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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 

1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
 
1. ΜΑΡΟΥΛΗΣ 

 Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας και προϊόντων καθώς 
και στον δημόσιο τομέα. 

 Επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. 
 Επενδύσεις στους κλάδους των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και σε αυτούς 

που η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. 
 Ενσωμάτωση της καινοτομίας στην παραγωγή.  
 Ενσωμάτωση γνώσης και υψηλής προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή. 
 Αύξηση της παραγωγικότητας μέσω  της ενίσχυσης της παρεχόμενης ποιότητας. 

 
2. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ, ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ 

 Προτεραιοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση. 
 Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, καταπολέμηση της διαφθοράς και 

προσαρμογή  του ρυθμιστικού περιβάλλοντος στις σύγχρονες απαιτήσεις. 
 Αναβάθμιση υποδομών μεταφοράς. 
 Πολιτική στήριξης μακροχρόνια ανέργων και ιδιαίτερα όσων απασχολούντο σε 

φθίνοντες τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 
 Πολιτική κινήτρων (όχι επιδοτήσεων) για την μεταφορά πόρων στους διεθνώς 

εμπορεύσιμους κλάδους. 
 Αύξηση μεγέθους εγχώριων επιχειρήσεων για την ενίσχυση της 

διαπραγματευτικής ικανότητας και την δυνατότητα καθορισμού των τιμών. 
 Ενίσχυση ρευστότητας εξαγωγικών επιχειρήσεων. 
 Βελτίωση τεχνολογικού περιεχομένου εξαγωγών. 

 
 
3. ΒΕΤΤΑΣ, ΚΟΥΡΑΝΤΗ 

 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου μέσω του εντοπισμού μη αναγκαίων 
περιορισμών σχετικά με τον ανταγωνισμό και της υποβολής προτάσεων 
αλλαγών για τόνωση της ανάπτυξης στους κλάδους της επεξεργασίας τροφίμων, 
λιανικού εμπορίου, οικοδομικών υλικών και τουρισμού, σύμφωνα με πρόσφατη 
έκθεση του OECD. 

 Υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων – ολοκλήρωση υποδομών. 
 Διασύνδεση δημόσιας διοίκησης με επιχειρηματικό τομέα. 
 Διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου μέσω της μείωσης του διοικητικού 

χρόνου διεκπεραίωσης και κόστους.  
 Εκσυγχρονισμός του συστήματος δημοσίων προμηθειών.  
 Δημιουργία υποστηρικτικού προς τις επενδύσεις, περιβάλλοντος.  
 Στροφή στις εξαγωγές και ενίσχυση διαρθρωτικών πρακτικών προς την 

κατεύθυνση αυτή, μέσω της αποτελεσματικής κατανομής παραγωγικών πόρων 
στην οικονομία και των μεταρρυθμίσεων στην έρευνα και την εκπαίδευση. 

 Διαχείριση πιστωτικής στενότητας. 
 

4. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 
 Ολοκλήρωση δημοσιονομικής προσαρμογής. 
 Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό και στην λειτουργία των αγορών εργασίας 

και προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 
 Περαιτέρω βελτίωση θεσμικού πλαισίου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
 Ενδυνάμωση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω χρήσης εξελιγμένης 

τεχνολογίας και ενίσχυσης της καινοτομίας , ιδίως στον κλάδο της μεταποίησης. 
 Αύξηση δαπανών έρευνας και καινοτομίας. 
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2. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

 
5. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 Άρση των στρεβλώσεων και εξάλειψη παραγόντων διαφορικού κόστους 
λειτουργίας στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, που 
θέτουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά. 

 Λήψη πρόνοιας ώστε να μην δημιουργείται διακριτική μεταχείριση εναντίον της 
μεταποίησης και υπέρ των υπηρεσιών, όσον αφορά στην αδειοδότηση 
εγκατάστασης και λειτουργίας, στο πλαίσιο μισθωτής απασχόλησης, στο 
ενεργειακό κόστος κλπ , καθώς η μεταποίηση αντιμετωπίζει διαφορετικές και 
οξύτερες συνθήκες ανταγωνισμού. 

 Μεταφορά πόρων προς τους διεθνώς εμπορεύσιμους κλάδους. 
 Εντοπισμός του είδους των επιχειρήσεων που λείπουν από το παραγωγικό-

επιχειρηματικό σύστημα. 
 Τεχνολογική αναβάθμιση της λειτουργίας  των επιχειρήσεων. 
 Έκθεση των ελληνικών επιχειρήσεων στον διεθνή ανταγωνισμό. 
 Ενσωμάτωση της καινοτομίας στην παραγωγή και την απασχόληση.  

 
     
 
 

3. ΓΕΩΡΓΙΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ 
 
 

6. ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ  
 Επαναπροσδιορισμός της παραγωγής σε προϊόντα με ειδικά χαρακτηριστικά που 

προσδίδουν εμπειρία και εμπιστοσύνη μέσω της κατανάλωσης τους. 
 Προσανατολισμός στις εξαγωγές. 
 Εναρμόνιση παραγωγής με τις νέες προκλήσεις της βιομηχανίας τροφίμων 

(ασφάλεια τροφίμων, διαχείριση κινδύνων). 
 Αξιοποίηση μεθόδων πειραματικής προσέγγισης με τη λειτουργία πιλοτικών-

υποδειγματικών εκμεταλλεύσεων. 
 Αναζήτηση νέων διεθνών δικτύων διανομής, για την ενίσχυση των εξαγωγών. 
 Δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων , χρήση εναλλακτικών καναλιών διανομής, 

νέων τεχνολογιών και πληροφορικής. 
 Αποτελεσματικότερη διαχείριση παραγωγής από εξειδικευμένες επιχειρήσεις με 

εξαγωγικό προσανατολισμό. 
 Ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων παραγωγής-τυποποίησης-προώθησης, 

προϊόντων μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 
 Σχηματισμός δικτύων υποστήριξης για παροχή τεχνικής βοήθειας και 

εξειδικευμένων γνώσεων στο νεοεισερχόμενο ανθρώπινο κεφάλαιο, σε τοπικό 
επίπεδο. 

 
 

10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ, ΣΤΑΘΗΣ 
 Ένταξη της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων σε κοινή στρατηγική 

ανάπτυξης. 
 Σχεδιασμός μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής προώθησης με έμφαση στην 

προβολή της ελληνικής διατροφής.  
 Υλοποίηση νέων επενδύσεων στον χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας για 

την δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας , με έμφαση στα 
θέματα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. 

 Προώθηση συνεργασίας δημόσιων φορέων και επιχειρήσεων με στόχο την 
συγκέντρωση της παραγωγής, ώστε να δημιουργηθούν εταιρίες σε μεγάλη 
κλίμακα για την δημιουργία και διαχείριση δικτύων διανομής, διεθνώς. 

 Εντατικοποίηση της διαφημιστικής εκστρατείας σε ήδη αναγνωρισμένα και μη 
ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό. 
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4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

7. ΣΙΓΑΛΑ, ΧΡΗΣΤΟΥ 
 Δημιουργία οργανισμού διαχείρισης τουριστικού προορισμού  (ΟΔΤΠ) με 

θεμελιώδεις λειτουργίες : 
 την λειτουργία ενός παρατηρητηρίου τουρισμού 
 την αποτελεσματική προβολή της χώρας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
 την στρατηγική προώθηση και διανομή των τουριστικών προϊόντων της 

χώρας 
 την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος 
 την διασφάλιση και επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης 
 την ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων 
 την δικτύωση των επιχειρήσεων 
 την δημιουργία θέσεων απασχόλησης  
 την δημιουργία κύριων ή συμπληρωματικών εισοδημάτων  
 την προώθηση των δράσεων που αφορούν την πιστοποίηση της ποιότητας. 

 
 Λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού, με : 
 αποδοχή του ΟΔΤΠ ως φορέα υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής που 

σχεδιάζεται από το Υπουργείο Τουρισμού.  
 θεσμοθέτηση κοινής αποδοχής υπηρεσιακού Υφυπουργού Τουρισμού επί 

θητεία.  
 σταθερότητα επενδυτικού και φορολογικού πλαισίου.  
 μείωση της γραφειοκρατίας. 
 χωροταξικός σχεδιασμός και δημιουργία ζωνών οικονομικής ανάπτυξης και 

δραστηριότητας.  
 ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων  διαχείρισης & μάρκετινγκ τουριστικών 

προορισμών.   
 έμφαση σε ειδικές μορφές τουρισμού. 
 τουριστική εκπαίδευση για όλες τις βαθμίδες. 
 στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό. 
 μελέτη βιωσιμότητας για κάθε αναπτυξιακό έργο μαζικού τουρισμού. 
 ανάπτυξη συνεργασιών με όλους τους τουριστικούς μεσάζοντες. 
 εκπαίδευση τουριστών στην τοπική κοινωνία και κουλτούρα.  
 χρήση τοπικών προμηθευτών.  
 ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών προϊόντων.  

 Εμπλουτισμός των τουριστικών προϊόντων.  
 Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών/πληροφοριών στους επισκέπτες. 

 
10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ, ΣΤΑΘΗΣ 

 Ενεργοποίηση ρυθμιστικού ρόλου του κράτους μέσω της αποτελεσματικής 
εποπτείας των μικρών επιχ/σεων, καταγραφής τουριστικών πόρων, σχεδίασης 
ειδικού χωροταξικού πλαισίου, προώθησης φυσικής δόμησης και προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

 Ένταξη του τουρισμού σε ενιαία στρατηγική ανάπτυξης για την προώθηση του 
Ελληνικού brand name. 

 Ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών με στόχο την σύνθεση νέων θεματικών 
τουριστικών εμπειριών. 

 Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος μέσω ανάδειξης εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού με στόχο την μείωση της εποχικότητας.  
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5. ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

 

8. ΜΠΡΑΣ 
 Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού φορέα για την προσφορά ολοκληρωμένων 

τουριστικών πακέτων (off airport check in: ο επιβάτης του αεροδρομίου 
παραλαμβάνει την βαλίτσα του στην καμπίνα του πλοίου,  fly-stay & cruise: 
τουριστικό πακέτο με κρουαζιέρα και διαμονή). 

 Ενίσχυση αισθήματος ασφάλειας μέσω εφαρμογής διεθνών κανόνων ασφαλείας 
στους χώρους των λιμανιών που οδηγούν στις πόλεις. 

 Βελτίωση παραμονής μέσω διαρκούς  και καινοτόμου πληροφόρησης – 
ενημέρωσης  του επισκέπτη με χάρτες, επιγραφές και της χρήσης της 
τεχνολογίας του κώδικα QR (Quick Response), info kiosks, iOS applications, 
διαδραστικών συστημάτων (infocloud), κιναισθητικών παιχνιδιών κλπ. 

 Προώθηση και πώληση αγροτικών προϊόντων εντός των χώρων των λιμανιών.  
 Προώθηση τοπικών εμπορικών καταστημάτων με κίνητρα (εκπτωτικά κουπόνια) 

μέσω info desks. 
 Ενίσχυση του τουρισμού εμπειρίας μέσω ανάδειξης του περιεχομένου του 

προορισμού.  
 Βελτίωση της προσφερόμενης αξίας του προϊόντος. 

 
 

 
 

6. ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

9. ΓΡΑΤΣΟΣ 
 Διαμόρφωση σταθερού και φιλικού προς την ανάπτυξη φορολογικού και 

νομοθετικού περιβάλλοντος. 
 Ανάπλαση του «Ελληνικού» ως επέκταση του ναυτιλιακού κέντρου του Πειραιά. 
 Σταδιακή μεταφορά ελλιμενισμού των επιβατηγών πλοίων από το λιμάνι του 

Πειραιά στο λιμάνι του Λαυρίου. 
 Αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και διατήρηση της ναυτικής 

τεχνογνωσίας.  
 Αναβάθμιση υποδομών ναυπηγείων και στελέχωση με έμπειρο ανθρώπινο 

δυναμικό. 
 Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. 
 Εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ χωρίς επιπρόσθετους περιορισμούς και 

εναρμόνιση με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς  αναφορικά με τα πρότυπα 
ασφαλείας, απαγορεύοντας την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς  στα 
πλοία που έχουν συμπληρώσει ορισμένη ηλικία και ως προς την θέσπιση 
κριτηρίων για την πιστοποίηση της ικανότητας των ναυτικών και τα μέτρα 
εξασφάλισης της εφαρμογής της ως άνω διάταξης, τόσο από τα κράτη μέλη όσο 
και από τις εφοπλιστικές εταιρίες. 

 Θέσπιση κριτηρίου απαραιτήτων προσεγγίσεων ανά εβδομάδα για κάθε νησί. 
 Διαμόρφωση των δρομολογίων βάσει των μεταφορικών αναγκών των νησιών. 
 Ύπαρξη stand- by πλοίων για κάλυψη έκτακτων αναγκών. 
 Μείωση κατανάλωσης καυσίμων μέσω προσαρμογής της ταχύτητας και των 

δρομολογίων των πλοίων.  
 Εφαρμογή ενιαίου 6,5% ΦΠΑ στις υπηρεσίες προς τους επιβάτες και τα φορτία 

καθώς και διερεύνηση της πιθανότητας κατάργησης του. 
 Μείωση τελών και φορολογίας μέσω εναρμόνισης του κανονιστικού πλαισίου 

λειτουργίας των λιμανιών  με τα Ευρωπαϊκό, για την προώθηση του 
homeporting (κρουαζερόπλοια) και της παραμονής σκαφών αναψυχής στον 
Πειραιά. 

 Διαμόρφωση ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής σε υπηρεσίες logistics. 
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7. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ, ΣΤΑΘΗΣ 
 Ένταξη της ενέργειας στην εθνική στρατηγική ανάπτυξης ως σημαντικού 

κλάδου υποδομής. 
 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην χρήση της ενέργειας από κλάδους της 

οικονομίας (μεταφορές, κατασκευή κτιρίων). 
 Μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας μέσω της αύξησης των ιδιωτικών 

επενδύσεων και την αύξηση του ανταγωνισμού και της αποτελεσματικότητας. 
 Προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ). 

 
11. ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ 

 Ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός για την μελλοντική διάρθρωση του 
ενεργειακού συστήματος, προσδιορίζοντας τις αναγκαίες δράσεις σε επίπεδο 
θεσμών και υποδομών. 

 Άρση προστατευτικών ρυθμίσεων για τους παραγωγούς φυσικού αερίου. 
 Εξορθολογισμός τρόπου υπολογισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος. 
 Ενίσχυση αποθηκευτικής ικανότητας του συστήματος των ΑΠΕ. 
 Αντιμετώπιση γραφειοκρατίας. 
 Επέκταση/ενίσχυση των δικτύων και κατασκευή διασυνδέσεων των νησιωτικών 

με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας. 
 Ενθάρρυνση της  επιχειρηματικότητας  μέσω της ενίσχυσης της εγχώριας 

κατασκευαστικής βιομηχανίας τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ). 
 
 
 
 

8. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ, ΣΤΑΘΗΣ 
 Έγκαιρη ολοκλήρωση και  εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου με την 

κοινοτική νομοθεσία.  
 Ταχύτερη ανάπτυξη σταθερών και ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών. 
 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών  από τη δημόσια διοίκηση με στόχο την 

εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.  
 Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ ηλικιών και γεωγραφικών ομάδων 

με στόχο την ενίσχυση της χρήσης νέων τεχνολογιών. 
 
 
 
12. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ 

 Πρωτοβουλία διαβούλευσης δημοσίου & ιδιωτών για την δημιουργία ή μη 
εθνικής δημόσιας υποδομής. 

 Διαφάνεια στην ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου, εξορθολογισμός και  
επικαιροποίηση, βάσει του Ευρωπαϊκού πλαισίου (ν. 4053/2012 & 
ν.4070/2012). 

 Μείωση των εμπλεκόμενων φορέων & απλοποίηση διαδικασιών αδειοδοτήσεων, 
μέσω των εγκρίσεων των τοπικών αρχαιολογικών αρχών, τοπικών πολεοδομιών 
και δασαρχείων. 

 Αποδέσμευση των υποδομών από τις υπηρεσίες με στόχο την εξισορρόπηση της 
σχέσης μεταξύ της δεσπόζουσας επιχείρησης του ΟΤΕ και των εναλλακτικών 
παρόχων. 

 Παροχή κινήτρων ανάπτυξης εξελιγμένων ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές 
και απομακρυσμένες περιοχές. 

 Λειτουργία παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας. 
 Επιτάχυνση αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του Φάσματος.  
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 Παράταση για την επαναδειοδότηση των υφιστάμενων σταθμών βάσης. 
 Διαμόρφωση τηλεπικοινωνιακού μείγματος στις μεγάλες πόλεις μέσω MAN.  
 Σύνδεση έργων FTHH, MAN, Σύζευξις και Rural Broadband.  
 Σύνδεση αδειών 4G με τους στόχους της Digital Agenda 2020. 
 Ενεργής δραστηριοποίηση του Δημοσίου ως διευκολυντής, μέσω της 

προώθησης του έργου της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης. 
 Βελτίωση διαλειτουργικότητας μεταξύ δημοσίων οργανισμών και φορέων. 
 Ανάπτυξη νέων εφαρμογών ΤΠΕ στα δημόσια έργα και τους Δήμους. 
 Εκτέλεση μικρών πιλοτικών έργων μετάβασης σε ασύρματο περιβάλλον στο 

δημόσιο. 
 Παροχή κινήτρων για χρήση προηγμένων εφαρμογών σε πολίτες/επιχειρήσεις 

και όχι επιδοτήσεις. 
 Επίλυση ζητήματος ηλεκτρονικής υπογραφής. 
 Βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και του Δημοσίου. 
 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜμΕ που ασχολούνται με την ανάπτυξη 

εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
 Δημιουργία και διατήρηση νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. 
 Θέσπιση Ψηφιακού Σχολείου. 
 Ισότητα πρόσβασης όλων στο ίδιο επίπεδο πληροφόρησης, γνώσης και 

υπηρεσιών. 
 

 

9. ΛΙΜΑΝΙΑ 
 
 

13. ΨΑΡΑΥΤΗΣ 
 Παραχώρηση τμημάτων των λιμένων σε διαφορετικούς παρόχους βάσει 

ευρωπαϊκού μοντέλου (landlond port).  
 Σύναψη εμπορικών συμφωνιών με διεθνούς φορείς. 

 

 

10. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ, ΣΤΑΘΗΣ 
 Σύνδεση των μεγάλων αστικών κέντρων με την ελληνική περιφέρεια με στόχο 

την διασύνδεση των οικονομικών πόλων.  
 Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός των σιδηροδρόμων με στόχο την αύξηση 

του μεριδίου τους στις μεταφορές.  
 Δημιουργία (αερο)λιμένων και διασύνδεση τους με τα μεταφορικά μέσα της 

ενδοχώρας 
 Αναβάθμιση αστικών συγκοινωνιών και στην περιφέρεια.  
 Επενδύσεις σε συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, πληροφόρησης για την 

επιβατική κίνηση και τη μεταφορά εμπορευμάτων, logistics κλπ 
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11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

14. ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
 

 Θέσπιση Νέας Ενιαίας Βιομηχανικής Πολιτικής με την στροφή των παραγωγικών 
συντελεστών προς τον διεθνή τομέα. 

 Επέκταση  του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών μέσω σύμπραξης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. 

 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων. 
 Εξασθένιση της ισχύος των ολιγοπωλίων μέσω κατάργησης κρατικού ελέγχου 

και εφαρμογής ρυθμίσεων που ευνοούν την επιχειρηματικότητα και τον 
ανταγωνισμό. 

 Ενίσχυση απασχόλησης στους διεθνώς μη εμπορεύσιμους κλάδους. 
 Συνεισφορά εξωστρεφούς τομέα στο 1/3 του ΑΕΠ. 
 Μεταστροφή της αγροτικής πολιτικής από την εγγύηση τιμών και εισοδημάτων 

προς την έρευνα και ανάπτυξη. 
 Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης για τους χαμηλόμισθους και 

νεοεισερχόμενους, για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας, (απαιτείται, ως 
αντιστάθμισμα, η αύξηση της συνεισφοράς κατά 3% του ΑΕΠ των φόρων 
εισοδήματος, κερδών και κεφαλαίου). 
  

15. ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ 
 Ενίσχυση κοινωνικού διχτυού ασφαλείας. 
 Ελαστικοποίηση κριτηρίων ένταξης σε προγράμματα καταβολής επιδομάτων 

ανεργίας και τέκνων. 
 Επιμήκυνση χρόνου παραμονής στο ταμείο ανεργίας, σε περιόδους 

παρατεταμένης ύφεσης. 
 Εφαρμογή προγράμματος ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος. 
 Δυναμική εκπροσώπηση οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, μέσω δημιουργίας  

συνασπισμών συνηγορίας. 
 
 
16. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 

 Παροχή κινήτρων για προσλήψεις ιδίως από μικρομεσαίες   επιχειρήσεις. 
 Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου με ανάπτυξη παροχών 

μητρότητας/πατρότητας για την διευκόλυνση εισόδου των γυναικών στην 
αγορά εργασίας. 

 Βελτίωση θεσμικού πλαισίου για εισαγωγή καινοτομιών στις επιχειρήσεις  και 
προσέλκυση Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς.  

 Εφαρμογή του συστήματος Εγγύησης για τη Νεολαία, βάσει του οποίου όλοι οι 
νέοι κάτω των 25 ετών θα λαμβάνουν μία συγκεκριμένη προσφορά που αφορά 
εργασία, πρακτική άσκηση, μαθητεία ή και συνέχιση της εκπαίδευσης τους, 
εφόσον αυτοί καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση. 

 Διάθεση κονδυλίων € 6 δις.  μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας. 

 Παροχή στήριξης υπέρ της κινητικότητας των εργαζομένων εντός της ΕΕ μέσω 
του δικτύου EURES καθώς παρέχεται δωρεάν η δυνατότητα σε άτομα που 
αναζητούν εργασία να ενημερώνονται για τις  ανάγκες εργοδοτών που 
προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης. 

 Βήματα μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία μέσω προσφοράς θέσεων 
μαθητείας και πρακτικής άσκησης. 

 Ενίσχυση πολιτικών μετακίνησης επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ χωρών 
εντός της ΕΕ. 
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12. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 
 

 
17.  ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ 

 Καταπολέμηση πολυπλοκότητας, γραφειοκρατίας και αδιαφάνειας. 
 Δυναμικός μετασχηματισμός τουριστικού και αγροτικού προϊόντος σε 

ανταγωνιστικό προϊόν με υψηλή προστιθέμενη αξία με την αξιοποίηση και των 
μεταναστών. 

 Ανάπτυξη θεσμού προσωρινής νόμιμης μετανάστευσης  και διευκόλυνση 
κυκλικής μετανάστευσης κυρίως με Αλβανία, για την καταπολέμηση της 
απασχόλησης παράνομων μεταναστών. 

 Διασφάλιση καταβολής των εισφορών ασφάλισης του συνόλου του πληθυσμού, 
περιλαμβανομένων των μεταναστών. 

 Ομοιομορφία διαφορετικών κατηγοριών αδειών και νομικών χαρακτηριστικών 
τους. 

 Επιμήκυνση αδειών παραμονής και δυνατότητα ανανεώσεων. 
 Μείωση κόστους έκδοσης αδειών παραμονής. 

 

13. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
 
18. ΤΗΝΙΟΣ 
 Κοινωνική Ασφάλιση: 

 Δημιουργία ασφαλιστικού συστήματος με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα, με τρεις στρώσεις συντάξεων (κράτος, επαγγελματικά συστήματα, 
ατομική συμπλήρωση). 

 Περιορισμός του ρόλου του κράτους στην αναδιανομή (πρόληψη φτώχειας, 
ελάχιστες συντάξεις). 

 Θέσπιση επαγγελματικών συστημάτων για την αναπλήρωση εισοδήματος, 
ευέλικτα ως προς την μεταφορά δικαιωμάτων και την ανταποδοτικότητα.  

 Θέσπιση συστήματος ατομικής συμπλήρωσης της σύνταξης μέσω της 
ενθάρρυνσης της ιδιωτικής αποταμίευσης. 

 
20. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
Ιδιωτική Ασφάλιση: 

 Δημιουργία συμπληρωματικών ιδιωτικών σχημάτων ασφάλισης, τα οποία θα 
λειτουργούν παράλληλα με τα δημόσια συστήματα. 

 Νέα Δημόσια Διοίκηση απαλλαγμένη από την δυνατότητα πολιτικών 
παρεμβάσεων. 

 Έναρξη νέου κύκλου χρηματοδότησης της οικονομίας και των επενδύσεων. 
 Θέσπιση νέου πλαισίου εποπτείας κυβέρνησης και εποπτικής αρχής για την 

ενίσχυση της αξιοπιστίας της ασφαλιστικής αγοράς. 
 Εκπόνηση και υποβολή προτάσεων συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό 

τομέα στις περιοχές των καταστροφικών κινδύνων, των αγροτικών ασφαλίσεων, 
των ασφαλίσεων υγείας και των συντάξεων  από την Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιριών.  

 Ενίσχυση της  εξωστρέφειας και του πελατοκεντρικού προσανατολισμού της 
αγοράς.  

 Βελτίωση ανθρώπινου δυναμικού και αναβάθμισης των δικτύων πωλήσεων των 
ασφαλιστικών προϊόντων. 

 Αναβάθμιση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των ασφαλιστικών εταιριών. 
 Σύσταση Οργανισμού ασφάλισης φυσικών καταστροφών, με ασφαλιστική 

κάλυψη έως 4,5 δις. χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και με 
αρμοδιότητες συμβούλου ως προς την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση κινδύνων. 

 Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων από εξειδικευμένα στελέχη της 
ασφαλιστικής αγοράς.  

 Διείσδυση ιδιωτικής ασφαλιστικής στον τομέα των ναυτασφαλίσεων μέσω: α) της 
συγκέντρωσης των σχετικών εργασιών σε περιορισμένο αριθμό εγχώριων 
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ασφαλιστικών εργασιών β) της βελτίωσης του επιπέδου της διαμεσολάβησης και 
γ)της εξασφάλισης περισσότερων γραμμών αντασφάλισης. 

 Ασφαλίσεις αστικών ευθυνών επιχειρήσεων με διεύρυνση των τομέων από τους 
οποίους προέρχονται (ασφάλεια τροφίμων, προσωπικά δεδομένα και πνευματικά 
δικαιώματα, αστικές ευθύνες Ιατρών και νομικών γραφείων, διευθυντών 
επιχειρήσεων, από εργασιακές πρακτικές και από την κατοχή ή χρήση μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, cyber attacks, κίνδυνοι μόλυνσης του περιβάλλοντος, 
διακοπή εργασιών υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας). 

 Σύμπραξη ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς με ΕΛΓΑ. 
 Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ. 

 Μονοψώνιο ΕΟΠΥΥ με την δυνατότητα σύναψης και εκτέλεσης 
συμβάσεων και πληρωμών και διαχείρισης πόρων. 

 Ύπαρξη ισχυρής βάσης δημόσιων και ιδιωτικών προμηθευτών υγείας, οι 
οποίοι μπορούν να επηρεάσουν το κόστος με τους κατάλληλους 
χειρισμούς. 

 Σύμπραξη ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς με τον δημόσιο τομέα στην υγεία, για 
«εκκαθάριση απαιτήσεων», με στόχο την μείωση επιβάρυνσης πολιτών από τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, την βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών 
από τα νοσοκομεία και την εκμετάλλευση υψηλής εξειδίκευσης της ασφαλιστικής 
αγοράς στον τομέα του διακανονισμού ζημιών. 

 Καθιέρωση Αντίστροφης Υποθήκης (εξασφάλιση ισόβιου εισοδήματος με 
αντάλλαγμα την παραχώρηση της κατοικίας στον ασφαλιστικό φορέα σε 
περίπτωση θανάτου) εισοδήματος για την ασφάλιση των συνταξιούχων που 
διαθέτουν ακίνητη περιουσία, χωρίς καμία επιβάρυνση του κράτους. 

 Καθιέρωση ιδιωτικών κεφαλαιοποιημένων  σχημάτων συμπληρωματικών 
συντάξεων. 

 Μείωση υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών για συντάξεις και παροχές υγείας. 
 Εκπόνηση και υλοποίηση ενός νέου και σύγχρονου υποδείγματος αποταμίευσης 

μέσω της οριστικοποίησης του ισοζυγίου κύριων και συμπληρωματικών 
συντάξεων. 
 

 
 

14. ΥΓΕΙΑ 
 

19. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 Καθιέρωση Εθνικής Ασφάλισης υγείας για όλους τους Έλληνες πολίτες που 

διαθέτουν ΑΜΚΑ. 
 Κατάργηση εισφορών υγείας εργοδοτών και εργαζομένων (€ 4δις.) και 

αναπλήρωση πόρων, μέσω της γενικής φορολογίας, της ορθολογικότερης 
διαχείρισης των κρατικών δαπανών και της πιθανής μεγαλύτερης ανταπόκρισης  
των επιχειρήσεων στις λοιπές φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 Δημιουργία συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  
 Κατάργηση Ταμείων Υγείας και ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και 

αυτοαπασχολουμένων για υγειονομική περίθαλψη. 
 Δημιουργία    εξειδικευμένων αυτόνομων τμημάτων Ατυχημάτων και Επείγουσας 

Φροντίδας στα μεγάλα αστικά κέντρα  και σε επιλεγμένα σημεία στην επαρχία. 
 Εξυγίανση της οικονομικής διαχείρισης του συστήματος μέσω της καθιέρωσης της 

ηλεκτρονικής χρεωστικής κάρτας για όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών. Με 
την μέθοδο αυτή, καταργείται κάθε συναλλαγή μετρητών μέσω καταναλωτών και 
προμηθευτών υπηρεσιών υγείας ενώ οι ατομικές χρεώσεις διαβιβάζονται 
αυτομάτως στον ΕΟΠΥΥ για αποζημίωση του προμηθευτή. Στην περίπτωση που 
εντοπισθούν καταχρήσεις στον τελευταίο, αποβάλλεται από το σύστημα για 10 
έτη. Παράλληλα, οι χρεώσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κοινοποιούνται 
αυτόματα στις φορολογικές αρχές για εκκαθάριση βάσει της φορολογίας  
εισοδήματος. 

 Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών μόνο  για τους εργοδότες που δεν έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές ή τις έχουν ρυθμίσει. 

 Παροχή κάλυψης για πακέτο παροχών στο ύψος του ΕΟΠΥΥ. 
 Λειτουργία ΕΟΠΥΥ υπό τον αυστηρό έλεγχο, ως προς την ποιότητα και την 

ασφάλεια, από έναν ιδιωτικό φορέα. 
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15. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
 

21. ΨΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 Αποκέντρωση των εκπαιδευτικών αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας, στο 

σχολείο, το δάσκαλο, το μαθητή ή τον κηδεμόνα του, το πανεπιστήμιο και τον 
φοιτητή. 

 Εφαρμογή του αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους μέσω της παροχής 
βοηθημάτων σε οικονομικά ασθενέστερους μαθητές ή φοιτητές και επιβολή 
διδάκτρων στους πλουσιότερους. 

 Σύνδεση έρευνας με παραγωγή. 
 Θέσπιση εκπαιδευτικών δανείων και έμμεση χρηματοδότηση στην ανώτατη 

εκπαίδευση. 
 Έμμεση χρηματοδότηση από ιδιώτες μέσω συστήματος κουπονιών (vouchers) και 

ανάδοχων σχολείων (charter schools). 
 Παροχή οικονομικών κινήτρων στους γονείς για προσέλκυση παιδιών στην 

προσχολική βαθμίδα. 
 Ανάθεση της ευθύνης για την παραγωγή εκπαιδευτικών διαδικασιών σε τοπικούς 

φορείς.  
 Λειτουργία συστήματος αξιολόγησης και παροχής κινήτρων και επιβράβευσης για 

διδάσκοντες και διδασκόμενους. 
 Απεμπλοκή του Λυκείου από την μέθοδο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. 
 Μείωση προσφερόμενων ειδικοτήτων στην τεχνική βαθμίδα. 
 Αλλαγή φιλοσοφίας διδασκαλίας από δασκαλοκεντρική σε μαθητοκεντρική στο 

Γυμνάσιο. 
 Αλλαγή συστήματος διδασκαλίας στο δημοτικό, επιλογή βιβλίων από δασκάλους 

και διαφοροποίηση αμοιβών τους ανάλογα με την αξιολόγηση τους. 
 
 
 
 
 

16. ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 

22. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
 Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, 

επενδύοντας σε: Γνώση, Ανθρώπινο Παράγοντα, Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα. 
 Ανασυγκρότηση του κράτους  μέσω της ενδυνάμωσης των λειτουργικών και 

επιχειρησιακών δυνατοτήτων του. 
 Λειτουργική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), καθώς επηρεάζουν οριζόντια το σύνολο της οικονομικής και κρατικής 
δραστηριότητας.  

 Αποτελεσματική διασύνδεση ανάμεσα στους φορείς που δημιουργούν γνώση και 
σε αυτούς που την μετασχηματίζουν και την αξιοποιούν εμπορικά. 

 Αύξηση δημοσίων δαπανών για την έρευνα και συστηματική προσέλκυση 
ιδιωτικών πόρων. 

 Χρήση φορολογικών κινήτρων για την ανάληψη επενδύσεων έρευνας και 
ανάπτυξης από τις επιχειρήσεις. 

 Λειτουργική ενοποίηση και καθιέρωση εθνικού προγράμματος έρευνας με 
προσέλκυση διακεκριμένων Ελλήνων της διασποράς και τακτές προκηρύξεις. 

 Ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας και της έρευνας στις επιχειρήσεις και παροχή 
χρηματοδοτικής υποστήριξης με μονιμότερους μηχανισμούς coaching              
,monitoring  

 Ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού των πανεπιστημίων και ερευνητικών 
κέντρων.               

 Διασφάλιση δεύτερης ευκαιρίας στην επιχειρηματικότητα μέσω της κοινωνικής 
χροιάς της νομοθεσίας. 
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 Ενθάρρυνση κοινωνικής επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς (μετανάστες) 
και με έμφαση σε ειδικές πληθυσμιακές μονάδες. 

 Μεταφορά τεχνογνωσίας και ενθάρρυνση πρακτικών καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας όπως εφαρμόζονται διεθνώς. 

 Ανάπτυξη της ανοικτής καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης δημόσιων διαθέσιμων 
δεδομένων. 

 Εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης και διαρκής υποστήριξη ακόμη και νέων 
ερευνητών, με στόχο την μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε 
καινοτόμα προϊόντα και διεργασίες, μέσω της αύξησης των δημοσίων δαπανών 
και προσέλκυσης ιδιωτικών πόρων. 

 Έξυπνη χρήση κρατικών προμηθειών (Public Procurement for Innovation) με 
πυρήνα την προώθηση της καινοτομίας, με το κράτος να πρωτοστατεί στην χρήση 
των αποτελεσμάτων έρευνας , όπως για την ανάπτυξη και την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο. 

 Προώθηση νέων, ευέλικτων και εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων. 
 Παροχή φορολογικών κινήτρων σε venture capital εταιρίες. 
 Ενθάρρυνση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης σε νεοϊδρυόμενες 

επιχειρήσεις (crowdfunding). 
 Αξιοποίηση πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 
 Υποστήριξη (χρηματοδοτική, συμβουλευτική, διαχείρισης δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, φοροαπαλλαγές) της διαδικασίας μετατροπής νέων 
ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτομίες για την υποστήριξη των spin-off 
επιχειρήσεων. 

 Ίδρυση ημι-κρατικών θεσμών για κάλυψη χρηματοδοτικών κενών αξιοποίησης 
ερευνητικών προγραμμάτων. 

 Δημιουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση συστάδων επιχειρήσεων (clusters). 
 Παροχή κινήτρων για κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
 Τοποθέτηση καινοτομίας στο επίκεντρο της στρατηγικής της επιχείρησης. 
 Προσδιορισμός θέσεων εργασίας με βάση την έμφαση της παραγωγής στη 

καινοτομία. 
 Ανάδειξη και ενίσχυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
 Οικοδόμηση εταιρικής κουλτούρας δημιουργικότητας και καινοτομίας. 
 Σχεδιασμός και διαφοροποίηση του προϊόντος με βάση το συγκριτικό 

πλεονέκτημα, την συμβατότητα, την πολυπλοκότητα, την δυνατότητα δοκιμής σε 
μικρές ποσότητες και την παρακολούθησης της χρήσης από άλλους. 

 Καθιέρωση brainstorming. 
 Εντοπισμός δυνητικών καινοτομιών. 
 Διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
 Καλή γνώση αναγκών και απαιτήσεων των πελατών. 

 
 
23.ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΣΕΦΕΡΤΖΗ 

 Ανανέωση των παραδοσιακών κλάδων με προσανατολισμό σε δραστηριότητες 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και σε εξειδικευμένες αγορές. 

 Εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων με την υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών. 
 Τεχνολογική διαφοροποίηση από υφιστάμενες εξειδικεύσεις σε συναφή προϊόντα 

και υπηρεσίες. 
 Ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω ριζικής τεχνολογικής 

ανανέωσης και ανατρεπτικής οικονομίας. 
 Αξιοποίηση νέων μορφών καινοτομίας (ανοικτή καινοτομία κλπ). 
 Καθιέρωση νέας πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης: Έξυπνη, βιώσιμη και 

χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς  εξειδίκευση, προσανατολισμένη στην έρευνα 
και τη γνώση. 

 Επίλυση θεμάτων διακυβέρνησης και κεντρικός συντονισμός μίας 
αποκεντρωμένης εθνικής πολιτικής. 

 Αύξηση διαθέσιμων κονδυλίων για Ε&Α στο 3% (από 0,6% του ΑΕΠ) με στόχο 
την αύξηση των θέσεων εργασίας για τους νέους και την αποφυγή της διαρροής 
επιστημόνων στο εξωτερικό  (brain drain). 

 Εξειδίκευση περιφερειών αναλόγως συγκριτικών πλεονεκτημάτων ως 
κατωτέρω: 
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 Μητροπολιτικές περιφέρειες με αναπτυγμένες ικανότητες έρευνας και 
τεχνολογίας και ικανότητα διαφοροποίησης προς υπηρεσίες έντασης 
γνώσεων (Αττική, Κεντρική Μακεδονία). 

 Περιφέρειες με παράδοση στη μεταποίηση, συγκέντρωση παραδοσιακών 
κλάδων βιομηχανίας, αλλά χαμηλό επίπεδο καινοτομίας (Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα). 

 Περιφέρειες με παράδοση στον αγροτικό τομέα, δραστηριότητες γεωργίας, 
κτηνοτροφίας και ιχθυοκαλλιέργειας, μεταποίηση τροφίμων και προοπτικές 
καινοτομίας κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων (Ήπειρος, Θεσσαλία, 
Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα). 

 Νησιωτικές περιφέρειες με μεγάλες δυνατότητες στον τομέα του τουρισμού 
και ειδικές μορφές ποιοτικού αγροτικού τομέα (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο 
Αιγαίο, Ιόνια Νησιά). 

 Ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. 
 Εντοπισμός και αξιοποίηση συστάδων επιχειρήσεων (πολιτικές ανοιχτής έρευνας 

και δεδομένων, λογισμικό ανοικτού κώδικα, διάδοση τεχνογνωσίας χωρίς 
περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας). 

 Οριζόντια εξειδίκευση, από πλευράς παραγωγικής και τεχνολογικής ικανότητας 
και όχι ως διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, στους τομείς της: 
 Γεωργίας και παραγωγής τροφίμων. 
 Τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στη μεταποίηση και τις 

υπηρεσίες. 
 Υπηρεσιών υγείας, βιοιατρικής, φαρμακευτικών προϊόντων. 
 Ενέργειας και χημικής βιομηχανίας. 

 
24. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΤΡΑΥΛΟΣ 

 International Benchmarking Δημόσιας Διοίκησης. 
 Άμεση άρση αναχρονιστικών απαγορεύσεων και επιβαρύνσεων. 
 Πολιτικές στήριξης υποσχόμενων κλάδων (τουρισμός, ενέργεια, τρόφιμα-ποτά, 

γεωργία-αλιεία). 
 Επείγουσα βελτίωση φυσικών υποδομών.       
 Στρατηγική επιλογή κλάδου και τόπου δραστηριότητας. 
 Χωροθέτηση έδρας και υποκαταστημάτων κοντά σε clusters, με στόχο την 

ανάπτυξη συνεργειών. 
 Διεθνοποίηση μέσω της διείσδυσης σε νέες αγορές. 
 Κάθετες και οριζόντιες συνεργασίες και στρατηγικές συμμαχίες. 
 Στρατηγική marketing σε διεθνή ανταγωνιστικά πλαίσια (4Ps: Product, Price, 

Promotion,Place). 
 Μελέτη βέλτιστων πρακτικών. 
 Διαφοροποίηση αντικειμένου. 
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17. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

 
 

                                                         
25. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ, ΚΑΥΚΑΛΑΣ 

 Θέσπιση νέων νομικών εργαλείων και θεσμικών προσεγγίσεων που θα 
αξιοποιούν τη γνώση και τη δημιουργικότητα. 

 Παράκαμψη των εμποδίων των ρυθμιστικών εργαλείων  του χωρικού 
σχεδιασμού και ελαχιστοποίηση απαιτούμενων αδειοδοτικών διαδικασιών. 

 Εξορθολογισμός διαδικασιών περιβαλλοντικής και πολεοδομικής αδειοδότησης. 
 Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και 

κωδικοποίηση και απλοποίηση της δασικής νομοθεσίας. 
 Αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας (αξιοποίηση ν.3986/2011) και 

επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων (αξιοποίηση ν.4146/2013) κυρίως 
στον τουρισμό.  

 
 
26. ΚΟΝΣΟΛΑΣ 

 Απλούστευση διαδικασιών εγκατάστασης για την προσέλκυση νέων 
βιομηχανιών και καινοτόμων επιχειρήσεων.  

 Παροχή φορολογικών κινήτρων και ενισχύσεων  για εγκατάσταση σε 
συγκεκριμένες περιοχές. 

 Ανάδειξη χωρικής διάστασης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. 
 Προσαρμογή των υφιστάμενων χωρικών προτύπων στα διεθνή δεδομένα 

(Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ) σύμφωνα με το Πολωνικό πρότυπο  και 
Επιχειρηματικές Ζώνες (ΕΖ) σύμφωνα με το Αγγλικό Πρότυπο). 
Οι διάφοροι τύποι ΕΟΖ διαθέτουν χαρακτηριστικά Επιχειρηματικών και 
Βιομηχανικών Περιοχών και Πάρκων και ταυτόχρονα χαρακτηριστικά 
«Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου και Βιομηχανίας», όπως προσδιορίζονται στην 
θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου. Η συνεισφορά τους συνίσταται στην 
δυνατότητα εισαγωγής χωρίς δασμούς πρώτων υλών και ημικατεργασμένων 
προϊόντων για να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή αγαθών, που στην συνέχεια 
επανεξάγονται χωρίς τοπικές ή άλλες επιβαρύνσεις. Για την  λειτουργία τους 
απαιτείται λήψη ειδικών νομοθετικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
γνωστή ως «Γενική Ρύθμιση Εξαιρέσεων». Η τελευταία αποτελεί ένα ευέλικτο 
μέσο που εφαρμόζεται ad hoc σε συγκεκριμένες υποζώνες μη αξιοποιημένων 
εκτάσεων , οι οποίες βρίσκονται σε καθυστερημένες περιοχές με σχετικά καλή 
προοπτική ανάπτυξης. Επίσης, στο πλαίσιο «άρσης σοβαρής διαταραχής στην 
οικονομία του κράτους μέλους , δύναται να παρακαμφθούν ρυθμίσεις του 
«Χάρτη Επιτρεπόμενων Περιφερειακών Ενισχύσεων». Μία ακόμη περίπτωση 
που προβλέπει δημιουργία ΕΟΖ σε κοινοτικό έδαφος είναι να τεθεί «υπό 
καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο», καθώς οι ελεύθερες ζώνες που 
δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις χώρες 
της Κοινότητας, είναι αρκετές. 
Σχετικά με το Αγγλικό μοντέλο των νεοϊδρυθεισών ΕΖ, οι επιχειρήσεις 
απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά οφέλη αλλά και χαίρουν απλούστευσης 
διαδικασιών διοικητικής και πολεοδομικής μορφής,  που ευνοούν την ταχύτερη 
και οικονομικότερη εγκατάσταση και την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου.  Ο 
στόχος είναι η  προσέλκυση νέων βιομηχανιών και καινοτόμων επιχειρήσεων 
καθώς και η δημιουργία clusters για την ενδυνάμωση του  διεθνούς 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε επιλεγμένους κλάδους. 

 Δημιουργία Τεχνόπολις στο Ελληνικό, στα πλαίσια του διεθνούς μητροπολιτικού 
ρόλου της πρωτεύουσας ως διεθνούς μητροπολιτικού κέντρου. 

 Δημιουργία πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υποσυστημάτων εντός του ΜΗΚΕ. 
 Σύνδεση Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων με τις 

τράπεζες (ενδυνάμωση θεσμικού ρόλου των τραπεζών). 
 Σύσταση ειδικής ομάδας αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων από την 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με στόχο την εμπορική τους αξιοποίηση. 
 Προσαρμογή της χρηματοπιστωτικής πολιτικής σε χωρικά στοιχεία και δεδομένα 

κλαδικής ανταγωνιστικότητας (αναπτυξιακή δυναμική: localnomics). 
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27. ΚΟΡΡΕΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

 Ανάπτυξη περιφερειακής διακυβέρνησης με αναφορά στις εθνικές πολιτικές. 
 Διαμόρφωση ευνοϊκού θεσμικού και νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις. 
 Ενίσχυση της οικονομικής αποδοτικότητας με πολιτικές σύγκλισης. 
 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στη βάση ανάπτυξης συνεργασιών. 
 Επενδύσεις σε φυσικούς πόρους και την ενέργεια, υποδομές μεταφορών και των 

εξειδικευμένων κλάδων του πρωτογενή τομέα. 
 Ενίσχυση επενδύσεων σε Ε&Α, στις νέες τεχνολογίες, στις ΑΠΕ και στην 

ενεργειακή αποδοτικότητα. 
 Χρήση περιφερειακών πολιτικών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. 
 Πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.  
 Κατοχύρωση της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής για την ενίσχυση της 

θέσης της χώρας σε διεθνές επίπεδο. 
 Πρόσβαση σε νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. 
 Αποδοτική αξιοποίηση επιχειρηματικών κεφαλαίων. 
 Βελτίωση διασύνδεσης μεταξύ  των εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και 

επιχειρηματικών αναγκών. 
 Προστασία περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 
 

18. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 
28. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

 Σχεδιασμός μακροχρόνιου σχεδίου για την καταγραφή και παρακολούθηση των 
μεταβολών του συνολικού πλουτοπαραγωγικού δυναμικού της χώρας. 

 Ανάδειξη στρεβλώσεων στις εφαρμοζόμενες πολιτικές και στο θεσμικό πλαίσιο, 
στα πλαίσια μίας βιώσιμης αναπτυξιακής στρατηγικής. 

 Παροχή φορολογικών κινήτρων για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον 
προϊόντων και υπηρεσιών, στα πλαίσια μίας πράσινης φορολογικής 
μεταρρύθμισης. 
 Χρήση εσόδων φόρων για μείωση άλλων φόρων (θέσπιση ουδετερότητας 

φόρων)  
 εκ των προτέρων επιμερισμός των εσόδων  σε συγκεκριμένα 

περιβαλλοντικά προγράμματα, σε Ε&Α για περιβαλλοντική τεχνολογία και σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης σε νέες τεχνολογίες ή 

 χρήση εσόδων για αποζημίωση αυτών που επηρεάζονται περισσότερο από 
τους περιβαλλοντικούς φόρους. 

 
Τομέας Ενέργειας: 
 Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τιμολόγησης των διαφορετικών 

μορφών ενέργειας. 
 Εξασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας. 
 Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συνυπολογίζοντας τα συνολικά 

περιβαλλοντικά κόστη των συμβατικών καυσίμων. 
 Κίνητρα υποστήριξης επενδύσεων σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 

κτίρια από ιδιώτες (επιδοτήσεις επιτοκίων, φορολογικές ελαφρύνσεις κλπ). 
 Παροχή κινήτρων για ενεργειακά αποδοτικά αυτοκίνητα και αντικινήτρων για 

παλαιές τεχνολογίες, σχετικά με την εξοικονόμηση στον τομέα  των μεταφορών. 
 Εκμετάλλευση πιθανών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στις 

θάλασσες, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές παρενέργειες σε άλλους κλάδους της 
οικονομίας. 
 

Τομέας διαχείρισης απορριμμάτων: 
 Έμφαση σε μικρότερα περιφερειακά και ευέλικτα έργα περιορισμού του όγκου 

των απορριμμάτων προς τελική επεξεργασία. 
 Μείωση όγκου και ποσότητας ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων. 
 Επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση, εναλλακτική διαχείριση και 

κομποστοποίηση υλικών. 
 Ανάκτηση ενέργειας από τα υλικά των στερεών αποβλήτων. 
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 Κατάλληλη υγειονομική ταφή καταλοίπων και αποβλήτων. 
 

            Τομέας τουρισμού: 
 Μετάβαση από τον μαζικό τουρισμό σε εναλλακτικές και ειδικές μορφές 

τουρισμού. 
 Αναβάθμιση ποιότητας με την προσθήκη νέων ξενοδοχειακών μονάδων και 

υπηρεσιών στο πλαίσιο ενός προσεκτικού χωροταξικού σχεδιασμού. 
 Αποδοχή ελάχιστων προτύπων  ποιότητας στις μικρές και μεσαίες μονάδες στην 

περιφέρεια. 
 Κατάλληλη προώθηση συγκεκριμένων προορισμών με βάση χαρακτηριστικά 

βιώσιμου τουρισμού. 
 
            Αγροτικός τομέας: 

 Βελτίωση παραγωγικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας. 
 Επαναπροσδιορισμός καλλιεργητικών ειδών και μεθόδων, εφαρμόζοντας ορθές 

(ολοκληρωμένες) γεωργικές πρακτικές. 
 Υποστήριξη βιολογικών προϊόντων, ως μέσου ενίσχυσης της ποιότητας. 
 Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης, επεξεργασίας, 

προβολής και διάθεσης. 
 Περιορισμός σπατάλης υδάτινων πόρων μέσω της τιμολόγησης του νερού για 

γεωργικές χρήσεις. 
 Διασφάλιση διατροφικής ασφάλειας και βελτίωση παραγωγικότητας μέσω της 

διαχείρισης και ενδυνάμωσης των υπαρχόντων τραπεζών γενετικού υλικού. 
 
 

19. ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 

 
29. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ 

 Δημιουργία Παρατηρητηρίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αναλυτική 
καταγραφή των δεδομένων ανά κατηγορία υποθέσεων και ανά δικαστήριο. 

 Μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών των δικαστηρίων.  
 Καθιέρωση ηλεκτρονικής δίκης, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, 

προτάσεων και σχετικών εγγράφων έως την έκδοση αποφάσεων. 
 Μείωση δικαστικής ύλης έως και 75%. 
 Σχεδιασμός ειδικού χειρισμού των σωρευμένων υποθέσεων. 
 Καθιέρωση εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών μέσω εξωδικαστικής 

διαμεσολάβησης, δικαστικής μεσολάβησης, πριν από την άσκηση  της αγωγής ή 
και κατά την διάρκεια της εκκρεμοδικίας, και διαιτησίας, στο πλαίσιο προώθησης 
της ιδέας των ιδιωτικών διαιτητικών δικαστηρίων.  

 Μείωση δικαστικής ύλης μέσω ανάθεσης ορισμένων πράξεων (όπως: έκδοση 
συναινετικών διαζυγίων, σύστασης σωματείων και προσωπικών εταιριών με 
ιδιωτικό συμφωνητικό κλπ)  σε συμβολαιογράφους, ληξιάρχους, επαγ/κά 
επιμελητήρια κλπ.  

 Χωροταξική ανακατανομή των δικαστηρίων: α) συνένωση ή κατάργηση 
επαρχιακών ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων και β) διάσπαση υπερκορεσμένων 
πρωτοδικείων.  

 Κωδικοποίηση νομοθεσίας, για τον περιορισμό ασάφειας ως προς το ισχύον 
δίκαιο αλλά και της αναίρεσης αποφάσεων. Ενδεικτικά, το 50% των εργατικών 
αποφάσεων αναιρούνται λόγω αντικρουόμενων διατάξεων. 

 Δραστική μείωση αριθμού δικαστών (ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ελλάδα 
απασχολούνται 30 δικαστές ανά 10.000 κατοίκους ενώ στην Γαλλία και την 
Ιταλία, 12 και 11, αντίστοιχα). 

 Συνολική ανακατανομή δικαστών μέσω της επαναλειτουργίας της  επιθεώρησης 
και επιβράβευσης της παραγωγικότητας.  

 Συνεχής επιμόρφωση και εξειδίκευση δικαστών και εμπλουτισμός της τάξεως 
τους με προσωπικότητες εκτός του Σώματος. 

 Μείωση διαστήματος δικαστικών διακοπών. 
 Επέκταση ωραρίου λειτουργίας ακροατηρίων από 9π.μ.-3μ.μ σε 8π.μ.-8μ.μ. 
 Ταχύτητα στην έκδοση αποφάσεων.  
 Εξορθολογισμός κόστους ανά υπόθεση. 
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Α. Πολιτική δίκη: 

 Εξωδικαστική επίλυση μικροδιαφορών με διαμεσολάβηση, συμβιβασμό, 
διαιτησία (ενδεικτικό κόστος: € 12.471- € 13.738 ανά υπόθεση με εκτιμώμενο 
χρόνο που χάνεται από 331-446 επιπρόσθετες ημέρες). 

 Απλοποίηση και ενοποίηση ειδικών διαδικασιών, π.χ. παροχή δυνατότητας 
συμπλήρωσης της αγωγής με τις προτάσεις , ώστε να περιοριστεί η απόρριψη 
λόγω αοριστίας και για να διασφαλιστεί η πρόοδος της δίκης. 

 Αποκλεισμός υποθέσεων λόγω ποσού και επίλυση των μικροδιαφορών μόνο 
εξωδικαστικά. 

 Περιορισμός δικονομικών απαράδεκτων. 
 Περιορισμός στον αριθμό των υποθέσεων με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 

λόγων για την άσκηση έφεσης ή αναίρεσης. 
 Άμεση επίδοση αγωγής με την κατάθεση της. 
 Ηλεκτρονική επίδοση αγωγής. 
 Απαγόρευση αναβολής λόγω ανταγωγής. 
 Έκδοση απευθείας θεωρημένων αποφάσεων. 
 Θέσπιση αποσβεστικών προθεσμιών. 

 
Β. Ποινική δίκη: 

 Περιορισμός ενδίκων μέσων (κατά των βουλευμάτων) 
 Καθιέρωση θεσμού ποινικής συνδιαλλαγής, σύμφωνα με τον οποίο ο 

εισαγγελέας μπορεί να συνδιαλέγεται με τον κατηγορούμενο και να συμφωνεί 
με το ύψος της ποινής χωρίς η υπόθεση να φτάνει στο ακροατήριο. 

 Μείωση ποινικής ύλης μέσω αποποινικοποίησης αδικημάτων ήσσονος σημασίας 
(όπως πολεοδομικά, ασφαλιστικά, φορολογικά) και μετατροπής τους σε 
διοικητικές παραβάσεις. 

 Απαγόρευση χορήγησης δεύτερης αναβολής. 
 Έκδοση απόφασης με επιτόπου καθαρογραφή και με άμεση επίδοση 

αποσπάσματος. 
 Περιορισμός ενδίκων μέσων (π.χ. βουλευμάτων) 
 Ενίσχυση θεσμού ποινικής συνδιαλλαγής, βάσει του οποίου ο ποινικός 

εισαγγελέας θα μπορεί να συνδιαλέγεται απευθείας με τον κατηγορούμενο και 
να συμφωνεί για το ύψος της ποινής, χωρίς η υπόθεση να φτάνει στο 
δικαστήριο και εκδίκαση των περισσότερων κακουργημάτων από τα Μονομελή 
Εφετεία. 

 
Γ. Διοικητική δίκη: 

 Συνένωση ή/και κατάργηση μικρών ειρηνοδικείων. 
 Θέσπιση ειδικών διοικητικών δικαστηρίων.  
 Μεταφορά ακυρωτικών αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Επικρατείας στα 

Διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία. 
 Δραστική μείωση του αριθμού των δικαστών. 
 Ανάπτυξη τυποποιημένων μορφών διοικητικών πράξεων. 
 Περιορισμός άσκοπων εφέσεων εκ μέρους των Υπουργείων, σε συνεννόηση με 

το Υπουργείο Οικονομικών. 
 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την αποφυγή αναίρεσης αποφάσεων. 
 Απαγόρευση αναβολής λόγω μη αποστολής φακέλου από τη Διοίκηση. 
 Απαγόρευση δεύτερης αναβολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 
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20. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
 
30. ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ 

 Συνταγματική αλλαγή εκλογικού συστήματος. 
 Εδραίωση κράτους δικαίου. 
 Αναδιάρθρωση και αξιολόγηση του δημοσίου τομέα. 
 Απλοποίηση διαδικασιών που ρυθμίζουν την οικονομική δραστηριότητα για την 

αντιμετώπιση της δωροδοκίας. 
 Αποτελεσματική καταπολέμηση γραφειοκρατίας. 
 Ενδυνάμωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου τομέα 

σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η περιβαλλοντική προστασία. 
 Απελευθέρωση της  αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών (κατάργηση κλειστών 

επαγγελμάτων). 
 Δημιουργία ευκαιριών για τον προσπορισμό εισοδήματος μέσω παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και όχι αδιαφανών διαδικασιών. 
 Καθιέρωση αποτελεσματικής αξιολόγησης της επίδοσης στην εργασία. 

 
31. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 

 Συνταγματική αναθεώρηση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο 
την διάκριση των εκτελεστικών και των νομοθετικών εξουσιών. 

 Ενεργοποίηση ψηφισθέντος νόμου 4048/2012 περί κωδικοποίησης για την 
ανάσχεση της πολυνομίας και της κακονομίας. 

 Μεταρρυθμιστικό πλαίσιο για την ένταση των ελέγχων και την εφαρμογή των 
νόμων. 

 Δημιουργία σύγχρονου πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου. 
 Αναδιοργάνωση δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών σε σύγχρονα λογιστήρια. 
 Καθιέρωση και τυποποίηση μεθόδων εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. 
 Συγχώνευση δομών ελέγχου της νομιμότητας της διοικητικής δράσης σε μία 

ενιαία διαδικασία και αποτροπή της κατάτμησης των ευθυνών και του ελέγχου. 
 Περιορισμός μονιμότητας και εφαρμογή εισοδηματικών περιορισμών μέσω 

προϋπολογισμών. 
 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για προσδιορισμό διοικητικών βαρών και άμεση 

εφαρμογή υπηρεσιών μίας στάσης εντός ΚΕΠ. 
 Περιορισμός διασποράς αρμοδιοτήτων και συντονισμός των επιπέδων 

διοίκησης. 
 Αναοριοθέτηση αρμοδιοτήτων για την αντιμετώπιση του οργανωτικού 

πληθωρισμού.  
 Διάκριση αρμοδιοτήτων σε υποστηρικτικές, ελεγκτικές και παροχής υπηρεσιών 

και μεταφορά των υποστηρικτικών στον ιδιωτικό τομέα και των εκτελεστικών 
σε άλλα επίπεδα διοίκησης. 

 Δημιουργία «κυβερνητικού πάρκου» με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Πληροφορικής στον Δημόσιο 
Τομέα. 

 Καθιέρωση προγραμμάτων αξιολόγησης και περιγράμματος θέσεων.  
 Δημιουργία οράματος στους δημόσιους υπαλλήλους μέσω οριζόντιων 

μεταρρυθμίσεων. 
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21. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 
32. ΡΑΠΑΝΟΣ, ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ 

 Δημιουργία ενός συνεκτικού, σταθερού, διάφανου και  φιλικού προς την 
ανάπτυξη,  φορολογικού πλαισίου. 

 Αποτελεσματική λειτουργία της φορολογικής διοίκησης και ενίσχυση 
συστήματος επίλυσης διαφορών. 

 Αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. 
 Αύξηση έμμεσων φόρων ως αντιστάθμισμα στην απαιτούμενη μείωση των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 Απλοποίηση φορολογικής νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις. 
 Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος μέσω της δίκαιης 

κατανομής των φορολογικών βαρών και των κρατικών δαπανών. 
 
 
 
 

22. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ-ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
 
 

33. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ 
 Αναζωογόνηση της εθνικής αγοράς κεφαλαίου μέσω της εξομάλυνσης των 

συνθηκών εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους που απορροφά ιδιωτικές 
αποταμιεύσεις και της προσέλκυσης κεφαλαίων από το εξωτερικό. 

 Προσαρμογή αξίας δανειακών υποχρεώσεων προς τράπεζες μέσω ρυθμίσεων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, ευνοϊκότερων όρων 
αναχρηματοδότησης, μερική διαγραφή χρέους, μετατροπή των δανειακών 
απαιτήσεων σε μετοχικές, κλπ. 

 Απομόχλευση επιχειρήσεων με χρήση εξωγενών εγγυοδοτικών εργαλείων στις 
αγορές εταιρικών ομολόγων. 

 Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης ενόψει της εισόδου νέων και σημαντικού 
μεγέθους επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών εταιρειών ενόψει 
εξυγίανσης των ισολογισμών. 

 Αξιοποίηση της αγοράς εταιρικών ομολόγων και διαπραγματεύσιμων 
χαρτοφυλακίων με συνδυασμένη χρήση χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων στο 
πλαίσιο εξεύρεσης πρόσθετης μη τραπεζικής χρηματοδότησης. 
 

34. ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ 
Ενίσχυση εξωστρέφειας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς: 

 Μείωση κόστους πρόσβασης ξένων επενδυτών και άρση εμποδίων εισόδου. 
 Υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρίσιμων χρηματοοικονομικών σχημάτων. 
 Άδεια μεταφοράς έδρας αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα. 
 Επικοινωνία με αλλοδαπούς επενδυτές. 
 Διαμόρφωση ενιαίων κανόνων ρύθμισης και εποπτείας και κατάργηση 

επενδυτικών περιορισμών σε ιδιότυπα σχήματα, ανεξάρτητα από τη νομική 
μορφή που αυτά λαμβάνουν. 

 Ομαδοποίηση συστημάτων εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρισης 
εντολών υπέρ ομάδων πελατών με χαρακτηριστικά που δεν κοινοποιούνται. 

 Συμμόρφωση συστημάτων διαμόρφωσης τιμών με την κοινοτική οδηγία MiFid. 
 Υιοθέτηση συστήματος διαπραγμάτευσης που να στηρίζεται σε ένα ηλεκτρονικό 

βιβλίο προσφορών. 
 Θέσπιση Ενιαίου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 Ενίσχυση ρόλου corporate agents και proxy advisors. 
 Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας. 

 
Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς: 

 Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της φορολογικής μεταχείρισης κερδών από 
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 
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 Φορολογικά ουδέτερη επενδυτική στρατηγική, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
συναλλαγών και το χρηματοπιστωτικό μέσο.  

 Υιοθέτηση ενός απλού συστήματος φορολόγησης της υπεραξίας. 
 Μείωση αρνητικών εξωτερικοτήτων φορολογικής μεταχείρισης κερδών. 
 Φορολόγηση κερδών μετά φόρων συναλλαγών, για εξορθολογισμό κόστους. 
 Επέκταση της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης συλλογικών επενδύσεων, 

όπως Α/Κ, ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, στο σύνολο των 
αδειοδοτούμενων μορφών συλλογικών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

 Ειδική φορολογική ρύθμιση για κέρδη ή υπεραξίες από μερίσματα που 
επενδύονται σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

 Προϊοντοποίηση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων πέραν των ρυθμίσεων 
για την αδειοδότηση και λειτουργία διαχειριστών τέτοιων σχημάτων. 

 Δημιουργία οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων στην Ελλάδα με 
αποκλειστικό σκοπό την διαχείριση συναλλαγών επί νομισμάτων ή τις 
επενδύσεις στην ναυτιλία. 

 Μείωση εποπτικού κόστους (ύψος ιδίων κεφαλαίων, κόστος του συνεγγυητικού 
κεφαλαίου). 
 

Ενίσχυση καινοτομίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς: 
 Διεύρυνση έκδοσης και  χρήσης τίτλων επιλογής κατά τα πρότυπα των warrants. 
 Έκδοση τίτλων επιλογής από τις ανώνυμες εταιρίες. 
 Τιτλοποίηση τραπεζικού δανεισμού εισηγμένων. 
 Διαπραγμάτευση νέων προϊόντων στο ΧΑΑ. 
 Εισαγωγή εταιριών και ειδικής αγοράς venture companies στο ΧΑΑ. 
 Χρήση διαπραγματεύσιμων χαρτοφυλακίων μετοχών ευρείας διασποράς, 

μεγάλου μεγέθους και με δικαιώματα warrants. 
 
35. ΜΥΛΩΝΑΣ 

 Δημιουργία περιφερειακού χρηματιστηρίου ενέργειας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
 Συνεργασία εθνικών ρυθμιστικών αρχών. 
 Διασφάλιση διαμεθοριακών προσβάσεων σε προμηθευτές από άλλες χώρες. 
 Μείωση μεταβλητότητας τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. 
 Προσφορά προϊόντων όχι μόνο τρέχουσας αγοράς αλλά και ΣΜΕ. 

 
36. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 

 Σύσταση Ταμείου Χρηματοδότησης Επενδύσεων (ΤΧΕ), με σύμπραξη δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα και διεθνών οργανισμών, για την χρηματοδότηση οικονομικά 
βιώσιμων παραγωγικών επενδύσεων. 

 Το ΤΧΕ λειτουργεί με την παροχή μερικής ασφάλισης προς ορισμένους 
χρηματοδότες μέσω της ανάληψης μεγαλύτερου κινδύνου από τους υπόλοιπους, 
με την εθνική δημόσια συμμετοχή να απορροφά τις πρώτες πιθανές ζημιές. 
 

37. ΛΕΚΚΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ 
 Καθιέρωση κεντρικής και συλλογικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών και εθνικών 

προγραμμάτων χρηματοδότησης από ενιαία αρχή με αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών για την συντονισμένη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
και της κατανομής των επιχορηγήσεων. 

 Αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων ΕΤαΕ, ΕΤΕΑΝ, ΕΣΠΑ, ΕΤρ. Επενδύσεων, 
Οργανισμών Εγγύησης Εξαγωγικού Εμπορίου μέσω της απλοποίησης 
διαδικασιών και της αποτελεσματικής κατανομής των επιχορηγήσεων.  

 Ευελιξία και άρση γραφειοκρατικών περιορισμών των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 
 Πρόσβαση ΜμΕ στον εγχώριο τραπεζικό δανεισμό μέσω χορήγησης κεφαλαίων 

κίνησης και δυνατότητα λήψης κεφαλαιακών εγγυήσεων. 
 Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων πιστοδοτήσεων με ευνοϊκότερους όρους. 
 Αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών δανεισμού (factoring, sale & lease back) 

μέσω ρευστοποίησης των παγίων στοιχείων των εταιριών (monetization). 
 Δυνατότητα τιτλοποίησης δανείων και χρήση τους ως ενέχυρο για δανεισμό από 

το Ευρωσύστημα. 
 
 
 
 



Συλλογικός τόμος – μελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τίτλο: 
«Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής» 
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38. ΚΑΡΑΓΑΝΗΣ 

 Δημιουργία ενδιάμεσου μηχανισμού, Οργανισμού Εγγυοδοσίας μεταξύ  
επιχείρησης και τράπεζας, με στόχο την αύξηση των στοιχείων του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού, εις βάρος των εμπράγματων ακινητοποιήσεων 
των ισολογισμών. 

 Υλοποίηση πράξεων πιστωτικής αναχρηματοδότησης μέσω του ευρωσυστήματος. 
 Αναδιάρθρωση ισολογισμού μέσω της αύξησης του μεριδίου του κυκλοφοριακού 

ενεργητικού και διασφάλισης ευνοϊκότερων όρων αναχρηματοδότησης. 
 Ανταλλαγή γηπέδων ή και κτιρίων με εγγυήσεις ή τίτλους ανάλογης αξίας, που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καλύμματα στις τράπεζες. 
 Απελευθέρωση εποπτικών κεφαλαίων από τις τράπεζες. 
 Αποτίμηση ακινήτων με την μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών. 

 
 
 


