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Για μια δυναμική,
πράσινη οικονομία
της γνώσης και της καινοτομίας
Η ενημέρωση των πολιτών και η διαφάνεια της κυβερνητικής δράσης αποτελούν έννοιες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες άρρηκτα με τις αρχές και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Πιστεύουμε, όμως, ότι συγχρόνως λειτουργούν και
ως διαδραστικό εργαλείο ―για την πολιτική ηγεσία να λαμβάνει σωστές αποφάσεις έχοντας υπόψη της τη γνώμη
των πολιτών, και για τους πολίτες να νιώθουν ότι είναι πράγματι συνδιαμορφωτές των στρατηγικών σχεδίων της
πολιτείας.
Έντεκα μήνες μετά την εντολή των Ελλήνων να βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση, η χώρα μας βρίσκεται ακόμη
σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Συγχρόνως, όμως, βρίσκεται πλέον και σε φάση υλοποίησης ενός φιλόδοξου
σχεδίου όχι μόνο διάσωσης, αλλά και αλλαγής πορείας. Με προσπάθεια, σκληρή δουλειά, θυσίες και αφοσίωση
στον στόχο ―Πολιτεία και πολίτες― θεωρήσαμε την κρίση ως ευκαιρία να αλλάξουμε το δικό μας παρόν και το
μέλλον των παιδιών μας. Θεωρήσαμε την κρίση ως ευκαιρία όχι μόνον για την αναγκαία δημοσιονομική εξυγίανση,
αλλά και για να διαγνώσουμε τα βαθύτερα αίτιά της, να τα «θεραπεύσουμε» και να θωρακίσουμε την πατρίδα μας
ώστε να μην βρεθεί ποτέ ξανά σε τέτοια θέση.
Γι΄αυτό και οι κύριοι στόχοι της κυβερνητικής μας πολιτικής δεν περιορίζονται στην υλοποίηση του Μνημονίου, αλλά
επεκτείνονται και στη στήριξη της ποιοτικής και αποτελεσματικής παραγωγής στον τόπο μέσα από την προώθηση
επενδύσεων και εξαγωγών και όχι μέσα από μια εφήμερη αύξηση του εισοδήματος τροφοδοτούμενη από καταναλωτικές δαπάνες με δανεικά.
Σ΄αυτό το πλαίσιο δράσης, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας εξ ορισμού έχει επωμιστεί
πολλαπλούς ρόλους, καθώς έχει θέσει και πολλαπλούς στόχους: δυναμική, βιώσιμη οικονομία με αιχμή την πράσινη
ανάπτυξη, αλλά και στήριξη της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, προστασία του Έλληνα πολίτη από πιθανές
καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά, διασφάλιση του εισοδήματος του νοικοκυριού. Μερικές φορές, ίσως, χρειάζεται να επωμιστεί έναν ακόμη ρόλο, αυτόν του ρυθμιστή, καθώς πρέπει να εξισορροπεί τις διαφορετικές επιδιώξεις
μιας πραγματικής οικονομίας, που ζητάει ρευστότητα και άνετη πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, και ενός
χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο είναι πολύ πιο φειδωλό και πάντα θέλει να παίρνει το μικρότερο δυνατό
ρίσκο.
Από την άλλη πλευρά, πάλι, η ανάπτυξη είναι μια διαδικασία εξελικτική, διαδραστική, τα επωφελή αποτελέσματα της
οποίας δεν είναι ορατά σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται, πρώτα από όλα, καλός σχεδιασμός της
στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη των στόχων και ύστερα αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων
αλλά και παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων.
Απαιτείται διαρκής επικοινωνία, συντονισμός, συνέργεια και συστράτευση όλων των δημιουργικών
ομάδων ―Πολιτείας, Επιχειρηματιών, Νοικοκυριών και Χρηματοπιστωτικού Συστήματος― για την επίτευξη των
αναμενόμενων αποτελεσμάτων με όσο το δυνατόν μικρότερο οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
Το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2010 υπήρξε καθοριστικό για το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Έγιναν οι νομοθετικές τομές που είναι η βάση για το κάθε έργο,
εξασφαλίστηκαν οι χρηματοδοτικοί πόροι που είναι απαραίτητοι για κάθε δράση, δημιουργήθηκε το πλαίσιο ασφάλειας
για τον Έλληνα καταναλωτή.
Η διαδρομή που έχουμε ακόμη να διανύσουμε είναι μεγάλη και δύσκολη. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας εξαρτάται κυρίως από τους πολίτες που είναι αποδέκτες αλλά και συμμέτοχοι και συνδιαμορφωτές των πολιτικών μας. Γιατί
η επίτευξη της βιώσιμης οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας αποτελεί εθνικό στοίχημα.
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Πυλώνες Στρατηγικής και Δράσεις
για την Επίτευξη των Στόχων του
Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

1. Φιλικό περιβάλλον προς το επιχειρείν και την οικονομία
Δράσεις προς ολοκλήρωση έως Δεκ. 2010

Δράσεις Ολοκληρωμένες Οκτ. 2009-Σεπτ. 2010
•
•
•
•
•
•

ΕΣΠΑ – Απλοποίηση και Αποκέντρωση (Ν.3840/ 31-3-2010)
Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Εταιριών (Ν. 3853 / 17-6-2010)
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
Επανασχεδιασμός Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Άρση Καμποτάζ στη θαλάσσια κρουαζιέρα (N. 3872/31-8-2010)
Επανασχεδιασμός προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης

3. Επαρκής ρευστότητα στην αγορά
Δράσεις Ολοκληρωμένες Οκτ. 2009-Σεπτ. 2010

• Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης, εγκατάστασης

• Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών

•

•
•

•
•
•
•

και λειτουργίας βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης μεγάλων έργων
(fast track)
Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου για δημιουργία ΒΕΠΕ / εγκατάσταση
επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ
Άνοιγμα αγορών και άρση εμποδίων σε κλειστά επαγγέλματα
Δημιουργία σύγχρονου ενοποιημένου δημοσίου συστήματος
προμηθειών και προώθηση ηλεκτρονικών προμηθειών
Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου Επιτροπής Ανταγωνισμού

2. Επενδύσεις και εξαγωγές: ατμομηχανές της ανάπτυξης
Δράσεις Ολοκληρωμένες Οκτ. 2009-Σεπτ. 2010

(Νόμος 3816 / 26-1-2010)
Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Προγράμματα ΤΕΜΠΜΕ: Χαμηλότοκα δάνεια για κάλυψη δαπανών αγοράς
πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών & Χαμηλότοκα δάνεια
για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Δράσεις προς ολοκλήρωση έως Δεκ. 2010

• Αλλαγή τρόπου υπολογισμού τιμής φαρμάκων. Μείωση τιμής κατά 20%

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων

Δράσεις προς ολοκλήρωση έως Δεκ. 2010

Δράσεις Ολοκληρωμένες Οκτ. 2009-Σεπτ. 2010

• Πενταπλασιασμός απορρόφησης ΕΣΠΑ (πάνω από 15% μέχρι τέλος

2010)
Προώθηση / Επιτάχυνση 12 μεγάλων επενδυτικών έργων
Προκηρύξεις νέων προγραμμάτων για εξωστρέφεια επιχειρήσεων και
καινοτομία (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών - μαρίνες / Θαλάσσιος τουρισμός
(προκήρυξη μελετών διασφάλισης, χρηματοδότησης ΕΣΠΑ)
Ενεργοποίηση Ταμείου Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας (40 εκ. €)
Ενεργοποίηση Ταμείων Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας
(250 εκ.€), Καινοτομίας & Εξωστρέφειας (150 εκ. €) και Δικτύωσης /
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (30 εκ. €)
Ενεργοποίηση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Jeremie) για Ψηφιακή Σύγκλιση
(150 εκ. €)

• Αναβάθμιση και ανασύσταση ΤΕΜΠΜΕ και μετατροπή του σε Ταμείο

4. Στήριξη αγοραστικής δύναμης και χαμηλές τιμές στο ράφι

• Υλοποίηση ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

ύψους 9,2 δισ. €
Τριπλασιασμός απορρόφησης ΕΣΠΑ από 3,5 % στο 10,6 %
(Σεπτέμβριος 2010)
Χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω επενδυτικού νόμου
ύψους 645 εκ. €
Ξεμπλοκάρισμα μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 1 δισ. €
Νέα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα (Πειραιάς, Δυτική Αττική,
Θεσσαλονίκη) – Επανασχεδιασμός 12 υφιστάμενων
Υλοποίηση Ταμείου Jessica για έργα αστικής ανάπλασης
ύψους 258 εκ. €
Δημιιουργία Ταμείου Κεφαλαίου για εξοικονόμηση ενέργειας σε
ιδιωτικές κατοικίες ύψους 396 εκ. €

Δράσεις προς ολοκλήρωση έως Δεκ. 2010

•
•
•

και μείωση δαπάνης μεγαλύτερη από 1 δισ. €
Πάγωμα διδάκτρων για το έτος 2010 - 2011
Δραστική μείωση του χρόνου και του κόστους καταγγελίας της
εμπορικής μίσθωσης από τον μισθωτή
Ρύθμιση για προωθητικές ενέργειες στα σουπερμάρκετ
Λειτουργία παρατηρητηρίου τιμών (τιμές για περισσότερα από 1.000
προϊόντα σε όλη την Ελλάδα)
Λειτουργία παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων

•
•
•
•
•
•

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Ρύθμιση για διαφάνεια στις συναλλαγές προμηθευτών – λιανεμπόρων
Ρυθμίσεις για έλεγχο ενδοομιλικών συναλλαγών
Σύσταση αντιμονοπωλιακής διεύθυνσης στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
Δημιουργία σύγχρονου ενοποιημένου δημοσίου συστήματος
προμηθειών και προώθηση ηλεκτρονικών προμηθειών
Αξίωση αποζημιώσεων από παραβάσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

5. Προστασία του καταναλωτή
Δράσεις Ολοκληρωμένες Οκτ. 2009-Σεπτ. 2010
•

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών (N. 3869/3-8-2010)

Δράσεις προς ολοκλήρωση έως Δεκ. 2010
•
•
•
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Ρυθμίσεις για προστασία από τις εισπρακτικές εταιρίες
Ρυθμίσεις για διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές – Αντιμετώπιση καταχρηστικών
πρακτικών
Ρυθμίσεις για διαφάνεια στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς – Προστασία
ασφαλισμένων
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Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007-2013

Η «ναυαρχίδα» της
αναπτυξιακής πολιτικής
To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ) αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για τη συγκεκριμένη περίοδο υλοποιείται μέσω Τομεακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
Ο προϋπολογισμός που έχει εξασφαλιστεί για τα προγράμματα αυτά ανέρχεται σε 20,4 δισ. ευρώ, με τα οποία θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις μέσω
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής.

Τον Μάιο του 2010
υπογράφηκαν
Επιχειρηματικές
Συμφωνίες Υλοποίησης
με τα αρμόδια
Υπουργεία και
τις Περιφέρειες, και με
τις οποίες εκχωρήθηκαν
7,5 περίπου δισ. ευρώ
στις Περιφέρειες
της χώρας.

Περιεχόμενο ΕΣΠΑ

(με αρμόδιες Αρχές για τη διαχείρισή τους το ΥΠΟΙΑΝ και τις 13 Περιφέρειες).

•
•
•
•
•

ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης
ΠΕΠ Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίων Νήσων
ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
ΠΕΠ Αττικής

««« Η δέσμευσή μας είναι ρητή και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ (ΕΑΠ-ΕΣΠΑ)
σαφής. Δεν θα επιτρέψουμε ξανά
η Περιφέρεια να παραμείνει ο φτωχός
συγγενής στην αξιοποίηση των
κοινοτικών κονδυλίων.
Για τον λόγο αυτό, προχωρήσαμε στην
περιφερειοποίηση του ΕΣΠΑ,
δίνοντας περισσότερες αρμοδιότητες
στις διαχειριστικές Αρχές των
Περιφερειών, οι οποίες γνωρίζουν
καλύτερα τις τοπικές ανάγκες και
ιδιαιτερότητες, και άρα μπορούν
να ιεραρχήσουν με πιο ορθό τρόπο τις
προτεραιότητες κάθε
Περιφέρειας. Στόχος μας να επιτευχθεί
το αυτονόητο.»»»

Στ. Αρναουτάκης,
Υφυπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
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»

Το ΕΣΠΑ αποτελείται από 14 Επιχειρησιακά Προγράμματα (5 περιφερειακά και 9 τομεακά) που έχουν
διαφορετικούς στόχους και δράσεις, αλλά συνεργούν προκειμένου να συμβάλλουν αποτελεσματικά
στην ανάπτυξη της Ελλάδας.

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ (ΠΕΠ-ΕΣΠΑ)

20%

15%

15%

10.6%

»

10%
5%

3.5%

0%
ΟΚΤ.
2009

ΣΕΠΤ.
2010

ΔΕΚ.
2010

»
»

(με αρμόδιες Αρχές για τη διαχείρισή τους υπουργεία)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΥΠΟΙΑΝ)
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ΥΠΟΙΑΝ)
ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΥΠΟΙΑΝ)
ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (ΥΠΟΙΑΝ)
ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΠΕΚΑ)
ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας (ΥΠΥΠ&Δ)
ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση (ΥΠΕΣ)
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Υπ. Εργασίας & Υπ. Υγείας)
ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Υπ. Παιδείας και δια Βίου Μάθησης)

Ενημερωθείτε
Επωφεληθείτε
www.espa.gr

Δεν έχει σημειωθεί ποτέ
στο παρελθόν
παρόμοια πρόοδος στο
ποσοστό απορρόφησης
των κονδυλίων ΕΣΠΑ.

»
»

πρωτοβουλιεσ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
«Νόμος για την αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013»
(Ν. 3840/31-03-2010)
Η μεγάλη καινοτομία στο διαχειριστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ είναι η έννοια της Επιχειρησιακής Πογραμματικής
Συμφωνίας που υπογράφεται μεταξύ του ΥΠΟΙΑΝ, κάθε Περιφέρειας και κάθε αρμόδιου Υπουργείου.

Υλοποίηση με ταχύ ρυθμό των δράσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Τον Οκτώβριο του 2009, το ΕΣΠΑ σημείωνε απορρόφηση περίπου 3,5% και σήμερα παρουσιάζει απορρόφηση
10,6%. Ο στόχος του ΥΠΟΙΑΝ είναι να ξεπεράσει το 15% μέχρι το τέλος του 2010.

Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Υπογράφηκαν οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης με τις Περιφέρειες και εκχωρήθηκαν περίπου 7,5 δισ.
ευρώ από τους πόρους των Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και
οι αντίστοιχες αρμοδιότητες διαχείρισης.

Νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ

Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες επιτεύχθηκε η ανάδειξη και εξειδίκευση, μέσω
του ΕΣΠΑ, των νέων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης, ώστε οι πόροι να κατευθύνονται
σε δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος. Η εξειδίκευση δεν γίνεται μόνο σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας, αλλά και σε επιμέρους τομείς πολιτικής που εξαιρούντο, όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η υγεία, καθώς
και σε επίπεδο συγκεκριμένου έργου με οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό. Έμφαση δίνεται στην προώθηση
προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως στους τομείς
του ψηφιακού σχεδιασμού, της καινοτομίας και τεχνολογίας, και της πράσινης ανάπτυξης.

Σύσταση Ομάδας Εργασίας (Task Force)

Συστάθηκε διυπουργική ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων του ΕΣΠΑ και
σκοπό τον συντονισμό για την αύξηση της απορρόφησης και την εκταμίευση των πληρωμών από τα Διαρθρωτικά
Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

Διασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων για τη χρηματοδότηση του εθνικού σκέλους ΕΣΠΑ
Υπογράφηκε, την 1η Ιουλίου 2010, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η σύμβαση για
τη χρηματοδότηση με 2 δισεκ. ευρώ του εθνικού σκέλους του ΕΣΠΑ με ευνοϊκούς όρους. Η χρηματοδότηση
αφορά μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, περιφερειακά έργα υποδομών, περιβαλλοντικά έργα, δράσεις ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, δράσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας, ψηφιακής σύγκλισης,
έρευνας καθώς και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής JEREMIE και JESSICA.
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Συμπράξεις
Δημόσιου- Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Πώς οι Ιδιωτικές και
οι Δημόσιες Επενδύσεις μπορούν να
λειτουργήσουν συμπληρωματικά

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013

Οι Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις κατά κανόνα μακροχρόνιες,
οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα
με σκοπό την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών.

Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» είναι να αναδείξει τις αναπτυξιακές
κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική οικονομία.

Η νέα ψηφιακή στρατηγική έχει πέντε βασικούς άξονες:
(i) Νέα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
»» Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες
»» Διαφάνεια και έλεγχος στις σχέσεις κράτους - πολίτη
(ii) Ανάπτυξη Ευρυζωνικότητας
»» Αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN)
»» Αύξηση της Ευρυζωνικής διείσδυσης
»» Στόχευση σε απομακρυσμένες περιοχές
(iii) Ανταγωνιστικότητα
»» Κρατικές ενισχύσεις προς όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους για
την αξιοποίηση και ενσωμάτωση Τεχνολογιών Π&Ε

(iv) Νέα Επιχειρηματικότητα
»» Έμφαση στη στήριξη των start ups
»» Επιχειρηματική αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών
»» Συνέργειες με χρηματοπιστωτικούς φορείς
»» Αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
(v) Προσέλκυση Μεγάλων Επενδύσεων
στον χώρο των ΤΠΕ
»» Δημιουργία σύγχρονων τεχνολογικών πάρκων
»» Κίνητρα για clustering επιχειρήσεων Π&Ε
»» Ενθάρρυνση ανάπτυξης πράσινων δράσεων (Green ICT)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
1) Έναρξη καταβολής επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 5,08 εκ. € στις
επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη δράση «e-security». Σε πρώτη φάση,
χρηματοδοτούνται με 1,6 εκ. € 142 επιχειρήσεις.
2) Έγκριση επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού ύψους
32,19 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης «digi-lodge» για την
ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων.
3) Διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την
υπογραφή σύμβασης ύψους 150 εκ €, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση
των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Π&E.
4) 13 νέες προσκλήσεις, 639 εκ €, στοχευμένες ανά τομέα
πολιτικής, για την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ταχύτερα,
αποτελεσματικότερα, με ουσιαστικό σχεδιασμό και συνοχή.

5) Σχεδιασμός κρατικών ενισχύσεων (δράσεων χρηματοδότησης
ιδιωτικών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών), συνολικής δημόσιας δαπάνης 190 εκ €,
από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» σε 4 κατευθύνσεις:
»» Digi-retail: 100 εκ € για στήριξη λιανεμπορίου
»» Digi-content: 25 εκ € για παραγωγή και διάθεση ψηφιακού
περιεχομένου
»» Εγνατία Πληροφορικής ΙΙ: 15 € για τη στήριξη των επιχειρήσεων
Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα
»» Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από
επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 50 εκ €

Οι ρόλοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι
σαφώς καθορισμένοι.
Αρμοδιότητες
δημοσίου τομέα	

Αρμοδιότητες
ιδιωτικού φορέα

• Καθορισμός γενικού
πλαισίου δράσης
• Αξιολόγηση προτάσεων
του ιδιωτικού φορέα
• Υποστήριξη
εκτέλεσης έργου
• Παρακολούθηση
υλοποίησης
• Τήρηση συμβατικών
υποχρεώσεων
του ιδιωτικού φορέα		

• Εκπόνηση
απαραίτητων μελετών
• Κατασκευή έργου
• Εξασφάλιση
της απαιτούμενης
χρηματοδότησης
• Συντήρηση, διαχείριση,
λειτουργία έργου
• Επιστροφή έργου
στο δημόσιο μετά
τη λήξη της σύμβασης

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες έργων ΣΔΙΤ,
ανάλογα με το είδος και το αντικείμενο της σύμπραξης,
καθώς και το είδος και το μέγεθος της εμπλοκής 		
του ιδιωτικού τομέα:
• Έργα ανταποδοτικά, δηλαδή έργα ή υπηρεσίες
για τη χρήση των οποίων μπορεί να καταβληθεί
σχετικό αντίτιμο άμεσα από τον καταναλωτή-χρήστη,
όπως είναι αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, μαρίνες,
διαχείριση απορριμμάτων, κ.ά.
• Έργα που αποπληρώνονται από το δημόσιο, δηλαδή
έργα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους πολίτες
αλλά το κόστος λειτουργίας τους επιβαρύνει 			
το δημόσιο, όπως για παράδειγμα τα έργα κοινωνικών
υποδομών.

Παρότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για τις ΣΔΙΤ
είναι καλό, η εφαρμογή του δεν απέδωσε
τα αναμενόμενα 5 χρόνια μετά. Ενώ φαινόταν ότι
υλοποιούνται έργα ΣΔΙΤ ύψους 5,7 δισ. ευρώ, σήμερα,
μόνον 1 από αυτά τα έργα (7 πυροσβεστικοί σταθμοί)
προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ βρίσκεται σε φάση
υλοποίησης.

6) Χρηματοδότηση φορητού μαθητικού H/Y (55 εκ €).
Νέα πολιτική ΣΔΙΤ
Κύριοι στόχοι της νέας πολιτικής ΣΔΙΤ
Εξασφάλιση χρηματοδότησης των έργων

Στέρεη χρηματοδοτική βάση διότι:

• Ενεργοποιείται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως χρηματοδότης των έργων.
• Ενεργοποιείται το πλαίσιο αξιοποίησης κοινοτικών πόρων σε έργα ΣΔΙΤ (JESSICA)

Ειδικά
Αναπτυξιακά Προγράμματα
Δίνεται νέα διάσταση στα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα που τα
αναδεικνύει ως εργαλεία αντιμετώπισης ειδικών αναπτυξιακών αναγκών
συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, στην περιφέρεια
αλλά και στις μεγάλες πόλεις. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2010 έχουν
προωθηθεί 8 νέα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα ύψους άνω των 2 δισ.
ευρώ, με πόρους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και
με στοχευμένη χρήση εθνικών πόρων.

Δράσεις για την επίτευξη των στόχων ΣΔΙΤ

για έργα αστικής ανάπλασης. (Ήδη εκχωρήθηκαν πόροι ύψους 260 εκ. ευρώ).
• Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου κατά την περίοδο κατασκευής
για τα ανταποδοτικά αναπτυξιακά έργα (μέσα είτε από τους πόρους του ΕΣΠΑ είτε
από τους εθνικούς πόρους).

Εισάγεται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναπτυξιακής παρέμβασης με
ενισχυμένο σύστημα διοίκησης που εξασφαλίζει τη διαφάνεια και
την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, σε διαβούλευση με την τοπική
κοινωνία. Εξασφαλίζεται, επίσης, συνεργασία μεταξύ όλων των
συναρμόδιων φορέων χρηματοδότησης και συνέργεια των χρηματοδοτικών
εργαλείων, όπως Διαρθρωτικών Ταμείων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Δημοπράτηση των ώριμων έργων από αυτά που
είχαν ενταχθεί

• Δημοπρατούνται σε ορίζοντα δύο ετών 22 έργα ΣΔΙΤ (ειδικότερα στους τομείς της σχο-

Αξιολόγηση και επιλογή νέων έργων

• Προετοιμάζεται η εκπόνηση ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης για την

λικής στέγης, της διαχείρισης απορριμμάτων, των φοιτητικών εστιών, των μεταφορών,
της πληροφορικής, καθώς και έργα στέγασης υπηρεσιών και εκπαιδευτικών κέντρων
της πυροσβεστικής και ελληνικής αστυνομίας) προϋπολογισμού περίπου 2 δισ. ευρώ και
με χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους σε όλες τις φάσεις, από την επιλογή Συμβούλου
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης (ήδη βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία υποβολής
δεσμευτικών προσφορών 2 έργα ΣΔΙΤ σχολικών υποδομών για την Αττική). Ειδικότερα
για το 2010, και μέχρι το τέλος τους έτους, θα προκηρυχθούν έργα ύψους 500 εκ. ευρώ
περίπου.
ανάπτυξη λιμενικών υποδομών, την εξυπηρέτηση θαλάσσιου τουρισμού και την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας υψηλού οικονομικού επιπέδου,
μειωμένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, μεγάλης διάρκειας τουριστικής περιόδου,
αυξημένα πολλαπλασιαστικά οφέλη).

Σύναψη διεθνών συνεργασιών
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Στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα για την ανάπτυξη του δικτύου συνεργασίας
και διάχυσης τεχνογνωσίας για τις Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα στην περιοχή
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. Υποστήριξη των κεντρικών
μονάδων ΣΔΙΤ στην ευρύτερη περιοχή για την ανάπτυξη έργων ΣΔΙΤ. (Ήδη υπάρχει
πολύ γόνιμη συνεργασία με την Κροατία.)
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Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Προσωπικών και
Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ν. 3853/17-07-2010)

Το σύνολο των γραφειοκρατικών διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων
μειώνεται σε 1 μόνο βήμα από 15 που είναι σήμερα,
και ο χρόνος που απαιτείται
σε 1 ημέρα από 38 που είναι σήμερα.

Τέλος η γραφειοκρατία
Ο Νόμος Απλοποίησης Διαδικασιών Σύστασης Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιριών αποτελεί την αρχή μιας μεγάλης μεταρρυθμιστικής
προσπάθειας με βασικό στόχο να βελτιώσει δραστικά το επιχειρηματικό περιβάλλον, να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και να καταστήσει τη χώρα μας
ελκυστικό προορισμό για επενδυτικά κεφάλαια, ώστε να δημιουργηθεί πλούτος και να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας.
Πρωταρχικός στόχος του νόμου είναι με τη θέσπιση υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shops) η ίδρυση όλων των μορφών των εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ. ΕΠΕ και
ΑΕ), η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας των ετιαρειών με την ελαχιστοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται.
Συγχρόνως, προωθούνται η αναμόρφωση του υφιστάμενου θεσμικού και νομικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, ώστε να
μειωθεί το διοικητικό κόστος και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης μεγάλων έργων (fast track)
για να δημιουργηθεί κλίμα προσέλκυσης μεγάλων επενδύσεων.

Μπορώ να ιδρύσω
γρήγορα και φθηνά μια επιχείρηση.
Μπορώ να επενδύσω στην Ελλάδα!

Τέσσερις είναι οι μεγάλες τομές,
που εισάγει ο νόμος:

««« Ολοκληρώνοντας τις τρεις μεγάλες τομές -απλούστευσης διαδικασιών σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων -μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει μια μεγάλη απλούστευση διαδικασιών, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, να
μπορούν να γίνουν επενδύσεις, διότι αυτή την στιγμή για να κάνει κάποιος επένδυση στην Ελλάδα, είναι ήρωας.»»»

Λούκα Τ. Κατσέλη, Υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

29 Απριλίου 2010, 13:19 |
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
(Β.Ε.Α.)

«««
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας,
ήδη προ πολλών ετών, έχει καταθέσει
αρμοδίως τις θέσεις και προτάσεις του
για την καθιέρωση Γενικού Μητρώου
Επιχειρήσεων και τον ορισμό των
Επιμελητηρίων, ως «υπηρεσίες μιας
στάσης». Συνεπώς, κάθε σχετική
νομοθετική ρύθμιση μας βρίσκει
καταρχήν σύμφωνους και πρόθυμους για
κάθε μορφής συμβολή μας, στο πλαίσιο

του θεσμικού μας ρόλου.
Το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου θεωρούμε
ότι είναι ίσως η τελευταία «ευκαιρία»,
η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά
από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
προκειμένου: να εκσυγχρονιστεί το
κατακερματισμένο και με πολλαπλά
προβλήματα επικαλύψεων Μητρώο
των φυσικών και νομικών προσώπων
των επιχειρήσεων – μελών των
Επιμελητηρίων, να καταστεί αξιόπιστο
και προσβάσιμο από όλες τις Υπηρεσίες
και να γίνει ουσιαστική απλοποίηση των
διαδικασιών σύστασης των εταιρειών.

1. Θεσπίζεται η λειτουργική έννοια της υπηρεσίας μίας στάσης για τις επιχειρήσεις
και έτσι απλοποιούνται δραστικά, με 1 βήμα και σε 1 ημέρα, οι διαδικασίες
σύστασης επιχειρήσεων, αλλά και μειώνεται το σχετικό κόστος κατά ποσοστό
μεγαλύτερο του 70%.

4. Με τη νέα διαδικασία ίδρυσης απλοποιείται και γίνεται πιο αποτελεσματικός
ο έλεγχος για τη διασφάλιση της νομιμότητας στη λειτουργία της ιδρυόμενης
επιχειρηματικής οντότητας.
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29 Απριλίου 2010, 17:03 | V.

Επιτέλους μπορείς να γίνει πράξη αυτό
που συζητάμε εδώ και χρόνια. Αυτές οι
διατάξεις νόμου, όταν ψηφιστούν, θα
πρέπει να προσαρμοστούν και να ισχύουν
και για τα φυσικά πρόσωπα.

Από τους καλύτερους και πιο
προοδευτικούς νόμους που θα
περάσει η κυβέρνηση για το καλό της
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Θα
ήθελα να ζητήσω την όσο πιο γρήγορη
έναρξη ισχύος. Έχει σημασία!

«««

»»»

«««

»»»

»»»

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία
φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
στην Ελλάδα.

Με την εφαρμογή του νόμου:

2. Καθιερώνεται η ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων 			
της νεοϊδρυόμενης επιχείρησης και η δημοσίευσή τους 				
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

3. Καθιερώνεται στη βάση της ανταποδοτικότητας Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους
Σύστασης Εταιρείας, που αντικαθιστά όλα τα επιμέρους τέλη και τις
εισφορές της υπάρχουσας διαδικασίας. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους
Σύστασης Εταιρείας, καθώς και ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου,
εισπράττονται από τις υπηρεσίες μίας στάσης.

26 Απριλίου 2010, 09:06 | Χ. Γ.

•

Επιτυγχάνεται άμεση βελτίωση των όρων ανταγωνιστικότητας της χώρας
αναφορικά με την προσέλκυση άμεσης εισροής επενδύσεων.

•

Ανέρχεται κατά 97 θέσεις η χώρα μας στον δείκτη «starting a business» και θα
συγκαταλέγεται στις 43 πιο ευέλικτες οικονομίες.

•

Ανέρχεται κατά 19 θέσεις η χώρα μας στον δείκτη μέτρησης 				
της ανταγωνιστικότητας «doing business» της Παγκόσμιας Τράπεζας		
(από θέση 109 σε θέση 90).
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Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (ΝΑΝ) αποτελεί βασικό εργαλείο προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων και
επικεντρώνεται στη στήριξη της ποιοτικής και αποτελεσματικής παραγωγής στη χώρα μας.
Δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδύσεων προωθώντας ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο
και επιπλέον εισάγει πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες υπηρετούν
τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια και προάγουν την αξιοπιστία στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που προάγει ο ΝΑΝ για την προώθηση
της ισόρροπης ανάπτυξης στη χώρα δίνει έμφαση σε:
•
•
•
•

ανταγωνιστικότητα
ποιότητα
εξωστρέφεια
καινοτομία

• παραγωγική
αναδιάρθρωση
• πράσινη επιχειρηματικότητα
• περιφερειακή σύγκλιση

Κριτήρια αξιολόγησης του 					
Αναπτυξιακού Αποτελέσματος

ποιότητα, εξωστρέφεια
50%

Αναδιάρθρωση Απασχόληση &
ισόρροπη ανάπτυξη
20%

Για την επίτευξη της περιφερειακής
σύγκλισης ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
• Κατανέμει εξαρχής τους πόρους σε καθεμία από τις περιφέρειες,
πράγμα που σημαίνει ότι η κάθε περιφέρεια έχει ετησίως έναν προϋπολογισμό
για να διαχειριστεί.
• Παρακρατά ένα ποσό από τον ετήσιο προϋπολογισμό που θα εξισορροπεί «αδικίες»
του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.).

Τι γίνεται με τα επενδυτικά σχέδια
από τον προηγούμενο Επενδυτικό Νόμο
Δεν θα σταματήσει η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων από τον προηγούμενο Επενδυτικό Νόμο και
για τα επόμενα 3 χρόνια, αλλά με φθίνοντα ρυθμό. Η χρηματοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια του νέου
Αναπτυξιακού Νόμου θα αρχίσει το 2011 και θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα 4-5 χρόνια με συγκριτική
αξιολόγηση και νέες διαδικασίες.
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Αποκλεισ
ποκλεισµµός
πολλών κλάδων
της οικονοµ
οικονοµία
ίαςς

Χαµηλή
ελκυστικότητα
του κριτηρίου
φοροαπαλλαγής
έναντι των
επιχορηγήσεων
Περιφερειακές &
ενδοπεριφερειακές ανισότητες

Για τους επενδυτικούς φορείς 					
που πληρούν τα κριτήρια 					
Πράσινη επιχειρηματικότητα & 		
φερεγγυότητας, η αξιολόγηση
προστασια του περιβάλλοντος
γίνεται με την άθροιση μορίων 						
30%
βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών
κριτηρίων και ιεράρχηση των
επενδυτικών προτάσεων.
Ανταγωνιστικότητα,

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος δεν «επιβάλλει»
στον επενδυτή τι να κάνει, αλλά πώς πρέπει να το κάνει
για να είναι ο ίδιος ανταγωνιστικός και να εξυπηρετεί
ταυτόχρονα τους μεσοπρόθεσμους
αναπτυξιακούς στόχους της χώρας.

Στόχευση σε τοµεί
Στό
τοµείς &
κλάδους επέ
επένδυση
νδυσηςς

Έλλειψη σαφού
Έλλει
σαφούς
χρονοδια
ρονοδιαγγράµµατος &
προϋπολογγισµο
προϋπολο
ισµούύ

Πολύπλοκο σύστηµα βαθµολογ
βαθµολογίας /
Χαµµηλό ελάχιστο αποδεκτό όρ
Χα
όριο
Καθυστερήσεις αξιολόγηση
& χρηµατοδότησης
Σύγκρουση ρό
Σύγ
ρόλων
στην πληροφό
πληροφόρηση
επενδυ
πενδυττών,
την αξιολόγ
αξιολόγηση
ηση
& τον έλε
λεγγχο
επενδ
νδυυτικ
ικώ
ών
προτ
ροτάάσεων
Απουσία ελέγ
ελέγχου
αξιολογητών & ελεγκτών
Έλλ
λλειψη
ειψη
παρακολούθησης
επενδύσεων µετά
την ολοκλήρ
ολοκλήρωση
Μη διαχρ
διαχρονικ
ονικήή κατοχ
κατοχύρ
ύρωση
ωση πόρ
όρων
ων
για χρηµατοδό
χρηµατοδότηση των επενδύ
επενδύσεων

Έλλειψη αξιολόγησης
αξιολόγησης
αναπτυξιακού αποτελέσ
αποτελέσµατος &
εντοπισ
ντοπισµµού πρ
προβλη
οβληµµάτων

Νότιο Αιγαίο

Κυκλάδων

114,66

Γ

15%

15%

25%

35%

Δωδεκανήσου

102,69

Γ

15%

15%

25%

35%

Φθιώτιδος

84,05

Β

15%

15%

25%

35%

Φωκίδος

75,54

Β

20%

20%

30%

40%

Ευβοίας

81,79

Β

15%

15%

25%

35%

Βοιωτίας

148,17

Α

15%

15%

20%

25%

Ευρυτανίας

53,45

Γ

20%

20%

30%

40%

Θεσσαλονίκης

85,56

Β

30%

30%

35%

40%

Χαλκιδικής

78,66

Β

30%

30%

35%

40%

Κιλκίς

79,31

Γ

30%

30%

40%

50%

Πέλλας

64,66

Γ

30%

30%

40%

50%

Ημαθίας

71,55

Γ

30%

30%

40%

50%

Πιερίας

64,44

Γ

30%

30%

40%

50%

Σερρών

56,47

Γ

30%

30%

40%

50%

Γρεβενών

64,44

Γ

30%

30%

40%

50%

Κοζάνης

92,78

Β

30%

30%

35%

40%

Φλώρινας

73,60

Γ

30%

30%

40%

50%

Καστοριάς

68,00

Γ

30%

30%

40%

50%

	Ισχύοντος
Αναπτυξιακού Νόμου

Τώρα

Στερεά Ελλάδα

Στόχευση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά επενδύσεων &
ολοκληρωµένες αναπτυξιακές παρεµβάσεις
Όλοι σχεδόν οι κλάδοι
κλάδοι
µε περ
περιο
ιορρισ
ισµµένες εξαιρ
εξαιρέσει
έσειςς

Κεντρική
Μακεδονία

Γενναίες φοροαπαλλαγές για επιλεξιµότητά τους
έναντι των επιχορηγήσεων

Δυτική Μακεδονία

Προσδιο
οσδιορρισ
ισµµός πόρ
πόρων στις περ
περιφέρειες &
εξα
ξασ
σφάλιση πρ
πρόσθετων πόρ
πόρων πέρ
πέραν του Χ.Π.Ε.
Υποβολή προτάσεων όλο το έτος και
αξιολόγηση 2 φορές ετησίως.
Σαφές ύψος πόρων και κατανοµή τους
στις περιφέρειες

Αττική

Αττική

134,48

Α

20%

15%

20%

25%

Θεσσαλία

Λάρισα

76,51

Β

30%

30%

35%

40%

Μαγνησία

87,72

Β

30%

30%

35%

40%

Καρδίτσα

54,42

Γ

30%

30%

40%

50%

Τρίκαλα

61,75

Γ

30%

30%

40%

50%

Κέρκυρα

74,78

Γ

30%

30%

40%

50%

Λευκάδα

74,68

Γ

30%

30%

40%

50%

Κεφαλληνία

91,16

Γ

30%

30%

40%

50%

Ζάκυνθος

101,62

Γ

30%

30%

40%

50%

Ηράκλειο

92,67

Β

30%

30%

35%

40%

Χανιά

91,70

Β

30%

30%

35%

40%

Λασίθι

94,61

Β

30%

30%

35%

40%

Ρέθυμνο

82,22

Β

30%

30%

35%

40%

Λακωνία

65,63

Γ

30%

30%

40%

50%

Ιόνια

Σύστηµα συγκριτικής αξιολόγησης /
Εξάντληση διαθέσιµ
διαθέσιµων πόρ
πόρων
Απλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης &
ελέγχου. Αυστηρή τήρηση χρονοδ/των
Διαχωρισµός Μητρ
Διαχωρισµό
Μητρώου Αξιολογ
Αξιολογητ
ητώ
ών &
Ελεγκτώ
Ελεγκτ
ών / Διαφανε
Διαφανείίς διαδικασί
διαδικασίες

Σύσταση Σώµατος
Εσωτερικών Ελεγκτών
Υπο
ποχχρεώσεις παρ
παροχής πληρ
πληροφοριώ
ιώνν
από τους ενισχυόµενους.
Καταβολή του 10% σε 3 χρόνια

Επενδυτικό Ταµείο Ανάπτυξης
(ΕΠΤΑ)

Συµβούλιο Παρ
Παρακολούθησης &
Αξιολόγγησης της Εφαρµογ
Αξιολό
Εφαρµογής του Νόµου
Νόµου

Όρια Εγκεκριμένου ΧΠΕ

ΝΟΜΟΙ

Μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις

Πριν

vs

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Μεσαίες επιχειρήσεις

Λούκα Τ. Κατσέλη, Υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ποσοστά ενίσχυσης
Μεγάλες επιχειρήσεις

Προσέλκυση επενδύσεων

Είναι η ώρα να τονώσουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.
Ο τόπος χρειάζεται πραγματικά μεγάλες και τολμηρές τομές. Η Κυβέρνηση υλοποιεί
χωρίς καθυστερήσεις πολιτικές και δράσεις, ώστε η χώρα, όχι μόνο να επανέλθει
σε τροχιά δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά κυρίως να μπορέσει να πετύχει
βιώσιμο ρυθμό ανάπτυξης.Τις πολιτικές αυτές υπηρετεί το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Στις πολιτικές αυτές ανταποκρίνεται και
ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος.»»»

Ζώνες

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

ΑΕΠ κκ 2007
(Μέσος Όρος Χώρας)

Τα ποσοστά ενισχύσεων που παρέχονται ανά νομό και μέγεθος επιχείρησης είναι τα εξής :

««« Είναι η ώρα που πατάμε το γκάζι και η μηχανή της χώρας μας παίρνει μπροστά.

Κρήτη

Πελοπόννησος

Β. Αιγαίο

Μεσσηνία

67,67

Γ

30%

30%

40%

50%

Κορινθία

106,36

Β

30%

30%

35%

40%

Αρκαδία

98,06

Β

30%

30%

35%

40%

Αργολίδα

78,99

Β

30%

30%

35%

40%

Λέσβος

71,88

Γ

30%

30%

40%

50%

Χίος

85,45

Γ

30%

30%

40%

50%

Σάμος

72,95

Γ

30%

30%

40%

50%

76,19

Γ

40%

40%

45%

50%

Ξάνθη

64,98

Γ

40%

40%

45%

50%

Ροδόπη

57,54

Γ

40%

40%

45%

50%

Δράμα

63,15

Γ

40%

40%

45%

50%

Έβρος

69,18

Γ

40%

40%

45%

50%

Ιωάννινα

78,66

Γ

40%

40%

45%

50%

Άρτα

61,64

Γ

40%

40%

45%

50%

Πρέβεζα

71,23

Γ

40%

40%

45%

50%

Θεσπρωτία

75,22

Γ

40%

40%

45%

50%

Αχαΐα

77,48

Β

40%

30%

35%

40%

Αιτ/νία

60,24

Γ

40%

40%

45%

50%

Ηλεία

52,26

Γ

40%

40%

45%

50%

Ανατολική
Καβάλα
Μακεδονία - Θράκη

Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα
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Εκτέλεση περιηγητικών πλόων
από πλοία με σημαία τρίτων χωρών
με αφετηρία ελληνικό λιμένα (ν.3872/2010)

Ένα νέο κεφάλαιο
στον τομέα όπου η Ελλάδα
διαθέτει ισχυρό συγκριτικό
πλεονέκτημα.

Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων, Επαγγελματιών και
Αγροτών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα (Ν.3816/2010)
27.000 επιχειρήσεις
ρύθμισαν τα χρέη τους και
χιλιάδες βγήκαν
από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Άρση του καμποτάζ στη θαλάσσια κρουαζιέρα
Η άρση του καμποτάζ θα ωφελήσει την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας, αλλά και τις συνδεόμενες με τη θαλάσσια
κρουαζιέρα ελληνικές επιχειρήσεις. Από τα υπάρχοντα επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι οι ισχύουσες μέχρι τώρα απαγορεύσεις με σκοπό την προστασία
του ελληνόκτητου και υπό ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοιου, αφενός μεν, δεν εμπόδισαν τη συρρίκνωση του κλάδου αυτού, αφετέρου, παρεμποδίζουν
την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη χώρα μας, καθώς είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά της σχετικής δραστηριότητας σε άλλες χώρες.
Σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η πλήρης απαγόρευση ίσχυε μόνο στην Ελλάδα.

«««

Σήμερα οφείλουμε να
ακολουθήσουμε επιθετική πολιτική
για τη στήριξη του Έλληνα ναυτικού
σε μια δυναμική αγορά κρουαζιέρας
και όχι με αμυντικές πολιτικές
προστατευτισμού, ο οποίος τελικά
αφελλήνισε την ελληνική κρουαζιέρα.
Εξάλλου, η ναυτιλία και οι ναυτικοί
μεγαλούργησαν μέσα σε δύσκολες
συνθήκες, ακριβώς επειδή πίστεψαν
σε ανοιχτούς ορίζοντες, όπως αυτοί
της θάλασσας, και όχι σε κλειστές
κοινωνίες και ήρεμα νερά. Στη σημερινή
πραγματικότητα, τουρισμός και ναυτιλία
οφείλουν να προχωρήσουν
συνεργατικά και όχι ανταγωνιστικά.
Εάν με αφορμή το καμποτάζ στραφούν με
αντιπαλότητες ο ένας εναντίον του άλλου,
θα χάσουν αμφότεροι και
μαζί τους η Ελλάδα. »»»

Γιώργος Ανωμερίτης, Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠ Α.Ε.

Φορέας

Θέση

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Άρση

Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ)

Άρση

Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ)

Άρση

Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ)

Άρση

Hellenic Association of Professional Congress Organizers (HAPCO)

Άρση

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων (ΣΤΕΑΑ)

Άρση

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)

Άρση

Σύνδεσμος Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων & Συνεδρίων (ΣΕΟΕΣ)

Άρση

Ένωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας (ΕΕΝ)

Άρση και στην ακτοπλοΐα

Ένωση Ελληνικών Αεροπορικών Εταιρειών (ΕΕΑΕ)

Άρση

Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ)

Όχι στην άρση

Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων (ΠΣΕΠ)

Άρση

Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ)

Άρση

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς

Άρση

Διεθνής Ναυτική Ένωση (ΔΝE)

Άρση

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Άρση

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ)

Άρση

Εκπρόσωποι Διεθνών Εταιριών Κρουαζιέρας

Άρση

Στον νόμο για την άρση του καμποτάζ προβλέπεται ότι:
•

8 Ιουλίου 2010, 00:57 | Στ.Σ.

«««
Δεν δικαιολογείται κανένας περιορισμός
στην κίνηση των πλοίων.
Είναι θέμα επιβίωσης όχι μόνον
του Πειραιά αλλά και όλων των μικρών
λιμανιών όπου θα καταπλεύσουν…

»»»

7 Ιουλίου 2010, 19:21 | Μ.

«««
Θεωρώ ότι η κίνηση για την άρση
του καμποτάζ είναι θετική, ίσως μάλιστα
θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν
από την έλευση του καλοκαιριού. Ό,τι
βοηθάει τον ανταγωνισμό και
την ελευθερία κίνησης
ανθρώπων-αγαθών-υπηρεσιών θεωρώ
ότι κάνει καλό, κυρίως στην κατάσταση
που βρίσκεται η χώρα μας.

»»»
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•

Το πλοία που θα εκτελούν κρουαζιέρες
θα πρέπει να μεταφέρουν περισσότερους από 49 επιβάτες. Η διάρκεια του
ταξιδιού είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα
οκτώ (48) ώρες και η παραμονή στο
αφετήριο ελληνικό λιμάνι τουλάχιστον
οκτώ (8) ώρες.
Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες υπογράφουν
με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση, μέχρι τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί
να παραταθεί. Με τη σύμβαση αυτή
ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:

περιλαμβάνεται στο ταξίδι, θα γίνεται
μείωση του τέλους κατά 7%.
»» Η τυχόν διενέργεια επενδύσεων στη
χώρα από τις πλοιοκτήτριες εταιρίες.
»» Οι όροι παράτασης και πρόωρης
λύσης της σύμβασης και
οποιαδήποτε άλλη αναγκαία ρύθμιση
για την εφαρμογή του νόμου.

•

»» Η απασχόληση και ασφάλιση
των Ελλήνων Ναυτικών που
προσλαμβάνονται από τα πλοία αυτά,
καθώς και η παροχή οικονομικών
κινήτρων για την πρόσληψη αυτών,
»» Η βεβαίωση και είσπραξη της
ειδικής εισφοράς για κάθε
επιβάτη, που επιβιβάζεται στον
λιμένα αφετηρίας του ταξιδιού, η
οποία θα εισπράττεται στο λιμάνι
αφετηρίας του ταξιδιού. Τα έσοδα
από τις εισφορές θα διατεθούν
υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και
Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.).
Το ύψος της εισφοράς θα ορίζεται
με απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ. Για κάθε
επιπλέον ελληνικό λιμάνι που θα

•

Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και του Υπουργού
Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται
το ακριβές περιεχόμενο των
συμβάσεων αυτών, εξασφαλίζεται
η ενιαία εφαρμογή τους για όλα τα
πλοία και προσδιορίζονται τα κριτήρια
για κάθε πλοίο, όπως η μεταφορική
ικανότητα, η στελέχωση του πλοίου, ο
αριθμός των δρομολογίων, η συχνότητα
και η περιοδικότητα των προσεγγίσεων
σε ελληνικούς λιμένες, η τήρηση των
διεθνών συμβάσεων για την ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα.
Οι συμβάσεις των Ελλήνων που
προσλαμβάνονται διέπονται από τις,
εκάστοτε ισχύουσες στην Ελλάδα,
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας της
ειδικότητάς τους. Οι εργαζόμενοι

												
Νόμος-Ανάσα

Με τον νόμο για τη ρύθμιση οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους αγρότες
να ρυθμίσουν τις οφειλές από δάνεια ή πιστώσεις, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά το 2005, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση μέχρι 15.4.2010.
Ο νόμος έδωσε τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν χρήση σημαντικών διευκολύνσεων στην αποπληρωμή και
ενήμερων ακόμη οφειλών. Η ίδια δυνατότητα δόθηκε και σε αγρότες για ποσά μέχρι 200.000 ευρώ και ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων.
Ο νόμος αξιοποιήθηκε από μεγάλο αριθμό δανειοληπτών, δίνοντας ανάσα ρευστότητας σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Είσαι επιχειρηματίας, επαγγελματίας, αγρότης;
Είχες ληξιπρόθεσμα δάνεια και το καθένα δεν ξεπερνούσε το 1.500.000 ευρώ;

Ο Νόμος
Ρύθμισης Οφειλών
προς τα Πιστωτικά
Ιδρύματα

Είχες ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα;

Έχεις επιχείρηση με βιβλία Γ’ κατηγορίας, ετήσιο κύκλο εργασιών
μέχρι 2,5 εκ. ευρώ και το 2008 έκλεισες με ζημιές;

• Ρύθμισε ληξιπρόθεσμα και
ενήμερα χρέη προς τις τράπεζες.

Μπορούσες
να ρυθμίσεις τις οφειλές σου
μέχρι τις 15 Απριλίου 2010
χωρίς να κινδυνεύεις
από πλειστηριασμό.

Είχες ενήμερα δάνεια το ανεξόφλητο κεφάλαιο του καθενός δεν ξεπερνούσε
τις 350.000 ευρώ;

• Διευκόλυνε την αποπληρωμή
δανείων.

Είχες ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα;

• Διοχέτευσε ρευστότητα		
στην αγορά.
Είχες επιχείρηση που υπέστη καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα
την τριετία 2007-2009;

• ΈΘεσε περιορισμούς 		
στην επεξεργασία δεδομένων
από τον Τειρεσία ΑΕ.

Είχες ενήμερα δάνεια το ανεξόφλητο κεφάλαιο του καθενός δεν ξεπερνούσε
τις 200.000 ευρώ;

• Έδωσε ανάσα στις επιχειρήσεις.

Είχες ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα;

Ρυθμίσεις του Νόμου-Ανάσα που αφορούν την «Τειρεσίας ΑΕ»

•

•

•

παραμένουν ασφαλισμένοι στον φορέα
ασφάλισής τους, σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία και με τους ίδιους
όρους ασφάλισης.
Το ΥΠΟΙΑΝ θα εκπονήσει άμεσα,
πρότυπο σχέδιο σύμβασης, το οποίο
θα άρει τις περιττές γραφειοκρατικές
εμπλοκές. Καθορίζεται ως μέγιστος
χρόνος υπογραφής της σύμβασης οι 30
ημέρες από την υποβολή της σχετικής
αίτησης του πλοίου, συνοδευομένης
από τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα
οποία ορίζονται με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση του εδαφίου αυτού
Προβλέπεται η λύση της σύμβασης, με
καταγγελία από το Ελληνικό Δημόσιο,
για παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης
του σχεδίου νόμου Η λύση της σύμβασης με πρωτοβουλία της πλοιοκτήτριας
εταιρίας θα ρυθμίζεται με τους όρους
της σύμβασης.
Εξασφαλίζεται η άμεση εφαρμογή της
άρσης του καμποτάζ για την τρέχουσα
τουριστική περίοδο, με τη χορήγηση
προσωρινής άδειας μετά από αίτηση
της πλοιοκτήτριας εταιρίας, η οποία θα
ισχύσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του
2010.

• Θέτει περιορισμούς στην επεξεργασία
δυσμενών οικονομικών δεδομένων
από την Τειρεσίας ΑΕ και σε μακροχρόνιους
αποκλεισμούς οφειλετών
από την οικονομική ζωή.

• Προβλέπει το μέτρο διαγραφής των
δυσμενών δεδομένων για όσους
έχουν τακτοποιήσει ή θα τακτοποιήσουν
εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση
του νόμου τις οφειλές τους.
• Μειώνει κατά ένα έτος τα όρια εγγραφής
στην Τειρεσίας ΑΕ.
•

Δεν εμφανίζονται στην Τειρεσίας ΑΕ
επιταγές και συναλλαγματικές που
εξοφλούνται σε 30 ημέρες από τη σφράγισή
τους ή τη λήξη τους, ούτε και ανεξόφλητες
οφειλές μέχρι 1.000 ευρώ, όπως και πρόσφατα εξοφλημένες μέχρι 3.000 ευρώ.

27 Νοεμβρίου 2009, 23:45 | Γ.Κ.

• Οι τράπεζες ενημερώνουν χωρίς αμοιβή
ή καθυστέρηση την Τειρεσίας ΑΕ για την
εξόφληση των οφειλών.
• Προβλέπει την υπό προϋποθέσεις
μη εμφάνιση στην Τειρεσίας ΑΕ οφειλών
που δικαιολογημένα αμφισβητούνται.

• Παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης
μπλοκ επιταγών σε όσους έχουν
στερηθεί διοικητικά τη δυνατότητα,
εφόσον υπάρχει εγγύηση.

• Οι τράπεζες χορηγούν μπλοκ επιταγών
από τη στιγμή που δεν εμφανίζεται στα αρχεία της Τειρεσίας ΑΕ σφραγισμένη επιταγή.

27 Νοεμβρίου 2009, 22:14 | Φ. Δ.

«««

«««

Με ικανοποίηση άκουσα απόψε
στην τηλεόραση ότι θα κατατεθεί
το νομοσχέδιο αυτό και για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά από βδομάδα. Μακάρι για να
δοθεί ανάσα και ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ακόμα και μέσα στη βδομάδα. Δεν αντέχουμε άλλο,
δώστε ελπίδα και ζωή στην πλειοψηφία των Ελλήνων.
Περιμένουμε με αγωνία.

Κυρία Υπουργέ, συγχαρητήρια
για το νομοσχέδιο και την εκτίμηση της όλης κατάστασης. Ήσασταν η μόνη που έθεσε
το θέμα στη σωστή του βάση, σχετικά με τη ρευστότητα στην αγορά και τον Τειρεσία.
Ο κόσμος είδε την ελπίδα ζωής στο πρόγραμμά σας.

»»»

»»»
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Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πολιτεία και εκπρόσωποι της αγοράς
και του χρηματοπιστωτικού συστήματος
«δίνουν τα χέρια» στο Συμβόλαιο
Στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το «Εθνικό Σχέδιο Στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι το «συμβόλαιο» με το οποίο
το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας δεσμεύεται έναντι της αγοράς και
της ελληνικής κοινωνίας ότι θα στηρίξει έμπρακτα τη ραχοκοκαλιά του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Στήριξης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜμΕ)
2010-2013» υιοθετούνται οι δέκα Αρχές
του «Small Business Act» (SBA)
για τη στήριξη των ΜμΕ:
01. Δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο
οι επιχειρηματίες και οι οικογενειακές επιχειρήσεις
μπορούν να προοδεύουν και στο οποίο
η επιχειρηματικότητα ανταμείβεται.
02. Στήριξη καλόπιστων επιχειρηματιών σε περίπτωση
πτώχευσης, ώστε να καθίσταται εφικτή γι’ αυτούς
η παροχή μιας δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας.
03. Καθορισμός κανόνων σύμφωνα με την Αρχή
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις».
04. Μεγαλύτερη ανταπόκριση των δημόσιων διοικήσεων
στις ανάγκες των ΜμΕ.
05. Προσαρμογή των μέσων της πο ΜμΕ:
διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜμΕ στις δημόσιες
συμβάσεις και καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων
που προσφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις για τις ΜμΕ.
06. Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ
στη χρηματοδότηση και δημιουργία νομικού και
επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί
τις έγκαιρες πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές.
07. Υποστήριξη των ΜμΕ για να επωφεληθούν
περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία
αγορά.
08. Προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων
στις ΜμΕ καθώς και όλων των μορφών καινοτομίας.
09. Παροχή δυνατότητας στις ΜμΕ να μετατρέψουν
τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες.

Το πρόβλημα της ρευστότητας
των ΜμΕ επιλύεται με νέα, σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που
συμβάλλουν άμεσα στη ρευστότητα,
καθώς επιτυγχάνουν τη συνεχή
ανακύκλωση, μόχλευση και επανεπένδυση πόρων. Με τα νέα προγράμματα αναπροσανατολίζονται εν
μέρει οι κρατικές ενισχύσεις από
εγγυήσεις του Δημοσίου και επιχορηγήσεις προς επιχειρήσεις στη
διάθεση δανείων με ευνοϊκούς
όρους. Η δημιουργία επενδυτικών
ταμείων με πόρους από το ΕΣΠΑ,
σε στενή συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
κινητοποιεί ταυτόχρονα και τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε
να συμμετέχουν με πρόσθετους
πόρους, αυξάνοντας τη ρευστότητα
στην αγορά και τον συνολικό
προϋπολογισμό για τη στήριξη των
επενδύσεων.

1. Ενεργοποίηση, σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE με δημόσιους
πόρους 290 εκ. ευρώ, που θα αποφέρουν
συνολική ρευστότητα περί τα 800 εκ. ευρώ.
Το μεγάλο πλεονέκτημα του JEREMIE είναι
ότι οι ενισχύσεις είναι ανακυκλούμενες και
επιτρέπουν τη συνεχή ανατροφοδότηση των
πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις
αυτές.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας θα
αποτελείται από τα εξής επιμέρους ταμεία:

•

•

2. Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας
με ίδια κεφάλαια ύψους 460 εκ. ευρώ που
θα προέρχονται στο σύνολό τους από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στοχεύει στη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους
1,7 δισ. ευρώ στα επόμενα τρία χρόνια μέσω
της μόχλευσης του ιδίου κεφαλαίου του με
πόρους του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ταμείο Γενικής Επιχειρηματικότητας
για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων
και άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις
ανεξαρτήτως κλάδου για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους.
Προϋπολογισμός, περίπου 200-250
εκ. ευρώ.
Ταμείο Ειδικής Επιχειρηματικότητας, με
προϋπολογισμό περίπου 150 εκ. ευρώ,
για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και
άλλων πιο ειδικευμένων προϊόντων σε
επιχειρήσεις που θα επενδύσουν για
πράσινη φιλική προς το περιβάλλον
ανάπτυξη, για την καινοτομία.

•

•

Ταμείο Πολιτιστικής
Επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό
περίπου 40 εκ. ευρώ, για τη
χορήγηση ευνοϊκών δανείων σε νέους
δημιουργούς και επιχειρήσεις του
πολιτιστικού τομέα. Είναι η πρώτη
φορά που ένα από τα αδιαμφισβήτητα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας
―ο πολιτισμός― θα αποτελέσει
εργαλείο σε μια αναπτυξιακή
στρατηγική.
Ταμείο Εκσυγχρονισμού της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη
χορήγηση ευνοϊκών δανείων και
άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική
αλυσίδα με στόχο τον εκσυγχρονισμό
και την ανάπτυξή τους, που με τη σειρά
της θα επηρεάσει θετικά το εμπόριο
και την ποιότητα των προϊόντων και
θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές.
Προϋπολογισμός: περίπου 20 εκ. ευρώ.

««« Το Συμβόλαιο Στήριξης ΜμΕ είναι μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική
σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Ο στόχος όλων μας
είναι «να βάλουμε όλοι μαζί πλάτη» για να στηρίξουμε την αγορά, να υπάρξει αναθέρμανσητης ελληνικής οικονομίας και
να υπάρξουν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
προς την κατεύθυνση της ποιοτικής,
ανταγωνιστικής, εξωστρεφούς παραγωγής.»»»

««« Το “Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”
δεν είναι απλώς ακόμη ένα εργαλείο υλοποίησης της αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Αποτελεί το “Συμβόλαιο”
για τη συνεργασία μεταξύ Πολιτείας και Αγοράς. Επικυρώνει τη δέσμευσή μας για στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς τους και βελτιώνοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους. »»»

Λούκα Τ. Κατσέλη, Υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γιώργος Παπανδρέου, Πρωθυπουργός της Ελλάδας

««« Η αύξηση των δημοσίων εσόδων δεν προέρχεται μόνο από μία παρέμβαση
που έχει σχέση μόνο με το δημόσιο τομέα, αλλά προέρχεται (και μπορεί να προέλθει)
από την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Διότι εκεί που παράγεται
πλούτος, εκεί υπάρχει και ισχυρή πιθανότητα να έχουμε φόρο και συνεισφορά, ώστε
να υπάρξει αύξηση των δημοσίων εσόδων.»»»

Μ. Μπόλαρης, Υφυπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

««« Χαιρετίζουμε την προσπάθεια και την απόφαση στήριξης των ΜμΕ,
διότι για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθερή βούληση της πολιτείας
να εντάξει τον άξονα που λέγεται εξωστρέφεια μέσα στα προγράμματά της.»»»
Χρ. Σακελλαρίδη,
Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010: 9.231.040.000 ΕΥΡΩ
Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί και εκταμιεύονται
δράσεις ύψους 2,6 δισ. ευρώ που αφορούν:

Εγγυήσεις δανείων από ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
ύψους 4,8 δισ. ευρώ για:

• Τη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα και 				

• Αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
• Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μικρών και 		

•
•

την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων.
Τη μεταποίηση, τον τουρισμό, το εμπόριο και
τις υπηρεσίες.
Την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη, την ψηφιακή ασφάλεια, 		
την ενίσχυση επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Ανοιχτές προκηρύξεις
προϋπολογισμού 329 εκ. ευρώ για:
• Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και
•
•
•
•
•
•

τεχνολογικής ανάπτυξης.
Πράσινη επιχείρηση 2010.
Πράσινες υποδομές 2010.
Ένδυση & Υπόδηση: Νέες προοπτικές.
Μεταποίηση στις νέες συνθήκες.
Ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυμάτων για προβολή στο διαδίκτυο και
ηλεκτρονικές κρατήσεις.
Ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις ψηφιακής ασφάλειας.

πολύ μικρών επιχειρήσεων.

• Κεφάλαια κίνησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (β’ φάση).
Εντός του 2010 πρόκειται να προκηρυχθούν
προγράμματα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ίδρυση Ταμείου Επιχειρηματικότητας.
Πολιτιστική επιχειρηματικότητα.
Ενίσχυση εξωστρέφειας.
Clusters καινοτομίας.
Πράσινο και εναλλακτικό τουρισμό.
Εξοικονόμηση κατ’ οίκον.
Αναβάθμιση υφισταμένων ΒΕΠΕ.
Εργαλεία επιμερισμού κινδύνου (JEREMIE).
Μικροπιστώσεις (JEREMIE).
Στήριξη κοινωνικής οικονομίας (JEREMIE).
Ψηφιακή σύγκλιση (JEREMIE).

10. Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ΜμΕ ώστε
να επωφεληθούν από την ανάπτυξη των αγορών.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στηρίζουν
την ελληνική οικονομία.
Η Πολιτεία στηρίζει
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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««« Στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) πιστεύουμε ότι το μοντέλο της χώρας πρέπει να αλλάξει…
Πρέπει να δούμε με θετική διάθεση το μέλλον, να προχωρήσουμε σε επανατοποθέτηση του made in Greece,
να πιστέψουμε ότι ναι, μπορούμε στην Ελλάδα να παράγουμε τεχνολογία αιχμής και να την εξάγουμε στο εξωτερικό. Και
να στοχεύσουμε στην ποιότητα, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια.»»»

Στηρίζουμε
την επιχείρησή σου
στην πράξη

Δ. Λακασάς, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος
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Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.)

Εξωστρέφεια και Διεθνείς Συνέργειες

Ενεργοποίηση των
προγραμμάτων ΤΕΜΠΜΕ

Η Ελλάδα διεκδικεί θέση
στο παγκοσμιοποιημένο διεθνές στερέωμα

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) είναι ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο
φτάνει το ποσό των1.712.885.700 ευρώ. Βασικός σκοπός
της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοπιστωτική και χρηματοδοτική
αγορά, λειτουργώντας ως κρίκος μεταξύ της μικρής επιχείρησης
και της τράπεζας. Έτσι, διευκολύνει και τις δύο πλευρές αναλαμβάνοντας
μεγάλο μέρος από τον επιχειρηματικό κίνδυνο και από το δάνειο. Από τη μία
προσφέρει στον επιχειρηματία εγγυητική κάλυψη (ώστε να εγκριθεί
π.χ. το δάνειό του) και από την άλλη παρέχει στην τράπεζα ασφάλεια,
ακόμη και σε δάνεια υψηλού κινδύνου.
Προωθείται αναβάθμιση, ανασύσταση και μετατροπή της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
σε Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων με σκοπό την καλύτερη
ικανοποίηση των αναγκών της σύγχρονης αγοράς.

Η εξωστρέφεια της οικονομίας, δηλαδή το άνοιγμα στις άλλες αγορές
-είτε με προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, είτε με αύξηση
εξαγωγών, είτε με διεθνείς συνέργειες- αποτελεί βασικό παράγοντα
ανάπτυξης. Μεγαλύτερη εξωστρέφεια σημαίνει περισσότερες εξαγωγές,
περισσότερους διαθέσιμους πόρους, περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας.
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας έχει και εδώ
αναλάβει συντονιστικό ρόλο, καθώς πολύ σημαντικοί φορείς
που λειτουργούν υπέρ της εξωστρέφειας είναι στην εποπτεία του. Καθένας
από αυτούς έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας το έργο του με ευθύνη,
συνέπεια και πλήρη συναίσθηση ότι δρα σε ένα νέο παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον με αυξημένες απαιτήσεις.
Ενδεικτικές δράσεις του ΥΠΟΙΑΝ, αλλά και των σχετικών εποπτευόμενων
φορέων του, προς την κατεύθυνση ανάπτυξης πλαισίου εξωστρέφειας και
καλλιέργειας επωφελών συνεργειών:

Ενημερωθείτε
Επωφεληθείτε
www.tempme.gr

««« Τα προγράμματα έχουν ως στόχο να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

•

Αναβάθμιση Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών

•

Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για θέματα εξωστρέφειας
με τη συμμετοχή στελεχών των Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, του
Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών,
του Invest in Greece και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών
Πιστώσεων με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων όλων των
φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

•

Δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση των επενδύσεων των
ΜΜΕ στην καινοτομία ώστε να είναι ανταγωνιστικές και στην
ενθάρρυνση των ΜΜΕ για επέκταση των δραστηριοτήτων τους
στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

•

Υπογραφή συμβάσεων στο πλαίσιο της συνάντησης υψηλού επιπέδου
Ελλάδας-Τουρκίας.

•

Υπογραφή 14 συμφωνιών συνεργασίας σε θέματα οικονομικού
ενδιαφέροντος με την Κίνα.

•

Εμβάθυνση και διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας στο
πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης EXPO 2010. Βασικοί άξονες για την
ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας είναι: η ναυτιλία, το
εμπόριο και κυρίως οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Κίνα,
ο τουρισμός με έμφαση στην αεροπορική σύνδεση Πεκίνου-Σαγκάης
με Αθήνα, η προσέλκυση κινεζικών επενδύσεων προς την Ελλάδα
και η ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών.

ώστε να ξεπεράσουν το σκόπελο του κλεισίματος. Έχουμε αφουγκραστεί πάρα πολύ
τα Επιμελητήρια της χώρας που επιμόνως ζητούσαν να γίνουν αυτά τα προγράμματα,
ειδικά αυτά που αφορούν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.»»»

Αλ. Παπαρσένος, Πρόεδρος ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ

Νέα προγράμματα από ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη
φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ

Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη
δαπανών αγοράς πρώτων υλών,
εμπορευμάτων και υπηρεσιών

•

Αρχικός προϋπολογισμός 		
κάθε προγράμματος: 		
εγγυήσεις 700 εκ. ευρώ, 		
για δάνεια συνολικού ύψους
875 εκ. ευρώ.
		
• Τελικός προϋπολογισμός 		
κάθε προγράμματος: προβλέπεται με
νεότερη απόφαση να ανέλθει
σε εγγυήσεις 1 δισ. ευρώ για δάνεια
συνολικού ύψους 1,25 δισ. ευρώ.

•
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•

Αφορούν επιχειρήσεις νεοσύστατες,
νέες και υφιστάμενες μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, οποιασδήποτε
μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ,
ΑΕ, κ.λπ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας
τηρουμένων βιβλίων του ΚΒΣ που δεν
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο,
με απασχολούμενους < 50 ατόμων
και κύκλο εργασιών ≤ 10 εκατ €
σε ετήσια βάση και εφόσον τηρείται το
καθεστώς de minimis
(Κανονισμός Ε.Κ. 1998/2006).

•

Στόχοι των προγραμμάτων:

»» Στήριξη της επιχειρηματικότητας
και βιωσιμότητας υγιών ΜΕ/ΠΜΕ,
αλλά με κρίση ρευστότητας λόγω της
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

•

Προώθηση συμφωνιών οικονομικής και επιχειρηματικής
συνεργασίας με Κατάρ, Αμπού-Ντάμπι και άλλες Αραβικές Χώρες.

•

Προώθηση συνεργασίας με τη Βουλγαρία.

•

Προώθηση συνεργασίας με τη Σερβία.

Στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον
η Ελλάδα παραμένει ελκυστική χώρα
για επενδύσεις.

•

Υπογραφή κοινής δήλωσης με τη Γερμανία σε επίπεδο Υπουργών
Εξωτερικών για συνεργασία σε οικονομικά θέματα.

•

Στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα για την ανάπτυξη
δικτύου συνεργασίας και διάχυσης τεχνογνωσίας για τις Συμπράξεις
Δημόσιου–Ιδιωτικού Τομέα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Υποστήριξη κεντρικών
μονάδων ΣΔΙΤ στην ευρύτερη περιοχή για την ανάπτυξη έργων ΣΔΙΤ,
εξάγοντας ουσιαστικά υπηρεσίες στις χώρες της περιοχής.

•

Το Invest in Greece: α) πραγματοποίησε 32 αποστολές σε χώρες
που είτε είναι παραδοσιακές χώρες εξαγωγής κεφαλαίου, σύμφωνα
με διεθνείς μελέτες (π.χ. ΟΟΣΑ), είτε έχουν υψηλά διαθέσιμα για
επενδύσεις. β) Υποδέχθηκε 10 αποστολές επιχειρήσεων από το
εξωτερικό και συνάντησε διεθνείς επιχειρήσεις σε εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. γ) Δέχθηκε και διαχειρίστηκε
μέσω ειδικού γραφείου περί τα 500 αιτήματα επενδυτών και από τις
απαντήσεις των οποίων προέκυψαν συναντήσεις σε προχωρημένο
στάδιο με 10 επιχειρήσεις.

•

Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e-Book)
που περιέχει τα ώριμα δημόσια και ιδιωτικά έργα ως πιθανά
επενδυτικά projects για υποψήφιους επενδυτές.

««« Το μεγάλο στοίχημα για μια βιώσιμη ανάπτυξη είναι ακριβώς
να ενισχύσουμε την ποιοτική ανταγωνιστική παραγωγή στον τόπο από μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα βγουν στο εξωτερικό. Άρα, η εξωστρέφεια και
η καινοτομία είναι τα βασικά στοιχήματα της ανάπτυξης.»»»
Λούκα Τ. Κατσέλη, Υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

»» Δυνατότητα να απελευθερωθούν
πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον
νέες πηγές χρηματοδότησης
για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας.

Οι παρεχόμενες εγγυήσεις 		
και για τα δύο προγράμματα
χορηγούνται δυνάμει των υφισταμένων
ιδίων κεφαλαίων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ Προστασία ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δίχτυ προστασίας και ασφάλειας
για τον Έλληνα
καταναλωτή και επαγγελματία
Παρατηρητήριο Τιμών:
Τώρα μπορώ να βλέπω, να συγκρίνω,
να επιλέγω
•

•
•

Το Παρατηρητήριο Τιμών συλλέγει τιμές για περισσότερα
από 1.000 προϊόντα μαζικής κατανάλωσης από 1.000 περίπου
σημεία ανά την επικράτεια (από τις μεγαλύτερες αλυσίδες
σουπερμάρκετ, λαϊκές αγορές, δημοτικές αγορές και 		
αγορές βιολογικών προϊόντων, μία φορά τον μήνα ή μία φορά 		
την εβδομάδα, αναλόγως του είδους του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Ο καταναλωτής έχει τη δική του δύναμη στην αγορά και συμμετέχει
στη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.
Ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες μέσω:

»» της διαδικτυακής πύλης (www.e-prices.gr)
»» των ηλεκτρονικών ενημερωτικών περιπτέρων (info kiosks)
»» της φωνητικής πύλης καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 1511, 		
24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τρεις χιλιάδες καταγγελίες διαχειρίζεται
κάθε μήνα το τηλεφωνικό κέντρο παραπόνων,
καταγγελιών και πληροφοριών, 1520,
της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Τροποποίηση των όρων και
των αποτελεσμάτων καταγγελίας
της εμπορικής μίσθωσης από την μισθωτή:
Ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης
των ΜμΕ στην αγορά

Ενημερωθείτε
Επωφεληθείτε
www.e-prices.gr

•
•
•

Ενημερωθείτε
Επωφεληθείτε
1520

Νέο Σύστημα Τιμολόγησης φαρμάκων:
Αγοράζω τα φάρμακά μου πιο φθηνά
Με το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων επιτυγχάνεται μείωση
τιμών (η οποία υπολογίζεται βάσει του τζίρου και του αριθμού
των φαρμάκων που πωλούνται) της τάξης 20% και αναλογική
εξοικονόμηση δαπάνης για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα διαφανές και
αδιάβλητο σύστημα διαρκούς αναπροσαρμογής τιμών, ανάλογα
με την εξέλιξή τους σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αγορανομική διάταξη για τις τιμές των
προϊόντων στα σημεία διάθεσης:
«Καθαρές Τιμές» στο ράφι
•
•

Πριν

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων:
Επιλέγω το φθηνότερο πρατήριο
•

•
•

Το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων συλλέγει τιμές υγρών
καυσίμων: ανά είδος καυσίμου, ανά γεωγραφική περιοχή της
επικράτειας, ανά γεωγραφική περιοχή πόλης, ανά πρατήριο. 		
Οι ιδιοκτήτες πρατηρίων επικαιροποιούν τις τιμές για καύσιμα
του πρατηρίου τους κάθε φορά που διαφοροποιούνται και
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ενώ στις αρχές του έτους
δήλωναν τιμές μόνο 400 πρατήρια υγρών καυσίμων, τον Ιούλιο 		
του 2010 δήλωσαν περίπου 3.380 πρατήρια.
Ο καταναλωτής έχει τη δική του δύναμη στην αγορά και συμμετέχει
στη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.
Ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες μέσω:

»» της διαδικτυακής πύλης (www.fuelprices.gr).
»» της γραμμής εξυπηρέτησης (helpdesk): 210-3815317, 		

Τώρα

Προσδιορισµός της τιµής των φαρµακευτικών
προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα
µε την αξιοποίηση τιµών από πολύ λιγότερες χώρες.

Προσδιο
οσδιορρισ
ισµό
µόςς τιµή
τιµήςς των φαρµ
ρµακευτικ
ακευτικώ
ών πρ
προϊ
οϊόόντων
που κυκλοφ
κυκλοφορούν στην Ελλά
Ελλάδα µε βάση τον µέ
µέσο
σο όρ
όροο
των 3 χα
χαµηλ
ηλόότε
τερρων τιµώ
τιµώνν των κρ
κρατ
ατώ
ώνν-µµελ
ελώ
ών της Ε.Ε.
για τις χώ
χώρες όπου υφί
υφίστανται και διατί
διατίθενται
επίση
πίσηµµα στοιχεία (ενώ το Πα
Παρατη
ατηρρητή
ητήρριο Φα
Φαρµ
ρµάκων
άκων
θα συλλέγ
συλλέγει τιµές από 22 χώρες)
χώρες).

Ανυπαρξία πρόβλεψης επανεξέτασης
και επικαιροποίησης τιµών (η τελευταία µεγάλη
ανατιµολόγηση στη χώρα έγινε το 1997).

Οι τιµές όλων των φαρµακευτικών προϊόντων
θα επανεξετάζονται και θα επικαιροποιούνται
από την Υπηρεσία 3 φορές τον χρόνο
µε την έκδοση αντίστοιχων Δελτίων Τιµών Φαρµάκων.

Ενημερωθείτε
Επωφεληθείτε
www.fuelprices.gr

Προσκόµιση των τιµών
από τις φαρµακοβιοµηχανίες µόνον.

Καµία παρόµοια πρόβλεψη.

Μια μίσθωση μπορεί πλέον να καταγγελθεί εφόσον
έχει παρέλθει από την έναρξή της χρονικό διάστημα 1 έτους αντί 		
του προβλεπόμενου μέχρι σήμερα διαστήματος των 2 ετών.
Το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να μεσολαβήσει 		
από την καταγγελία για να επέλθουν τα αποτελέσματά της 		
περιορίζεται από 6 σε 3 μήνες.
Η αποζημίωση που θα καταβάλει ο μισθωτής περιορίζεται 		
από 4 μηνιαία μισθώματα σε 1 μηνιαίο μίσθωμα.

Αυστηροποιείται η διαδικασία ελέγ
ελέγχου τιµών
όλων των φαρµ
ρµακευτικ
ακευτικώ
ών πρ
προϊ
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χρήση
ση
στοιχείων από το Πα
Παρατ
ατηηρητή
ητήρριο Τι
Τιµών Φαρµ
Φαρµάκων
άκων..
Οι φαρµακευτικές εταιρείες υποχρεούνται πλέον
να υποβάλουν στην αρµόδια Υπηρεσία τον αριθµό
του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώµατος
Ευρεσιτεχνίας των φαρµακευτικών προϊόντων τους,
ενώ σε αντίθετη περίπτωση
επιβάλλεται πρόστιµο.

•
•

Καθιερώνονται νέοι κανόνες διαφάνειας στις προωθητικές ενέργειες
από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης για συσκευασμένα προϊόντα.
Διασφαλίζεται ότι πράγματι προκύπτει εμφανές όφελος 		
για τον καταναλωτή από κάθε προωθητική ενέργεια 			
κατά την πώληση συσκευασμένων προϊόντων.
Μπαίνουν κανόνες για τη χρονική διάρκεια των προωθητικών
ενεργειών, αλλά και για την ορθολογική τιμολόγηση 		
των ανόμοιων προϊόντων–δώρων.
Απαγορεύονται οι προωθητικές ενέργειες για προϊόντα των οποίων
οι τιμές έχουν αυξηθεί έως και τρεις μήνες νωρίτερα, 		
όπως και η διαμόρφωση υψηλότερων τιμών ανά μονάδα προϊόντος
κατά τη διάθεση με προωθητική ενέργεια, από τις τιμές 		
που εφαρμόζονται κατά τη μεμονωμένη πώληση 			
των ίδιων προϊόντων.

Προσδιορισμός διδάκτρων ιδιωτικών
εκπαιδευτηρίων σχολικού έτους
2010-2011: Πάγωμα Διδάκτρων
•

•
•

Δεν επιτρέπεται καμία αύξηση στα ετήσια δίδακτρα της πρώτης τάξης
των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων ιδιωτικής
εκπαίδευσης σε σχέση με τα δίδακτρα των παραπάνω τάξεων
κατά το σχολικό έτος 2009-2010.
Για τις λοιπές τάξεις φοίτησης τα δίδακτρα δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να υπερβαίνουν τα δίδακτρα των αντίστοιχων τάξεων του
προηγούμενου σχολικού έτους 2009-2010.
Τα τυχόν κόμιστρα που εισπράττονται για τη μεταφορά των μαθητών
μπορούν να αυξηθούν μέχρι 40 ευρώ ετησίως ανά μαθητή.

καθημερινά 8:30 -16:00.
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Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων
φυσικών προσώπων (Ν. 3869 / 3-8-2010)

Ενημερωθείτε
Επωφεληθείτε
www.efpolis.gr
1520

Τώρα μπορώ να ρυθμίσω τα χρέη μου
Άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2010 η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου
για την επιδίωξη εξώδικου συμβιβασμού του οφειλέτη με τους δανειστές.
Περισσότερες από 5.000 επισκέψεις δέχθηκε η ηλεκτρονική σελίδα
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου τις πρώτες 5 ημέρες.

Ρυθμίζω τα χρέη μου
Δεν χάνω το σπίτι μου
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Ο Ν. Ρύθμισης Οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Εξ

Εξασφαλίζω το επίπεδο
διαβίωσης της οικογένειάς μου

στ

• Λύνει το μεγάλο οικονομικό και
κοινωνικό πρόβλημα της υπερχρέωσης με
τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσμικό,
εναρμονισμένο με τις επιταγές ενός κοινωνικού κράτους δικαίου.		

						
						
			

• Προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία για
ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή των
υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

• Δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να
εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του την κύρια κατοικία του.

•

• Προάγει το δημόσιο συμφέρον και
ενισχύει τη ρευστότητα στην αγορά καθώς
οι πολίτες θα συμμετάσχουν και πάλι στη
διαδικασία κατανάλωσης.

Διαφυλάσσει κατά το διάστημα της εξυπηρέτησης του χρέους ένα ελάχιστο επίπεδο
οικονομικής διαβίωσης.

Οι αρμόδιοι απαντούν…
Τι είδους χρέη πρέπει να έχω
για να επωφεληθώ από τον νόμο;

Όλα τα χρέη με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε
με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους
και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης.

Πότε μπορώ να υπαχθώ σε ρύθμιση;

Όταν έχεις περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων
χρηματικών οφειλών. Προϋπόθεση να μην έχει συμβεί αυτό δόλια.
(Μπορείς να αξιοποιήσεις τον νόμο για τη ρύθμιση χρεών και απαλλαγή
μόνο μία φορά στη ζωή σου.)

Τι γίνεται αν αποδεδειγμένα δεν έχω τη δυνατότητα
να καταβάλω κανένα ποσόν για την εξόφληση μέρους
των χρεών μου;

Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να ορίσει πολύ μικρό ποσόν για καταβολή
στους πιστωτές. Μάλιστα καταργήθηκε το 10% ως αρχικά ελάχιστο
ποσοστό χρεών που θα πρέπει να εξοφλήσεις με τις καταβολές
των τεσσάρων ετών προκειμένου να επιτύχεις την απαλλαγή από τα χρέη.

Τι γίνεται εάν είμαι άνεργος ή αντιμετωπίζω
σοβαρά προβλήματα υγείας;

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο μπορεί ακόμη να σου επιτρέψει,
ιδίως αν είσαι άνεργος ή έχεις σοβαρά προβλήματα υγείας, να μην δίνεις
για ορισμένη περίοδο κανένα απολύτως ποσόν. Το δικαστήριο όμως
επανεξετάζει μετά από 5-6 μήνες την κατάστασή σου.

Τι γίνεται με την ακίνητη περιουσία μου;

Αυτή ρευστοποιείται από τον σύνδικο που ορίζει το δικαστήριο για να
πληρωθούν χρέη σου προς τους πιστωτές.

Μπορώ να σώσω από τη ρευστοποίηση
την ιδιόκτητη κύρια κατοικία μου;

Ναι, έχεις τη δυνατότητα να εξαιρέσεις από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία
την κύρια κατοικία σου, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει σε εμβαδόν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης
πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 30%. Προϋπόθεση για να συμβεί
αυτό είναι να αναλάβεις την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν
στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας με το μέσο επιτόκιο
ενός στεγαστικού δανείου για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει
μέχρι 20 έτη. Αν όμως δεν τηρήσεις την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους
(εμφανίζεις καθυστερήσεις μεγαλύτερες των δύο μηνών), προχωρούν οι
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού του ακινήτου).
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• Καλύπτει ένα θεσμικό κενό στη χώρα
μας, που όλες σχεδόν οι ανεπτυγμένες χώρες είχαν φροντίσει να καλύψουν ήδη από τη
δεκαετία του 1990.

Πότε επέρχεται η απαλλαγή μου
από το υπόλοιπο των χρεών;

Εφόσον παρέλθουν τα τέσσερα έτη και έχεις τηρήσει τις υποχρεώσεις
της ρύθμισης.

Πού θα υποβάλω την αίτηση για τη ρύθμιση;

Θα υποβάλεις την αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών στο Ειρηνοδικείο
του τόπου κατοικίας σου.

Τι γίνεται με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης
(διαδικασίες πλειστηριασμού) που βρίσκονται σε εξέλιξη
ή με τα οποία θα απειλούμαι κατά τη διαδικασία ρύθμισης;
Δεν σταματούν αυτομάτως. Μπορείς να τα σταματήσεις με αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων και εφόσον πιθανολογείται ότι η αίτηση
για τη ρύθμιση των οφειλών θα ευδοκιμήσει.

Συμφέρει εμένα ή τους πιστωτές μου ο συμβιβασμός;

Ναι, πριν την υποβολή της αίτησης υποχρεούσαι να κάνεις προσπάθεια
συμβιβασμού με τους πιστωτές σου.

Το κρίνετε ασφαλώς οι ίδιοι. Υπάρχουν όμως σημαντικά κίνητρα
να συμβιβαστείτε. Εσύ, γιατί μπορείς να επιτύχεις πιο ευέλικτη ρύθμιση,
να μειώσεις το κόστος της διαδικασίας, να αποφύγεις τα μειονεκτήματα
και τους κινδύνους της δικαστικής ρύθμισης. Οι πιστωτές σου, γιατί
μπορούν να επιτύχουν εξυπηρέτηση μεγαλύτερου ποσοστού του χρέους,
ταχύτερη έναρξη της αποπληρωμής, εξασφαλίσεις από τρίτα πρόσωπα.

Ποιος θα με βοηθήσει στην προσπάθεια
εξωδικαστικού συμβιβασμού;

Αναπροσαρμόζονται οι μηνιαίες καταβολές μου
κατά τη διάρκεια της ρύθμισης;

Πρέπει να προσπαθήσω σε συμβιβασμό
με τους πιστωτές μου πριν από την αίτηση
για ρύθμιση οφειλών στο Ειρηνοδικείο;

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού
που λειτουργεί ήδη σε κάθε Νομαρχία ή Ένωση Καταναλωτών,
μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, δικηγόρος, άλλος
δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή φορέας που
συνδράμει καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης. Η Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή θα οργανώσει τη λειτουργία ενός πανελλαδικού δικτύου
που θα παρέχει δωρεάν στους οφειλέτες την απαραίτητη συμβουλευτική
και νομική υποστήριξη.

Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση ρύθμισης οφειλών
και ποια έγγραφα θα πρέπει να προσκομίσω;

α) Κατάσταση της περιουσίας σου και των κάθε φύσης δικών σου
(ή του συζύγου) εισοδημάτων. β) Κατάσταση των πιστωτών σου
και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. γ) Σχέδιο
διευθέτησης οφειλών. δ) Βεβαίωση για τη διενέργεια του εξωδικαστικού
συμβιβασμού. ε) Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων
που δηλώνεις.

Μπορώ να συντάξω και μόνος μου την αίτηση;

Ναι, υπάρχουν υποδείγματα αιτήσεων, πιστοποιητικών, δηλώσεων,
καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών με σκοπό να σε
διευκολύνουν (Ιστότοπος Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή: www.efpolis.gr,
Γραμμή Ενημέρωσης Καταναλωτή: 1520).

Είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου;

Όχι, δεν είναι. Μπορείς να υποβάλεις την αίτηση και να παρασταθείς μόνος
στο δικαστήριο.

Σε περίπτωση που προκύπτει ο συμβιβασμός
γίνεται η δίκη;
Όχι. Ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει τον συμβιβασμό.

Το δικαστήριο μπορεί να προβλέπει την αναπροσαρμογή τους με έναν
αντικειμενικό δείκτη αναφοράς (π.χ. τιμάριθμο). Μπορεί όμως το δικαστήριο
με αίτησή σου ή με αίτηση του πιστωτή σου να διατάξει την αναπροσαρμογή
της δόσης σε περίπτωση ιδίως που βελτιωθεί το εισόδημά σου.

Τι πρέπει να κάνω αν το εισόδημά μου αυξηθεί
κατά τη διάρκεια της τετραετούς περιόδου ρύθμισης;

Να το γνωστοποιήσεις μέσα σε ένα μήνα στη Γραμματεία του δικαστηρίου
και στους πιστωτές σου, ώστε να ληφθεί υπόψη για την αναπροσαρμογή
της μηνιαίας καταβολής. Αν δεν το κάνεις, κινδυνεύεις να εκπέσεις από τη
ρύθμιση και να αναβιώσουν όλα τα χρέη.

Ποιες είναι οι συνέπειες αν δεν είμαι ειλικρινής
και συνεπής στις δηλώσεις μου;

Ένα δεν είσαι ειλικρινής, θα εκπέσεις από τη ρύθμιση οφειλών
και την απαλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί. Μπορεί μάλιστα να ανακληθεί
η απαλλαγή, αν αποδειχθεί η αποσιώπηση ή απόκρυψη εισοδημάτων
μετά την περίοδο της τετραετίας. Η ψευδής δήλωση συνεπάγεται εξάλλου
και ποινικές ευθύνες.

Τι δυνατότητες έχουν οι πιστωτές μου
να πληροφορούνται τις περιουσιακές μεταβολές μου;
Υποχρεούσαι να επιτρέπεις στους πιστωτές σου την πρόσβαση
σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική σου κατάσταση
και τα τρέχοντα εισοδήματά σου.

Πόσο καιρό μένουν τα δεδομένα μου για τη ρύθμιση
στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ;

Η αίτηση ρύθμισής σου καταχωρείται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και η υπαγωγή
σου στη διαδικασία ρύθμισης των χρεών καταχωρείται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΑΕ
μέχρι πέντε χρόνια μετά την απαλλαγή σου από τα χρέη.

««« Στις κρίσιμες συνθήκες που βρισκόμαστε
έχουμε μεγαλύτερο ακόμη χρέος να στηρίξουμε τους αδύναμους συμπολίτες μας,
να τους διασφαλίσουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να προάγουμε
την επανένταξη και συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.
Έχουμε ευθύνη να εμβαθύνουμε την οικονομική δημοκρατία
και να κατοχυρώσουμε, όσο είναι δυνατό, το κοινωνικό δικαίωμα
σ’ ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης».»»»
Λούκα Τ. Κατσέλη, Υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

««« Εμείς θα στηρίξουμε αυτή την ιστορία. Μιας και θεωρείται ότι οι περισσότεροι
μπορούν να ενταχθούν, θα γίνει το πρώτο φιλτράρισμα που πρέπει εξωδικαστικά και
θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και στην ενημέρωση, αλλά και στην εξειδίκευση, ανάλογα φυσικά με τις δυνατότητές μας, ώστε όταν
φτάσουμε στο δεύτερο στάδιο, στη δικαιοσύνη, να μην την μπλοκάρουμε.»»»

Ν. Τσεμπερλίδης, Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

««« Με την ψήφιση αυτού του νόμου, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή
μια από τις προοδευτικότερες, αν όχι την προοδευτικότερη, νομοθεσίες στην Ευρώπη
για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Τώρα έχουμε όλοι την ευθύνη και την υποχρέωση να μεριμνήσουμε για την εφαρμογή
αυτού του νόμου και προσβλέπουμε και θεωρούμε πολύ σημαντική
και τη συνεργασία των ενώσεων καταναλωτών.»»»
Δ. Σπυράκος, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή,
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

««« Οι Ενώσεις Καταναλωτών θα παίξουμε σημαντικό ρόλο, χρειάζεται όμως
ευθύνη και ρεαλιστική προσέγγιση στο ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
να κάνουμε ρεαλιστικές προτάσεις, ώστε να λήγουν οι υποθέσεις των καταναλωτών
στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ για να αναπτυχθεί
και στη χώρα μας ανάλογη κουλτούρα, που δεν υπάρχει.»»»

Π. Καλαποθαράκου, ΕΚΠΟΙΖΩ

««« Θα συμβάλουμε κι εμείς από την πλευρά μας με όλες μας τις δυνάμεις
στη σωστή υλοποίηση και επιτυχία αυτού του νομοσχεδίου. Μία μόνο
μικρή παρατήρηση, από μέρους σας να διασφαλίσετε ώστε να διεξαχθεί
με σωστούς όρους η διαδικασία, όπου θα εμπλακούν οι Καταναλωτικές Ενώσεις
και όλοι οι φορείς, οι οποίοι θα κληθούν να συμβάλουν
στην υλοποίηση αυτού του νομοσχεδίου.»»»

Κ. Μπαλωμένος, ΙΝΚΑ

««« Γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο πλευρό σας και θα
συνεχίζουμε να στεκόμαστε, διότι ξέρουμε τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που
αντιμετωπίσατε και έσωθεν και έξωθεν των τειχών, όμως εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος
των Καταναλωτικών Οργανώσεων και των Ενώσεων Δανειοληπτών, διότι κι αυτές με
τη σειρά τους πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και φυσικά στο διαδικαστικό πλαίσιο,
αλλά και στο πλαίσιο της κοινωνίας.»»»

Ευ. Κρητικός, Εθνική Ομοσπονδία Δανειοληπτών
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Α

		

Β

Ανάπτυξη

				

Βιώσιμη ανάπτυξη: Ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να συμβιβάζει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών
να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

Γ
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ): Εργαλείο που θα συμβάλει καθοριστικά στην απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εμπορικών εταιρειών με
μείωση του σχετικού κόστους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 70%.

			

Δ

		ε

ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

Δανειακή Σύμβαση: Ύψους 2 δισ. και ευνοϊκούς όρους με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που εξασφαλίζει
τη χρηματοδότηση του εθνικού σκέλους ΕΣΠΑ.

ζ

Ζεύξη: Σύνδεση των στόχων οικονομικής ανάτασης και κοινωνικής ευημερίας.

Η

Ήθος: Βασικό χαρακτηριστικό των συναλλαγών, προϋπόθεση για τη λειτουργία της αγοράς με συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

			Θ Θεσμικό πλαίσιο: Προαπαιτούμενο για να τεθούν οι βάσεις για πραγματική ανάπτυξη.
	Ι Ιδιωτικές επενδύσεις: Προσέλκυση με αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης επενδυτικών σχημάτων.
		 κ Καμποτάζ: Άρση της εκτέλεσης περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμάνι.

Λ

		

Λιμένες: Πρόγραμμα ανάπτυξης με μελέτη της βέλτιστης εταιρικής κατανομής τους και συνεργασία με στρατηγικούς επενδυτές.

Μ

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι στυλοβάτες της πραγματικής οικονομίας της Ελλάδας.

		

ξ

Ν

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Εργαλείο προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων με την υιοθέτηση νέου επιχειρηματικού προτύπου.

Ξένες επενδύσεις: Προσέλκυση με την εξωστρέφεια της οικονομίας και την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου της επιχειρηματικότητας.

			Ο

Π
		Ρ

Οικονομία: Δυναμική, πράσινη, με έμφαση στη γνώση και την καινοτομία.

Πράσινη επιχειρηματικότητα: Η οικονομική δραστηριότητα που θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα στο επίκεντρο της
στρατηγικής της.

Σ

Ρευστότητα: Προϋπόθεση για την κάλυψη καθημερινών λειτουργικών αναγκών, αλλά και για την ανάληψη επενδύσεων.

Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα: Επωφελής συνέργεια δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

		 τ
		 υ

Τιμές: Συγκράτηση με τη σύσταση Παρατηρητηρίων Τιμών Προϊόντων/Υπηρεσιών για αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς.

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά: Ρύθμιση οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα με στόχο τον απεγκλωβισμό από την υπερχρέωση.

	Φ

		
		

Φάρμακα: Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας για την τιμολόγησή τους.

Χ

		Ω
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Ψ

Χρηματοδότηση: Εξασφάλιση χρηματοδότησης του εθνικού σκέλους του ΕΣΠΑ με σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ψηφιακή Σύγκλιση: Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ώρα: Τώρα είναι η ώρα που πατάμε το γκάζι και η ατμομηχανή της οικονομίας μας παίρνει μπροστά.

