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ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΩΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ  

ΓΗΑ : 

 
Ψήθιζμα για ΟΑΔΔ 
 

Η ύθεζε θαη ε βαξηά νηθνλνκηθή δπζπξαγία έρνπλ επηθέξεη ηεξάζηηεο απώιεηεο ζηνλ 

θιάδν ησλ κηθξώλ θαη κεζαίσλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ, κε ηα ινπθέηα λα απμάλνπλ 

θαζεκεξηλά όιν θαη πεξηζζόηεξν. Σύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα ζηνηρεία πεξίπνπ 

260.000 επηρεηξήζεηο αδπλαηνύλ λα εληαρζνύλ ζηελ πξόζθαηε ξύζκηζε «Νέα Αξρή» 

κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεύνπλ κε θαηαζρέζεηο, δεζκεύζεηο ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ 

ελώ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν παύζεο εξγαζηώλ, κε αλππνιόγηζηεο επηπηώζεηο 

ζηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.   

 

Πξνηείλνπκε ηε δηακόξθσζε ελόο κνληέινπ εμηζνξξόπεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. θαη 

επηβίσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ εκπόξσλ. Βαζηθή πξνηεξαηόηεηά καο απνηειεί ε 

πξνζηαζία ησλ εληόο ηεο θξίζεσο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο ε ζπζζώξεπζε 

ιεμηπξόζεζκσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ νηθνλνκηθή 

δπζπξαγία θαη ηελ θαηαθόξπθε πηώζε ηνπ ηδίξνπ ηνπο. 

 

 

Οη παξάκεηξνη ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε πξόηαζή καο είλαη νη αθόινπζνη: 

 

 Καζηέξσζε κίαο «πξαγκαηηθήο» θεθαιαηνπνίεζεο ησλ κέρξη ζήκεξα 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηηο νθεηιέο άλσ ησλ 20.000€.  

 Άκεζε έληαμε ζηηο ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηηο νθεηιέο θάησ ησλ 20.000 €.   

 Υπνρξέσζε άκεζεο επαλέλαξμεο θαηαβνιήο ηξερνπζώλ εηζθνξώλ από ηνπο 

νθεηιέηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο θεθαιαηνπνίεζεο, κε παξνρή δηθαηώκαηνο 

γηα ειεύζεξε επηινγή αζθαιηζηηθήο θιάζεο ζε απηνύο. 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο γηα ηνπο νθεηιέηεο (θαη 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο) πνπ κεηέρνπλ ζηελ θεθαιαηνπνίεζε. 

 Καηά ηελ ζπληαμηνδόηεζε, κεηαηξνπή ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο ζε 

αζθαιηζηηθό ρξόλν κε ηειηθή επηινγή εμαγνξάο ή κεησκέλεο ζύληαμεο εθ 

κέξνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ε νπνία δελ δεκηνπξγεί ηακεηαθό έιιεηκκα θαη 



ινγηζηηθέο απώιεηεο ζηνλ Οξγαληζκό. Σε πεξίπησζε πνπ έλαο αζθαιηζκέλνο 

επηζπκεί λα εμνθιήζεη λσξίηεξα από ηελ ζύληαμε ηελ θεθαιαηνπνηεκέλε 

νθεηιή ηνπ, ζα πξέπεη λα ηνπ παξέρεηαη ην ζρεηηθό δηθαίσκα. 

 Δπέθηαζε ηεο Ιαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο νπζηαζηηθά 

«αλέξγνπο» εκπόξνπο γηα ηνπιάρηζηνλ δπν ρξόληα. 

 Γηεύξπλζε ηεο αζθαιηζηηθή βάζεο ηνπ ΔΑΔΔ., κε θαηάξγεζε εμαηξέζεσλ 

ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΔΔ δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ ειεύζεξσλ 

επαγγεικαηηώλ, έηζη ώζηε λα πεξηνξηζηεί ν αξηζκόο ειιείκκαηνο πνπ 

παξνπζηάδεη ην ηακείν. 

 Γεκηνπξγία ελόο Τακείνπ θύξηαο αζθάιηζεο κε ηξεηο θιάδνπο, έλαλ γηα 

κηζζσηνύο, έλαλ γηα ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη έλαλ γηα αγξόηεο, έηζη 

ώζηε λα κεησζεί ζεκαληηθά ε γξαθεηνθξαηία θαη ε απζαηξεζία ησλ 

δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ, ε δπζιεηηνπξγία θαη νη ζηξεβιώζεηο. Παξάιιεια ζα 

δεκηνπξγεζεί έλαο εληαίνο κεραληζκόο ειέγρνπ γηα λα απμεζνύλ ηα έζνδα ηνπ 

αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζα θαζηεξσζνύλ εληαίεο εηζθνξέο ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. Η εηζαγσγή εληαίνπ ινγηζηεξίνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ εληαία ινγηζηηθή απεηθόληζε θαη θεληξηθή παξαθνινύζεζε ησλ 

αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ. 
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ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΩΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ  

ΓΗΑ : 
 

Σελ ξεπζηόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ξύζκηζε ησλ ηξαπεδηθώλ 

δαλείσλ 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμαεηνύο ύθεζεο πνπ δηαλύνπκε, ν επηρεηξεκαηηθόο θόζκνο 

βηώλεη κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ θαηαζηξνθηθή εκπεηξία, κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ζε 

ακθηβνιία ε βησζηκόηεηα ρηιηάδσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Σα βαζηθόηεξα πξνβιήκαηα, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηό πνπ 

ππεξβαίλεη ην 50%, εζηηάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

εηδηθόηεξα ζηηο ζρέζεηο κε ην Σξαπεδηθό ύζηεκα.  

 

1. Θέκαηα θάιπςεο ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ηεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ: 

 Οη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο αληηκεηώπηζαλ δξαζηηθή κείσζε ησλ νξίσλ 

ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο, εθ κέξνπο ησλ Σξαπεδώλ, θαη κία γεληθόηεξε 

επηδείλσζε ησλ όξσλ δαλεηζκνύ.  

 ηελ πεξίπησζε ησλ  εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ πξνκεζεπηέο ζην 

εμσηεξηθό, ην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα δελ επέδεημε ηελ απαηηνύκελε 

ηθαλόηεηα θαη επειημία ζην λα θαιύςεη όρη κόλν ηηο πξνθαηαβνιέο πνπ 

δεηνύληαη, αιιά νύηε ηηο εγγπήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εθηεινύληαη θαλνληθά νη 

παξαγγειίεο.  

 Η κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ρνξεγνύκελσλ θύιισλ επηηαγώλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο - πειάηεο ηνπο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δύζθνιε πξνζαξκνγή 

ησλ ηειεπηαίσλ. Οη ηξάπεδεο, αθόκε αιιάδνπλ, πξνο ην δπζκελέζηεξν 

βεβαίσο, ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο κε βάζε ηα νπνία απνδέρνληαη επηηαγέο 

πειαηώλ ησλ δαλεηνιεπηώλ ηνπο, σο θάιπκκα ρνξεγνύκελεο πίζησζεο, ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε. Η ελέξγεηα απηή επηβαξύλεη ηε ξεπζηόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

κε αλεπαλόξζσηεο πνιιέο θνξέο ζπλέπεηεο (ζθξάγηζε επηηαγώλ, θαηαρώξεζε 

ζηα δπζκελή ηνπ ΣΔΙΡΔΙΑ θ.ιπ.). 



 

2. Θέκαηα ππνζηήξημεο επελδύζεσλ θαη αλαπηπμηαθώλ ελεξγεηώλ (θαηλνηνκία, 

εμσζηξέθεηα θ.ιπ.). Ζ πξνθαλήο αηηία ηεο κεησκέλεο ξεπζηόηεηαο ιόγσ πηώζεο 

ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο, επζύλεηαη γηα έλα κέξνο κόλν ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

εκαληηθή επζύλε έρνπλ επίζεο: 

 Οη έληνλα γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε έιιεηςε δηάζεζεο, γλώζεο θαη 

εκπεηξίαο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδώλ ζηελ ππνδνρή αηηεκάησλ γηα αμηνπνίεζε 

πξνγξακκάησλ, είηε θξαηηθώλ/θνηλνηηθώλ εληζρύζεσλ, είηε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο ΔΣΔΑΝ. αηηήκαηα. 

 εκαληηθή ζπληζηώζα ηνπ απμεκέλνπ δηνηθεηηθνύ θόζηνπο, απνηειεί ε 

έιιεηςε κίαο νκνγελνπνηεκέλεο πιαηθόξκαο αηηήζεσλ, πνπ ζπκπιεξώλνληαη 

θαη ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα  

 Οη όξνη πνπ ηίζεληαη από ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ 

ρξεκαηνδόηεζεο ή παξνρήο εγγπήζεσλ είλαη ππεξβνιηθά δπζκελείο.  

 Οη ηξάπεδεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

εμαθνινπζνύλ ζε κεγάιν βαζκό λα ζηεξίδνληαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 

παξερνκέλσλ εμαζθαιίζεσλ (εκπξάγκαησλ θαη πξνζσπηθώλ) θαη όρη ζηελ 

αμηνιόγεζε ησλ πξννπηηθώλ ηεο επέλδπζεο θαη ηεο βησζηκόηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

3. Σν κεγάιν ζέκα ησλ ξπζκίζεσλ ησλ θαζπζηεξεκέλσλ νθεηιώλ. 

 Η πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά-αδηαθνξία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 

απέλαληη ζε επηρεηξήζεηο, πνπ νθείινπλ θαη βξίζθνληαη ζε αδπλακία 

εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο, αθόκα θαη αλ νη ηειεπηαίεο έρνπλ 

ππνβάιιεη αίηεκα ξύζκηζεο.  

 Κξίλεηαη αλαγθαία ε ζέζπηζε ελόο πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ησλ «εληόο ηεο 

θξίζεσο ππεξρξεσκέλσλ επηρεηξήζεσλ», ζην νπνίν ζα εληάζζνληαη εθείλνη νη 

επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη δειώλνπλ αδπλακία αληαπόθξηζεο ζηηο 

ιεμηπξόζεζκεο θαη ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο ηνπο.  

 Δληαία αληηκεηώπηζε αηηεκάησλ ξύζκηζεο από όινπο ηνπο θνξείο, έηζη ώζηε 

νη όξνη απνπιεξσκήο ησλ νθεηιώλ λα πξνζεγγίδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 πλεξγαζία εκπιεθόκελσλ κεξώλ έηζη ώζηε ηα δαλεηαθά ηξαπεδηθά πξντόληα 

πνπ αθνξνύλ ξπζκίζεηο λα ηαηξηάδνπλ ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο είηε απηέο 

είλαη επνρηθέο είηε όρη. 

Σα Δπηκειεηήξηα κέζσ Πξνγξακκάησλ Τπνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε ζηνπο επαγγεικαηίεο-κέιε 



ηνπο, έηζη ώζηε νη ηειεπηαίνη λα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ 

επηηπρώο θαη κε ςπρξαηκία ηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ώζηε: 

• Να επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο κέζσ κεζόδσλ 

απνδνηηθόηεξεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο  

• Να έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαδεηνύλ ηελ θαηάιιειε πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

• Να ζέηνπλ ξεαιηζηηθέο πξνηεξαηόηεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

ηνπο 

• Να πξνγξακκαηίδνπλ ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο, ώζηε λα είλαη ζπλεπείο ζηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπο. 

• Να ελεκεξώλνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο εμέιημεο 

ηεο ηερλνινγίαο θαη λα πξνζαξκόδνπλ επέιηθηα ην ζρεδηαζκό ηνπο.  

 

 

12 πξνηάζεηο γηα αιιαγέο ζηνλ Σεηξεζία 

 

1. Δθαξκνγή Σεηξεζία «δύν ηαρπηήησλ» κε δηαθνξεηηθή βαξύηεηα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ελεγξάθεζαλ πξν θξίζεο θαη εληόο θξίζεο. 

2. Καζηέξσζε «Point System» γηα ηελ ηειηθή εγγξαθή ηεο νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο 

θαη κόλν, εθόζνλ πεξάζνπλ 30 εκέξεο από ηελ ηειηθή πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα 

ηελ θαηά λόκν πιεξσκή. 

3. Πξνζαξκνγή ηνπ Βνξεην-Ακεξηθαληθνύ κνληέινπ «credit score» ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα, κε ηελ εθαξκνγή «βαζκνινγίνπ» θαη θξηηήξηα: ην ηζηνξηθό 

πιεξσκώλ, ηε ρξήζε δηαζέζηκεο πίζησζεο, ην ηζηνξηθό βάζνο ηεο πίζησζεο, ηνλ 

αξηζκό αηηήζεσλ θαη ηνπο ηύπνπο πίζησζεο. 

4. Δθαξκνγή ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο «R»- «account ratings», κε 10 

θαηεγνξίεο πιεξσκώλ από R0 έσο θαη R9. Αλ νη πιεξσκέο γίλνληαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, ηόηε ν ππόρξενο αμηνινγείηαη κε R1. Η ρεηξόηεξε θαηεγνξία «θαθνύ 

ρξένπο» είλαη ε R9, ελώ νη ελδηάκεζεο θαηεγνξίεο ππνδεηθλύνπλ από έλα έσο ηξεηο 

κήλεο θαζπζηέξεζε. 

5. ηνηρεία ζθξαγηζκέλσλ επηηαγώλ ή/θαη απιήξσησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ λα 

δηαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ακέζσο κεηά ηελ εμόθιεζή ηνπο θαη κεηά ηελ 

πξνζθόκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ εμόθιεζεο. 

6. ηνηρεία αλεμόθιεησλ ζθξαγηζκέλσλ επηηαγώλ ή/θαη απιήξσησλ 

ζπλαιιαγκαηηθώλ λα δηαηεξνύληαη ζην αξρείν, αλάινγα κε ην πνζό, από 3 έσο 5 

ρξόληα.  

7. Γηαηαγέο πιεξσκήο, πνπ ζπληζηνύλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο λα δηαηεξνύληαη ζην 

αξρείν ηνπ Σεηξεζία γηα 3 ρξόληα. Οη πιεηζηεξηαζκνί θαη νη θαηαζρέζεηο, λα 

δηαηεξνύληαη ζην αξρείν γηα 4 ρξόληα. 

8. Οη αηηήζεηο πησρεύζεσλ πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζε εκπηζηεπηηθό αξρείν.  



9. Οη πιεξνθνξίεο γηα θεξπρζείζεο πησρεύζεηο πξέπεη λα δηαγξάθνληαη από ην αξρείν 

κέζα ζε έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ θήξπμή ηνπο.  

10. Ο «ιεπθόο» Σεηξεζίαο ζα πξέπεη ρσξίο λα πάςεη λα πθίζηαηαη, λα κελ 

ρξεζηκνπνηείηαη.  

11. Η γξαθεηνθξαηία γηα ηελ δηαγξαθή ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί θαη λα 

απηνκαηνπνηεζεί.  

12. Άκεζε απνθαηάζηαζε ζηελ πεξίπησζε ιάζνπο. 

 

ηελ ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ: 

 

-Τθππνπξγόο Αλάπηπμεο, θνο Κσλζηαληηλόπνπινο 

-Γελ. Γξακκαηέαο Δκπνξίνπ, θνο Κνκλελόο 

-Πξόεδξνη ε΄ Δθπξόζσπνη 32 Δπηκειεηεξίσλ 

-Πξόεδξνο ΓΔΒΔ 

-Πξόεδξνο ΔΔΔ 

-Πξόεδξνο πλνκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ 
 



 

Πξνο: 

1.Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ,  

2.Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θνπ Γέλδηα, 

  3.Τθππνπξγνύ Αλάπηπμεο  θνπ Μεηαξάθε 

Τπόςηλ: 

1. Κ.Δ.Δ.Δ. 

2.Σσλ θνκκάησλ: 

 ΝΓ , ΤΡΗΕΑ, ΠΑΟΚ, ΑΝ.ΔΛ, ΓΖΜΑΡ, ΚΚΔ , ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΩΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ  

ΓΗΑ ΣΖΝ: 

 
Φνξνινγία 

 
Τν θνξνινγηθό ζύζηεκα απνηειεί ην βαζηθόηεξν εξγαιείν άζθεζεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ζηα ρέξηα ηεο εθάζηνηε Κπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε 

κεηαβίβαζε πόξσλ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ Δεκνζίνπ. 

Τα κέρξη ζηηγκήο ιεθζέληα θνξνινγηθά κέηξα έρνπλ πιήμεη θπξίσο ηνπο ζπλεπείο 

θνξνινγνπκέλνπο θαη επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ άδηθε θαηαλνκή ησλ 

θνξνινγηθώλ βαξώλ κεηαμύ ησλ πνιηηώλ.  

Θεσξνύκε θαζήθνλ καο ηελ ππνβνιή επηθαηξνπνηεκέλσλ, ηεθκεξησκέλσλ θαη 

ζηνρεπκέλσλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο πξναζπίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά θπξίσο ζπληεινύλ ζηε δηακόξθσζε ελόο θνξνινγηθνύ πιαηζίνπ, 

θηιηθνύ πξνο ην «επηρεηξείλ». 

 

 

1. Φνξνινγία επηρεηξήζεσλ: Θέζπηζε ελόο θνηλνύ θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή, 

αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο κνξθήο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

2. Φνξνινγία θπζηθώλ πξνζώπσλ: Υηνζέηεζε εληαίαο θιίκαθαο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, κε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ ησλ 9.500 επξώ 

(9.545)..  

3. Σεθκήξηα δηαβίσζεο: Πιήξεο θαηάξγεζε ησλ ηεθκεξίσλ από ην νηθνλνκηθό έηνο 

2015 (ρξήζε 2014). 

4. Πξνθαηαβνιή Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Δπηρεηξήζεσλ: Μείσζε θαηά 50% ησλ 

πθηζηάκελσλ πνζνζηώλ πξνθαηαβνιήο θόξνπ γηα ην επόκελν νηθνλνκηθό έηνο, ηόζν 

γηα ηηο αηνκηθέο & πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο όζν θαη γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο. 

Πξνηείλνπκε ηελ θαζηέξσζε ηεο ηζρύο ησλ κεησκέλσλ επηβαξύλζεσλ/ζπληειεζηώλ,  

όρη κόλν γηα ηα ηξία πξώηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά γηα ην 

ζπλνιηθό ρξνληθό δηάζηεκα ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. 



 

5. Σέινο επηηεδεύκαηνο: Επαλαθνξά ηνπ ελ ιόγσ ηέινπο ζηα πξνεγνύκελα επίπεδα, 

ή αθόκε θαη πιήξε θαηάξγεζή ηνπ όηαλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο σξηκάζνπλ. 

6. Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγύεο: Αλαζεώξεζε κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ζπληειεζηώλ 

ή αθόκε θαη θαηάξγεζή ζην πξνζερέο ρξνληθό δηάζηεκα. 

7. Ρύζκηζε Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ ζηελ Δθνξία: Πξνηείλεηαη ε αλαπξνζαξκνγή 

ηνπ ππάξρνληνο θαζεζηώηνο  θαη ε ζέζπηζε πιαηζίνπ πνπ ζα πξνβιέπεη, ππό 

πξνϋπνζέζεηο, ηελ επέθηαζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δόζεσλ, έσο ηηο 100, θαζώο θαη ε 

επαλεμέηαζε ηεο πξννδεπηηθόηεηαο ησλ πεξαηηέξσ επηβαξύλζεσλ θαη ησλ 

πξνζαπμήζεσλ. 

8. Δθινγίθεπζε πξνζηίκσλ: Θεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε επαλαθνξά ηεο ηζρύνο 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβηβαζκνύ ζε πεξηπηώζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ. Η λνκνζέηεζε 

εμνλησηηθώλ πξνζηίκσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άξζε ηεο δπλαηόηεηαο πξνζθπγήο ζε 

Δηνηθεηηθό Σπκβηβαζκό, ζπληζηά θαηάθσξε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο κεηαμύ ησλ ππόρξεσλ, ελώ ηαπηόρξνλα  παξαζύξεη ζην ρείινο ηνπ 

γθξεκνύ πιεζώξα ζπλεπώλ θνξνινγνπκέλσλ. 

9. Αιιαγέο ζην ζύζηεκα ΦΠΑ: Η απαιιαγή από ηελ ππνβνιή δειώζεσλ Φ.Π.Α. 

γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο κε ζρεηηθά κηθξό ηδίξν ηεο 

ηάμεσο ησλ 20.000 – 25.000 επξώ ζε εηήζηα βάζε, ε απηόκαηε επηζηξνθή Φ.Π.Α. 

ρσξίο ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ, γηα ηηο ζπλεπείο επηρεηξήζεηο, ν ζπκςεθηζκόο ηνπ 

ρξεσζηηθνύ θαη ηνπ πηζησηηθνύ ΦΠΑ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηόζν κε ηδηώηεο όζν θαη κε 

ην ζύλνιν ησλ θνξέσλ ηνπ Δεκνζίνπ θαη ε θαηαβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θόξνπ ζηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο κε ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκνινγίνπ θαη αλεμαξηήησο από ηελ 

εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ θαη ε παξαθνινύζεζε θαη όρη αθαίξεζε ηνπ Α.Φ.Μ. 

ζεσξνύκε όηη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνύ 

κεραληζκνύ. 

10). Ηζρύο ηνπ κέηξνπ ηεο ζπιινγήο απνδείμεσλ όρη κόλν γηα κηζζσηνύο θαη 

ζπληαμηνύρνπο αιιά θαη γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο. 

11). Γηνξζώζεηο ζην θαζεζηώο ηνπ ΔΝΦΗΑ 

• Άλνηγκα εθαξκνγήο γηα δηόξζσζε ιαζώλ ησλ ηδηνθηεηώλ αθηλήησλ. 

• Επαλαθνξά αληηθεηκεληθώλ αμηώλ ζηα πεξζηλά επίπεδα. 

• Δηόξζσζε ιαζώλ ππνινγηζκνύ ζε νηθηζκνύο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο. 

• Εμνξζνινγηζκόο ηνπ βαζηθνύ/θύξηνπ θόξνπ κε ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ. 

• Αλαδηάξζξσζε θόξνπ γηα ηδηνρξεζηκνπνηνύκελε επαγγεικαηηθή ζηέγε. 

• Μείσζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνύ θόξνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% θαη ζε θακία πεξίπησζε 

λα κελ ππεξβαίλεη απζαίξεηα ηνλ θύξην θόξν. 

• Αιιαγή πξνγξακκαηηζκνύ θαη αύμεζε ησλ δόζεσλ από 5 ζε ηνπιάρηζηνλ 7 δόζεηο. 

 

 

 



 

ηελ ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ: 

 

-Τθππνπξγόο Αλάπηπμεο, θνο Κσλζηαληηλόπνπινο 

-Γελ. Γξακκαηέαο Δκπνξίνπ, θνο Κνκλελόο 

-Πξόεδξνη ε΄ Δθπξόζσπνη 32 Δπηκειεηεξίσλ 

-Πξόεδξνο ΓΔΒΔ 

-Πξόεδξνο ΔΔΔ 

-Πξόεδξνο πλνκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ 


