής 
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-         Ενιαίο (ενοποιημένο) απλοποιημένο έντυπο δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων 
και λοιπών φόρων – μόνο απαραίτητα στοιχεία (π.χ. φορολογητέα ύλη, συντελεστές, 
ποσό φόρου) 

-         Κωδικοποίηση των στοιχείων της δήλωσης 
 

• Υπάρχουν 13 υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων (π.χ. ετήσια και τριμηνιαία 
λογιστική κατάσταση, ερωτηματολόγια, κτλ)  

-         Δημιουργία ενιαίου θεματικού κόμβου υποβολής στοιχείων – αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση από αρμόδιες υπηρεσίες 

-         Πληρέστερη επεξεργασία στοιχείων κατά τον υπολογισμό των δεικτών απαραίτητων 
για την άσκηση δημόσιων πολιτικών 

 
• Περιττές απαιτήσεις δημοσιοποίησης όπως των ετήσιων ισολογισμών σε εφημερίδες, που 

υπολογίζουμε ότι κοστίζει επιπλέον € 134 εκ. ετησίως  
 

• Κωδικοποίηση φορολογικής νομοθεσίας, σταθερότητα για 5 έτη των φορολογικών νόμων, 
έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων  

 
• Συμψηφισμός οφειλών επιχειρήσεων με οφειλές δημοσίων οργανισμών προς επιχειρήσεις 

(π.χ. ΙΚΑ)  
 

• Σταδιακή κατάργηση του ΚΒΣ (περιορισμός Βιβλίων και Στοιχείων)  
 

• Επίσπευση απονομής δικαιοσύνης επί φορολογικών θεμάτων  
 
 
Τέλος, ενδιαφέρον είχαν και κάποια στατιστικά στοιχεία που είχαμε βρει από μελέτη της World 
Bank: 
 
- Εκκίνηση επιχείρησης στην Ελλάδα (Θέση 152 από 178 χώρες) 
            - Αριθμός διαδικασιών = 15 
            - Διάρκεια = 38 μέρες 
- Δείκτης προστασίας επενδυτών στην Ελλάδα = Θέση 158 από 178 χώρες 
- Πληρωμή Φόρων στην Ελλάδα (Θέση 86 από 178 χώρες) 
            - Διάρκεια 264 ώρες 
            - Αριθμός Πληρωμών = 21  
            - % κέρδους (2ου έτους λειτουργίας) = 48,6% 
- Εισαγωγές & Εξαγωγές (Θέση 65 από 178 χώρες) 
            - Έντυπα (εξαγωγή) = 5 
            - Διάρκεια (εξαγωγή) = 20 μέρες 
            - Κόστος (εξαγωγή) = $ 998 
            - Έντυπα (εισαγωγή) = 6 

- Διάρκεια (εισαγωγή) = 25 μέρες 
            - Κόστος (εισαγωγή) = $ 1245 
- Αποτελεσματικότητα δικαιοσύνης (Θέση 87 από 178 χώρες) 
            - Διαδικασίες = 39 
            - Διάρκεια = 819 μέρες 
- Κλείσιμο επιχείρησης στην Ελλάδα (Θέση 38 από 178 χώρες) 
            - Διάρκεια = 2 έτη 
            - Ποσοστό ανάκαμψης = 44,8 (cents on the dollar) 
 

•  


