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Αλνηθηή επηζηνιή πξνέδξνπ ΔΣΔΔ Βαζίιε Κνξθίδε ζε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο επξσβνπιεπηέο 

φισλ ησλ θνκκάησλ. 

 «Οι 21 έλληνερ εςπωβοςλεςηέρ οθείλοςν να ςποζηηπίξοςν ηα 21 αιηήμαηα ηηρ ΕΕΕ ππορ 

ηην Εςπώπη για ηην επιβίωζη ηων ελληνικών μικπομεζαίων επισειπήζεων» 

 • Φοπολογία 

1. Θέζπηζε ηνπ νξηζκνχ ηεο «εληφο ηεο θξίζεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο» ζε ρψξεο ππφ 

δεκνζηνλνκηθή επνπηεία γηα φζεο βηψζηκεο επηρεηξήζεηο δελ είραλ θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο 

νθεηιέο πξηλ ην 2010, ψζηε λα εληάζζνληαη απηφκαηα ζε φιεο ηηο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο. 

2. Φνξνιφγεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ κε βάζε ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη φρη κε βάζε ηελ πεγή 

πξνέιεπζήο ηνπ, θαζψο θαη κε ζέζπηζε αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ γηα επελδχζεηο. 

3. Γπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ ησλ νθεηιψλ κεηαμχ δεκνζίνπ θαη επηρεηξήζεσλ, ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο. 

4. Σπκκεηνρή ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηάζεζε ειιεληθήο πξφηαζεο γηα πξνγελέζηεξε ησλ αξρψλ 

ηνπ 2017 εθαξκνγή ηεο νδεγίαο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ θνηλή πιαηθφξκα ππνβνιήο δήισζεο 

ΦΠΑ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

 • Γπαθειοκπαηία - Διαθάνεια 

5. Αμηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ κεηεμέιημεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ ζε Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ (ΚΔΔ) γηα αδεηνδνηήζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ςεθηαθή ρνξήγεζε ησλ 

απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ. Η ιεηηνπξγία ηνπ λένπ απηνχ κνληέινπ ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ ζα ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ζπλδξνκέο ησλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο λα 

επηβαξπλζεί ζην παξακηθξφ ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο. 

 • Φεπεγγςόηηηα 

6. Αμηφπηζηε αμηνιφγεζε ηεο εκπνξηθήο πίζηεο κε πηνζέηεζε ηνπ βνξεηνακεξηθαληθνχ 

ζπζηήκαηνο, βαζηζκέλν ζηελ αξρή ηεο «δεχηεξεο επθαηξίαο», κε θξηηήξην ζπγθεθξηκέλν 

βαζκνιφγην (Account Ratings and Credit Scores). 

7. Πίεζε γηα άκεζε πινπνίεζε ηεο πξφζθαηεο πξφηαζεο ηεο Κνκηζηφλ γηα ηηο επξσπατθέο 

επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή ησλ αλαγθαζηηθψλ εθηειέζεσλ έσο θαη δψδεθα κήλεο, 

ψζηε απηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηάξηηζεο ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο θαη λα παξακείλνπλ ελ 

ιεηηνπξγία. Τν θάζε θξάηνο-κέινο νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζηελ θαηάξηηζε 

ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο. 

8. Λήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κηαο 

πηψρεπζεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ελφο επηρεηξεκαηία λα πξνρσξήζεη ζε έλα λέν μεθίλεκα 

ζην κέιινλ, κε έκθαζε ζηελ απαιιαγή απφ ηα ρξέε εληφο ηξηψλ, ην πνιχ, εηψλ. 

 •Λειηοςπγία Αγοπάρ-Παπεμπόπιο 

9. Υηνζέηεζε θνηλήο ζέζεο γηα ην παξεκπφξην αιιά θαη ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ ησλ ρσξψλ 

ηεο ΔΔ, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ζηα ιηκάληα θαη ζηηο πχιεο 

εηζφδνπ  ηεο ρψξαο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ κεραλεκάησλ (x-ray scanners), άκεζε θαηαζηξνθή 

απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη δεκηνπξγία εηδηθνχ πεληαςήθηνπ αξηζκνχ γηα ζρεηηθέο θαηαγγειίεο. 

10. Η πξνκήζεηα ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη γεληθφηεξα ε ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε 

απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο λα πινπνηεζεί κε επξσπατθά θνλδχιηα, εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

ηεο Διιάδαο ζηα λνηηναλαηνιηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ. 

 •Ρεςζηόηηηα 
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11. Μείσζε ησλ απαηηνχκελσλ εκπξάγκαησλ, θπξίσο, εγγπήζεσλ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

κέζσ ηεο ζέζπηζεο ελφο πεξηζζφηεξν επέιηθηνπ κεραληζκνχ εγγπήζεσλ. Γπλαηφηεηα έληαμεο 

ησλ παιαηφηεξσλ δαλείσλ πνπ είραλ ρνξεγεζεί κε ηελ εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ 

(ΤΔΜΠΔ/ ΔΤΔΑΝ) ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ πξνζσξηλνχ εγγπεηηθνχ κεραληζκνχ.   

12. Πίεζε πξνο ηνπο αξκφδηνπο εγρψξηνπο θαη κε θνξείο γηα άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ 

Δπελδπηηθνχ Τακείνπ γηα ηηο ΜΜΔ κε ηε ζπκκεηνρή θαη μέλσλ επελδπηψλ. 

13. Καιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ ζηήξημεο (εγγπήζεηο ζε δηεζλείο ηξάπεδεο ππέξ ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ-ΜΜΔ) ησλ ειιεληθψλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, ην νπνίν έρεη 

ζπζηαζεί απφ ηελ ΔΤΔπ θαη  ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ έρεη μεθηλήζεη ήδε απφ ην 2012, κε 

ζπλνιηθά 500 εθαη. επξψ πνπ είλαη δηαζέζηκα. 

• Διαζςνοπιακό εμπόπιο 

14. Δληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ επξσπατθψλ Κξαηψλ – 

Μειψλ, κέζσ ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα «Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Σπλεξγαζίαο», κεηαμχ 

γεηηνληθψλ πεξηθεξεηψλ ζε ζέκαηα φπσο ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίλεηαη 

ζεκαληηθφ, αληίζηνηρεο δξάζεηο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 

γηα ηηο πεξηθέξεηεο ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ, πξνο φθεινο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

16. Η ΔΤΔπ ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη, απφ θνηλνχ κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηε δηάζεζε ησλ 

δξάζεσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο κε πφξνπο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ 

(πξνγξάκκαηα  JASPERS, JESSICA, JEREMIE, JASMINE, RSI θαη “Skills and Jobs - Investing 

for Youth”). 

 • Χπέορ 

17. Δλζάξξπλζε ησλ επξσπαίσλ εηαίξσλ θαη θνξέσλ λα ηεξήζνπλ ηε ζπκθσλία ηνπ Eurogroup 

ηνπ Ννεκβξίνπ 2012 γηα έκπξαθηε ππνζηήξημε ηεο Διιάδαο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα θαηαζηήζεη 

ην ρξένο βηψζηκν. 

18. Αλαδξνκηθή θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ 

ηνλ ESM, ρσξίο λα επηβαξπλζεί ην εζληθφ ρξένο, απειεπζεξψλνληαο έηζη πφξνπο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 • Θεζμικό Πλαίζιο 

19. Θέζπηζε ελφο θνξέα νηθνλνκηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ ΜΜΔ πνπ ζα ζπκβαδίδεη κε ηελ 

αξρή "ζθέςνπ ζε κηθξή θιίκαθα" θαη ζα απνζθνπεί ζηε βειηίσζε  ηνπ Καλνληζκνχ "Small 

Business Act 2011”. Σην δηάινγν απηφ ζα ζπκκεηέρνπλ ε UEAPME, ν θνηλσληθφο εηαίξνο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ ζηελ Δπξψπε, νη SME Envoys (Δηδηθνί εζληθνί αληηπξφζσπνη ησλ ΜΜΔ), νη 

Δπξσβνπιεπηέο θαη νη εθπξφζσπνη άιισλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, νη νπνίνη ζα είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο Κνκηζηφλ θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. 

20. ηη Νέα Ππογπαμμαηική Πεπίοδο 2014-2020, έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνλ  ηξφπν 

ζπκκεηνρήο ησλ ΜΜΔ ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ: “HORIZON 2020", 

"2014-2020 COHESION POLICY" θαη "COSME", φπσο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ΜΜΔ. 

• Ηλεκηπονικό Εμπόπιο 

21. Τφλσζε ηεο εγρψξηαο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ: α) ηεο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, β) ηεο επέλδπζεο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε ζχγρξνλε αγνξά 

εξγαζίαο, γ) ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο ειθπζηηθνχ γηα επελδχζεηο. 


