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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Σπλάληεζε κε ηνλ πξσζππνπξγό θ. Αληώλε ακαξά πξαγκαηνπνίεζε ζήκεξα ν
πξόεδξνο ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, ζπλνδεπφκελνο
απφ ηνλ Α΄ Αληηπξφεδξν ηεο ΚΔΔΔ θ. Παλαγηψηε Παπαδφπνπιν, Β΄ Αληηπξφεδξν θ.
Ηνξδάλε Τζψηζν, Γ΄ Αληηπξφεδξν θ. Άγγειν Τζαηζνχιε, Γ΄ Αληηπξφεδξν θ. Παχιν
Τνληθίδε, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο ΚΔΔΔ θ. Παλαγηψηε Αγληάδε, ηνλ Αλαπιεξσηή
Γεληθφ Γξακκαηέα Μηράιε Ενξπίδε, ηνλ Οηθνλνκηθφ Δπφπηε ηεο ΚΔΔΔ θ. Γεψξγην
Φνλδξνγηάλλε θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Οηθνλνκηθφ Δπφπηε θ. Ζιία Φαηδερξηζηνδνχινπ,
θαζψο θαη ηνλ Β΄ Αληηπξφεδξν ηνπ ΔΒΔΑ θ. Παχιν Θσκφγινπ, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
θ. Νίθν Σνθηαλφ θαη ηνλ Οηθνλνκηθφ Δπφπηε ηνπ ΔΒΔΑ θ. Δπάγγειν Τζφγε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ν πξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ ηφληζε ζηνλ
πξσζππνπξγφ:
«Κχξηε πξφεδξε,
Πξσηίζησο ζα ήζεια λα ζαο ζπγραξψ γηα ηε κάρε πνπ δψζαηε ζηε Σχλνδν
Κνξπθήο ησλ Βξπμειιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζεηε γηα ηε ρψξα φζν ην δπλαηφλ
πςειφηεξα θνλδχιηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020.
Πηζηεχσ σζηφζν, φηη ππάξρνπλ αθφκε πεξηζψξηα γηα ηελ εηζξνή πξφζζεησλ πφξσλ
απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία πνπ ζα βνεζήζνπλ γηα ηελ επηζηξνθή ηεο ρψξαο ζηελ
αλάπηπμε. Άιισζηε, θχξηε πξφεδξε, νη εηαίξνη καο, πξέπεη λα απνδείμνπλ
εκπξάθησο φηη απνδέρνληαη ηα ιάζε ηνπο, φπσο ήδε έρεη πξάμεη ην ΓΝΤ. Καη ν
πιένλ πξφζθνξνο θαη απνδνηηθφο ηξφπνο γηα λα επαλνξζψζνπλ είλαη αθξηβψο
απηφο. Να εληζρπζεί γελλαία ε ρψξα καο απφ ηα θνλδχιηα ηνπ λένπ ΔΣΠΑ.
Κχξηε πξφεδξε, αθφκε ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηε ζεκεξηλή καο
ζπλάληεζε θαη λα ζαο εθθξάζσ ηελ αηζηνδνμία κνπ γηα ηε ζπλεξγαζία καο απηή. Γηαηί
εκείο νη εθπξφζσπνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ απφ άθξνπ εηο άθξνλ ηεο ρψξαο,
δηαπηζηψλνπκε φηη ηεξείηαη ηελ δέζκεπζε ζαο απφ ην βήκα ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο
Θεζζαινλίθεο ζρεηηθά κε ηηο ηαθηηθέο επαθέο πνπ ζα έρεηε κε ηνπο εθπξνζψπνπο
ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Κνηλφηεηαο. Καη ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη ζα θαλνχκε
εμαηξεηηθά ρξήζηκνη ζηελ ρψξα καο, απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν, γηαηί πξάγκαηη εκείο
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είκαζηε νη άλζξσπνη ηεο αγνξάο πνπ αθνπγθξαδφκαζηε θαη γλσξίδνπκε ηα
πξνβιήκαηα ζπηζακή πξνο ζπηζακή ζε νιφθιεξε ηε ρψξα.
Καη ε δηθή καο γλψζε θχξηε πξφεδξε, δελ πξέπεη λα κέλεη αλεθκεηάιιεπηε. Δκείο δελ
βιέπνπκε κέζα απφ κπσπηθά γπαιηά ησλ πξνζσπηθψλ καο ζπκθεξφλησλ ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Δκείο είκαζηε νη κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο, ζρεδφλ έλα
εθαηνκκχξην ζε αξηζκφ, πνπ απαζρνινχκε ππεξδηπιάζην αξηζκφ εξγαδνκέλσλ.
Καη ηα αλαθέξσ φια απηά, θχξηε πξφεδξε γηα λα ζίμσ ην κείδνλ δήηεκα πνπ
απαζρνιεί ζήκεξα ηελ Δπηκειεηεξηαθή θνηλφηεηα ζηελ ρψξα καο πνπ εθπξνζσπεί
φπσο ζαο πξνείπα ζρεδφλ έλα εθαηνκκχξην κηθξνκεζαίεο θαη βέβαηα νιίγεο
εθαηνληάδεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο.
Γπζηπρψο βξηζθφκαζηε ζην ζηφραζηξν ηεο ηξφηθαο θαη ήδε έρεη δξνκνινγεζεί ν
αθαληζκφο καο. Καη απηφ δελ είλαη κφλν έλα νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα γηα
ηελ ρψξα. Δίλαη πξσηίζησο πνιηηηθφ. Γηαηί νη παξνηθνχληεο ηελ Ηεξνπζαιήκ
γλσξίδνπλ φηη ν δησγκφο ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ δελ απνηειεί εκκνλή ηεο
ηξφηθαο. Δίλαη ν κεγάινο ζηφρνο εγρψξησλ νιηγαξρψλ πνπ αδηαθνξψληαο γηα ην
θαιφ ηεο παηξίδαο, αξέζθνληαη λα παίδνπλ παηρλίδηα επίδεημεο δχλακεο, πνπ ελ ηέιεη
ζα ηνπο απνθέξνπλ θαη κεγαιχηεξα – αζέκηηα ζα έιεγα - θέξδε, κεηαιιάζζνληαο ηε
θπζηνγλσκία ηεο ρψξαο καο.
Πνηα θνηλσλία, φκσο, ζην ζχγρξνλν θφζκν κπνξεί λα επηβηψζεη θαη λα πξννδεχζεη
φηαλ αθαληζηεί ε κεζαία ηάμε, φηαλ εθιείςεη ε κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ
απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηεο;
Ννκίδσ φηη ζα ήηαλ πεξηηηφ λα αλαθέξσ φηη ζην ζχλνιν καο νη έιιελεο κηθξνκεζαίνη
επηρεηξεκαηίεο είκαζηε ππέξκαρνη ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη δελ έρνπκε νπηνπηζηηθέο
ηδέεο. Γελ πηζηεχνπκε ζηνλ θξαηηζκφ θαη ζε κνληέια απνδεδεηγκέλα απνηπρεκέλα.
Πηζηεχνπκε ζηε δχλακε καο, ζηε δχλακε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. Αιιά
πηζηεχνπκε θαη ζηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, πνπ ζήκεξα έρεη
δηαξξαγεί. Κάπνηνη άιινη φκσο καο κάρνληαη.
Καη ζ’ απηή ηε κάρε πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ελαληίνλ καο, ζαο ζέινπκε ζχκκαρν. Καη
είκαζηε νη πνιινί θαη κάιηζηα απφ ηα πιένλ πγηή θνκκάηηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο
νηθνλνκίαο. Καη λα μεθαζαξίζνπκε φηη ζε κηα ρψξα 12 εθαηνκκπξίσλ, φπνπ
εξγάδνληαη ιηγφηεξα απφ ηα 5 εθαηνκκχξηα, ην έλα εθαηνκκχξην κηθξνκεζαίνη
επηρεηξεκαηίεο, θαλέλαο ινγηθφο άλζξσπνο, δελ ζα κπνξνχζε λα ην απνθαιέζεη
ζπληερλία πνπ επηδεηεί ζηήξημε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο.
Αληίζεηα ζπληερλία πνπ δξα κφλν γηα ηα δηθά ηεο νηθνλνκηθά θαη πξνζσπηθά
ζπκθέξνληα είλαη απηνί νη ιίγνη πνπ ζήκεξα φρη κφλν ζπκβνπιεχνπλ ηελ ηξφηθα,
αιιά πιένλ κε ηελ αλνρή θάπνησλ πνιηηηθψλ - αλ φρη κε ηελ ζηήξημε ηνπο - έρνπλ
αλαιάβεη ξφινπο ζεκαληηθνχο ζηηο παξπθέο ηεο θπβέξλεζεο.
Υπνδεηθλχνπλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη επεξεάδνπλ ππνπξγνχο, φπσο αθξηβψο
έγηλε θαη ζηε πεξίπησζε ηεο ξχζκηζεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ θαηάξγεζε
ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Δπηκειεηήξηα.
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Κχξηε πξφεδξε ζαο έρνπκε αλαθέξεη πνιιέο θνξέο κε επηζηνιέο καο, ππνκλήκαηα
θαη δηα δψζεο φια εθείλα ηα αλαγθαία ζηνηρεία θαη ηηο απνδείμεηο φηη ν
Δπηκειεηεξηαθφο ζεζκφο έρεη ιφγν χπαξμεο άθξσο ζεκαληηθφ. Σήκεξα έρεηε
κπξνζηά ζαο ηνπο εθπξνζψπνπο ελφο εθαηνκκπξίνπ θαη πιένλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ, πνπ ζαο δεηνχλ λα ζηεξίμεηε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην ζχλνιν ηεο.
Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα αισζεί απφ κηα κηθξή νκάδα
ηζρπξψλ πνπ ηα ζέινπλ φια. Απνηειεί δήηεκα δεκνθξαηίαο θαη εζηθήο ηάμεο.
Καη γηα λα θζάζσ ζην δηα ηαχηα. Δίλαη αδήξηηε ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο, αλ φρη
απφζπξζεο ηεο πξάμεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ πξναλαγγέιιεη ην ζάλαην
ησλ Δπηκειεηεξίσλ ην 2015. Γηα λα απνδείμνπκε σο ρψξα, φηη κπνξνχκε λα
ππεξαζπηζηνχκε ζεζκνχο απνδνηηθνχο θαη ρξήζηκνπο. Καη ελ ηέιεη λα μερσξίζνπκε
ηα ππνιείκκαηα ηεο ήξαο απφ ην ζηάξη.
Κχξηε πξφεδξε, πιένλ ηνπ κείδνλνο δεηήκαηνο ηεο επηβίσζεο θαη πεξαηηέξσ
αλαβάζκηζεο ηνπ Δπηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ ζα ζέιακε λα επαλέιζνπκε ζηα πάγηα
αηηήκαηα θαη πξνηάζεηο καο, πηζηεχνληαο φηη έζησ θαη ηψξα, ζα ηχρνπλ ηεο
πξνζνρήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηηειείνπ ηεο Κπβέξλεζεο».
Ο πξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ θ. Κ. Μίραινο, παξέδσζε ζηνλ πξσζππνπξγφ
θαη ππφκλεκα κε ηηο ζέζεηο θαη ηηο απφςεηο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία:
Δπηκειεηεξηαθά Θέκαηα:
 Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εγγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζην
Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών θαη ζέζπηζε εηήζηνπ ηέινπο πνπ ζα θαιχπηεη ην
θφζηνο δηαηήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κεξίδαο θάζε ππφρξενπ εγγξαθήο ζην
Γ.Δ.Μ.Ζ.
 πκκεηνρή ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Δπηκειεηεξηαθήο θνηλόηεηαο ζε
επηηξνπέο ησλ Οηθνλνκηθώλ ππνπξγείσλ, πνπ αδηθαηνινγήησο κέρξη
ηψξα έρνπλ απνθιεηζηεί.

Φνξνινγία:
 Καζηέξσζε ζηε θνξνινγία επηρεηξήζεσλ εληαίνπ ζπληειεζηή
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
επηρεηξεκαηηώλ ζε πνζνζηό 20%.


Μείσζε ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ θεξδώλ ζε 50% από 80% πνπ είλαη
ζήκεξα



Μείσζε ησλ ζπληειεζηώλ Φ.Π.Α.



Καηάξγεζε ηνπ αλαρξνληζηηθνύ θώδηθα βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ



Γεκηνπξγία Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Τπνρξεώζεσλ – Διέγρνπ θαη
Κπξώζεσλ



Γεκηνπξγία ώκαηνο Φνξνινγηθώλ Διεγθηώλ
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Έθδνζε Οδεγίαο πξόβιεςεο ηεο ππνρξεσηηθήο γλσζηνπνίεζεο ησλ
πξαγκαηηθώλ ηδηνθηεηώλ ησλ offshore εηαηξεηώλ ζηηο θνξνινγηθέο
Αξρέο ησλ θξαηώλ – κειώλ ηεο Δ.Δ.



Μείσζε θαη απινύζηεπζε ηεο θνξνινγίαο αθηλήησλ



Καλέλαο λένο λόκνο λα κελ ςεθίδεηαη ρσξίο λα ζπλνδεύεηαη από
έθζεζε γηα ηηο επηπηώζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα.

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο:


Υινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ηεο ΚΔΔΔ γηα ξχζκηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ
ησλ επηρεηξήζεσλ, κε θεθαιαηνπνίεζή ηνπο, έσο 31/12/2012, κε
απνπιεξσκή ηξερφλησλ ππνρξεψζεσλ γηα ην 2013 θαη ζηαδηαθή εμφθιεζε
ησλ νθεηιψλ απφ ην 2014 έσο ην 2020.



Μείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαηά 10%, ψζηε λα επλνεζνχλ νη
πξνζιήςεηο.



Μείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαηά 50% ηα ηξία πξώηα ρξόληα, γηα
ηηο λέεο επηρεηξήζεηο.



Μείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηεο άκεζεο θνξνινγίαο θαηά 50%
ηα πξψηα ηξία ρξφληα, γηα επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ λένη θάησ ησλ
30 εηώλ.

Ρεπζηόηεηα:
Όζν νη δηεζλείο αγνξέο ζα παξακέλνπλ θιεηζηέο γηα ηε ρψξα καο, ην πξφβιεκα
ξεπζηφηεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα
ραξαρζεί κηα εζληθή ζηξαηεγηθή, ψζηε λα ζηεξηρζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κε κέηξα
φπσο:
 Ζ κείσζε ηεο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο επηβάξπλζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ.


Δλίζρπζε ησλ πόξσλ απφ ην ΔΣΠΑ θαη επηηάρπλζε ησλ δξάζεσλ
ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ ΔΤΔΑΝ θαη ησλ Τξαπεδψλ.



Καηάξγεζε ηεο εηζθνξάο 0,6% επί ησλ θαηαλαισηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
δαλείσλ θαη 0,12% επί ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ (λ.128/75).



Άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ Τακείνπ Αλάπηπμεο Νέαο Οηθνλνκίαο.



Δλίζρπζε ησλ πόξσλ γηα ηε δξάζε «Δμσζηξέθεηα» ηνπ Οξγαληζκνχ
Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ (ΟΑΔΠ), κέζσ ηεο νπνίαο παξέρεηαη ζε
εμαγσγηθέο ΜκΔ ξεπζηφηεηα κε ρακειά επηηφθηα δαλεηζκνχ.
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Δλζάξξπλζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα παξέρεη ξεπζηόηεηα ζε
επηρεηξήζεηο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνύ Μεραληζκνύ Υξεκαηνδόηεζεο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο Δπελδχζεσλ. Όπνπ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα, λα δαλεηνδνηεζνχλ κε ρακειά επηηφθηα επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ
λα επελδχζνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνπξηζκφ, ηε βηνηερλία, ηε
βηνκεραλία, ηηο ππεξεζίεο, ηηο ππνδνκέο ελέξγεηαο θ.α.



Άκεζε εμόθιεζε ρξεώλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ή παξνρή
αλάινγεο εγγχεζεο πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελέρπξν ζηηο
ηξάπεδεο. Απηνδίθαην ζπκςεθηζκό ησλ νθεηιώλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην
Γεκόζην θαη ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.



Δθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Γεκφζην
νθείιεη λα εμνθιεί ηηο επηρεηξήζεηο ζε έλα δηάζηεκα 30 εκεξψλ, κε εμαίξεζε
ηνπο θνξείο ηεο πγείαο (έσο θαη 60 εκέξεο).



Άκεζε ηαθηνπνίεζε νθεηιώλ ησλ ΟΤΑ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο εληφο έηνπο.



Δπίιπζε ηνπ κείδνλνο ζεκαζία λκο δεηήκαηνο, πνπ αθνξά ηελ θαηάπησζε
ησλ εγγπήζεσλ ηνπ ειιεληθνύ Γεκνζίνπ πξνο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα απφ ηα νπνία έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο, νη
νπνίεο δελ κπνξνχλ ζήκεξα λα απνπιεξψζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο, ιφγσ
νηθνλνκηθήο θξίζεο.

Κξάηνο – Δπηρεηξήζεηο: Καζαξέο ζρέζεηο
 Θέζπηζε «ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο» θαη «ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο»
ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα
ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ελεκεξφηεηαο ηνπο (θνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή θ.ιπ.) θαη
ζα ηηο δηεπθνιχλνπλ λα δηεθπεξαηψλνπλ ηαρχηεξα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο
κε ην Γεκφζην. Υπνρξέσζε απνδνρήο απφ φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο
αηηήζεσλ, εγγξάθσλ θ.ιπ. πνπ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά.


Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε
δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηελ πηνζέηεζε ηεο «ηαπηφηεηαο ηεο
επηρείξεζεο» γηα θάζε λφκηκε ρξήζε, ζε φιεο ηηο ζρέζεηο κε ηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο.



Άκεζε αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απαξραησκέλσλ ή ειιηπψλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ
ειιεληθνχ Γεκνζίνπ.

Βήκαηα γηα ηελ Αλάπηπμε:
 Πιήξεο ηδησηηθνπνίεζε ησλ ΓΔΚΟ πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα.


Βειηίσζε ηνπ Νένπ Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ.
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Δλεξγνπνίεζε ηνπ Νόκνπ γηα ηηο πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνύ
Σνκέα.



Κίλεηξα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ.



πζηεκαηηθή
πεξηνπζίαο.



Μεηαηξνπή ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ιηκαληώλ ηεο ρώξαο ζε πόινπο
ηνπηθήο αλάπηπμεο θαηά ην πξόηππν ηνπ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο»



Απεκπινθή θαη επαλεθθίλεζε ησλ έξγσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ
κεγάισλ Οδηθώλ Αμόλσλ.



Οινθιεξσκέλν πξόγξακκα θαηαζθεπήο ηδησηηθώλ καξίλσλ..



ύγρξνλν κεγάιν εθζεζηαθό θαη ζπλεδξηαθό θέληξν.



Γεκηνπξγία ελόο ηνπιάρηζηνλ Γεκνπξαηεξίνπ Πξντόλησλ Πξσηνγελνύο
Παξαγσγήο αλά πεξηθέξεηα ηεο ρώξαο.



Γεκηνπξγία ώκαηνο Γίσμεο ηνπ Παξαεκπνξίνπ.



Μείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ απαηηνύκελσλ δηαδηθαζηώλ θαη εγγξάθσλ γηα
πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγψλ.



Δπαλεμέηαζε ηνπ θόζηνπο εθηεισληζκνύ.



Δθζπγρξνληζκόο ησλ εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Πξεζβεηψλ ηεο Διιάδαο
ζην εμσηεξηθφ.



Γεκηνπξγία Δκπνξηθνύ Αεξνδξνκίνπ.

θαη

ηνικεξή

αμηνπνίεζε

ηεο

δεκόζηαο

αθίλεηεο

ηήξημε ηνπηθώλ αγνξώλ:
 Απνηειεζκαηηθφηεξε πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ.


Μείσζε Γεκνηηθψλ Τειψλ.



Αληηκεηψπηζε θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ κε ρψξνπο ζηάζκεπζεο,
ζχζηεκα ειεγρνκέλεο ζηάζκεπζεο, αλάπηπμε δηθηχνπ ΜΜΜ ζηαζεξήο
ηξνρηάο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.

Γηεπθόιπλζε ηεο έλαξμεο θαη επέθηαζεο επηρεηξήζεσλ:
 Δλαξκφληζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Φσξνηαμηθψλ (πνπ είλαη ζεζκνζεηεκέλα απφ
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο) κε ηνλ Δζληθό Υσξνηαμηθό ρεδηαζκό θαη ηα Δηδηθά
Πιαίζηα.
 Οινθιήξσζε ηεο εμαγγειζείζαο αλαζεψξεζεο ηνπ Δηδηθνύ Υσξνηαμηθνύ
Πιαηζίνπ γηα ηνλ Σνπξηζκό.
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Θεζκνζέηεζε Δηδηθνχ Φσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηνλ παξάθηην ρώξν θαη
ηνπο νξεηλνύο όγθνπο
Δθπφλεζε δαζνινγίνπ.
Δθπφλεζε Β’ θάζεο Κηεκαηνινγίνπ.

Δλέξγεηα:
 Καηάξγεζε ηεο εηζθνξάο επί ηνπ θχθινπ ησλ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ΑΠΔ.

7

