ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ αντιστεκόμαστε στην επίθεση της Νέας Τάξης Πραγμάτων και του
Δόγματος του Σοκ, προτάσσοντας το Εθνικό Συμφέρον απέναντι στην εθνική ταπείνωση και τη
βίαιη οικονομική επιδρομή στην Ελληνική Οικογένεια, τη Δημόσια και την Ιδιωτική Περιουσία.
Η ιδεολογική βάση του Οικονομικού μας Προγράμματος είναι η πάγια θέση του Κινήματος για τη
Μείωση της Ανισότητας, αξιοποιώντας τη διευρυμένη έννοια της Κοινωνικής Δικαιοσύνης,
σύμφωνα με την οποία η βελτίωση της Ευημερίας των Πολιτών υλοποιείται με τον συνδυασμό:
(α) της αύξησης της προσόδου της Υγιούς Επιχειρηματικότητας, και
(β) της Δημιουργικής Καταστροφής της Παρασιτικής Διαμεσολάβησης, δηλαδή αυτής που δεν
παράγει Εθνική Προστιθέμενη Αξία.
Στόχος του Οικονομικού μας Προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της
Ελληνικής Οικονομίας και η μετάβαση της, από ένα μη βιώσιμο μοντέλο με έμφαση στο δανεισμό,
την κατανάλωση και την παρασιτική διαμεσολάβηση, σε ένα ανταγωνιστικό, αναπτυξιακό και
εξωστρεφές εθνικό πρότυπο,

που στηρίζεται στην πραγματική οικονομία, την υγιή Ελληνική

επιχειρηματικότητα, την εξαγωγική δραστηριότητα και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Η Ελληνική Οικονομία διανύει σήμερα την κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της,
έχοντας εισέλθει σε σταθερή τροχιά «Στρατηγικής Ύφεσης», εσωτερικής υποτίμησης, φθίνουσας
ανταγωνιστικότητας και καθολικής απαξίωσης,

με την εγκληματική μεθόδευση,

από το

φθινόπωρο του 2009, της υπαγωγής της στο καθεστώς των Μνημονίων, της εκχώρησης της
εθνικής κυριαρχίας και της υπαγωγής του Δημοσίου Χρέους της στο Αγγλικό Δίκαιο και τις
εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, είναι δεδομένο ότι η συνέχιση της εγκληματικής αυτής
οικονομικής πολιτικής, σε συνδυασμό με τη μηδενική πιστωτική επέκταση και την έλλειψη
ουσιαστικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα παρατείνει την ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας
για όλο το 2012 και το 2013, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης χειροτερεύουν και στην ίδια την
Ευρωζώνη, λόγω της αδυναμίας των Ευρωπαίων Ηγετών να αναμετρηθούν με το Τραπεζικό
Σύστημα και να αναχαιτίσουν την κλιμακούμενη Ευρωπαϊκή Κρίση Χρέους.

Η κύρια πηγή δυνητικής αύξησης των προϋποθέσεων μεγέθυνσης της οικονομίας είναι η
ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
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“Παγκόσμιας Έκθεσης για την

Ανταγωνιστικότητα 2011-2012″ του World Economic Forum, που αναφέρεται σε 142 χώρες και
αποτελεί το σημείο αναφοράς για ΔΝΤ, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΤΡΟΪΚΑ), η Ελλάδα
κατατάσσεται μόλις στην 90η θέση...

Από την ίδια ανωτέρω έκθεση, δηλαδή από τα στοιχεία που διαμορφώνουν τις αποφάσεις της
ΤΡΟΪΚΑ, αποδεικνύεται η πλήρης αποτυχία της εισαγόμενης οικονομικής πολιτικής των
Μνημονίων, που οδήγησε την Ελλάδα, τυπικά και ουσιαστικά, στην πτώχευση και το πιστωτικό
γεγονός, αφού προκύπτει ότι η χώρα μας, κατά τα δύο τελευταία χρόνια, από την υπαγωγή της
στο Μνημόνιο Ι μέχρι και σήμερα,

όχι μόνο δεν βελτίωσε την εθνική της οικονομία αλλά,

αντιθέτως, έχασε συνολικά είκοσι έξι (26) θέσεις κατάταξης και είναι σήμερα λιγότερο
ανταγωνιστική από τη Μαλαισία, τη Ρουάντα, τη Ρουμανία, το Καζακστάν, την Αλβανία, τη
FYROM, την Ναμίμπια, την Μποτσουάνα, τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα, ενώ είναι ταυτόχρονα
η τελευταία σε ανταγωνιστικότητα από τις χώρες της ΕΕ!

Η βαθμολόγηση της Ανταγωνιστικότητας των χωρών από το WEF γίνεται με βάση συγκεκριμένα
στοιχεία που αφορούν 12 Πυλώνες. Η κατάταξη της Ελλάδας σε σχέση με τους 12 Πυλώνες της
Ανταγωνιστικότητας είναι σήμερα η εξής :



Θεσμοί: 96η



Υποδομές: 45η



Μακροοικονομικό Περιβάλλον: 140η



Υγεία και Εκπαιδευτικό Σύστημα: 37η



Ανώτερη Εκπαίδευση και Κατάρτιση: 46η



Αποδοτικότητα Αγορών Αγαθών: 107η



Αποτελεσματικότητα της Εργασίας: 126η



Ανάπτυξη Χρηματοπιστωτικής Αγοράς: 110η



Τεχνολογική Ετοιμότητα: 47η



Μέγεθος Αγοράς: 42η



Εξειδίκευση Επιχειρήσεων: 77η



Καινοτομία: 88η.
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Παρά όμως όλα τα ανωτέρω, τόσο η ΤΡΟΪΚΑ, όσο και οι υποστηρικτές της αποτυχημένης
οικονομικής πολιτικής των Μνημονίων, για να δικαιολογήσουν την αποτυχία τους ή, ακόμη
χειρότερα, την καταστροφική επιτυχία τους, είτε είναι εντελώς άσχετοι είτε ερμηνεύουν επί τούτου
ψευδώς τα στοιχεία βαθμολόγησης της Ελληνικής Ανταγωνιστικότητας, με στόχο να εξαπατήσουν
τον Ελληνικό Λαό ως προς τα πραγματικά αίτια της επιδείνωσης του συνόλου των μεγεθών της
Ελληνικής οικονομίας κατά τη διετία 2010 - 2012.
Με τη συνδρομή και την υποστήριξη των «προθύμων» του Ελληνικού πολιτικού και
επιχειρηματικού κόσμου, απομονώνουν τον Πυλώνα υπ’ αριθ. 7 «Αποτελεσματικότητα της
Εργασίας», τον οποίο μετονομάζουν αυθαίρετα και με προφανή δόλο σε «Κόστος Εργασίας» και,
στη συνέχεια, εφευρίσκουν ως δήθεν «μαγική συνταγή» για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
της Ελληνικής οικονομίας και την άνοδό της από την 90η θέση της κατάταξης, τη Βαλκανοποίηση
μισθών και την ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων, καταστρέφοντας τη μεσαία τάξη και
οδηγώντας την Ελληνική κοινωνία κυριολεκτικά σε φαβελοποίηση, υποβιβάζοντας το ζήτημα της
χαμηλής Ελληνικής Ανταγωνιστικότητας σε ένα απλό δήθεν πρόβλημα, για το οποίο ισχυρίζονται
ότι ευθύνεται το κόστος εργασίας, που θα επιλυθεί όταν η Ελλάδα υποχρεωθεί να υιοθετήσει το
βιοτικό επίπεδο των φτωχών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Βορείου Αφρικής.
Και όλα αυτά ενώ γνωρίζουν την αλήθεια, ότι δηλαδή η «αποτελεσματικότητα της εργασίας» είναι
μέγεθος διαφορετικό από το «κόστος εργασίας», η μείωση του οποίου σχεδόν τίποτα δεν θα
συνεισφέρει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας υπό τις παρούσες συνθήκες, αφού τα
αναλυτικά στοιχεία του συνόλου των υπολοίπων 11 Πυλώνων της Ανταγωνιστικότητας είναι οι
αδιάψευστοι μάρτυρες των πραγματικών αιτίων της αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής που
εφάρμοσαν.
Και ιδιαίτερα μετά τον ορισμό που δίνει το ίδιο το WEF στην Εθνική Ανταγωνιστικότητα, ως το
πλέγμα εκείνο των παραγόντων, πολιτικών και θεσμών που προσδιορίζουν το επίπεδο της
παραγωγικότητας μιας χώρας, το οποίο με τη σειρά του προσδιορίζει το διατηρήσιμο επίπεδο
παραγωγής και ευημερίας που μπορεί να απολαμβάνει μία οικονομία, με αποτέλεσμα οι πιο
ανταγωνιστικές οικονομίες να είναι αυτές που προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος
στους πολίτες τους.
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ εστιάζουμε στον πραγματικό ορισμό της ανταγωνιστικότητας της
Ελληνικής οικονομίας, το οποίο προσεγγίζουμε ιδεολογικά υπό το Αριστοτελικό Δόγμα του
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Περιορισμού της Ανισότητας και με δομικό στόχο τη μείωση του δομικού κόστους συναλλαγών
ούτως ώστε η απόδοση των επενδύσεων να προσδιορίζεται από το επίπεδο της παραγωγικότητας.
Το Οικονομικό Πρόγραμμα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στοχεύει στην επίτευξη της υγιούς
ανάπτυξης της πραγματικής Ελληνικής οικονομίας, μέσα από τη βελτίωση των Εθνικών
παραμέτρων

που

συνθέτουν

τους
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Πυλώνες

της

Ανταγωνιστικότητας,

προσδιορίζονται από το WEF, και συνοψίζεται ως ακολούθως:
1. Αντικειμενική Ευθύνη Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
2. Δομική Μεταρρύθμιση στο Κράτος
3. Κρατικοποίηση του Καταστατικού Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)
4. Ίδρυση Νέας Ελληνικής Τράπεζας Επενδύσεων
5. Διεκδίκηση Γερμανικών Αποζημιώσεων
6. Ανακήρυξη της Ελληνικής ΑΟΖ
7. Λογιστικός Έλεγχος Δημοσίου Χρέους
8. Εναλλακτικές Πηγές Δανειοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου
9. Ανενεργοί – Κοιμώμενοι Τραπεζικοί Λογαριασμοί
10. Επαναπατρισμός Καταθέσεων
11. Εισαγωγή Ναυτιλιακού Συναλλάγματος
12. Καταγγελία Μνημονίων και Δανειακών Συμβάσεων
13. Επαναπροσδιορισμός του Δημοσίου Χρέους
14. Κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού στην ΤτΕ
15. Ανακεφαλαιοποίηση και Συγκέντρωση του Τραπεζικού Συστήματος
16. Καταβολή Μερισμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο
17. Ουσιαστική Εγγύηση των Τραπεζικών Καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ
18. Κατάργηση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
19. Κεντροποιημένη Υπηρεσία Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στην ΤτΕ
20. Αναστολή Πλειστηριασμών
21. Κούρεμα Τραπεζικών Δανείων
22. Κατάργηση Εισπρακτικών Εταιρειών
23. Αποποινικοποίηση της Επιχειρηματικότητας
24. Κατάργηση Μονιμότητας
25. Ενιαίο Μισθολόγιο
26. Διεύρυνση Ωραρίου
27. Προσέλκυση της Ποντοπόρου Ελληνικής Ναυτιλίας
28. Ενίσχυση Προξενικών Αρχών στις χώρες εκτός Schengen
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όπως

αυτοί

29. Δίωξη Παραεμπορίου
30. Επαναπροσδιορισμός Αφορολόγητου
31. Μείωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
32. Μείωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
33. Κατάργηση Φορολόγησης Επιχειρηματικής Αμοιβής
34. Μείωση Φορολόγησης Μερισμάτων
35. Μείωση Συντελεστών ΦΠΑ
36. Καταργείται το Χαράτσι
37. Αύξηση του Κατώτατου Ορίου των Κατασχέσεων για Χρέη στο Δημόσιο
38. Συμψηφισμός Οφειλών και Απαιτήσεων με το Δημόσιο
39. Μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών
40. Επίδομα Απασχόλησης
41. Λογιστικός Έλεγχος Χρηματοδότησης Πολιτικών Κομμάτων και ΜΜΕ
42. Νομοθετική Ρύθμιση για τον Τραπεζικό Δανεισμό των Πολιτικών Κομμάτων
43. Έλεγχος ΝΠΔΔ
44. Αξιοποίηση Ακινήτων του Δημοσίου
45. Ενεχυροδανειστήρια και Καταστήματα Αγοράς και Ανταλλαγής Χρυσού
46. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανταλλακτικού Εμπορίου
47. Απορρόφηση Κοινοτικών Πόρων ΕΣΠΑ
48. Μέτρα Ενίσχυσης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας
49. Μέτρα Ενίσχυσης Τουρισμού
50. Εταιρείες Συμμετοχών και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων
51. Λογιστικός Έλεγχος Ασφαλιστικών Ταμείων
52. Ελάχιστη Εγγυημένη Σύνταξη και Σταδιακή Αποκατάσταση Εισοδημάτων
53. Κατάργηση ΚΒΣ
54. Κατάργηση Φορολογικών Περαιώσεων
55. Πάγωμα και Μείωση Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων
56. Κατάργηση της Φορολογικής Επιδρομής στην Ακίνητη Περιουσία
57. ΦΠΑ Ακινήτων και ΕΤΑΚ
58. Μείωση Φόρων Υπέρ Τρίτων
59. Μείωση και Εξίσωση Φόρων Πετρελαίου Κίνησης και Θέρμανσης
60. Φόρος Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
61. Μέτρα Πάταξης Φοροδιαφυγής και Εισφοροδιαφυγής
62. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
63. Μείωση Ύψους Προστίμων και Προσαυξήσεων
64. Εγκατάσταση Ταμειακών Μηχανών και POS
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65. Ενίσχυση ΣΔΟΕ
66. Επιθεώρηση Εργασίας
67. Έλεγχος Τιμών και Αισχροκέρδειας
68. Διατήρηση καθεστώτος Απαγόρευσης Ανοικτών Πωλήσεων και Συναλλαγών Γυμνών CDS
69. Μείωση Κόστους Διέλευσης Διοδίων
70. Έναρξη Προγράμματος Έργων
71. Αφορολόγητο Μεγάλων Επενδύσεων
72. Ναυτιλία και Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
73. Βιομηχανικές Περιοχές, Τεχνολογικά και Επενδυτικά Πάρκα
74. Ανάπτυξη Ελληνικής Μεταφορικής Βιομηχανίας
75. Τόνωση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας
76. Τόνωση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας
77. Τόνωση της Ασφαλιστικής Αγοράς
78. Μίσθωση Λιμένων και Ναυπηγείων
79. Ενεργειακή Απεξάρτηση
80. Υπηρεσία Προληπτικής Συμβουλευτικής Παρέμβασης Επιχειρήσεων
81. Συμμετοχή Τραπεζών στην Καταπολέμηση του Οικονομικού Εγκλήματος
82. Καθιέρωση Αμυντικής Χορηγίας
83. Καθιέρωση Τραπεζικής Χορηγίας
84. Έλεγχος Επιτοκίων, Χρεώσεων και Αμοιβών Τραπεζικών Ιδρυμάτων
85. Ηλεκτρονική Διασύνδεση Τραπεζών και Φορέων του Δημοσίου
86. Καταγραφή, Έλεγχος και Φορολόγηση Έργων Τέχνης
87. Φορολόγηση Ευρεσιτεχνιών και Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
88. Ειδικό Φορολογικό Καθεστώς Νησιών Αιγαίου
89. Φορολόγηση Φυσικών Προσώπων του Εξωτερικού
Η εφαρμογή του Οικονομικού μας Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα από ένα τρίπτυχο
ρεαλιστικών, μετρήσιμων και κοστολογημένων δράσεων, οι οποίες υλοποιούνται στα πλαίσια
αυστηρών χρονικών περιθωρίων 6-36 μηνών, αναπτύσσονται με συγκεκριμένη χρονική
αλληλουχία και υπαγορεύονται από την κοινή λογική, τις ανάγκες της αγοράς και την ανάπτυξη
της πραγματικής οικονομίας, με γνώμονα το Εθνικό Συμφέρον, την εξάλειψη της σπατάλης του
Δημοσίου και των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού, την αύξηση του ΑΕΠ και των εσόδων, την
ενίσχυση της Υγιούς Ελληνικής Επιχειρηματικότητας και την ανασυγκρότηση της μεσαίας τάξης.
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Στόχος μας είναι η επιστροφή της Ελλάδας στους Έλληνες, η απεξάρτηση της Εθνικής μας
οικονομίας από την τοκογλυφία του εγχώριου και αλλοδαπού Τραπεζικού Συστήματος, η βελτίωση
της Ανταγωνιστικότητας και η επίτευξη της Ανάπτυξης, μέσα από τις εξής δράσεις :

1.

Άμεσες Βραχυπρόθεσμες Δράσεις, με χρόνο υλοποίησης έως 6 μήνες

2.

Βραχυπρόθεσμες Δράσεις, με χρόνο υλοποίησης από 6 έως 18 μήνες

3.

Μεσοπρόθεσμες Δράσεις, με χρόνο υλοποίησης από 18 έως 36 μήνες

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, σύμφωνα με την Ιδρυτική μας Διακήρυξη και την Προγραμματική
μας Ιδεολογία, επιδιώκουμε την επέκταση των δημοκρατικών θεσμών με την άμεση συμμετοχή
των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων.
Για την επίτευξη του πρωταρχικού αυτού στόχου μας, θεσπίσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη
δημόσια διαβούλευση ως μέσο διαμόρφωσης των προτάσεων πολιτικής του Κινήματος μας.
Η δημιουργική συμμετοχή του συνόλου της Ελληνικής Κοινωνίας στην τελική διαμόρφωση της
Εθνικής Αντιπρότασης αποτελεί τη μόνη πραγματική και αξιόπιστη δημοσκόπηση, την οποία
εμπιστευόμαστε.
Για το λόγο αυτό παραμένουμε σταθεροί στο αίτημα για την συμμετοχή σας στη δημόσια
διαβούλευση, ούτως ώστε να αναδείξουμε όλοι μαζί την Ελλάδα της Νέας Μεταπολίτευσης και της
ευρύτερης Πατριωτικής και Κοινωνικής Συμμαχίας, που θα χαράξει βαθειά στην Ψυχή των
Ελλήνων το πρώτο Κοινωνικό Συμβόλαιο Ελληνικής Γραφής, Υπογραφής και Συμφερόντων.
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1. Άμεσες Βραχυπρόθεσμες Δράσεις (1-6 Μήνες)


Αντικειμενική Ευθύνη Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση καθιέρωση αντικειμενικής ευθύνης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, για τη μη ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού και τις
αποκλίσεις που υπερβαίνουν τα όρια του αποδεκτού στατιστικού λάθους.
Εφόσον ο ετήσιος Απολογισμός της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού καταδείξει ότι δεν
έχει εκτελεστεί όπως είχε ψηφιστεί και παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις που δεν
μπορούν να αποδοθούν στην τρέχουσα εθνική ή διεθνή οικονομική συγκυρία ή σε
γεγονότα απρόβλεπτα και εκτός του ελέγχου και της σφαίρας επιρροής του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, τότε αυτός θα παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη.



Δομική Μεταρρύθμιση στο Κράτος
(α) Καταστατικός έλεγχος του Ελληνικού Δημοσίου στις επιχειρήσεις που έχουν στην
ιδιοκτησία τους τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τα δίκτυα διανομής και διάθεσης
νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, και της διοίκησης των
ανωτέρω επιχειρήσεων με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
(β) Δημιουργία επιτελικής δομής στο κράτος, με κατάργηση Υπουργείων, κατάργηση
όλων των θέσεων Υφυπουργών και συνδεόμενων με αυτούς συμβούλους, κατάργηση
του συνόλου των διαδικαστικών προμηθειών από το σύνολο των δημοσίων φορέων,
κατάργηση χιλιάδων επιτροπών και άλλων μηχανισμών εξυπηρέτησης πολιτικών φίλων
και

συγγενών,

συγκέντρωση

διάσπαρτων

αρμοδιοτήτων

σε

συγκεκριμένους

μηχανισμούς άμεσης διαχείρισης και πραγματικής εποπτείας.
Η πιο συντηρητική εκτίμηση της μείωσης των εξόδων του Ελληνικού Δημοσίου για
προμήθειες,

αναλώσιμα,

αμοιβές

επιτροπών,

καύσιμα,

ηλεκτρικό

ρεύμα

και

τηλεπικοινωνίες, ανέρχεται από 7,3 ΔΙΣ ευρώ το 2011, σε 2,4 ΔΙΣ ευρώ το 2013,
εξοικονομώντας σχεδόν 5 ΔΙΣ ευρώ ετησίως και επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2000.
Πλήρης καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στο Δημόσιο, ούτως
ώστε η αξιοποίησή τους να μειώσει το κόστος υλοποίησης επενδύσεων και να μην
οδηγήσει σε καμία απόλυση.



Κρατικοποίηση του Καταστατικού Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)
Νομοθετική ρύθμιση για την Κρατικοποίηση του καταστατικού ελέγχου της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), με τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της και
επαναγορά από το Ελληνικό Δημόσιο συμπληρωματικού ποσοστού επί του μετοχικού
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κεφαλαίου της, προκειμένου να αποκτήσει τον πλήρη καταστατικό έλεγχο της ΤτΕ, με
συμμετοχή που θα το καθιστά κύριο μέτοχο με ποσοστό άνω του 50%, αντί του
περιοριστικού 35% που ισχύει σήμερα.
Άμεση και υποχρεωτική επαναγορά από το Ελληνικό Δημόσιο του συνόλου των
μετοχών της ΤτΕ που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου,
προκειμένου η Εθνική Χρηματοπιστωτική και Νομισματική Πολιτική και η Εποπτεία
του ευρύτερου Χρηματοοικονομικού Συστήματος να περιέλθουν, για πρώτη φορά από
την ίδρυση της ΤτΕ (1927), στον Έλεγχο και την Κυριαρχία του Ελληνικού Δημοσίου.
Έξοδος της ΤτΕ από το Χρηματιστήριο (ΧΑΑ) και ταυτόχρονη απαγόρευση της εκ
μέρους της άσκησης κάθε εμπορικής δραστηριότητας, προκειμένου να μη νοθεύει η
ίδια την ομαλή λειτουργία, τον ανταγωνισμό και τις στοιχειώδης αρχές της ελεύθερης
και ανοικτής οικονομίας στο Χρηματοπιστωτικό και το ευρύτερο Χρηματοοικονομικό
Σύστημα που εποπτεύει, αφού σήμερα ασκεί ανταγωνιστικές δραστηριότητες σε σχέση
με τις εμπορικές τράπεζες που εποπτεύει ενώ, για τις δικές της εμπορικές
δραστηριότητες, είναι ταυτόχρονα Επόπτης και Εποπτευόμενος.
Τροποποίηση του άρθρου 48 του Καταστατικού της ΤτΕ και άμεση διενέργεια ελέγχου
των Αποθεμάτων Χρυσού στα θησαυροφυλάκια της, που σήμερα απαγορεύεται.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι η άμεση μεταφορά των αποθεματικών των
Ασφαλιστικών Ταμείων και η διαχείριση αυτών, σε Εμπορικές πλέον Τράπεζες της
επιλογής των Ασφαλιστικών Ταμείων, ενώ ο ρόλος της ΤτΕ θα είναι, ως οφείλει, μόνον
Εποπτικός, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή διαχείριση και η μέγιστη απόδοση
του κεφαλαίου των εργαζομένων, ενώ τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα αποκτήσουν για
πρώτη φορά στην ιστορία τους την Οικονομική Κυριαρχία της Διαχείρισης των
Κεφαλαίων τους, προκειμένου να μην επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον το σκάνδαλο της
διαχρονικής καταλήστευσής τους, όπως το πρόσφατο κούρεμα των ομολόγων τους με
το PSI.
Σημειωτέο ότι η ΤτΕ είναι σήμερα η μοναδική Κεντρική Τράπεζα στον κόσμο που ασκεί
εμπορικές δραστηριότητες (διαχείριση αποθεματικών ασφαλιστικών ταμείων), ενώ
είναι ταυτόχρονα εισηγμένη σε χρηματιστήριο αξιών (ΧΑΑ).



Ίδρυση Νέας Ελληνικής Τράπεζας Επενδύσεων
Ψήφιση Ειδικού Νόμου για τη δημιουργία ελεγχόμενης από το Ελληνικό Δημόσιο, Νέας
Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας, κατά τα πρότυπα της γερμανικής κρατικής
επενδυτικής τράπεζας KfW Bankengruppe, για την χρηματοδότηση των μεγάλων
έργων, την υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων εντός της Ελλάδος και την
παροχή ρευστότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς
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αγορές και, ειδικότερα, στο ζωτικό χρηματοοικονομικό χώρο των Βαλκανίων, της Μ.
Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης.
Η μετοχική της σύνθεση θα είναι αμιγώς Ελληνικών συμφερόντων και δεν θα εισαχθεί
στο Χρηματιστήριο (ΧΑΑ).
Μέτοχος της θα είναι κατά 100% το Ελληνικό Δημόσιο, με καταστατική δυνατότητα,
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την κεφαλαιακή της επάρκεια, να αναληφθούν
μετοχές ή ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, από Έλληνες Πολίτες, Απόδημους
Έλληνες και Ελληνικές Επιχειρήσεις.
Η εκχώρηση και μεταβίβαση των μετοχών δεν θα είναι ελεύθερη και θα υπόκειται σε
ειδική για το σκοπό αυτό έγκριση, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της
Τράπεζας.
Τα απαραίτητα κεφάλαια για τη συγκρότηση, τη σύσταση και λειτουργία της Νέας
Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας θα προέλθουν από:
(α) την εισφορά του συνόλου της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, που έχει ήδη
μεταβιβαστεί στο Ταμείο Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου,
(β) την εισφορά του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων,
(γ) την εισφορά στοιχείων ενεργητικού, ήτοι κινητής και ακίνητης περιουσίας των
ΔΕΚΟ, που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής σε αυτές του Ελληνικού Δημοσίου,
(δ) την εκχώρηση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις εγγυήσεις των
κρατικών ενισχύσεων που έχουν δοθεί στις Ελληνικές Τράπεζες, σύμφωνα με το Ν.
3728/2008,
(ε) την εκχώρηση των απαιτήσεων ή την εισφορά του συνόλου των τίτλων, για το ποσό
εκείνο που θα έχει ήδη τιτλοποιηθεί ή που θα τιτλοποιείται σταδιακά και παράλληλα με
την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων και την έκδοση τελεσίδικων δικαστικών
αποφάσεων, των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου κατά του αντίστοιχου
Γερμανικού, για το Αναγκαστικό Κατοχικό Δάνειο και τις Πολεμικές Επανορθώσεις και
Αποζημιώσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
(στ) την εισφορά των μετρητών χρημάτων από την μεταβίβαση στο ενεργητικό της του
συνόλου των υπολοίπων στους Ανενεργούς - Κοιμώμενους Λογαριασμούς που
τηρούνται στα ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα,
(ζ) την εισφορά του συνόλου των πνευματικών δικαιωμάτων της Ελληνικής
Γραμματείας Ιστορικών Μνημείων, Εθνικού Οπτικοακουστικού Υλικού, Ονομασιών,
Ονομάτων Ηρώων, Μυθολογίας, Αρχαίας τραγωδίας κλπ,
(η) την εισφορά των μελετών υδρογονανθράκων, των οποίων η Νέα Ελληνική
Επενδυτική Τράπεζα θα αποκτήσει με την κυριότητα της ΕΔΕΥ Α.Ε., βάσει των οποίων

12

θα μελετά το ενδεχόμενο έκδοσης Τίτλων Ομολόγων με Ρήτρες Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου.
(γ) την εισφορά του συνόλου των μετοχών του ΙΓΜΕ και του συνόλου των αρχείων και
των μελετών του Ινστιτούτου.
(ι) την εισφορά του Ελληνικού Χρυσού, σε φυσική μορφή ή σε τίτλους κυριότητας από
τα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού στα οποία φυλάσσεται ενώ,
εφόσον κριθεί σκόπιμο, για λόγους Εθνικού Συμφέροντος, η Νέα Ελληνική Επενδυτική
Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μεταφορά του μετάλλου για φύλαξη στην
κρατική πλέον ΤτΕ ή σε άλλο Θησαυροφυλάκιο της επιλογής της.
Ο κύριος σκοπός της Νέας Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας θα είναι να δανείζεται για
την εξυπηρέτηση των αναγκών ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου από την ΕΚΤ και
τις διεθνείς Αγορές.
Θα μπορεί να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά σχήματα.
Η Νέα Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα, παράλληλα με τον κύριο σκοπό της, θα
λειτουργεί και ως Χρηματοδοτικός Οργανισμός των Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων των
Ελληνικών Επιχειρήσεων, για την ενίσχυση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και την
προώθηση και διάθεση των Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό.
Οι δραστηριότητές της θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής :
(α) Τη χρηματοδότηση των επενδύσεων εντός Ελλάδος, με συμμετοχή κατ’ ανώτατο
όριο μέχρι 50%, για τη δημιουργία ενεργειακών συνεργειών εθνικής στρατηγικής
σημασίας, την ανάπτυξη της Ελληνικής Ναυτιλίας υπό Ελληνική Σημαία, την
αναβάθμιση του Ελληνικού τουρισμού και την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της
αγροτικής οικονομίας, με στόχο την επίτευξη της διατροφικής αυτονομίας της Ελλάδος.
Τη χορήγηση στεγαστικών δανείων ειδικού σκοπού, για ανακαινίσεις, ενεργειακή
αναβάθμιση και εκμοντερνισμό κτιρίων, χρηματοδοτήσεις Νέων Επιχειρήσεων (start
ups),

χρηματοδοτήσεις

έρευνας,

τεχνολογίας,

ευρεσιτεχνιών,

πνευματικών

δικαιωμάτων, καινοτόμων τεχνολογιών, χρηματοδοτήσεις συγχωνεύσεων εταιριών,
χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ και έργων υποδομής, διαχείριση επενδύσεων στην Ελλάδα, Lead
Arranger κοινοπρακτικών δανείων, χρηματοδοτήσεις μεγάλων αλλοδαπών επενδύσεων
που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, χρηματοδοτήσεις Ελληνικών Παραγωγών
Ταινιών Μεγάλου μήκους με αμιγώς Ελληνικό περιεχόμενο, έκδοση Ομολόγων και
λοιπών

τραπεζικών

προϊόντων,

χρηματοδότηση

επενδύσεων,

εγγυήσεων

και

εγγυητικών επιστολών, συμμετοχών και συναφών δράσεων σε πετρέλαιο και φυσικό
αέριο, μέταλλα, χημικά, πρώτες ύλες, βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα, τσιμέντο,
κλπ.
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(β) Export Finance Agency εκτός Ελλάδος, λειτουργώντας ως η τράπεζα προώθησης
των εξαγωγών των Ελληνικών επιχειρήσεων, χορηγώντας χρηματοδοτήσεις και σε
αλλοδαπές εταιρίες υπό τον όρο της συμμετοχής σε αυτές Ελληνικών επιχειρήσεων ή
της παροχής αντίστοιχου αντισταθμιστικού οφέλους σε Ελληνικές επιχειρήσεις, στα
πρότυπα της αντίστοιχης τράπεζας επενδύσεων της Κίνας (China Development Bank).
Συμμετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια, ναυτιλία, μεταφορές και ενέργεια, συμμετοχές σε
διεθνείς στρατηγικές επενδύσεις υπό τη μορφή της χρηματοδότησης ή και συμμετοχής
σε μετοχικά κεφάλαια εταιρειών ειδικού σκοπού, αγορές μετοχών και εταιρικών
ομολόγων, συμμετοχές σε στρατηγικές επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
συμμετοχή σε διεθνείς πλατφόρμες συναλλαγών προϊόντων (Commodity και Food
Trading) και έκδοση ειδικών σειρών ομολόγων φυσικών προσώπων για τον απόδημο
Ελληνισμό, με έλεγχο και περιορισμούς στην εκχώρηση και μεταβίβαση τους.



Διεκδίκηση Γερμανικών Αποζημιώσεων
Σύσταση μικτής Επιτροπής Διεκδίκησης Αποζημιώσεων (με μέλη, ενδεικτικά, τον
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, εκπροσώπους της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου
Οικονομίας & Οικονομικών, εξειδικευμένης νομικής εταιρείας διεθνούς κύρους,
εξειδικευμένης ελεγκτικής εταιρείας διεθνούς κύρους, διακεκριμένων Ελλήνων
νομικών, οικονομολόγων και αναλογιστών, εκπροσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
εκπροσώπου της Ελληνικής Εβραϊκής Κοινότητας και εκπροσώπου των θυμάτων της
θηριωδίας των Ναζί), για την κατάρτιση και τη νομική και οικονομοτεχνική τεκμηρίωση
των φακέλων που θα καταθέσει η Ελληνική Κυβέρνηση για την προσφυγή της Ελλάδος
στα αρμόδια διεθνή δικαστήρια, αναφορικά με την διεκδίκηση πλήρους αποζημίωσης
από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τόσο για το Αναγκαστικό Κατοχικό
Δάνειο και την υφαρπαγή αρχαιοτήτων, όσο και για τις Πολεμικές Επανορθώσεις και
Αποζημιώσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα έξοδα του στρατού κατοχής και του
Africa Corp, τις σφαγές των Ελλήνων (Κάνδανος, Καλάβρυτα, Δίστομο, κλπ) και την
αποπληρωμή της καταστραφείσας σιτοπαραγωγής της περιόδου 1940-1941, που
προκάλεσε το θανατηφόρο λοιμό, συνολικού ποσού τουλάχιστον 162 ΔΙΣ ευρώ προ
τόκων.
Οι δικαστικές αποφάσεις που θα εκδίδονται, κατά το εκτελεστό τους μέρος και με τα
ποσά που θα επιδικάζονται κατά περίπτωση, θα εγγράφονται ως οριστική και
εκκαθαρισμένη απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου στον προϋπολογισμό του έτους
δημοσίευσης κάθε δικαστικής απόφασης και θα εκχωρούνται άμεσα, απόφαση προς
απόφαση, στη Νέα Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα, η οποία θα τις εγγράφει κατά την
ίδια χρήση στο ενεργητικό της, σε ειδικό λογαριασμό απαιτήσεων κατά του Γερμανικού
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Δημοσίου που θα δημιουργηθεί για την καταχώρηση των συγκεκριμένων αυτών
λογιστικών εγγραφών.
Στη συνέχεια, η Νέα Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα θα τιτλοποιεί τις ανωτέρω
απαιτήσεις κατά του Γερμανικού Δημοσίου, μεταφέροντας τα ποσά των αντιστοίχων
χρεογράφων

σε

ειδικό

λογαριασμό

του

ενεργητικού

της

υπό

τον

τίτλο

«Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση», όπου θα
εγγράφονται στην ονομαστική τους αξία (αξία έκδοσης), προκειμένου τα χρεόγραφα
των τιτλοποιημένων πλέον απαιτήσεων κατά του Γερμανικού Δημοσίου να διατίθενται
στις διεθνείς αγορές ως Καλυμμένες Ομολογίες (CDO – Collateralized Debt Obligations)
με την εγγύηση του Γερμανικού Δημοσίου, ήτοι με πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ και
χαμηλό κόστος τόκων, προμηθειών και λοιπών εξόδων διάθεσης.
Τα καθαρά έσοδα της Νέας Ελληνικής Τράπεζας Επενδύσεων από το τελικό προϊόν της
τιτλοποίησης των ανωτέρω απαιτήσεων κατά του Γερμανικού Δημοσίου, υπολογίζεται
να ανέλθουν, κατ’ ελάχιστον, στο ποσό των 250 ΔΙΣ ευρώ.



Ανακήρυξη της Ελληνικής ΑΟΖ
Σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Υποθέσεων θαλάσσης για τη μελέτη οριοθέτησης της
Ελληνικής ΑΟΖ. Κατάρτιση και δημοσίευση της νομικής πράξης ανακήρυξης της ΑΟΖ.
Άμεση συγκρότηση της ΕΔΕΥ Α.Ε. και έναρξη διαπραγματεύσεων για το σύνολο της
ΑΟΖ. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων και της σύναψης συμφωνιών
εκμετάλλευσης, η Νέα Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα θα εκδώσει Ομολογιακό Δάνειο
ύψους αναλόγου της αξίας των κοιτασμάτων και, στη συνέχεια θα προβεί στην άμεση,
σταδιακή Τιτλοποίηση του ανωτέρω Ομολογιακού Δανείου, προκειμένου αυτό να
διατεθεί στις διεθνείς αγορές με τη μορφή των Καλυμμένων Ομολογιών

(CDO –

Collateralized Debt Obligations) με Ρήτρα Πετρελαίου ή Φυσικού Αερίου, ήτοι με πολύ
υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και χαμηλό κόστος τόκων, προμηθειών και λοιπών
εξόδων διάθεσης.
Τα άμεσα πρώτα καθαρά έσοδα της Νέας Ελληνικής Τράπεζας Επενδύσεων, από το
προϊόν της διάθεσης μέρους των ανωτέρω Καλυμμένων Ομολογιών τύπου CDO,
υπολογίζεται να ανέλθουν, κατ’ ελάχιστον, στο ποσό των 150 ΔΙΣ ευρώ.



Λογιστικός Έλεγχος Δημοσίου Χρέους
Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση Σύσταση μικτής Επιτροπής (με μέλη, ενδεικτικά,
εκπροσώπους της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών,
εξειδικευμένης

ελεγκτικής

εταιρείας
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διεθνούς

κύρους

και

της

ακαδημαϊκής

κοινότητας), για τη διενέργεια λογιστικού ελέγχου του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους,
συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων ειδικού σκοπού (SPV) του Ελληνικού
Δημοσίου που εδρεύουν στο εξωτερικό, προκειμένου να προσδιοριστεί με επιστημονικά
αποδεκτή μέθοδο το μέρος εκείνο του Δημοσίου Χρέους που είναι επαχθές και
επονείδιστο, αφού έχει δημιουργηθεί ως προϊόν ανατοκισμού και κεφαλαιοποίησης
επαχθών τόκων και ληστρικών επιτοκίων.
Λογιστικός προσδιορισμός του επαχθούς και επονείδιστου Δημοσίου Χρέους.



Εναλλακτικές Πηγές Δανειοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου
Συμφωνίες με εναλλακτικές αγορές (Κίνα – Ρωσία) και αλλοδαπούς κρατικούς και
ιδιωτικούς φορείς, ως μέρος της διαπραγμάτευσης για την εκμετάλλευση των
υδρογονανθράκων, για την εξασφάλιση μεσοπρόθεσμου και χαμηλότοκου δανεισμού
του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση της
ρευστότητας και η απρόσκοπτη λειτουργία του κατά το διάστημα από την Καταγγελία
των Μνημονίων και των Δανειακών Συμβάσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, την οριστικοποίηση του Δημοσίου Χρέους και την επιστροφή της Ελλάδας
στις

αγορές,

στην

περίπτωση

που

παρατηρηθεί

υστέρηση

στα

έσοδα

του

προϋπολογισμού τα οποία, σε κανονικές συνθήκες, επαρκούν για την πληρωμή όλων
των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, πλην αυτών που αφορούν την
εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, στη σημερινή του μορφή.



Ανενεργοί – Κοιμώμενοι Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Ειδικοί Έλεγχοι, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και τις Εμπορικές
Τράπεζες, των Ανενεργών - Κοιμώμενων Τραπεζικών Λογαριασμών (Dormant
Accounts) που τηρούνται στις Ελληνικές Τράπεζες, ήτοι τους λογαριασμούς
καταθέσεων που οι δικαιούχοι τους δεν τους κινούν για περισσότερα από 10 χρόνια.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά τον έλεγχο και την σύνταξη ειδικής έκθεσης με τα
πορίσματά του, θα υπολογίσει τα συνολικά υπόλοιπα των καταθέσεων που αφορούν
τους ανωτέρω λογαριασμούς και, στη συνέχεια, με ειδική νομοθετική ρύθμιση και
εφόσον εντός ενός χρονικού διαστήματος 6 μηνών δεν αναζητηθούν τα ποσά αυτά από
τους δικαιούχους τους, θα περιέρχονται, λογαριασμό προς λογαριασμό, στην κυριότητα
του Ελληνικού Δημοσίου και θα μεταφέρονται στη Νέα Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα,
μαζί με τα τυχόν αξιόγραφα, τα τιμαλφή ή τα άλλα είδη αξίας που βρίσκονται
αντίστοιχα σε θυρίδες στις Τράπεζες, και δεν αναζητούνται.
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Το άμεσο οικονομικό όφελος από τη συγκεκριμένη δράση θα είναι η εξασφάλιση
ρευστότητας ύψους τουλάχιστον 15 ΔΙΣ ευρώ για τη Νέα Ελληνική Επενδυτική
Τράπεζα, με την οποία, σε συνδυασμό με τη ρευστότητα που θα εξασφαλιστεί από τις
υπόλοιπες δράσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται στα επί μέρους κεφάλαια, θα
χρηματοδοτηθεί η επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, η επιστροφή στην
ανάπτυξη και η κάλυψη των ταμειακών αναγκών και της όποιας τυχόν υστέρησης των
εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης της
Χώρας.



Επαναπατρισμός Καταθέσεων
Νομοθετική ρύθμιση για τον επαναπατρισμό των Ελληνικών καταθέσεων από το
εξωτερικό και την κατάρτιση προγράμματος εισροής καταθέσεων και λοιπών
κεφαλαίων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ιδιαίτερα δε όσων παραμένουν στο
εσωτερικό αλλά φυλάσσονται εκτός τραπεζικού συστήματος.
Η

άμεση

αυτή

βραχυπρόθεσμη

δράση

θα

συνδυαστεί

με την

ταυτόχρονη

αποκατάσταση της αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος και των φορολογικών
αρχών του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι απαραίτητη προκειμένου το πρόγραμμα
επαναπατρισμού και εισροής καταθέσεων και κεφαλαίων στο Ελληνικό τραπεζικό
σύστημα να επιτύχει το σκοπό του, ήτοι θα συνδυαστεί :
(α)

με

την

ανακεφαλαιοποίηση

του

τραπεζικού

συστήματος

με

καθαρά

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, προκειμένου αυτό να αποκτήσει την απαιτούμενη
φερεγγυότητα και κεφαλαιακή επάρκεια και να εμπνεύσει την αξιοπιστία σε Έλληνες
και αλλοδαπούς καταθέτες και επενδυτές, και
(β) με τη φορολογική αμνηστία και ασυλία όλων των κεφαλαίων που θα εισρεύσουν
στην Ελλάδα, εντός διετίας από την έναρξη του προγράμματος, με ισχυρή νομοθετική
εξασφάλιση μηδενικής φορολογικής επιβάρυνσης και άνευ ελέγχου πόθεν έσχες, με
μοναδική προϋπόθεση τα κεφάλαια αυτά να μην αποτελούν προϊόν νομιμοποίησης
εσόδων τρομοκρατίας, λαθρεμπορίου όπλων και διακίνησης ναρκωτικών.
Το ανωτέρω στοιχείο θα αποδεικνύεται από την έγγραφη αναφορά της τράπεζας
προέλευσης των χρημάτων και από ειδικό έντυπο δήλωσης που θα προβλεφθεί και θα
συμπληρώνεται για το σκοπό αυτό από τον καταθέτη, για την περίπτωση της εισροής
καταθέσεων από κεφάλαια που σήμερα φυλάσσονται μεν στην Ελλάδα, αλλά
βρίσκονται εκτός του τραπεζικού συστήματος.
Η ισχυρή νομοθετική εξασφάλιση της φορολογικής αμνηστίας και ασυλίας θα είναι ο
καταλυτικός παράγων για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ίδιου του Ελληνικού
Δημοσίου, το οποίο μέχρι σήμερα έχει απογοητεύσει καταθέτες και επενδυτές, έχοντας
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ψηφίσει περισσότερους από 10 φορολογικούς νόμους, μετατρέποντας την Ελλάδα, αντί
σε επενδυτικό παράδεισο, σε ποινικό κολαστήριο και εχθρό της επιχειρηματικότητας,
του ιδιωτικού κεφαλαίου, της παραγωγής πλούτου και προστιθέμενης αξίας.
Ταυτόχρονα με τα ανωτέρω θα θεσπιστούν και ειδικά Επενδυτικά Κίνητρα για τα
συγκεκριμένα κεφάλαια, μέσω ad hoc νομοθετικών ρυθμίσεων για την προνομιακή
φορολογική μεταχείριση των επενδύσεων τις οποίες θα χρηματοδοτήσουν, για τα
πρώτα 5 χρόνια της επένδυσης.
Το άμεσο οικονομικό όφελος από τη συγκεκριμένη δράση, σε όρους άμεσης εισροής
ρευστότητας στο Τραπεζικό Σύστημα υπό τη μορφή των ιδιωτικών καταθέσεων,
υπολογίζεται στο ποσό των 20-25 ΔΙΣ ευρώ.



Εισαγωγή Ναυτιλιακού Συναλλάγματος
Άμεση λήψη θεσμικών μέτρων και παροχή οικονομικών και φορολογικών κινήτρων
στην Ναυτιλιακή Κοινότητα, για την επανεισαγωγή του Ναυτιλιακού Συναλλάγματος
στην Ελλάδα και στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα.



Καταγγελία Μνημονίων και Δανειακών Συμβάσεων
Καταγγελία Μνημονίου Ι και ΙΙ, Καταγγελία των αντίστοιχων Δανειακών Συμβάσεων
και Κατάργηση όλων των σχετικών Εφαρμοστικών Νόμων.
Οι ανωτέρω καταγγελίες θα γίνουν μόνον εφόσον περιέλθει ο έλεγχος της ΤτΕ στο
Ελληνικό Δημόσιο, αφού η ΤτΕ λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου
στις σχετικές συμβάσεις, ενώ θα έχει ήδη τεθεί το ζήτημα των Γερμανικών
Αποζημιώσεων στα αρμόδια Διεθνή Δικαστήρια και τη Διεθνή Κοινότητα και θα έχει
προηγηθεί η Ανακήρυξη της Ελληνικής ΑΟΖ, η εξασφάλιση βραχυπρόθεσμης
ρευστότητας και εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου και
μετά την ολοκλήρωση του λογιστικού ελέγχου του Δημοσίου Χρέους, με τον
προσδιορισμό του επαχθούς και επονείδιστου μέρους αυτού, προκειμένου η Ελλάδα να
έχει στη διάθεσή της ισχυρά διαπραγματευτικά όπλα και εναλλακτικές λύσεις
χρηματοδότησης, για να μη διακινδυνεύσει η ρευστότητα του Ελληνικού Δημοσίου, οι
εισαγωγές και η καταβολή μισθών και συντάξεων.



Επαναπροσδιορισμός του Δημοσίου Χρέους
Άρνηση αποδοχής και μονομερής διαγραφή του εεπαχθούς και επονείδιστου Δημοσίου
Χρέους, αναστολή της περαιτέρω εξυπηρέτησής του, επαναπροσδιορισμός του ύψους,
του τρόπου και του χρόνου εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους από μηδενική βάση,
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καθορίζοντας το ανώτατο όριο της ετήσιας αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων σε ποσοστό
7%-10% επί του ΑΕΠ, προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της εξυπηρέτησης
του.



Κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού στην ΤτΕ
Κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους, που
συστήθηκε με το άρθρο 4 του Νομοσχέδιου για την κύρωση της Συνθήκης που θεσπίζει
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (28/03/2012), τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του
Δημοσίου Χρέους, ενώ απαγορεύεται να διενεργείται οποιαδήποτε άλλη πληρωμή και
για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός της πληρωμής χρεολυσίων και τόκων όλων των δανείων
και των υπολοίπων δαπανών για την εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους.
Σκοπός των ανωτέρω τριών δράσεων είναι η άμεση επανάκτηση της οικονομικής
κυριαρχίας του Ελληνικού Δημοσίου, ο έλεγχος των εσόδων και ο επαναπροσδιορισμός
της Εθνικής οικονομικής και φορολογικής πολιτικής από μηδενική βάση, με
πρωταρχικό στόχο τη διαφύλαξη του Δημόσιου Συμφέροντος της Ελλάδος.



Ανακεφαλαιοποίηση και Συγκέντρωση του Τραπεζικού Συστήματος
Σύσταση μικτής Επιτροπής (με μέλη, ενδεικτικά, εκπροσώπους της Τράπεζας της
Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών, και εξειδικευμένης ελεγκτικής εταιρείας διεθνούς κύρους) για τον ακριβή
προσδιορισμό και την αποτίμηση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης, της
κεφαλαιακής επάρκειας και της φερεγγυότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος,
καθώς και των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της απαιτούμενης
ανακεφαλαιοποίησης αυτού, προκειμένου να επιλεγεί η πιο ενδεδειγμένη και
οικονομικά συμφέρουσα πρόταση ανακεφαλαιοποίησης, με γνώμονα το Δημόσιο
Συμφέρον, την επιστροφή της ρευστότητας στην αγορά και την πραγματική οικονομία,
τη ρεαλιστική δυνατότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξης και τη διασφάλιση της
υγιούς λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος με χρήματα των μετόχων και των νέων
Ελλήνων και αλλοδαπών επενδυτών του, και όχι με χρήματα των φορολογουμένων,
μέσα από πακέτα στήριξης του Ελληνικού Δημοσίου.
Επανεξέταση, από μηδενική βάση, όλων των προτάσεων ανακεφαλαιοποίησης που
διατυπώθηκαν, αφού η τόσο η πρόταση των κοινών μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου
και αυτή των προνομιούχων μετοχών, όσο και οι πρόσφατες προτάσεις με τις Ρήτρες
CoCos, τα 4 Call Options και την αποτίμηση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
στην ονομαστική τους αξία, δεν διασφαλίζουν το Δημόσιο Συμφέρον, ούτε την ομαλή
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λειτουργία του Τραπεζικού Συστήματος με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ούτε
την κεφαλαιακή του επάρκεια και τη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση της
πραγματικής οικονομίας, παρά μόνο εξυπηρετούν τη διατήρηση των κεκτημένων
δικαιωμάτων των μετόχων και των διοικήσεων των ιδιωτικών τραπεζών με χρήματα του
Ελληνικού Λαού, αυξάνοντας στο άμεσο μέλλον τον κίνδυνο της επιβάρυνσης του
Δημόσιου Χρέους κατά τουλάχιστον 160 ΔΙΣ ευρώ.
Κατάρτιση προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών Τραπεζών με καθαρά
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με όρους αγοράς και ελεύθερης οικονομίας, με
χρήματα των μετόχων, Ελλήνων και αλλοδαπών ιδιωτών επενδυτών, φυσικών και
νομικών προσώπων, για να αποφευχθεί η κρατικοποίηση του Ελληνικού τραπεζικού
συστήματος.
Αποτίμηση των χαρτοφυλακίων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στην ονομαστική
τους αξία μειωμένη κατά 30%, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μαξιλάρι ασφαλείας
στην περίπτωση που οι τιμές τους δεν ανακάμψουν εντός του προβλεπόμενου
διαστήματος στη Δευτερογενή Αγορά, όπου σήμερα διαπραγματεύονται μόλις στο 20%
της ονομαστικής τους αξίας, με δυνατότητα αναπροσαρμογής της αποτίμησής τους,
μέχρι και στο 100% της ονομαστικής τους αξίας, σε περίπτωση ανάκαμψης των τιμών
διαπραγμάτευσής τους.
Ειδικές ρυθμίσεις για την διασφάλιση των συμφερόντων των 600.000 Ελλήνων
Μικρομετόχων και των περίπου 5.000 Συνταξιοδοτικών Ταμείων, Ασφαλιστικών
Εταιρειών και Θεσμικών Επενδυτών της Ελλάδας και του εξωτερικού που συμμετέχουν
στα μετοχικά κεφάλαια του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος προκειμένου, σύμφωνα
και με τις προτάσεις του ΣΜΕΧΑ, να διαφυλαχθεί η μετοχική ιδέα στην Ελλάδα και να
μην υποβαθμιστεί περαιτέρω η Ελληνική Κεφαλαιαγορά.
Η ανακεφαλαιοποίηση θα πραγματοποιηθεί με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με την
έκδοση νέων, κοινών και με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με τις τιμές των νέων αυτών
μετοχών και των δικαιωμάτων στις ΑΜΚ να καθορίζονται με βάση τα ιστορικά χαμηλά
επίπεδα της διαπραγμάτευσης τους στο ΧΑΑ κατά την περίοδο 2011-2012.
Παροχή κινήτρων για τη συγκέντρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε 3-4
βασικούς, ιδιωτικούς τραπεζικούς πυλώνες, για την εξοικονόμηση πόρων, την επίτευξη
οικονομιών κλίμακας, την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό υπηρεσιών και
συστημάτων, την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και φερεγγυότητα και τη ρεαλιστική
πλέον δυνατότητα της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα, για τη χρηματοδότηση της
ανάπτυξης

και

της

πραγματικής

οικονομίας,

με

προτεραιότητα

την

άμεση

χρηματοδότηση της υγιούς Ελληνικής Επιχειρηματικότητας με τουλάχιστον 5 ΔΙΣ ευρώ,
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης.
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Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η δημιουργία ενός υγιούς Ελληνικού
τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα λειτουργεί στα πλαίσια της νομιμότητας, της
ελεύθερης οικονομίας, της ενιαίας αγοράς της Ευρωζώνης και του ΕΟΧ και του
ανταγωνισμού, στο οποίο οι εμπορικές τράπεζες θα είναι ιδιωτικές, ενώ η εποπτεία θα
ασκείται από φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, ήτοι από την υπό κρατικό πλέον έλεγχο
Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ με τα μέχρι σήμερα μέτρα των Κυβερνήσεων και της Τρόικα
επιχειρείται η κρατικοποίηση των εμπορικών τραπεζών με τη διατήρηση της εποπτείας
του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε αγνώστου ταυτότητας, ιδιότητας και
εθνικότητας ιδιώτες, οι οποίοι συνεχίζουν να κατέχουν παράνομα και με την ύποπτη
ανοχή του πολιτικού συστήματος, την πλειοψηφία των μετοχών της ΤτΕ.



Καταβολή Μερισμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο
Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση τροποποίηση των άρθρων 42, 43 ναι 44α, ΚΝ
2190/1920, προκειμένου τα τραπεζικά ιδρύματα που έλαβαν κρατικές ενισχύσεις,
σύμφωνα με το Ν. 3728/2008, να υποχρεωθούν να καταβάλλουν άμεσα στο Ελληνικό
Δημόσιο τα οφειλόμενα ετήσια μερίσματα που ανέρχονται σε ποσοστό 10% επί του
κεφαλαίου των πακέτων στήριξης που έλαβαν, για όλο το διάστημα κατά το οποίο το
Ελληνικό Δημόσιο κατέχει τις προνομιούχες μετοχές τους.
Η απαίτηση αυτή του Ελληνικού Δημοσίου είναι βέβαιη, οριστική και εκκαθαρισμένη,
και ανέρχεται στο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.



Ουσιαστική Εγγύηση των Τραπεζικών Καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ
Άμεση τροποποίηση του Νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α’ 21-7-2009), σχετικά με το
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), το οποίο καταβάλει τις
αποζημιώσεις μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά τράπεζα και καταθέτη εντός 20
εργάσιμων ημερών από την ημέρα που οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες, με
την προσθήκη ειδικής διάταξης για την υποχρέωση των Τραπεζών, με τη θέσπιση
αυστηρών διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, να καταβάλλουν τις εισφορές τους στο
ΤΕΚΕ εμπρόθεσμα και στο σύνολό τους (100%), αντί να καταβάλλουν μέρος αυτών
στην ΤτΕ και να παρακρατούν, χωρίς να καταβάλλουν στο ΤΕΚΕ, ως οφείλουν, μέρος
των ειδικών αυτών και υποχρεωτικών εισφορών τους, για την ουσιαστική προστασία
των καταθετών και την πραγματική εγγύηση των καταθέσεων σε περίπτωση αδυναμίας
ενός πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΤΕΚΕ να τους αποδώσει τις καταθέσεις
τους, αφού με τον τρόπο που λειτουργεί η διαδικασία καταβολής των ανωτέρω
εισφορών μέχρι σήμερα, δεν διασφαλίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια του ΤΕΚΕ για την
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καταβολή των αποζημιώσεων στο ανωτέρω όριο των 100.000 ευρώ, σε περίπτωση
αδυναμίας μεγάλης τράπεζας να αποδώσει τις καταθέσεις στους δικαιούχους.



Κατάργηση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
Νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή λειτουργίας, την άμεση λύση και θέση σε
εκκαθάριση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., επειδή μέχρι σήμερα λειτούργησε πλημμελώς και
μονομερώς, υπέρ των τραπεζών και των θυγατρικών τους που την έχουν συστήσει και
επιλεκτικά υπέρ συγκεκριμένων, προνομιούχων κατηγοριών δανειοληπτών (πολιτικά
κόμματα,

ΜΜΕ,

διαπλεκόμενα

επιχειρηματικά

συμφέροντα,

συνδεδεμένες

με

τραπεζικά ιδρύματα επιχειρήσεις), εις βάρος της τραπεζικής πίστης και της προστασίας
του θεσμού των συναλλαγών, της αγοράς, της πραγματικής οικονομίας, της υγιούς
επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης.



Κεντροποιημένη Υπηρεσία Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στην ΤτΕ
Σύσταση νέας, Κεντροποιημένης Υπηρεσίας Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και Ελέγχου
Φερεγγυότητας Δανειοληπτών, φυσικών και νομικών προσώπων, που θα λειτουργεί
εντός της Τράπεζας της Ελλάδος, με σκοπό την προαγωγή και προστασία του θεσμού
της τραπεζικής πίστης, την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, την ομαλή
λειτουργία της αγοράς, τη συμβολή στη μείωση των επισφαλειών προς όφελος του
τραπεζικού συστήματος και των συναλλασσομένων και την πρόληψη και αποτροπή της
απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές.
Η νέα κεντροποιημένη υπηρεσία υπό την Τράπεζα της Ελλάδος, θα διασφαλίζει τη
διαφάνεια των κανόνων λειτουργίας και την απαρέγκλιτη εφαρμογή τους, την
εξασφάλιση του αδιάβλητου του συστήματος, την ασφάλεια της πρόσβασης στο
ηλεκτρονικό αρχείο, τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων του Πολίτη,
καθώς και την υποχρεωτική συμμόρφωση των εμπορικών τραπεζών με τα
αποτελέσματα του συστήματος βαθμολόγησης πιστοληπτικής συμπεριφοράς (scoring).



Αναστολή Πλειστηριασμών
Νομοθετική ρύθμιση για την παράταση μέχρι την 31/12/2013 της αναστολής για τους
πλειστηριασμούς ακινήτων της πρώτης κατοικίας, προκειμένου να προστατευτούν τα
νοικοκυριά που έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής, μέχρι να καταστεί δυνατή η
εξυπηρέτηση των οφειλών τους.
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Κατά την περίοδο ισχύος της αναστολής θα απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων
μέχρι 350.000 ευρώ κατά φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και της πρώτης
κατοικίας ανεξαρτήτως ποσού.
Η αναστολή θα αφορά όλους τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από τις
τράπεζες για την ικανοποίηση απαιτήσεων μέχρι του ποσού των 350.000 ευρώ και,
επίσης, για αυτούς που επισπεύδονται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εις
βάρος της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη, ενώ η αναγκαστική εκτέλεση θα
αναστέλλεται και στις περιπτώσεις των δανειοληπτών που προσφεύγουν στα
δικαστήρια για υπαγωγή τους στο Ν. 3869/2010, για τη ρύθμιση των οφειλών των
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.



Κούρεμα Τραπεζικών Δανείων
Νομοθετική ρύθμιση για το κούρεμα των ιδιωτικών και επιχειρηματικών τραπεζικών
οφειλών κατά 20%-30%, προκειμένου οι υποχρεώσεις εξυπηρέτησης των δανείων
νοικοκυριών και επιχειρήσεων να προσαρμοστούν, με το αντισταθμιστικό και
ισοδύναμο αυτό μέτρο, στην απώλεια εισοδήματος από τις μειώσεις των αποδοχών και
των συντάξεων στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, την αύξηση της ανεργίας και τη
μείωση των εσόδων και του εισοδήματος επιτηδευματιών, ελεύθερων επαγγελματιών
και επιχειρήσεων.
Ειδική μέριμνα για τις ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδες όπως οι πάσχοντες από βαριές
ασθένειες, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι και επιχειρηματίες που έχουν
αναστείλει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους λόγω της
κρίσης.
Το άμεσο οικονομικό όφελος των δανειοληπτών από την εφαρμογή του συγκεκριμένου
μέτρου, υπολογίζεται στο ποσό των 30 ΔΙΣ ευρώ και κρίνεται δίκαιο, εύλογο και
ανάλογο των πακέτων στήριξης που έλαβε το τραπεζικό σύστημα από το Ελληνικό
Δημόσιο, δηλαδή από τους ίδιους τους φορολογούμενους δανειολήπτες.



Κατάργηση Εισπρακτικών Εταιρειών
Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση κατάργηση, με ανάκληση της άδειας λειτουργίας
τους, των 20 Εισπρακτικών Εταιρειών που λειτουργούν σήμερα την Ελληνική αγορά,
σύμφωνα με το Νόμο 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/05-05-2009), καλυπτόμενες υπό τον
ψευδεπίγραφο τίτλο των δήθεν «Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες
Απαιτήσεις».
Η τηλεφωνική όχληση και η εξώδικη ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη
ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τις ίδιες τις
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τράπεζες και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, τις οποίες φορά η παροχή των
συγκεκριμένων υπηρεσιών, μόνο από τα γραφεία τους και με εξειδικευμένο προσωπικό
που θα απασχολείται υποχρεωτικά με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, υπό την
προϋπόθεση της καταγραφής όλων των κλήσεων και της κοινοποίησης στους οφειλέτες
των στοιχείων ταυτοποίησης του εντεταλμένου για την ενημέρωση υπαλλήλου,
προκειμένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος της διακίνησης και το απόρρητο των
ευαίσθητων προσωπικών και οικονομικών δεδομένων των οφειλετών, τα οποία σήμερα
κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα από τη μία εισπρακτική εταιρεία στην άλλη, ακόμη και
μεταξύ των agents που αυτές απασχολούν περιστασιακά για την παροχή των
συγκεκριμένων υπηρεσιών, ενώ τα αντίστοιχα αρχεία (databases) πωλούνται στην
αγορά των call centers, για την εμπορική εκμετάλλευση της δυστυχίας των
απελπισμένων οφειλετών, ωθώντας τους ακόμη και στην αυτοκτονία.
Οι ανωτέρω εταιρείες είναι ειδικού και αποκλειστικού σκοπού και απευθύνονται κατά
κύριο λόγο στον χρηματοπιστωτικό κλάδο (τράπεζες, περίπου 90%) και στον κλάδο των
τηλεπικοινωνιών (εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, περίπου 7%).
Η θέση μας αυτή υπαγορεύεται από τις ίδιες τις αρχές της ιδρυτικής μας διακήρυξης
και της προγραμματικής μας ιδεολογίας, αφού αρνούμαστε κατηγορηματικά να
ανεχθούμε ότι στην κορύφωση της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που γνώρισε ποτέ
η πατρίδα μας, οι μόνες κερδοφόρες Ελληνικές επιχειρήσεις είναι σήμερα οι
εισπρακτικές εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ειδικής κλαδικής
έρευνας της ICAP (2011), αυξάνουν σταθερά, κατά 8% τα έσοδά τους σε ετήσια βάση,
χωρίς να συνεισφέρουν στην αύξηση της νόμιμης απασχόλησης, αφού το 90% του
προσωπικού τους αποτελείται από agents και μόλις το 10% από διοικητικό προσωπικό
ενώ, σύμφωνα με τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των δώδεκα αντιπροσωπευτικών
εταιρειών του κλάδου, το σύνολο του ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 26,8% το 2010,
οι συνολικές τους πωλήσεις παρουσίασαν άνοδο περίπου 44% και τα μικτά κέρδη τους
κατά 17,2% κατά την ίδια περίοδο.



Αποποινικοποίηση της Επιχειρηματικότητας
Νομοθετικές ρυθμίσεις για την αποποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας και,
ειδικότερα, της επιχειρηματικής αποτυχίας, με την προσαρμογή της ισχύουσας ποινικής
νομοθεσίας περί εργατικών διαφορών, μεταχρονολογημένων επιταγών, ληξιπρόθεσμων
φορολογικών οφειλών και ασφαλιστικών εισφορών στα πλαίσια των αντίστοιχων
νομοθεσιών των κρατών-μελών της ΕΕ, για την τόνωση της μικρομεσαίας Ελληνικής
επιχειρηματικότητας, την εισροή νέων επιχειρηματικών κεφαλαίων στην αγορά και την
πραγματική οικονομία και την αποσυμφόρηση των ποινικών δικαστηρίων από αστικές
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στην ουσία υποθέσεις, η εκδίκαση των οποίων, με τις εξοντωτικές ποινές που
επιβάλλονται, όχι μόνο δεν συνεισφέρει στην ικανοποίηση των αστικών απαιτήσεων
και την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου, αλλά λειτουργεί ως αντικίνητρο για τη
δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την απόφαση των νέων να
αναπτύξουν υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα.



Κατάργηση Μονιμότητας
Κατάργηση της Μονιμότητας για τις νέες προσλήψεις στο Δημόσιο. Σημειώνεται ότι η
δομική αλλαγή του Δημοσίου, όπως θα την υλοποιήσουμε, δεν οδηγεί σε απολύσεις
αλλά οι νέες ανάγκες που δημιουργεί είναι ελάχιστες.



Ενιαίο Μισθολόγιο
Καθιέρωση νέου, ενιαίου Μισθολογίου πλην περιορισμένων ειδικών περιπτώσεων
(Δικαστικοί – Στρατιωτικοί – Σώματα Ασφαλείας), όπου Δημόσιοι Υπάλληλοι με ίδια
τυπικά προσόντα και για την ίδια εργασία, θα αμείβονται με ίδιους μισθούς.



Διεύρυνση Ωραρίου
Καθιέρωση διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας, σε επταήμερη βάση και ανάλογα με την
εποχή και την τουριστική σεζόν, Μουσείων, Πινακοθηκών και Αρχαιολογικών Χώρων,
του Μετρό και των βασικών Λεωφορειακών Γραμμών, στις μεγάλες Ελληνικές πόλεις
και σε όλες στις τουριστικές περιοχές.



Προσέλκυση της Ποντοπόρου Ελληνικής Ναυτιλίας
Παροχή ισχυρών φορολογικών και οικονομικών κινήτρων σε νέους και παλαιούς
ναυτικούς καθώς και σε εταιρείες που θα προσλαμβάνουν Ελληνικά πληρώματα, με
παράλληλη απλοποίηση της έκδοσης και διατήρησης του ναυτικού φυλλαδίου.
Άμεση μείωση του κόστους διατήρησης της Ελληνικής Σημαίας, αφού μόνο το 22% του
Ελληνόκτητου Στόλου ανήκει σήμερα στο Ελληνικό Νηολόγιο, ενώ το 17% φέρει σημαία
Λιβερίας, το 14% σημαία Μάλτας, το 13% Νήσων Μάρσαλ, 11% σημαία Παναμά, 8%
Μπαχάμες, 6% Κύπρου, 1% Αγίου Βικεντίου, 1% Χονγκ-Κονγκ και Κίνας και 5% ανήκει
σε διάφορα άλλα νηολόγια.
Παροχή ισχυρών κινήτρων για την εγγραφή ή την επανεγγραφή στο Ελληνικό
Νηολόγιο του Ελληνόκτητου Στόλου αφού, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Lloyd's
Register-Fairplay και του Committee, στο διάστημα 2009-2012, ο Εθνικός Στόλος
έχασε 259 πλοία, ήτοι το 23% της δύναμής του ενώ, ταυτόχρονα, καταγράφεται μεγάλη
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μείωση και στα υπό κατασκευή πλοία για τα οποία δηλώνεται η νηολόγησή τους στο
Εθνικό Νηολόγιο.
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η βελτίωση της σχέσης Εθνικού Στόλου προς
Ελληνόκτητο Στόλο, προκειμένου αυτή να ανέλθει το συντομότερο στο 30%, από το
23% που βρίσκεται σήμερα, ήτοι επί συνόλου 3.760 πλοίων Ελληνικών συμφερόντων,
συνολικής χωρητικότητας 264.054.167 τόνων, ο Εθνικός Στόλος να ανέλθει αρχικά σε
1.100 τουλάχιστον πλοία, από τα 862 που αριθμεί σήμερα, με μεσοπρόθεσμο στόχο
τουλάχιστον το 40%, ήτοι αριθμό 1.500 πλοίων.



Ενίσχυση Προξενικών Αρχών στις χώρες εκτός Schengen
Αναδιοργάνωση και στελέχωση Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών σε χώρες εκτός
Schengen που παρουσιάζουν αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα, ιδιαίτερα
δε στη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα, για την επιτάχυνση της έκδοσης θεωρήσεων visa
και ίδρυση ειδικών γραφείων τουριστικής προβολής στις Πρωτεύουσες και τις
Μητροπόλεις των χωρών αυτών, για την καλλίτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση της
Ελληνικής τουριστικής ζήτησης.
Ο άμεσος στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να αναβαθμιστεί η λειτουργική
επάρκεια και η παραγωγικότητα των Ελληνικών Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών
στις ανωτέρω χώρες, με μεταθέσεις σε αυτές του πλεονάζοντος προσωπικού από άλλες
χώρες, καθώς και με την πρόσληψη τοπικού, εποχιακού προσωπικού, με συμβάσεις
εργασίας περιορισμένου χρόνου και σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες εργατικές
νομοθεσίες που είναι χαμηλού κόστους προκειμένου, οι χορηγούμενες θεωρήσεις visas
και οι αφίξεις τουριστών από τις συγκεκριμένες χώρες, να αυξηθούν, από τον πρώτο
μόλις χρόνο, τουλάχιστον κατά 40%.
Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου μπορεί να εφαρμοστεί το επιτυχημένο
πρότυπο της Ελληνικής Πρεσβείας του Βελιγραδίου (Σερβία) κατά τα έτη 2008, 2009
και 2010, όπου η παροχή των πληροφοριών προς τους Σέρβους Πολίτες και το κλείσιμο
των ραντεβού είχε ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία call center, με την παροχή των
τηλεφωνικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης με χρέωση του ενδιαφερομένου και μηδενική
οικονομική επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου, με αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση
των γραφείων του τοπικού Προξενείου, την εξασφάλιση του αδιάβλητου της
διαδικασίας και της εξάλειψης των περιστατικών διαφθοράς, τη μείωση του
λειτουργικού του κόστους και την ελαχιστοποίηση της τηλεφωνικής απασχόλησης των
Διπλωματικών Υπαλλήλων, τη μηχανογραφική οργάνωση και παρακολούθηση των
ραντεβού με on line ηλεκτρονικό αρχείο και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
στους αλλοδαπούς πολίτες, με αποτέλεσμα, κατά τις αντίστοιχες θερινές περιόδους, ο
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αριθμός των θεωρήσεων visa που εκδόθηκαν στη Σερβία να ανέλθουν στον αριθμό
ρεκόρ των 100.000 περίπου κατ’ έτος.



Δίωξη Παραεμπορίου
Αυστηρή νομοθετική ρύθμιση για το χαρακτηρισμό του παραεμπορίου ως εγκληματικής
πράξης, διωκόμενης με τη διαδικασία του αυτόφωρου.
Κατάσχεση υπέρ του Δημοσίου των προϊόντων του παραεμπορίου και άμεση δέσμευση
των τραπεζικών λογαριασμών.
Άμεση απέλαση των αλλοδαπών πού ασκούν παραεμπόριο.
Αυστηρές ποινές φυλάκισης για ημεδαπούς και πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ και
του ΕΟΧ που ασκούν παραεμπόριο, και πρόβλεψη μετατροπής της ποινής τους σε
κοινωνική εργασία.
Το άμεσο οικονομικό όφελος από τη εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης, σε όρους
αύξησης του κύκλου εργασιών της νόμιμης πραγματικής οικονομίας, ήτοι του
χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των εσόδων και των φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών προς απόδοση, υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 5 ΔΙΣ ευρώ αφού, σύμφωνα
με τα επίσημα κλαδικά στοιχεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, το
παραεμπόριο σήμερα ανέρχεται συνολικά σε 20 ΔΙΣ ευρώ και, ειδικότερα, στα
ηλεκτρικά είδη σε 2 ΔΙΣ ευρώ (10%), στα είδη δώρων σε 3 ΔΙΣ ευρώ (15%), στα ποτά
και τα προϊόντα καπνού σε 500 εκατομμύρια ευρώ (2,50%), ενώ δεν έχει ακόμη
μετρηθεί, με επιστημονικά αποδεκτά στοιχεία, το ακριβές ποσοστό συμμετοχής των
τροφίμων, απορρυπαντικών, ειδών προσωπικής υγεϊινής και των καλλυντικών, στη
συνολική διαμόρφωση του ύψους του παραεμπορίου.



Επαναπροσδιορισμός Αφορολόγητου
Νομοθετική ρύθμιση για τον επαναπροσδιορισμό του Αφορολόγητου των φυσικών
προσώπων στο Όριο της Φτώχειας, όπως αυτό καθορίζεται από τα επίσημα στοιχεία
της Ε.Ε..



Μείωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Καθιέρωση πέντε κλιμάκων φορολογίας, με ανώτατη κλίμακα το 25% των ακαθάριστων
εσόδων για εισοδήματα από 100.000 ευρώ και άνω, ως εξής:
1η Κλίμακα για εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, ενιαίος φόρος εισοδήματος 5%.
2η Κλίμακα, από 12.000 μέχρι 20.000 ευρώ, κλιμακωτός φόρος εισοδήματος 5%-10%.
3η Κλίμακα, από 20.000 μέχρι 30.000 ευρώ, κλιμακωτός φόρος εισοδήματος 10%-15%.
4η Κλίμακα, από 30.000 μέχρι 50.000 ευρώ, κλιμακωτός φόρος εισοδήματος 15%-20%.
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5η Κλίμακα, από 50.000-100.000 ευρώ, κλιμακωτός φόρος εισοδήματος 20%-25% και
για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ, ενιαίος φόρος εισοδήματος 25%.
Κατάργηση όλων των εξαιρέσεων των αυτοτελώς φορολογούμενων εσόδων φυσικών
προσώπων, περιλαμβανομένων και των μισθωμάτων.
Τα ετήσια έσοδα των φυσικών προσώπων θα υπολογίζονται ανά πηγή προέλευσης και,
αφού αθροιστούν, θα φορολογούνται συνολικά, με τον προβλεπόμενο φορολογικό
συντελεστή ανά κλίμακα εισοδήματος.



Μείωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
Καθιέρωση ενιαίου συντελεστή φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων, εμπορικών
εκμεταλλεύσεων και νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως κεφαλαίου ή νομικής μορφής,
ίσου με το 20% επί των καθαρών κερδών χρήσεως.



Κατάργηση Φορολόγησης Επιχειρηματικής Αμοιβής



Μείωση Φορολόγησης Μερισμάτων
Καθιέρωση συντελεστή φορολόγησης 5% επί του διανεμόμενου μερίσματος εκάστης
χρήσης



Μείωση Συντελεστών ΦΠΑ
Καθιέρωση δύο ενιαίων συντελεστών, ως εξής :
(α)

Συντελεστής

15% για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες και για το σύνολο της

Ελληνικής επικράτειας, και
(β) Συντελεστής 5% για το εγχώριο τουριστικό πακέτο και την Ελληνική κρουαζιέρα
(διαμονή – εστίαση – υπηρεσίες), τις ναυτιλιακές εργασίες και υπηρεσίες, τα αγροτικά,
κτηνοτροφικά και αλιευτικά προϊόντα.
Τροποποίηση
των

της

μειωμένων

ΠΟΛ.1003/03-01-2011
κατά

30%

για

συντελεστών

την
του

επέκταση
Φ.Π.Α.,

της

εκτός

ισχύος
από

τα

τα νησιά των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Κυκλάδων, Βορείων
Σποράδων, Σκύρου, Θάσου και Σαμοθράκης, σε όλα τα Νησιά της Ελλάδας και τις
Παραμεθόριες και Ορεινές Περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου οι συντελεστές
που θα εφαρμόζονται θα είναι μειωμένοι κατά 30%, με κατώτατο όριο το 5%.
Οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ θα εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι τα
προϊόντα αναφοράς τους:
(α) θα βρίσκονται στις ανωτέρω περιοχές και θα παραδίδονται από υποκείμενο στο
φόρο που είναι εγκαταστημένο στις περιοχές αυτές, ή
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(β) θα πωλούνται με προορισμό τις ανωτέρω περιοχές από υποκείμενο στο φόρο
εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, προς αγοραστή
υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στις
ανωτέρω περιοχές, ή
(γ) θα αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο
στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στις ανωτέρω περιοχές, στα
πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, ή
(δ) θα εισάγονται στις περιοχές αυτές.
Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύουν,
εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής δύο προϋποθέσεις:
(α) Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από υποκειμένους στο φόρο που έχουν την
εγκατάστασή τους στις ανωτέρω περιοχές.
Στην έννοια της εγκατάστασης περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας, του κεντρικού
καταστήματος ή υποκαταστήματος που λειτουργεί μόνιμα και όχι ευκαιριακά, από τα
οποία πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών αναφοράς.
(β) Η εκτέλεση των υπηρεσιών ολοκληρώνεται υλικά εντός των ανωτέρω περιοχών.



Καταργείται το Χαράτσι
Άμεση κατάργηση του Ειδικού Τέλους Φορολόγησης Ακινήτων, που εισπράττεται μέσω
των Λογαριασμών του Ηλεκτρικού.



Αύξηση του Κατώτατου Ορίου των Κατασχέσεων για Χρέη στο Δημόσιο
Άμεση τροποποίηση των εισπρακτικών μέτρων του Δημοσίου που εξέδωσε το
υπουργείο Οικονομικών την 10/04/2012 και, ειδικότερα, του μέτρου της κατάσχεσης
απαιτήσεων εις χείρας τρίτων, το οποίο πλέον ενεργοποιείται ακόμη και για όσους
χρωστούν στο Δημόσιο ποσά άνω των 300 ευρώ, ενώ το ακατάσχετο για μισθούς και
συντάξεις έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ, με αύξηση του κατώτατου ορίου για την
ενεργοποίηση του μέτρου στα 3.000 ευρώ.



Συμψηφισμός Οφειλών και Απαιτήσεων με το Δημόσιο
Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση καθιέρωση του μέτρου του συμψηφισμού
απαιτήσεων

και

οφειλών

κάθε

μορφής

μεταξύ

Ελληνικού

Δημοσίου

και

φορολογουμένων, προκειμένου να επιτευχθεί άμεσα, έστω και συμψηφιστικά, η
επιστροφή των οφειλών του Δημοσίου στους δικαιούχους.
Ο συμψηφισμός θα περιλαμβάνει και απαιτήσεις προερχόμενες από διαφορετικές
πηγές, όπως για παράδειγμα ο συμψηφισμός φορολογικών επιστροφών με
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ασφαλιστικές οφειλές του φορολογούμενου δικαιούχου και, επίσης, θα επεκτείνεται και
σε επίπεδο ομίλων επιχειρήσεων, συνδεδεμένων και ελεγχομένων, όπως για
παράδειγμα ο συμψηφισμός απαιτήσεων της μητρικής επιχείρησης με υποχρεώσεις των
θυγατρικών της.
Το άμεσο οικονομικό όφελος από την συγκεκριμένη δράση, υπολογιζόμενο σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και του ΕΒΕΑ, μετά τη λογιστική τακτοποίηση των συμψηφισμών του
συνόλου των οφειλών και των απαιτήσεων μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων,
Ελληνικού Δημοσίου και Ασφαλιστικών Ταμείων, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει
τουλάχιστον σε 4 ΔΙΣ ευρώ, αφού σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει 12 ΔΙΣ ευρώ
προς τις κατασκευαστικές, τις φαρμακευτικές, τις εταιρείες διαφήμισης και
πληροφορικής, καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις και ιδιώτες, με τις ληξιπρόθεσμες
φορολογικές οφειλές να προσεγγίζουν τα 6,3 ΔΙΣ ευρώ, και τις οφειλές του Ελληνικού
Δημοσίου από επιστροφές ΦΠΑ να ανέρχονται σήμερα στα 3 ΔΙΣ ευρώ.
Ταυτόχρονα, οι συνολικές οφειλές 800.000 φυσικών και νομικών προσώπων προς τα
Ασφαλιστικά Ταμεία, ανέρχονται σήμερα στα 11 ΔΙΣ ευρώ, με τα εισπράξιμα ποσά να
περιορίζονται στα 7 ΔΙΣ ευρώ, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει στα Ασφαλιστικά
Ταμεία περίπου 12 ΔΙΣ ευρώ, από τα οποία 10 ΔΙΣ ευρώ είναι οι οφειλές του Δημοσίου
μόνο προς το ΙΚΑ, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν οικονομική ασφυξία στον
ΟΑΕΔ, τον ΟΕΕ και τον ΟΕΚ, στους οποίους σήμερα το ΙΚΑ οφείλει συνολικά 6,5 ΔΙΣ
ευρώ ενώ, την ίδια στιγμή, οι συνολικές οφειλές των Ασφαλιστικών Ταμείων προς
ιδιώτες ανέρχονται περίπου στο ποσό των 2,8 ΔΙΣ ευρώ, με τελικό αποτέλεσμα, το
πρωτογενές πλεόνασμα που εμφάνισε ο προϋπολογισμός κατά το πρώτο δίμηνο του
2012, να είναι στην ουσία πλασματικό και προϊόν της δημιουργικής λογιστικής του
ΥΠΟΙΚ.
Στόχος όλων των άμεσων, βραχυπρόθεσμων φορολογικών δράσεων είναι η
εκλογίκευση του συνόλου των φορολογικών συντελεστών και η προσαρμογή των
εισπρακτικών προσδοκιών του Δημοσίου στις σημερινές συνθήκες της αγοράς και της
πραγματικής οικονομίας , ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με
τη δημιουργία πραγματικών και αποτελεσματικών κινήτρων –αφού, με τις
προτεινόμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, το κόστος της φοροδιαφυγής και του
τεχνάσματος της έκδοσης και αποδοχής πλαστών και εικονικών τιμολογίων είναι στην
ουσία μεγαλύτερο από την ίδια την καταβολή του αναλογούντος φόρου– η αύξηση της
δηλούμενης φορολογητέας ύλης, του ΑΕΠ και των φορολογικών εσόδων, η
αποκλιμάκωση της φορολογικής τρομοκρατίας και του αρνητικού ψυχολογικού
κλίματος στην αγορά, η άμεση δημιουργία αναπτυξιακού φορολογικού περιβάλλοντος,
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η άμεση βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά από ίδιους πόρους και χωρίς την
ανάγκη προσφυγής σε τραπεζικό δανεισμό, δια της στοχευμένης δράσης του
συμψηφισμού του συνόλου των οφειλών και των απαιτήσεων μεταξύ ιδιωτών και
επιχειρήσεων, Ελληνικού Δημοσίου και Ασφαλιστικών Ταμείων, η άμεση βελτίωση της
αγοραστικής δύναμης μισθωτών, συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης, με τελικό σκοπό
την επίτευξη κλίματος αισιοδοξίας για την επανεκκίνηση της οικονομίας, προς όφελος
της ανάπτυξης, του ΑΕΠ και, εν τέλει, των ίδιων των εσόδων του Δημοσίου και των
Ασφαλιστικών Ταμείων.
Ταυτόχρονα θα επιτευχθεί σημαντική μείωση του άμεσου λειτουργικού κόστους του
Ελληνικού Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, που αφορά τη συνεχή προσφυγή
σε άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων φορολογικών και
ασφαλιστικών

οφειλών

ιδιωτών

και

επιχειρήσεων,

του

κόστους

διαχείρισης,

παρακολούθησής και των άνευ αποτελέσματος προσπαθειών είσπραξής τους, καθώς
και του άμεσου λειτουργικού κόστους των Δικαστικών Τμημάτων των Φορολογικών
Αρχών, των ΔΟΥ και των Ασφαλιστικών Ταμείων και της αποσυμφόρησης των αστικών,
ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων.



Μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών
Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 10%, με
αντίστοιχη μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων.



Επίδομα Απασχόλησης
Μετασχηματισμός του επιδόματος ανεργίας από τη σημερινή του μορφή, σε δύο
διαφορετικά επιδόματα, ως εξής :
(α) Επίδομα Ανεργίας, το οποίο θα συνεχίσει να καταβάλλεται στους ανέργους με τους
ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα, με στόχο, σε βάθος τετραετίας,
να μην υπάρχει κανένας άνεργος που να μη λαμβάνει επίδομα ανεργίας και να μη
διαθέτει τουλάχιστον κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, και
(β) Επίδομα Απασχόλησης, το οποίο θα αυξηθεί κατά 25% σε σχέση με τα ποσά που
καταβάλλονται σήμερα για το επίδομα ανεργίας και θα καταβάλλεται στους ανέργους
που θα βρίσκουν νόμιμη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, όπου θα προσλαμβάνονται
με σχέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, από την ημερομηνία
διακοπής της καταβολής του επιδόματος ανεργίας, μέχρι την ημερομηνία κατά την
οποία θα έληγε η χορήγησή του.
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Για όλο το διάστημα χορήγησης του Επιδόματος Απασχόλησης, ο εργοδότης θα
καταβάλλει στον εργαζόμενο μόνο τη διαφορά μεταξύ του επιδόματος και των καθαρών
αποδοχών της μηνιαίας μισθοδοσίας του.
Στόχος των ανωτέρω δύο συνδυασμένων δράσεων είναι η επιδότηση της απασχόλησης
αντί της ανεργίας, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ανήλθε σε 1.025.877
άτομα κατά το Δ' τρίμηνο του 2011, με το ποσοστό ανεργίας να εκτινάσσεται στο 20,7%
από 14,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, προσθέτοντας κατά το 2011 313.812 νέους
ανέργους, με ποσοστιαία αύξηση της ανεργίας κατά 44,1%.
Το άμεσο οικονομικό όφελος από τη συγκεκριμένη δράση θα είναι η συνολική μείωση
του εργατικού και του μη μισθολογικού κόστους από την πρόσληψη ανέργων στον
ιδιωτικό τομέα, από 30%-70% κατά μέσο όρο, για όλη τη διάρκεια καταβολής του
Επιδόματος Απασχόλησης, προκειμένου να δημιουργηθεί ουσιαστικό κίνητρο στις
επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων, να μειωθεί άμεσα η ανεργία και να ενισχυθεί
η απασχόληση, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, χωρίς οριζόντιες
περικοπές και μειώσεις αποδοχών εις βάρος των εργαζομένων και χωρίς ουδεμία
επιβάρυνση του προϋπολογισμού, με στόχο την άμεση αποκατάσταση τουλάχιστον
100.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, εντός του 1ου εξαμήνου 2013.



Λογιστικός Έλεγχος Χρηματοδότησης Πολιτικών Κομμάτων και ΜΜΕ
Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση Σύσταση μικτής Υποεπιτροπής (με μέλη,
ενδεικτικά, εκπροσώπους της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομίας &
Οικονομικών, του ΣΔΟΕ και εξειδικευμένης ελεγκτικής εταιρείας διεθνούς κύρους) για
τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών
κομμάτων και των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των χορηγιών και της
κάθε μορφής χρηματοδότησης τους, των οφειλών τους στις ΔΕΚΟ, της προέλευσης των
χρημάτων που εισέρρευσαν στα ταμεία τους και, ειδικότερα, της νομιμότητας των
διαδικασιών της τραπεζικής τους χρηματοδότησης, από το 1974 μέχρι και σήμερα.



Νομοθετική Ρύθμιση για τον Τραπεζικό Δανεισμό των Πολιτικών Κομμάτων
Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση της δανειοδότησης των κομμάτων από το
Ελληνικό τραπεζικό σύστημα με μοναδική εξασφάλιση την εκχώρηση των μελλοντικών
επιχορηγήσεων από τον Προϋπολογισμό και νομοθετική θέσπιση της δυνατότητας
δανειοδότησής τους μόνο με τις συνήθεις τραπεζικές διαδικασίες και σύμφωνα με τους
όρους της τραπεζικής αγοράς, δηλαδή με την παροχή:
(α) εμπράγματων εξασφαλίσεων που καλύπτουν το ύψος του εκάστοτε αιτούμενου
δανείου, και
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(β) προσωπικών εγγυήσεων των Προέδρων και των Οικονομικών Διευθυντών τους.
Κατάρτιση Προγράμματος 15ετούς εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων δανείων, με
αναδιάρθρωση

του

χρόνου

αποπληρωμής

τους

(επιμήκυνση)

και

εγγραφή

εμπράγματων εξασφαλίσεων και προσωπικών εγγυήσεων, για την κάλυψη του
χρεωστικού υπολοίπου των δανείων που θα υπαχθούν στην αναδιάρθρωση.
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2. Βραχυπρόθεσμες Δράσεις (6-18 Μηνών)


Έλεγχος ΝΠΔΔ
Επανεξέταση από μηδενική βάση της αποστολής, της χρησιμότητας και του κόστους
λειτουργίας όλων των ΝΠΔΔ, τα οποία είναι σήμερα αντικείμενο συγχώνευσης ή
κατάργησης.



Αξιοποίηση Ακινήτων του Δημοσίου
Εκμετάλλευση αναξιοποίητων ακινήτων του Δημοσίου, δημοσίων εκτάσεων, γηπέδων και
εγκαταστάσεων και μεταστέγαση σε αυτά Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών που
σήμερα στεγάζονται σε μισθωμένες εγκαταστάσεις.
Υλοποίηση Προγράμματος ανακαίνισης κρατικών κτιριακών υποδομών, με συγκεκριμένες
προδιαγραφές

κατασκευής

και

λειτουργικότητας,

με

σκοπό

την

εγκατάσταση,

μετεγκατάσταση, συγχώνευση και διαλειτουργικότητα υπηρεσιών και προσωπικού του
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που βρίσκονται σήμερα διασπαρμένα σε χιλιάδες κτήρια και
εκατοντάδες Διευθύνσεις ανά τη χώρα.
Το άμεσο οικονομικό όφελος της συγκεκριμένης δράσης, σε όρους περιορισμού της
σπατάλης και μείωσης των δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου για καταβολή μισθωμάτων
σε τρίτους, υπολογίζεται σε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.



Ενεχυροδανειστήρια και Καταστήματα Αγοράς και Ανταλλαγής Χρυσού
Ειδικοί Έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε όλα τα καταστήματα Αγοράς και Ανταλλαγής Χρυσού,
Πολύτιμων Μετάλλων, Πολύτιμων Λίθων, Νομισμάτων και Χρυσών Αντικειμένων,
προκειμένου να καταγραφεί ο πραγματικός όγκος του κύκλου εργασιών του κλάδου.
Τροποποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των επιχειρήσεων του κλάδου, με πρόβλεψη
κατάθεσης Εγγυητικής Επιστολής υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού τουλάχιστον
100.000

ευρώ,

με

περιορισμό

του

όγκου

των

συναλλαγών

που

μπορούν

να

πραγματοποιήσουν (capacity) ανάλογα με το ύψους της εγγυητικής επιστολής που έχουν
εκδώσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα πολύτιμα μέταλλα, οι πολύτιμοι λίθοι, τα νομίσματα και τα χρυσά αντικείμενα που
περιέρχονται στην κατοχή των ανωτέρω καταστημάτων, θα μεταπωλούνται υποχρεωτικά
και θα παραδίδονται εντός 24 ωρών στη Νέα Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα, η οποία θα
καταβάλει το αντίτιμο απόκτησής τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις τοις μετρητοίς, υπό την
προϋπόθεση ότι θα παραλαμβάνει, μαζί με τα αντικείμενα, και τα αντίστοιχα στοιχεία
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ταυτοποίησης των πωλητών, αποκλειστικά και μόνο για τον έλεγχο της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και όχι για φορολογικούς λόγους.
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου
στο συγκεκριμένο κλάδο, στον οποίο σήμερα το ποσοστό παραβατικότητας ξεπερνά το 70%
και, σύμφωνα με τα ευρήματα των πρόσφατων ελέγχων του ΣΔΟΕ, εντοπίζεται στην
αποφυγή έκδοσης παραστατικών αγοράς και πώλησης, στη μη τήρηση των προβλεπόμενων
από τη φορολογική νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων και στην παράνομη διακίνηση
χρυσού, λοιπών μετάλλων και πολύτιμων λίθων που προέρχονται από την αγορά
κοσμημάτων, με σκοπό την παράνομη προώθησή τους στη διεθνή αγορά, όπου
χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πλούτου, δημιουργία νέων κοσμημάτων και στις
βιομηχανίες ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακού υλικού και ιατρικών εργαλείων.
Το οικονομικό όφελος της συγκεκριμένης δράσης, σε όρους άμεσων φορολογικών εσόδων,
υπολογίζεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με την τάση να είναι αυξητική λόγω της
εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της παραβατικότητας του κλάδου, ενώ το άμεσο
οικονομικό όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, σε όρους ρευστότητας των Δημοσίων Ταμείων
από την υποχρεωτική θέσπιση του μέτρου της Εγγυητικής Επιστολής, ως απαραίτητης
προϋπόθεσης για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου,
υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 300 εκατομμυρίων ευρώ.



Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανταλλακτικού Εμπορίου
Ειδική νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα λειτουργίας και στην Ελλάδα, Διεθνούς
Πλατφόρμας Συναλλαγών Ανταλλακτικού Εμπορίου και Υπηρεσιών, κατά το επιτυχημένο
πρότυπο της BarterCard Αυστραλίας, ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας.
Με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα σε χιλιάδες ιδιώτες, ελεύθερους
επαγγελματίες, επιτηδευματίες, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην
αγορά, να πωλήσουν τα αδιάθετα προϊόντα τους, να μειώσουν και να απαλείψουν τις
εμπορικές οφειλές στους χρεώστες τους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε άτοκο, μη τραπεζικό
δανεισμό, από 3.000–30.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τις πληροφορίες του συστήματος
βαθμολόγησης πιστοληπτικής συμπεριφοράς (scoring) της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, της οποίας
άλλωστε προτείνουμε την κατάργηση, να αποκτήσουν ανακυκλούμενο όριο υπερανάληψης,
να αυξήσουν τη ρευστότητά τους χωρίς προσφυγή σε τραπεζικό δανεισμό και να
αναπτύξουν περαιτέρω την επιχείρηση, το πελατολόγιο και τον κύκλο εργασιών τους,
επιτυγχάνοντας την βελτίωση των εισπράξεων και τη μείωση των επισφαλών απαιτήσεών
τους.
Στόχος της στοχευμένης αυτής δράσης είναι η υγιής αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η
επιστροφή των νοικοκυριών στην αγορά, η άμεση επανεκκίνηση της λειτουργίας των πολύ
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μικρών και μικρών επιχειρήσεων και, ειδικότερα, αυτών της παροχής υπηρεσιών, στις
οποίες η συγκεκριμένη πλατφόρμα λειτουργεί ως Τράπεζα Χρόνου, καθώς επίσης και των
επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, η μείωση των επισφαλών απαιτήσεων στην
αγορά, η επιστροφή της ρευστότητας, η μείωση της ανεργίας και η επιβίωση της μικρής και
μικρομεσαίας Ελληνικής επιχείρησης κατά τη διάρκεια του κύκλου της κρίσης και της
ύφεσης, ιδιαίτερα δε καθ’ όσο διάστημα η χρηματοδότηση της μεγέθυνσης από το
Τραπεζικό Σύστημα είναι περιορισμένη.
Το άμεσο οικονομικό όφελος από τη συγκεκριμένη δράση, που θα προέλθει από το νέο
κύκλο εργασιών και την αύξηση της φορολογητέας ύλης, με τη δημιουργία υγιούς ιδιωτικής
κατανάλωσης, χωρίς χρήματα και χωρίς ανάγκη προσφυγής σε τραπεζικό δανεισμό
καταναλωτικής πίστης, υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 1–1,5 ΔΙΣ ευρώ νέου ετήσιου
τζίρου και τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ νέων, ετήσιων φορολογικών εσόδων από
ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος, με την εισαγωγή στο σύστημα, κατά τον πρώτο μόνο χρόνο
λειτουργίας του, αριθμού 50.000–80.000 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,
επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών.



Απορρόφηση Κοινοτικών Πόρων ΕΣΠΑ
Επανασχεδιασμός και αναδιάρθρωση των διαδικασιών των επενδυτικών έργων του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με στόχο την επιτάχυνση της άμεσης
απορρόφησης κοινοτικών πόρων ύψους τουλάχιστον 7,6 ΔΙΣ ευρώ.
Ο στόχος για την απορρόφηση κονδυλίων το 2012 τίθεται στο ποσό των 3,6 ΔΙΣ ευρώ, από
τα οποία τα 2,85 ΔΙΣ θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και τα υπόλοιπα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Αντιστοίχως, για το 2013 η στόχευση της απορρόφησης θα ανέλθει στο ποσό των 4 ΔΙΣ
ευρώ, από τα οποία 3 ΔΙΣ ευρώ θα προέλθουν από το ΕΤΠΑ και τα υπόλοιπα από το ΕΚΤ.
Η

επιτάχυνση

θα

επιτευχθεί

μετά

και

την

ολοκλήρωση

του

προγράμματος

ανακεφαλαιοποίησης του Τραπεζικού Συστήματος, που θα εξασφαλίσει την υψηλή
κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα και τη ρεαλιστική πλέον δυνατότητα των Τραπεζών
να χρηματοδοτήσουν τα έργα του ΕΣΠΑ.
Ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί Πληροφορικό Σύστημα παρακολούθησης των δαπανών που
γίνονται για κάθε έργο και θα απλοποιηθούν όλες οι διαδικασίες που έχουν μέχρι σήμερα
οδηγήσει σε προβλήματα διαχείρισης, προς αποφυγή νέων αστοχιών και καθυστερήσεων
(βλ. Υπουργείο Έργων).

36



Μέτρα Ενίσχυσης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας
Παραχώρηση Δημοσίων γαιών σε ακτήμονες που αποφασίζουν να ασχοληθούν κατά κύριο
επάγγελμα με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.
Πλήρης απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος είτε για τα 3 πρώτα έτη και, εφόσον οι γαίες
που τους παραχωρηθούν είναι στην παραμεθόριο και οι υποψήφιοι εγκατασταθούν μόνιμα
εκεί, για 5 έτη, καθώς και δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων επιδοτήσεων και
επιχορηγήσεων ανά Περιφέρεια, υπό τη μορφή κινήτρων και μπόνους.
Παροχή ισχυρών κινήτρων στους νέους αγρότες ή κτηνοτρόφους που, είτε επιθυμούν να
αναλάβουν εκμετάλλευση άλλου, όταν αυτή χηρεύει, είτε διαθέτουν δικές τους
εκμεταλλεύσεις, τις οποίες τις έχουν αφήσει χέρσες και ανεκμετάλλευτες και επιθυμούν
πλέον να τις εκμεταλλευτούν.
Παροχή κινήτρων για αντικατάσταση αλιευτικών σκαφών και εξοπλισμού.
Πλήρης αναδιοργάνωση του υφιστάμενου καθεστώτος λειτουργίας των συνεταιριστικών
επιχειρήσεων.
Χρηματοδότηση από τη Νέα Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, της έρευνας και τεχνολογίας
των εγχώριων ποικιλιών και φυλών.
Δημιουργία 2 Τραπεζών, μία για σπόρους και ποικιλίες φυτών και μια για ζωικό γενετικό
υλικό, περιλαμβανομένων και των αλιευμάτων, των ντόπιων ποικιλιών και φυλών ζώων και
ψαριών, ακόμη και σε συνεργασία με εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρίες, για τη διατήρηση
της τοπικής βιοποικιλότητας.
Συνεργασία με την Βιομηχανία Ιχθυοκαλλιεργειών και τους Παραγωγούς Θαλασσινών
(Οστρακοειδή), προκειμένου να διατηρηθεί και επεκταθεί η ισχυρή θέση στην
πανευρωπαϊκή αγορά, με εισαγωγή και νέων ειδών και ποικιλιών ανάλογα με τις ανάγκες
της αγοράς στο εξωτερικό.
Σταδιακή αποδέσμευση των αγροτών από τα δάνειά τους με σύνδεση της διαγραφής ή του
περιορισμού του χρέους τους σε συνάρτηση με τον εξαγωγικό προσανατολισμό της
παραγωγής τους και της ωφέλειας αυτής στο αγροτικό και εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.
Παροχή φορολογικών κινήτρων (μείωση τελών και κατάργηση φόρων μεταβίβασης
ακινήτων) για συνενώσεις του μικρού κλήρου σε μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, ακόμη και
με ίδρυση αγροτικών εταιριών ειδικού σκοπού.
Άμεση επιστροφή ΦΠΑ.
Ουσιαστική μείωση των ειδικών φόρων στο πετρέλαιο για τα γεωργικά μηχανήματα και
εγκαταστάσεις.
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Συμπληρωματικά με τις γενικές μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού
προγράμματος, επιπλέον μείωση κατά 5% των εργοδοτικών εισφορών γεωργικών,
κτηνοτροφικών και αλιευτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.
Το άμεσο οικονομικό όφελος της συγκεκριμένης δράσης υπολογίζεται μεσοπρόθεσμα σε 2
ΔΙΣ ευρώ ετησίως και, μακροπρόθεσμα, σε 10 ΔΙΣ ευρώ ετησίως, και θα προκύψει
συνδυαστικά ως εξής:
(α) από τη σταδιακή μείωση του αρνητικού αγροτικού ισοζυγίου από τα -2,5 ΔΙΣ ευρώ που
είναι σήμερα, με τη μείωση κατά 25% των αγροτικών εισαγωγών που ανέρχονται στα 6,5
ΔΙΣ ευρώ και την αντίστοιχη αύξηση κατά 10% των αγροτικών εξαγωγών, που ανέρχονται
σήμερα στα τα 4 ΔΙΣ ευρώ μόνο, με τελικό στόχο την επίτευξη της διατροφικής αυτονομίας
της Ελλάδας και το μηδενισμό του ελλείμματος του αγροτικού ισοζυγίου σε βάθος τριετίας,
και
(β) από τη σταδιακή αύξηση της ποσοστιαίας συνεισφοράς και της συμμετοχής του
αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ, από το 4,5% που είναι σήμερα, στο 9%, μέσα από την αύξηση
της παραγωγής και τον ταυτόχρονο δομικό μετασχηματισμό του αγροτικού ΑΕΠ, το οποίο
σήμερα αποτιμάται στις τιμές παραγωγής που εισπράττει ο πρωτογενής τομέας προ
φόρων, συμπεριλαμβανομένων και των επιδοτήσεων, και τη μετεξέλιξή του σε Εθνικό
Προϊόν της σύγχρονης πλέον αγροτικής οικονομίας, στο οποίο οι τιμές παραγωγού θα
διαμορφώνονται με βάση το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, σε τιμές αγοράς και μετά τη
δημιουργική καταστροφή της παρασιτικής διαμεσολάβησης που καθηλώνει το εισόδημα
του παραγωγού, με την αναδιανομή της προστιθέμενης αξίας του πρωτογενούς τομέα και
τη μετατόπιση του 50% τουλάχιστον αυτής, από τους μεσάζοντες, στις παραγωγικές τάξεις,
διαμορφώνοντας το Εθνικό Προϊόν της αγροτικής οικονομίας στο άθροισμα όχι μόνο της
παραγωγής των αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων σε τιμές παραγωγού
και στον τόπο παραγωγής τους, αλλά σε τιμές αγοράς και, για τα εξαγώγιμα προϊόντα, στις
τιμές διαπραγμάτευσης των αντίστοιχων commodities στα Διεθνή Χρηματιστήρια
Προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντας στη διαμόρφωσή του και το άθροισμα των αγαθών και
των υπηρεσιών που παράγονται από μη διαχωρίσιμες δευτερεύουσες δραστηριότητες,
αγροτικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές ή μη (π.χ. προμήθεια βιομάζας κτηνοτροφικών ή
αγροτοβιομηχανικών εκμεταλλεύσεων, σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα).



Μέτρα Ενίσχυσης Τουρισμού
Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις του κλάδου, για τη συμμετοχή τους, σε συνεργασία με
τον ΕΟΤ, σε όλες τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις για τον Τουρισμό.
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Πλήρης ευρυζωνική κάλυψη με υπηρεσίες internet υψηλής ταχύτητας σε όλους τους
χώρους υποδοχής (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί λεωφορείων, σιδηροδρομικοί σταθμοί,
σταθμοί ανεφοδιασμού εθνικών οδών) και σε όλες τις τουριστικές περιοχές.
Συντονισμένες δράσεις για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση της
πληρότητας των τουριστικών καταλυμάτων.
Συνεργασία με το ΥΠΕΞ για τη διευκόλυνση στην έκδοση visas στους πολίτες των εκτός
Schengen νέων αγορών, με προτεραιότητα στις χώρες με τουριστική κίνηση προς την
Ελλάδα κατά τη χαμηλή περίοδο.
Προώθηση συμφωνιών με αλλοδαπούς φορείς και διεθνείς αλυσίδες, κατά το επιτυχημένο
πρότυπο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών,
όπως μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες (resorts) συνδυασμένα με ανάπτυξη οικιστικών
συγκροτημάτων τουριστικής κατοικίας, μεγάλα συνεδριακά κέντρα πλαισιωμένα από
πολυτελή ξενοδοχεία, πολυτελή θέρετρα SPA, ανάπτυξη γηπέδων γκολφ, αθλητικά κέντρα
κλπ, με απώτερο σκοπό την προσέλκυση μεγάλων διεθνών διοργανώσεων και εκδηλώσεων
σε διεθνές επίπεδο και συνδυασμό του Συνεδριακού Τουρισμού με άλλες δράσεις
(αρχαιολογικές επισκέψεις, μουσεία, κλπ).
Τόνωση του κλάδου της κρουαζιέρας, με καθιέρωση ελληνικών προορισμών ως αφετηρία
πακέτων κρουαζιέρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε συνεννόηση με την ΠΝΟ και
τις επιχειρήσεις του κλάδου, Ελληνικές και αλλοδαπές.
Ανακατασκευή, σε συνεργασία με ιδιώτες, όλων των χώρων ελλιμενισμού των
κρουαζιερόπλοιων και των χώρων υποδοχής των πελατών της κρουαζιέρας.
Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του τουρισμού (Τουριστικές Ενώσεις και
Ξενοδοχειακά Επιμελητήρια), για την θέσπιση οικονομικών και φορολογικών κινήτρων
παροχής ειδικών προσφορών για τους πελάτες της κρουαζιέρας που επιθυμούν να
παρατείνουν την διαμονή τους στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της κρουαζιέρας.
Δημιουργία, σε συνεργασία με ιδιώτες, νέων σύγχρονων υποδομών ναυτικού τουρισμού
(μαρίνες, υποδομές ελλιμενισμού, κλπ) και εκσυγχρονισμός όλων των υφιστάμενων
εγκαταστάσεων.
Ελαχιστοποίηση του κόστους ελλιμενισμού των σκαφών στις μαρίνες, με στόχο την
προσέλκυση μεγάλου αριθμού σκαφών στις ελληνικές μαρίνες.
Ενίσχυση του Θαλάσσιου, Αλιευτικού και Θεματικού Τουρισμού με κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Θέσπιση κινήτρων και προγραμμάτων για την προώθηση του Αγροτουρισμού σε
συνδυασμό με τον Περιβαλλοντικό και τον Χειμερινό Τουρισμό, με την ενίσχυση των εν
λειτουργία μονάδων, κατόπιν αξιολόγησης τους, και προώθηση τουριστικών πακέτων
γνωριμίας με την παραδοσιακή Ελληνική κουζίνα και την παρασκευή των παραδοσιακών
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Ελληνικών προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στο συνδυασμό τους με τη Μεσογειακή
διατροφή.
Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το ΥΠΕΞ, την Εκκλησία της Ελλάδος και το Άγιο
Όρος, για τη θέσπιση στοχευμένων δράσεων για την ανάπτυξη του Θρησκευτικού και του
Προσκυνηματικού Τουρισμού, με την αξιοποίηση του δικτύου των Πρεσβειών και των
Προξενικών Αρχών για την προώθηση των ειδικών αυτών τουριστικών πακέτων.
Συνεργασία

με τους αρμόδιους φορείς και το Υπουργείο Υγείας, για τη δημιουργία

πακέτων ιατρικού τουρισμού και υπηρεσιών σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά
Ιδρύματα και ίδρυση ειδικής ομάδας έργου προώθησης του συγκεκριμένου αυτού
τουριστικού προϊόντος.
Παροχή στους τουρίστες ολοκληρωμένων, πολύγλωσσων υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, με
τριψήφιο αριθμό επείγουσας δωρεάν κλήσης, σε συνεργασία με τις πολλές, εξειδικευμένες
επιχειρήσεις του κλάδου που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Ομαδικές προσφορές σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία των κρατών-μελών της ΕΕ και του
ΕΟΧ και, ειδικότερα, της Βόρειας Ευρώπης, για τη μαζική προσέλκυση στην Ελλάδα των
συνταξιούχων τους κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, με ταυτόχρονη προώθηση του
Ιαματικού Τουρισμού.
Πλήρης καταγραφή των εκμεταλλεύσιμων Ιαματικών Πηγών της Ελλάδας και ανακαίνιση
των εν λειτουργία

θεραπευτηρίων, σε συνδυασμό με νέες ξενοδοχειακές μονάδες και

αθλητικές εγκαταστάσεις.
Σταδιακή επαναφορά, εντός τετραετίας, των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, με
στόχο την αναθέρμανση της εσωτερικής τουριστικής αγοράς και την ταυτόχρονη
εξασφάλιση του δικαιώματος στις διακοπές για όλες τις Ελληνικές Οικογένειες, τη
διασφάλιση της λειτουργίας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στα τουλάχιστον 2.000
συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα.
Το άμεσο οικονομικό όφελος της συγκεκριμένης δράσης υπολογίζεται στην βελτίωση του
ταξιδιωτικού ισοζυγίου, με αύξηση του πλεονάσματός του από 8,2 ΔΙΣ ευρώ το 2011 σε 10
ΔΙΣ ευρώ το 2013, ήτοι με τη δημιουργία σταθερής αυξητικής τάσης στο ταξιδιωτικό
ισοζύγιο κατά 1 ΔΙΣ ευρώ το χρόνο, με στόχο, σε βάθος τετραετίας, αυτό να ανέλθει στα 12
ΔΙΣ ευρώ, προερχόμενο από τη διατήρηση του σταθερού ρυθμού αύξησης των
ταξιδιωτικών εισπράξεων στο επίπεδο του 10% ετησίως, μέσα από την αύξηση των αφίξεων
από το εξωτερικό, της μέσης τουριστικής δαπάνης ανά ταξίδι, της μέσης δαπάνης ανά
διανυκτέρευση, της μέσης διάρκειας παραμονής και της επέκτασης της τουριστικής
περιόδου.
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Εταιρείες Συμμετοχών και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων
Νομοθετική ρύθμιση για τη θέσπιση ανωνύμων εταιρειών ειδικού σκοπού, χωρίς εμπορική
δραστηριότητα, κατά το επιτυχημένο πρότυπο των αντιστοίχων εταιρειών που
προβλέπονται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, ήτοι εταιρειών διαχείρισης κινητών
και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών συμμετοχών, με ειδικό,
προνομιακό φορολογικό καθεστώς και διασφάλιση της ανωνυμίας των μετόχων τους,
προκειμένου να μεταφερθούν στην Ελλάδα οι εταιρικές και φορολογικές έδρες χιλιάδων
τέτοιων εταιρειών που λειτουργούν σήμερα κατά κύριο λόγο στο Λουξεμβούργο, αλλά και
σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, οι οποίες κατέχουν και διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία
και χρηματοοικονομικές συμμετοχές στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της Ρωσίας,
Ουκρανίας, Καζακστάν, Γεωργίας, Αζερμπαϊτζάν, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Τουρκίας κα
Αιγύπτου.
Στόχος της προτεινόμενης αυτής δράσης είναι η εισροή ρευστότητας στο Ελληνικό
τραπεζικό σύστημα από εναλλακτικές πηγές, με τη μεταφορά μετοχικών κεφαλαίων στην
Ελλάδα από το εξωτερικό, καθώς και η προσέλκυση σημαντικών επιχειρηματικών
συμφερόντων από τις ανωτέρω χώρες και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και
συνεργιών με τους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας και τον Ελληνικό επιχειρηματικό
κόσμο, προκειμένου, στη συνέχεια, να πραγματοποιηθούν και άμεσες, παραγωγικές
επενδύσεις από το εξωτερικό, με εισροή νέων κεφαλαίων, δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και επιστροφή στην ανάπτυξη.
Επιπλέον, η μεταφορά των ανωτέρω εταιρικών και φορολογικών εδρών στην Ελλάδα, θα
δημιουργήσει σημαντικό κύκλο εργασιών, έσοδα και νέες θέσεις απασχόλησης για
δικηγόρους, νομικές εταιρείες, λογιστές, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, ελεγκτικές
εταιρείες και συμβούλους επιχειρήσεων, που σήμερα πλήττονται από την κρίση, όπως όλοι
οι υπόλοιποι κλάδοι της Εθνικής μας Οικονομίας.
Το άμεσο οικονομικό όφελος από τη συγκεκριμένη δράση υπολογίζεται στη σταδιακή
μεταφορά στην Ελλάδα αριθμού τουλάχιστον 20.000 εταιρικών και φορολογικών εδρών σε
βάθος τετραετίας, με αντίστοιχη εισροή ρευστότητας ύψους 10 ΔΙΣ ευρώ στο Ελληνικό
τραπεζικό σύστημα, από τη μεταφορά των ανωτέρω μετοχικών κεφαλαίων στην Ελλάδα,
την εξασφάλιση φορολογικών εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 50 εκατομμυρίων
ευρώ ετησίως και τη δημιουργία νέου κύκλου εργασιών παροχής νομικών και
φοροτεχνικών υπηρεσιών, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.



Λογιστικός Έλεγχος Ασφαλιστικών Ταμείων
Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση Σύσταση μικτής Υποεπιτροπής (με μέλη, ενδεικτικά,
εκπροσώπους της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών,
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Εκπροσώπων των Ασφαλιστικών Ταμείων, εξειδικευμένης Ελεγκτικής Εταιρείας διεθνούς
κύρους, εξειδικευμένων αναλογιστών διεθνούς κύρους και της ακαδημαϊκής κοινότητας),
για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων και
του ελλείμματος των Ασφαλιστικών Ταμείων, από το 1974 μέχρι και σήμερα, προκειμένου
να προσδιοριστούν με επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο οι πραγματικοί λόγοι της
δημιουργίας του ελλείμματος και να προσωποποιηθούν οι τυχόν πολιτικές, αστικές και
ποινικές ευθύνες ως προς τη δημιουργία του.
Δίκαιος και επιστημονικά αποδεκτός προσδιορισμός του επιμερισμού του ελλείμματος των
Ασφαλιστικών Ταμείων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ασφαλισμένων και
ακριβής

προσδιορισμός

του

συνολικού

ποσού

του

επιμερισμού

αναλογίας

των

ασφαλισμένων, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας ως προς τη δημιουργία του
ελλείμματος.
Μεταφορά και εγγραφή σε ειδικό λογαριασμό, του τελικού ποσού του επιμερισμού του
ελλείμματος των Ασφαλιστικών Ταμείων που αναλογεί στο Ελληνικό Δημόσιο, η κάλυψη
του

οποίου

θα

χρηματοδοτηθεί,

βραχυπρόθεσμα,

από

τα

έσοδα

του

Φόρου

Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών ενώ, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κάλυψη και
χρηματοδότησή του εξασφαλίζεται από το προϊόν της τιτλοποίησης των αποζημιώσεων
από το Γερμανικό Δημόσιο.



Ελάχιστη Εγγυημένη Σύνταξη και Σταδιακή Αποκατάσταση Εισοδημάτων
Νομοθετική ρύθμιση για τη σταδιακή καθιέρωση, σε βάθος τριετίας, ελάχιστης,
εγγυημένης κατώτατης σύνταξης για όλους τους Έλληνες Πολίτες στα 800 ευρώ,
ανεξαρτήτως κλάδου ασφάλισης, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη του λογιστικού
ελέγχου των Ασφαλιστικών Ταμείων και ταυτόχρονη δέσμευση για την εντός τετραετίας,
σταδιακή αποκατάσταση των εισοδημάτων των εργαζομένων στα προ του Μνημονίου Ι
επίπεδα, για τα ετήσια μικτά εισοδήματα που ανέρχονταν το Μάιο 2010 μέχρι του ποσού
των 20.000 ευρώ.



Κατάργηση ΚΒΣ
Νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση του ΚΒΣ, τη θέσπιση απλουστευμένης
φορολογικής νομοθεσίας και τη δημιουργία μακροχρόνιου, σταθερού φορολογικού
περιβάλλοντος, προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ελληνική και αλλοδαπή επιχειρηματικότητα, τους καταθέτες και τις διεθνείς αγορές
επενδυτικών κεφαλαίων.
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Κατάργηση Φορολογικών Περαιώσεων
Οριστική κατάργηση των φορολογικών περαιώσεων και οριστικοποίηση των φορολογικών
υποχρεώσεων επιτηδευματιών και επιχειρήσεων με ένα και μοναδικό τακτικό έλεγχο εντός
της επομένης διετίας, προκειμένου να παταχθεί η διαφθορά και να δημιουργηθεί ένα
σταθερό, φιλικό και αναπτυξιακό φορολογικό περιβάλλον και να αποκατασταθεί η
αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου.



Πάγωμα και Μείωση Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων
Πάγωμα των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα, μέχρι την ομαλοποίηση των συνθηκών της
κτηματαγοράς λόγω της κρίσης, με ταυτόχρονη όμως θέσπιση αυστηρών κανόνων για τον
έλεγχο των συναλλαγών στα ακίνητα και τα συναφθέντα συμβόλαια, προκειμένου στις
πράξεις αγοράς και πώλησης να δηλώνονται και να φορολογούνται οι εκάστοτε ισχύουσες
εμπορικές αξίες των ακινήτων, όπως καθορίζονται από την αγορά και τους νόμους της
προσφοράς και της ζήτησης.
Νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική καταβολή του τιμήματος της αγοραπωλησίας
μόνο με τραπεζικές επιταγές ή με τραπεζικό έμβασμα και απαγόρευση της δυνατότητας
αναγραφής στα συμβόλαια της καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού εκτός της
παρουσίας του Συμβολαιογράφου, με τη θέσπιση αυστηρών ποινικών κυρώσεων
(νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) κατά των Συμβαλλομένων, των
Δικηγόρων που παρίστανται στα συμβόλαια και του Συμβολαιογράφου.
Μείωση των Αντικειμενικών Αξιών σε συγκεκριμένες εμπορικές περιοχές όπου σήμερα,
λόγω της κρίσης, αυτές είναι πολλαπλάσιες της εμπορικής αξίας των ακινήτων αναφοράς
τους, με τη μείωση των εξωπραγματικών πλέον συντελεστών εμπορικότητας που
εφαρμόζονται κατά τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών των εμπορικών ακινήτων.



Κατάργηση της Φορολογικής Επιδρομής στην Ακίνητη Περιουσία
Κατάργηση όλων των Έκτακτων Εισφορών επί της ακίνητης περιουσίας, αύξηση του ορίου
για τον προσδιορισμό της Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και
Κατάργηση των Εργοδοτικών Εισφορών στην Οικοδομή.



ΦΠΑ Ακινήτων και ΕΤΑΚ
Καθιέρωση δύο μόνο φόρων στα ακίνητα, ήτοι :
(α) ΦΠΑ 15% επί της τιμής κτήσης, καταβαλλόμενο εφάπαξ και υπολογιζόμενο στην αξία
του τιμήματος κατά τις πράξεις μεταβίβασης, με απαλλαγή για την πρώτη κατοικία μέχρι
120 τ.μ. και με ανώτατη αντικειμενική αξία μέχρι 200.000 ευρώ, και
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(β) διατήρηση ενός χαμηλού, ετήσιου ΕΤΑΚ, ως ενιαίο τέλος διατήρησης της ακίνητης
περιουσίας, που θα καταβάλλεται τμηματικά προς τους Δήμους ή τις Περιφέρειες όπου
βρίσκεται το ακίνητο, θα εισπράττεται από αυτούς μέσω των Δημοτικών τελών, θα
υπολογίζεται επί των τετραγωνικών μέτρων και θα είναι ανταποδοτικό, ώστε να τονωθούν
οι ταμειακές ροές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκείμενου αυτή να μπορεί να
χρηματοδοτήσει έργα και υποδομές στις περιφέρειες, που θα αυξήσουν τη ζήτηση και την
εμπορική αξία των ακινήτων και θα δώσουν ώθηση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.



Μείωση Φόρων Υπέρ Τρίτων
Επαναξιολόγηση και σταδιακή μείωση των Φόρων Υπέρ Τρίτων.



Μείωση και Εξίσωση Φόρων Πετρελαίου Κίνησης και Θέρμανσης
Εξίσωση της τιμής Πετρελαίου Κίνησης και Θέρμανσης, με στόχο την πάταξη του
Λαθρεμπορίου Καυσίμων, με την ταυτόχρονη όμως μείωση του ΕΦΚ Καυσίμων,
προκειμένου η εξίσωση της τιμής Πετρελαίου Κίνησης και Θέρμανσης να οδηγήσει στη
μείωση της τιμής των καυσίμων, την αύξηση της κατανάλωσης και των εσόδων του
Δημοσίου και την επαναλειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων της Περιφέρειας που
έκλεισαν τα τελευταία 2 χρόνια.



Φόρος Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
Νομοθετική ρύθμιση για την επιβολή Φόρου Χρηματοοικονομικών και Χρηματιστηριακών
Συναλλαγών, με στόχο τα κεφάλαια που θα συγκεντρώνονται από τη φορολόγηση των
ανωτέρω συναλλαγών να κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό για την κάλυψη του
ελλείμματος των Ασφαλιστικών Ταμείων κύριας ασφάλισης.
Οι λογαριασμοί αυτοί θα είναι τοκοφόροι, προθεσμιακοί και θα τηρούνται στις εμπορικές
τράπεζες που θα προσφέρουν τα υψηλότερα επιτόκια κατάθεσης.



Μέτρα Πάταξης Φοροδιαφυγής και Εισφοροδιαφυγής
Θέσπιση ουσιαστικών αντικινήτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της
εισφοροδιαφυγής, με την αυστηροποίηση και την άμεση επιβολή διοικητικών κυρώσεων
όπως παύση εργασιών, ανάκληση αδειών λειτουργίας, κατάσχεση λογαριασμών και
αδήλωτου χρήματος, μέχρι την αμετάκλητη και οριστική διευθέτηση των προσφυγών στα
φορολογικά δικαστήρια, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσφύγουν σε αυτά.
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Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
Νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία ειδικής Υπηρεσίας Εξωδικαστικής Διευθέτησης και
Συμβιβασμού και παροχή ουσιαστικών κινήτρων για την αποδοχή των φύλλων ελέγχου και
της φιλικής διευθέτησης, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα του συμψηφισμού που
προτείνουμε στις άμεσες βραχυπρόθεσμες δράσεις και με τη μείωση του ύψους προστίμων
και προσαυξήσεων (βλ. επόμενη δράση), με στόχο την οριστική και ταχεία εξωδικαστική
επίλυση των διαφορών, την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου και την αποσυμφόρηση των
Δικαστηρίων.



Μείωση Ύψους Προστίμων και Προσαυξήσεων
Νομοθετική ρύθμιση για την εκλογίκευση και την προσαρμογή στην πραγματική
κατάσταση της οικονομίας, του τρόπου υπολογισμού και του ύψους των προστίμων, των
προσαυξήσεων και των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται από τις φορολογικές αρχές
και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, προκειμένου τα έσοδα που εγγράφονται στον
προϋπολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων να
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, να είναι εισπράξιμα και να δημιουργούν στους
οφειλέτες το κίνητρο της εξόφλησής τους.
Καθιέρωση, πριν την επιβολή οποιουδήποτε προστίμου, της προηγούμενης Έγγραφης
Παρατήρησης εκ μέρους των Αρχών.
Μετά την Έγγραφη Παρατήρηση, εφόσον ο Φορολογούμενος υποπέσει στην ίδια ή άλλη
παράβαση, θα επιβάλλεται πρόστιμο του οποίου η είσπραξη θα διευκολύνεται από τη
θέσπιση της ανωτέρω Υπηρεσίας Εξωδικαστικής Διευθέτησης και Συμβιβασμού.
Στο επόμενο όμως παράπτωμα, εκτός των προστίμων, θα επιβάλλονται και εξοντωτικές
Διοικητικές Ποινές όπως οριστική παύση εργασιών, ανάκληση αδειών λειτουργίας,
δέσμευση και κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και αδήλωτου χρήματος.



Εγκατάσταση Ταμειακών Μηχανών και POS
Υποχρεωτική εγκατάσταση ταμειακών μηχανών και POS σε όλα τα εμπορικά καταστήματα
και τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται εκ του νόμου να διαθέτουν ταμειακές μηχανές, και
on line διασύνδεσή τους με το ηλεκτρονικό σύστημα της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων.



Ενίσχυση ΣΔΟΕ
Ενίσχυση του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με έμπειρα στελέχη και νέα
υλικοτεχνική υποδομή, για τη δημιουργία Μικτών Ομάδων Ελέγχου με το Σώμα Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και τη Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων, για την

45

αποτελεσματικότερη δίωξη των οικονομικών εγκλημάτων και τον ουσιαστικό έλεγχο και
την πάταξη της φοροδιαφυγής.



Επιθεώρηση Εργασίας
Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας με
ταυτόχρονη ανακατανομή του δυναμικού της και μετάταξη υπαλλήλων που πλεονάζουν σε
αυτή προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της και να ενταθεί η αποτελεσματικότητά της. Η
εποπτεία της μαύρης εργασίας, της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και η συμβολή
στην πάταξη της εισφοροδιαφυγής στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να
γίνεται από δύο άτομα.



Έλεγχος Τιμών και Αισχροκέρδειας
Συγκρότηση εξειδικευμένης Μικτής Επιχειρησιακής Ομάδας Ελεγκτών Ελέγχου Τιμών,
κόστους παραγωγής και δικτύων διανομής, συνεπικουρούμενη από τη Γ.Γ. Πληροφοριακών
Συστημάτων, το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο τιμών προϊόντων και υπηρεσιών από την
πηγή παραγωγής ή εμπορίας στη διάθεση, τον έλεγχο των δικτύων διανομής, τις
υπερτιμολογήσεις, την αισχροκέρδεια, τις τριγωνικές πωλήσεις και την πάταξη της
φοροδιαφυγής, με πλήρη πρόσβαση και διασύνδεση των στελεχών της σε ενεργές βάσεις
δεδομένων Τραπεζών, Ασφαλιστικών Οργανισμών, Τελωνείων και Φορολογικών Αρχών,
για την απαραίτητη διασταύρωση στοιχείων, πληροφοριών και ηλεκτρονικών δεδομένων.



Διατήρηση του καθεστώτος Απαγόρευσης Ανοικτών Πωλήσεων και Συναλλαγών
Γυμνών CDS
Η διατήρηση της νομοθετικής ρύθμισης για την απαγόρευση των συναλλαγών Ανοικτών
Πωλήσεων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στη δευτερογενή αγορά (ΗΔΑΤ), με
ταυτόχρονη ποινικοποίηση των Ακάλυπτων Ανοικτών Πωλήσεων και των συναλλαγών
αγοράς, πώλησης και δανεισμού Γυμνών CDS, θα θωρακίσει το Ελληνικό Δημόσιο απέναντι
στα εγχώρια και αλλοδαπά κερδοσκοπικά συμφέροντα που αποσκοπούν στη χειραγώγηση
του Δημόσιου Χρέους και τη μεθοδευμένη αύξηση των spreads και του κόστους δανεισμού,
τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία ειδικής έρευνας της Credit Agricole, μόνο το 2010,
ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή τα Φορολογούμενα στην Ελλάδα Φυσικά και
Νομικά Πρόσωπα, κατά 13 ΔΙΣ ευρώ.
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3. Μεσοπρόθεσμες Δράσεις (18-36 Μήνες)


Μείωση Κόστους Διέλευσης Διοδίων
Επαναδιαπραγμάτευση όλων των υφισταμένων συμβάσεων Παραχώρησης των Οδικών
Δικτύων, με βάση 3 κριτήρια :
(α) τα έσοδα και συμμετοχή του Δημοσίου,
(β) το κόστος χρήσης από τον πολίτη / επισκέπτη, με μείωση του κόστους διέλευσης κατά
35% εντός τετραετίας , και
(γ) τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης εντός του αστικού ιστού της χώρας.



Έναρξη Προγράμματος Έργων
Έναρξη

Προγράμματος

Εκτέλεσης

Έργων

Νέων

Υποδομών

και

Αναβαθμίσεων

υφισταμένων, με συν-χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
τη Νέα Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων ή με ΣΔΙΤ,

με τη στρατηγική του Ελληνικού

Δημοσίου να διαμορφώνεται σε απόκτηση υψηλής συμμετοχής στο τελικό έργο και το
ελεγχόμενο κόστος χρήσης.



Αφορολόγητο Μεγάλων Επενδύσεων
Νομοθετική ρύθμιση για την καθιέρωση αφορολόγητου μέχρι την επιστροφή των ιδίων
κεφαλαίων ή, το αργότερο, μέχρι 5 έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης, για τις
επενδύσεις επιχειρήσεων που υλοποιούνται στην Ελλάδα σε εκτέλεση :
(α) του προγράμματος επαναπατρισμού κεφαλαίων,
(β) των άμεσων αλλοδαπών ή εγχωρίων επενδύσεων που υπερβαίνουν σε επενδυμένα ίδια
κεφάλαια το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ, πλην ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών, ή
που παρέχουν εργασία σε Έλληνες εργαζομένους και σε ποσοστό επί του συνολικώς
απασχολούμενου προσωπικού τουλάχιστον κατά 80%.
Μετά το πέρας της ευεργετικής περιόδου των 5 ετών, θα ισχύει ειδικό φορολογικό
καθεστώς χαμηλής φορολογίας εισοδήματος με συντελεστή 10% για τα επόμενα 5 έτη, ενώ
μετά το πέρας και της περιόδου αυτής, θα ισχύει το τρέχον φορολογικό καθεστώς της
αντίστοιχης περιόδου.
Επιπλέον, θα παρέχεται η Ελληνική Ιθαγένεια σε όποιον από τους ανωτέρω επενδυτές και
μετόχους το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι μόνιμοι κάτοικοι κρατών-μελών
της ΕΕ.
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Ναυτιλία και Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της υφιστάμενης Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης με το
καθεστώς της αυτοχρηματοδότησης, από ιδιώτες και εταιρείες νέων τεχνολογιών στην
επισκευή

και

ναυπήγηση

πλοίων

και

εκπόνηση

μελέτης

χωροθέτησης

νέων

Ναυπηγοεπισκευαστικών Ζωνών.
Δημιουργία αξιόπιστου Ελληνικού Νηογνώμονα ο οποίος πέρα από τις επιθεωρήσεις να
έχει την δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων σεμιναρίων σε ναυτικούς και στελέχη
ναυτιλιακών εταιρειών.
Εθνική Πρόσκληση στους Έλληνες Εφοπλιστές στο City του Λονδίνου, για τη μεταφορά
των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία Ελληνικής Ναυτιλιακής
Πόλης, με ρητή δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου να παραχωρήσει δωρεάν, για 99
χρόνια, τα οικόπεδα για την ανέγερση των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η συμμετοχή των Ελλήνων Εφοπλιστών στα έργα υποδομής της «Ελληνικής Ναυτιλιακής
Πόλης» θα είναι στο 60%, ενώ το υπολειπόμενο ποσό θα καλυφθεί από το Ελληνικό
Δημόσιο, μέσω της Νέας Ελληνικής Τράπεζας Επενδύσεων.



Βιομηχανικές Περιοχές, Τεχνολογικά και Επενδυτικά Πάρκα
Νομοθετική ρύθμιση για την καθιέρωση, θεσμοθέτηση και χωροθέτηση νέων βιομηχανικών
περιοχών, τεχνολογικών και επενδυτικών πάρκων, προκειμένου να προσελκυστούν άμεσες
εγχώριες και αλλοδαπές επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας, της μεταποίησης και του
εμπορίου και σύνδεση των χώρων αυτών με τις μείζονες υποδομές της χώρας στις
μεταφορές (εθνικοί οδοί, μεγάλα λιμάνια, αεροδρόμια).



Ανάπτυξη Ελληνικής Μεταφορικής Βιομηχανίας
Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις
Εθνικές Μεταφορές, με τη θέσπιση ειδικών νομοθετικών διατάξεων και τροποποιήσεων
του απαρχαιωμένου Εμπορικού Νόμου (Βασιλικό Διάταγμα 19/04/1835), που να
ανταποκρίνονται στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα, την τεχνολογική εξέλιξη της
αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην Εθνική
πολιτική μεταφοράς ενέργειας και αγαθών και στα φλέγοντα ζητήματα της προστασίας του
περιβάλλοντος, του διεθνούς ανταγωνισμού και των σύγχρονων προβλημάτων του κλάδου.
Επανεξέταση των διατάξεων του Ν. 3887/2010, για τον επανακαθορισμό, με κριτήρια και
σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, του ζητήματος και των διαδικασιών
χορήγησης των νέων αδειών φορτηγών ΔΧ και της απελευθέρωσης του επαγγέλματος του
Μεταφορέα, σύμφωνα και με τις προτάσεις των Συνδικαλιστικών Φορέων του κλάδου.
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Θέσπιση ειδικής Κάρτας Διοδίων Φορτηγών ΔΧ, με έκπτωση στο ονομαστικό κόστος των
διελεύσεων, για την μείωση του κόστους του μεταφορικού έργου, τη συγκράτηση των τιμών
και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.
Άμεση εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την μετεγκατάσταση των Διαμεταφορέων
από τον Ελαιώνα, στο Θριάσιο Πεδίο και, συγκεκριμένα, στην έκταση της ΕΡΓΟΣΕ που
βρίσκεται στην ανωτέρω περιοχή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας,
ανεφοδιασμού, προστασίας του περιβάλλοντος και πρόσβασης στο εθνικό σιδηροδρομικό
και οδικό δίκτυο, στα λιμάνια και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και ανάληψη
αντίστοιχων δράσεων σε όλα τα αστικά κέντρα που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα
συγκοινωνιακής συμφόρησης, με στόχο την αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων, τη
μείωση των ρύπων και των ατυχημάτων, τον εξορθολογισμό της οργάνωσης της
εφοδιαστικής

αλυσίδας

και

τη

μείωση

του

λειτουργικού

κόστους

και

της

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.
Συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου, για τη
διαμόρφωση

κατάλληλων

επενδυτικών

ευκαιριών

και

την

κατάστρωση

Εθνικού

Στρατηγικού Πλάνου Εξωστρέφειας και Οργάνωσης, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του
στόλου των φορτηγών εθνικών και διεθνών μεταφορών και τη δημιουργία εύρωστων και
ισχυρών εγχώριων Μεταφορικών Εταιριών, προκειμένου να κατανεμηθεί το μεταφορικό
έργο ορθολογικά στο εσωτερικό και, κυρίως, να προωθηθεί η διείσδυση της Ελληνικής
Μεταφορικής Βιομηχανίας και του Εθνικού μας Στόλου στην αγορά των εθνικών και
διεθνών μεταφορών της Ευρώπης.
Το άμεσο οικονομικό όφελος από τη συγκεκριμένη δράση, σε όρους μείωσης του
λειτουργικού

κόστους

του

μεταφορικού

και

διαμεταφορικού

έργου,

της

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του κλάδου, υπολογίζεται να
ανέλθει τουλάχιστον στο 15%.



Τόνωση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας
Χτίσιμο του συνόλου της εγχώριας κρατικής και ιδιωτικής αμυντικής βιομηχανίας εκ του
μηδενός, βάσει των αναγκών που θα προκύψουν από τον μακροχρόνιο εθνική στρατηγικό
σχεδιασμό, την αξιοποίηση των προϊόντων έρευνας & ανάπτυξης (ενδεικτικά, και μέσω
χρηματοδότησης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), την από κοινού
ανάπτυξη και εκμετάλλευση προϊόντων αμυντικής τεχνολογίας με χώρες οι οποίες θα
συνδιακυμαίνονται με την εθνική εξωτερική πολιτική σε μακροχρόνιο στρατηγικό επίπεδο
χωρίς αποκλεισμούς. Η μεταπρατική λογική, ακόμα και δημιουργώντας αντικίνητρα για
την εγχώρια παραγωγή, τελειώνει εδώ.
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Τόνωση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας
Διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού και επενδυτικού πλαισίου, προκειμένου να επενδυθούν
κεφάλαιο και έρευνα, σε ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες για παραγωγή από τις ίδιες και
διάθεση, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε εξαγωγές, γενόσημων φαρμάκων και
σκευασμάτων, απολύτως συμβατών με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς
ασφαλείας παρασκευής και διανομής στην εσωτερική αγορά, φαρμακευτικών και λοιπών
ιατρικών προϊόντων και σκευασμάτων.
Αξιοποίηση των εγκατεστημένων στην Ελλάδα φαρμακοβιομηχανιών και της μεγάλης
εμπειρίας τους στην παράγωγη φαρμάκων, σε συνδυασμό με το γεγονός της διαχρονικής
παρουσίας τους, που εξασφαλίζει τη σταθερή επιχειρηματική τους απόφαση να
παραμείνουν στην Ελλάδα και να αναπτυχθούν περαιτέρω.
Συνεργασία με την ιατρική κοινότητα και τους φαρμακοποιούς, προκειμένου από κοινού,
να προωθήσουν την παράλληλη χρήση ελληνικά παραγομένων γενοσήμων φαρμάκων.
Παραχώρηση επενδυτικών κινήτρων και προτεραιότητα στη χρηματοδότηση στις τοπικές
ελληνικές εταιρίες ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού, για την εγχώρια παραγωγή
σκευασμάτων και προϊόντων με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία, για Έρευνα και
Ανάπτυξη (R&D) και εκμετάλλευση ευκαιριών εφευρετικότητας και πρωτοτυπίας στην
παραγωγή νέων καινοτόμων σκευασμάτων και προϊόντων, ειδικότερα φάρμακα patent που
μπορούν να αποφέρουν τεράστια έσοδα και κέρδη σε μια οικονομία του μεγέθους της
Ελληνικής, αφού επί συνόλου Ελληνικών εξαγωγών 20 ΔΙΣ ευρώ, ένα φάρμακο patent
μπορεί να αποφέρει από μόνο του 5 ΔΙΣ ευρώ εξαγωγών σε ετήσια βάση.
Παροχή κινήτρων για έρευνα σύνθεσης των υφισταμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων
και για τη μετέπειτα συμπλήρωση των σχετικών φακέλων.
Κίνητρα για την ανάπτυξη της Βιοτεχνολογίας, με τη δημιουργία ενός Cluster Biomedical
με αντικείμενο τα νοσοκομειακά αναλώσιμα.
Το άμεσο οικονομικό όφελος από τη συγκεκριμένη δράση είναι η σταδιακή αύξηση της
συμμετοχής της εγχώριας παραγωγής στην ετήσια φαρμακευτική δαπάνη, από το 18% που
είναι σήμερα στο 50%, με την ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης
στον κλάδο κατά τουλάχιστον 50%, ήτοι αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην
Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία από 30.000 σε 45.000, προς όφελος του ΑΕΠ και των
εσόδων του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων.
Επιπλέον, εξασφαλίζεται η αύξηση στην απασχόληση υψηλού επιστημονικού επίπεδου
ανθρωπινού δυναμικού και αύξηση των εσόδων των Οργανισμών και των λοιπών Φορέων
που θα χρησιμοποιηθούν σε ερευνητικές δράσεις.
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Τόνωση της Ασφαλιστικής Αγοράς
Διαβούλευση με όλους τους Φορείς του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, ήτοι :
(α) Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος,
(β) Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών,
(γ) Επικουρικό Κεφάλαιο,
(δ) Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης,
(ε) Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος,
(στ) Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών,
(ζ) Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος,
(η) Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων,
(θ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων,
(ι) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων,
(κ) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων,
(λ) Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος,
αλλά και με τον εξειδικευμένο, επιστημονικό Κλαδικό Τύπο, για την αντιμετώπιση των
ειδικότερων ζητημάτων της κρίσης που έχουν επηρεάσει την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά
αφού, σε αντίθεση με τις Τράπεζες, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες αδικήθηκαν από την
Πολιτεία και δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ ενισχύσεων και πακέτων στήριξης, ούτε ακόμη σε
σχέση με τις ζημίες που υπέστησαν λόγω της συμμετοχής τους στο PSI, παρότι ο κλάδος
απασχολεί δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους, συνεργάτες και διαμεσολαβούντες, συντηρεί και
συνεισφέρει στο εισόδημα χιλιάδων γιατρών, κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, δικηγόρων,
συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, συνεργείων και πραγματογνωμόνων και, παρά
το μικρό της μέγεθος σε σχέση με την ενιαία ασφαλιστική αγορά της ΕΕ, καταβάλλει περί
τα 3 ΔΙΣ ευρώ αποζημιώσεων ετησίως, καλύπτοντας με τα ίδια και τα αποθεματικά του
κεφάλαια, το έλλειμμα εξασφάλισης της ζωής, της υγείας και του εισοδήματος του Πολίτη,
από την κατάρρευση του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης και τη συρρίκνωση των
κοινωνικών παροχών.
Λήψη στοχευμένων μέτρων για την αναδιάρθρωση και την επίλυση των ενδογενών
προβλημάτων που αφορούν την εφαρμογή του Solvency II και την εποπτεία από την ΤτΕ.
Μελέτη, βελτίωση και σταδιακή επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του αρνητικού
περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ειδικότερα δε οι
Ελληνικές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα με τα ανασφάλιστα οχήματα, την
πολλαπλότητα των εποπτικών μηχανισμών του κλάδου, τον κίνδυνο των τιμολογιακών
παρεμβάσεων και στρεβλώσεων στα προγράμματα Υγείας, τον σημαντικό περιορισμό των
ήδη χαμηλών φορολογικών κινήτρων για τις ασφαλίσεις συντάξεων, των προβλημάτων
βιωσιμότητας των Επικουρικών Κεφαλαίων του κλάδου,
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των επιπτώσεων από την

εθελοντική συμμετοχή του κλάδου στο PSI, της ουσιαστικής αντιμετώπισης της μάστιγας
της ασφαλιστικής απάτης και της ανάγκης για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που έπρεπε να
έχουν γίνει εδώ και χρόνια, με άμεση νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα του
προσδιορισμού της ηθικής βλάβης με αντικειμενικά κριτήρια.
Λήψη μέτρων και παροχή ουσιαστικών κινήτρων, για την αντιμετώπιση του ζητήματος της
συρρίκνωσης του αριθμού των 14.700 Διαμεσολαβούντων του κλάδου, ήτοι των Μεσιτών
Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών,
χωρίς να συνυπολογίζονται οι Τραπεζικοί Υπάλληλοι του Bancassurarnce αφού, σύμφωνα
με τις κλαδικές μελέτες, σε λίγα χρόνια κινδυνεύουν να έχουν εξαφανιστεί από την αγορά
οι μισοί, τη στιγμή που οι κωδικοί τους στις περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες
μειώνονται σταθερά την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα αυτές να ωθούνται στην
αναζήτηση νέων, εναλλακτικών δικτύων διανομής.
Λήψη στοχευμένων μέτρων στον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτων, για τη διευκόλυνση
των Διαμεσολαβούντων ως προς τη είσπραξη των ασφαλίστρων αυτοκινήτων, την
προσαρμογή

στα

νέα

μέτρα

είσπραξης

και

παροχή

κινήτρων

και

σύγχρονων

χρηματοδοτικών και χρηματοοικονομικών εργαλείων στις ασφαλιστικές εταιρείες και τους
διαμεσολαβούντες, για την ουσιαστική αντιμετώπιση και επίλυση του χρόνιου ζητήματος
των συσσωρευμένων χρεωστικών υπολοίπων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών των
λογαριασμών ασφαλίστρων.
Επίλυση του ζητήματος των αθέμιτων πρακτικών, που φτάνουν μέχρι την καταστρατήγηση
της κείμενης νομοθεσίας, στην προσπάθεια διασποράς παραπλανητικών ειδήσεων και
πληροφοριών καθώς και απειλών προς τους Διαμεσολαβούντες και τους Ασφαλισμένους,
ιδιαίτερα δε στο πρόβλημα της αποστολής επιστολών ακύρωσης ασφαλιστηρίων
συμβολαίων, τα οποία οι ασφαλιζόμενοι έχουν πληρώσει και διατηρούν στην κατοχή τους,
με το πρόσχημα της διακοπής συμβάσεων συνεργασίας με τους διαμεσολαβούντες που
εργάστηκαν για τη σύναψη των ασφαλιστηρίων αυτών συμβολαίων.
Επίλυση και νομοθετική διευθέτηση όλων των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και
αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των παραδοσιακών ασφαλιστικών δικτύων, σχετικά με
τα ζητήματα της διαδικτυακής ασφάλισης και του bankassurance.
Αποκατάσταση της αστοχίας της ΔΕΙΑ (ΤτΕ) και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή,
σχετικά με το ζήτημα των δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ως προς τους Διαμεσολαβούντες
και, ειδικότερα, ως προς την ενεργοποίηση των σπουδαίων λόγων διακοπής και
καταγγελίας των συμβάσεών τους.
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Μίσθωση Λιμένων και Ναυπηγείων
Μακροχρόνια

μίσθωση

και

παραχώρηση

λιμένων

και

ναυπηγείων,

με

άμεση

προτεραιότητα τη μίσθωση εμπορικών ή μη εγκαταστάσεων, όχι μόνο με το σκοπό της
απόκτησης

εσόδων, αλλά με απώτερο στόχο την εκμετάλλευση της ευρύτερης

γεωπολιτικής στρατηγικής και τις νέες διεθνείς συμμαχίες που αναπτύσσονται στην
περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με γνώμονα τη διαφύλαξη και προώθηση των
Εθνικών Συμφερόντων και τη δημιουργία συνεργιών με τις ισχυρότερες οικονομίες του
πλανήτη.
Οι συμβάσεις αυτές μπορούν να αποφέρουν στην Ελλάδα άμεσα έσοδα Προϋπολογισμού
100-120 ΔΙΣ ευρώ, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τη δυνατότητα τιτλοποίησής τους.



Ενεργειακή Απεξάρτηση
Διαχωρίζουμε την θέση μας από το Πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ».
Δεν θα επιτρέψουμε την υφαρπαγή 200.000 στρεμμάτων παραγωγικής γης από
αλλοδαπούς, δήθεν στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι έχουν ως μοναδικό σκοπό να
στερήσουν την πρωτογενή παραγωγή από τους Έλληνες πολίτες και να τους εξαναγκάσουν
να εισάγουν αγροτικά προϊόντα αλλά και να επωμισθούν το παράλογο κόστος
χρηματοδότησης των ΑΠΕ, από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
Αρνούμαστε να σπαταλήσουμε κεφάλαια του ΕΣΠΑ για να επιδοτήσουμε καθαρά
αλλοδαπές επενδύσεις, εξοφλώντας τα τιμολόγια των αλλοδαπών προμηθευτών και
μεταφέροντας τις εκταμιεύσεις του ΕΣΠΑ στις Τράπεζες τους στο εξωτερικό και, κατά
κύριο λόγο, στη Γερμανία ενώ, στην περίπτωση που το έργο υλοποιηθεί, η διασύνδεση του
έργου «ΗΛΙΟΣ» με την Ευρώπη (καλώδιο) δε θα επιτρέψουμε να συμπεριλάβει τη
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης με πυρηνική τεχνολογία από την Τουρκία ή
άλλη χώρα της Ασίας, προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η λειτουργία του.
Ειδικότερα σήμερα που η Γερμανία επιχειρεί μέσα από τη Δανειακή Σύμβαση να
οικειοποιηθεί το Φωτοβολταϊκό Ενεργειακό απόθεμα της Ελλάδας, με τη δέσμευση πως,
το Πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ», ύψους 20 δις και με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, να
συμπεριληφθεί στην αποπληρωμή των νέων δανείων.
Αρνούμαστε να χρηματοδοτήσουμε με Ελληνικά Κεφάλαια (ΕΣΠΑ) την κατασκευή ενός
έργου που στοχεύει στην ενεργειακή απεξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό
αέριο, με τα Ελληνικά έσοδα να αποδίδονται στη Γερμανία και στην Τρόικα, έναντι
αποπληρωμής δανείων.
Με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη και
άλλες φθηνές πηγές παραγωγής ηλεκτρισμού (γεωθερμία, κ.α.) θα μειωθεί ο βαθμός
ενεργειακής εξάρτησης μέχρι την έναρξη εκμετάλλευσης του Ελληνικού φυσικού αερίου.
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Περαιτέρω, η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη
ή/και πετρέλαιο, με εγκατάσταση φίλτρων διακράτησης εκπεμπόμενων σωματιδίων, καθώς
και

μέσω

εκσυγχρονισμού

των

μηχανολογικών

εγκαταστάσεων

προκειμένου

να

μετατραπούν σε εγκαταστάσεις συνδυασμένου κύκλου, θα συμβάλλει στην μείωση των
εκπεμπόμενων ρύπων και την απομείωση της επιβάρυνσης εξαγοράς τους από τη ΔΕΗ,
βελτιώνοντας κατ'αυτόν τον τρόπο και τα οικονομικά της αποτελέσματα.
Το σύνολο του δικτύου διανομής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα
αναβαθμιστεί βάσει των νέων δεδομένων παραγωγής, ώστε να καταστεί εφικτή η πλήρης
κάλυψη της Ελληνικής επικράτειας και η πρόσβαση όλων σε φθηνή ενέργεια. Στο πλαίσιο
αυτό, θα ξεκινήσουν διαδικασίες διασύνδεσης των νησιών που σήμερα δεν είναι
διασυνδεδεμένα στο δίκτυο κορμού της χώρας.



Υπηρεσία Προληπτικής Συμβουλευτικής Παρέμβασης Επιχειρήσεων
Σύσταση

ειδικής

υπηρεσίας

για

την

παροχή

υπηρεσιών

ειδικής

προληπτικής

συμβουλευτικής υποστήριξης της λειτουργίας των επιχειρήσεων, προκειμένου να
αποφεύγονται τα φαινόμενα συσσώρευσης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που
είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν, τη διερεύνηση των συνθηκών και των συναλλαγών από
τις οποίες αυτές δημιουργούνται, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις
για την αποφυγή των συναλλαγών με οργανωμένα κυκλώματα φοροδιαφυγής, έκδοσης
ακάλυπτων επιταγών, πλαστών και εικονικών τιμολογίων, προκειμένου να προστατεύεται
η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.



Συμμετοχή Τραπεζών στην Καταπολέμηση του Οικονομικού Εγκλήματος
Συμμετοχή των εμπορικών Τραπεζών σε προγράμματα φορολογικής μεταρρύθμισης,
αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, έναντι αμοιβής με ειδικά μπόνους επίτευξης στόχων (Success
Fees), σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το ΣΔΟΕ και την
Οικονομική Αστυνομία.



Καθιέρωση Αμυντικής Χορηγίας
Καθιέρωση του θεσμού της Αμυντικής Χορηγίας από την Ομογένεια ή επιφανείς Έλληνες
Επιχειρηματίες της χώρας και του εξωτερικού, με σκοπό την συγκέντρωση κεφαλαίων, τα
οποία θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος
και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση αμυντικών προμηθειών.
Τα ποσά της Χορηγίας θα είναι αφορολόγητα και θα εκπίπτουν στο σύνολό τους (100%)
από τα φορολογητέα έσοδα χρήσεως των Χορηγών.
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Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό που θα διατίθεται σε Χορηγία υπερβαίνει το
συνολικό φόρο εισοδήματος του Χορηγού κατά την τρέχουσα χρήση, το υπερβάλλον θα
μεταφέρεται στην επόμενη χρήση και θα εγγράφεται ως προκαταβολή φόρου
εισοδήματος.



Καθιέρωση Τραπεζικής Χορηγίας
Καθιέρωση του μέτρου της Χορηγίας από τα Τραπεζικά Ιδρύματα και τους λοιπούς
Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.
Το μέτρο θα αφορά όλα τα ποσά που θα διαθέτουν ελεύθερα και σύμφωνα με τις
οικονομικές δυνατότητές τους, οι Τράπεζες και οι επιχειρήσεις του ευρύτερου
Χρηματοοικονομικού χώρου, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σε ειδικό λογαριασμό που θα
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα χρηματοδοτεί αποκλειστικά την κάλυψη των
αναγκών του προϋπολογισμού των Σωμάτων Ασφαλείας για υλικοτεχνική υποδομή και
εξοπλισμό.
Τα ποσά της Χορηγίας θα είναι αφορολόγητα και θα εκπίπτουν στο σύνολό τους (100%)
από τα φορολογητέα έσοδα χρήσεως των Χορηγών.
Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό που θα διατίθεται σε Χορηγία υπερβαίνει το
συνολικό φόρο εισοδήματος του Χορηγού κατά την τρέχουσα χρήση, το υπερβάλλον θα
μεταφέρεται στην επόμενη χρήση και θα εγγράφεται ως προκαταβολή φόρου
εισοδήματος.



Έλεγχος Επιτοκίων, Χρεώσεων και Αμοιβών Τραπεζικών Ιδρυμάτων
Καθιέρωση τακτικών ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις υπηρεσίες των
αρμόδιων Υπουργείων, για τα επιτόκια, τις χρεώσεις, τις προμήθειες και τα κάθε φύσης
έξοδα και τις αμοιβές διαμεσολάβησης που καλούνται να καταβάλλουν καταθέτες και
δανειολήπτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, στις εμπορικές Τράπεζες.
Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να είναι αναλογικά της υπηρεσίας και του εύλογου κόστους
χρήματος και κάθε υπέρβαση θα τιμωρείται με αυστηρές ποινές (πρόστιμα) και διοικητικές
κυρώσεις.



Ηλεκτρονική Διασύνδεση Τραπεζών και Φορέων του Δημοσίου
Διασύνδεση των κεντρικών τραπεζικών συστημάτων των εμπορικών τραπεζών, της ΔΙΑΣ
Α.Ε., των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, και των λοιπών ιδρυμάτων πληρωμών με τα
πληροφορικά συστήματα των Δικαστηρίων, Εισαγγελιών, Εφοριών, Ασφαλιστικών
Ταμείων και Υπουργείων, με σκοπό την on line αναζήτηση εγγράφων (πιστοποιητικά,
νομιμοποιητικά και άλλα δικαστικά ή διοικητικά έγγραφα), που απαιτούνται, σύμφωνα με
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το Νόμο, από τις τράπεζες, για την εκτέλεση των εργασιών τους και την παροχή των
αντίστοιχων υπηρεσιών τους πελάτες τους, προκειμένου να μην επιβαρύνεται με την
αναζήτηση των εγγράφων αυτών ο πολίτης, με στόχο τη μείωση του κόστους
διεκπεραίωσης της συναλλαγής και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
κερδοφορίας του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.



Καταγραφή, Έλεγχος και Φορολόγηση Έργων Τέχνης
Νομοθετική ρύθμιση για τη σύσταση ειδικού κλιμακίου ελέγχου των ιδιοκτητών Έργων
Τέχνης.
Όλα τα φορολογούμενα στην Ελλάδα φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα υποχρεούνται να
δηλώνουν αναλυτικά, με πλήρες ιστορικό απόκτησης και κάθε νομιμοποιητικό τίτλο και
φορολογικό παραστατικό που έχουν στην κατοχή τους, τη νόμιμη κυριότητα του έργου.
Στη δήλωση, ο νόμιμος κάτοχος θα δηλώνει την αξία κτήσης του έργου και οι φορολογικές
αρχές θα καθορίζουν με ειδικούς πίνακες την υπεραξία, η οποία θα φορολογείται με
χαμηλό φορολογικό συντελεστή, αντίστοιχο του ΕΤΑΚ.
Ταυτόχρονα, οι καλλιτέχνες και οι αίθουσες τέχνης (γκαλερί) θα έχουν την υποχρέωση να
αναγράφουν στην φορολογική τους δήλωση και σε ειδικό πίνακα αυτής, τα πλήρη στοιχεία
ταυτοποίησης των αγοραστών καθώς και το τίμημα πώλησης του έργου.
Όποιο έργο δεν δηλώνεται δεν θα μπορεί να μεταβιβάζεται νόμιμα.
Η υπεραξία θα βαρύνει και τους τυχόν κληρονόμους.
Η διαδικασία θα ισχύει για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, Ιδιωτικού και Δημοσίου
Δικαίου.



Φορολόγηση Ευρεσιτεχνιών και Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Νομοθετική ρύθμιση για την καθιέρωση Ειδικής Φορολογικής Κλίμακας φυσικών και
νομικών προσώπων με μόνιμη κατοικία και φορολογική έδρα στην Ελλάδα, κατόχων
ευρεσιτεχνιών και κάθε είδους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ως εξής :
(α) Συντελεστής 5% επί των καθαρών εσόδων των αδειών για χρήση εντός Ελλάδος,
(β) Συντελεστής 10% επί των καθαρών εσόδων των αδειών για χρήση εκτός Ελλάδος και
(γ) Ενιαίος Συντελεστής 5% επί των καθαρών εσόδων για όλα τα φορολογούμενα φυσικά
και νομικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους στην Ελλάδα, με την
προϋπόθεση να φορολογούνται στην Ελλάδα για το σύνολο των πνευματικών και των
λοιπών αποκλειστικών παγκοσμίων δικαιωμάτων τους.
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Ειδικό Φορολογικό Καθεστώς Νησιών Αιγαίου
Πέραν της πρόβλεψης διατήρησης χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά, ειδική νομοθετική
ρύθμιση για τη θέσπιση ειδικού φορολογικού καθεστώτος σε όλα τα νησιά της
παραμεθορίου για τις εταιρίες που θα μεταφέρουν εκεί τη φορολογική τους έδρα για
τουλάχιστον 10 έτη και με την υποχρέωση της κατ’ ελάχιστον πρόσληψης του 50% του
προσωπικού τους από Έλληνες.
Υποχρεωτική τήρηση του συνόλου των νομιμοποιητικών και φορολογικών ηλεκτρονικών
αρχείων των ανωτέρω εταιριών, κατ’ αποκλειστικότητα στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.



Φορολόγηση Φυσικών Προσώπων του Εξωτερικού
Νομοθετική ρύθμιση για τη φορολόγηση στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα
φορολογίας εισοδήματος, κάθε φυσικού προσώπου που διαμένει αποδεδειγμένα στην
Ελλάδα για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 90 ημερολογιακών ημερών κατ’ έτος, ακόμη
και στην περίπτωση που φορολογείται εκτός Ελλάδος, στα πλαίσια των διμερών
συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων.
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