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ΠΡΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ (Τμήμα ΜμεΕ)
κύριοι συνάδελφοι,
Σε συνέχεια σχετικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις θέσεις
του επιμελητηρίου μας, για τις ΜμεΕ και την επιχειρηματικότητα, καθώς και για την
γενικότερη ανάπτυξη του Πειραιά.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμεΕ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
1. ΜμεΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Α.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. Φορολογία εισοδήματος (φυσικών – νομικών προσώπων/επιχειρήσεων)
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό σύστημα χωρίς αιφνιδιασμούς με δίκαιη
κατανομή και αναπτυξιακό χαρακτήρα για τις επιχειρήσεις, με δέσμευση εφαρμογής
τουλάχιστον για πέντε χρόνια
Λειτουργία σύγχρονου κώδικα για την παραγωγή, πώληση και διακίνηση αγαθών και
υπηρεσιών
Απαλλαγή φόρου για κέρδη που επανεπενδύονται
Μη επέκταση κατά το δοκούν του χρόνου παραγραφής χρήσεων, με αυστηρή όμως
εφαρμογή των ισχυόντων χρόνων παραγραφής
Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για ίδρυση και λειτουργία «πράσινων» επιχειρήσεων
προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς επίσης και για ίδρυση και
ανάπτυξη επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές
Καθιέρωση ενιαίας, προοδευτικής και τιμαριθμοποιημένης κλίμακας
Φορολόγηση διανεμομένων κερδών (μερίσματα) με βάση τη φορολογία εισοδήματος
φυσικών προσώπων, μετά την αφαίρεση του φόρου που έχει παρακρατηθεί κατά την
διανομή του μερίσματος, καθώς και του ποσού που αναλογεί και έχει αποδοθεί από την
εταιρεία ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος
Μείωση μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους και συντελεστών εμπορικότητας
Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών
Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης οποιωνδήποτε αμοιβών

2. Φορολογία Κεφαλαίου – Περιουσίας
• Αφορολόγητη
μεταβίβαση
επιχείρησης
από
γονέα/σύζυγο/παππού
σε
παιδιά/σύζυγο/εγγόνια ανεξαρτήτως αιτίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η
«οικογενειακή» συνέχεια στις επιχειρήσεις
• Θέσπιση ικανοποιητικού αφορολογήτου φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών
παροχών
• Θέσπιση ικανοποιητικού αφορολογήτου ακίνητης περιουσίας και ειδικού αφορολογήτου
για ακίνητα επιχειρήσεων που ιδιοχρησιμοποιούνται
3. Έμμεσοι φόροι
• Μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, σε νησιωτικές και μειονεκτικές
περιοχές, καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό
προϊόν, συμπεριλαμβανομένων αυτών της εστίασης
• Μη αύξηση έμμεσων φόρων
4. Φοροδιαφυγή
• Έλεγχος παρεμπορίου και οριστική επίλυση του προβλήματος της οικονομικής
μετανάστευσης με νομιμοποίηση όσων χρειάζεται η «αγορά» για να σταματήσει να
τροφοδοτείται η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή
• Επανατοποθέτηση του καθεστώτος των offshore εταιρειών, με αποκλεισμό διεξόδων
φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής
• Συνεχής διασταύρωση φορολογικών δεδομένων από όλους τους φορείς για την αποφυγή
αποκρύψεως συναλλαγών και αμοιβών
• Καθολικό «πόθεν έσχες» για πλήρη έλεγχο των εισοδημάτων
5. Ελεγκτικοί μηχανισμοί – Αναδιοργάνωση φορολογικών υπηρεσιών
• Αναμόρφωση φορολογικών υπηρεσιών/ελεγκτικών μηχανισμών διεθνών προδιαγραφών
• Κωδικοποίηση και απλούστευση φορολογικής νομοθεσίας
• Ενίσχυση των διαδικασιών διαμεσολάβησης και διαιτησίας για ταχεία επίλυση
φορολογικών διαφορών ως προστάδιο της δικαστικής προσφυγής
• Ποινολόγιο συμμόρφωσης με κλίμακα υπότροπου και προπάντων όχι εξόντωσης
• Ηλεκτρονική διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων TAXIS/ICIS εφορειών –
τελωνείων με άλλους οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης για την αποφυγή
της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής
• Ηλεκτρονική παρακολούθηση αγοράς καυσίμων
• Έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών
Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
• Συμψηφισμός οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου
• Εξόφληση υποχρεώσεων του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις εντός εύλογου χρόνου και
όχι πέραν των 30 ημερών
• Δημιουργία επενδυτικής Τράπεζας ειδικού σκοπού για ΜμεΕ ή μετεξέλιξη του
Ε.Τ.Ε.Α.Ν. προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο μεσοδιάστημα ενεργοποίηση του
Ε.Τ.Ε.Α.Ν. με προγράμματα δανειοδότησης και εγγυήσεων ιδιαίτερα για μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις
Γ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
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• Απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης για τις ΜμεΕ
• Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός με ιδιαίτερη προσοχή στην άναρχη
επέκταση πολυκαταστημάτων
• Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων
• Μέτρα αναβάθμισης υποδομών στις τοπικές αγορές
Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
• Καταπολέμηση παρεμπορίου – λαθρεμπορίου
• Αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς για αποτροπή φαινομένων ολιγοπωλίων
• Έλεγχος στις ενδοομιλικές συναλλαγές όσον αφορά την τελική διαμόρφωση των τιμών
προϊόντων
• Ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις παρέχοντας κίνητρα πρόσβασής τους
σε ξένες αγορές με τη συνεργασία των εμπορικών ακολούθων των Πρεσβειών μας
Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
• Υιοθέτηση της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» όσον αφορά τη
νομοθετική διαδικασία και τις δομές επικοινωνίας με τις δημόσιες υπηρεσίες
• Εμπέδωση κλίματος ασφάλειας των επενδυτών με τη σταθερότητα των φορολογικών –
εργασιακών – ασφαλιστικών διατάξεων
• Βελτίωση στην απονομή της δικαιοσύνης, με στόχο την ταχύτερη διευθέτηση των
προσφυγών
• Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης, ιδίως σε τομείς αιχμής για την ελληνική
οικονομία, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Θεωρούνται σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες η ναυτιλία και ο τουρισμός, από την
ανάπτυξη των οποίων μπορεί να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα για την οικονομία της ευρύτερης
περιοχής του Πειραιά και των νησιών του.
Επιμέρους δε, εκτιμάται ότι θα προσφέρουν θετικά στην ανάπτυξη:
• Η ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση μουσείων (Αρχαιολογικό, Ναυτικό κ.λπ.) και
αρχαιολογικών χώρων και η συνύπαρξή τους με ήπιες δράσεις επαγγελματικής
δραστηριότητας.
• Η αξιοποίηση προς την πλευρά της πλήρους λειτουργίας του ως πνευματικούπολιτιστικού κέντρου του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
• Η βελτίωση της οδοσήμανσης, της συντήρησης οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, πλατειών
και η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και δικύκλων.
• Ο καθορισμός χρήσεων γης και εμπορικής χωροταξίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη
βιοτεχνικών – βιομηχανικών πάρκων και η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και
μνημείων.
• Ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης λειτουργίας υπεραγορών λιανικού εμπορίου και η
αυστηρή εφαρμογή των νόμων για το υπαίθριο εμπόριο.
• Η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών στα πλαίσια της νέας ψηφιακής τεχνολογίας
και της ευρυζωνικότητας, για την βελτίωση της διαδικτυακής άσκησης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Η οριστική επίλυση του προβλήματος της οικονομικής μετανάστευσης με νομιμοποίηση
όσων χρειάζεται η «αγορά», για να σταματήσει να τροφοδοτείται το παράνομο εμπόριο.
• Η λειτουργία μόνιμου εκθεσιακού, συνεδριακού χώρου, με την συμμετοχή στο εταιρικό
σχήμα του Ο.Λ.Π., των λοιπών Επιμελητηρίων ή του ενιαίου Επιμελητηρίου Πειραιά, του
Δήμου, της Περιφέρειας Αττικής, του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, των Υπουργείων
επί της Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και λοιπών φορέων δημόσιας
εξουσίας.
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Η συγκεκριμένη δράση θεωρούμε ότι θα αποδώσει τα μέγιστα έχοντας ως προηγούμενο
βήμα την ενοποίηση των Επιμελητηρίων του Πειραιά.
Μετά την υλοποίησή της από το αρμόδιο Υπουργείο, προτείνεται η εξεύρεση χώρου για
τη στέγαση του ενιαίου πια επιμελητηριακού φορέα και το υπάρχον νεοκλασικό του
Ε.Β.Ε.Π. να μετατραπεί σε ινστιτούτο επιμόρφωσης μελών του ενιαίου Επιμελητηρίου.
Η βελτίωση της συγκοινωνιακής σύνδεσης των νησιωτικών περιοχών με το πρώτο λιμάνι
της χώρας καθώς και η ανάπτυξη οδικών αξόνων περιφερειακής σύνδεσης του λιμανιού
με τις δύο εθνικές οδούς.
Ο έλεγχος της λειτουργίας των Κυριακάτικων Αγορών «ΠΑΖΑΡΙΩΝ» Πειραιά και
Σχιστού Περάματος, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.
Η ίδρυση Κεντρικής Αγοράς Τροφίμων «Ιπποδάμειος Αγορά» στον Πειραιά.
Η ύπαρξη κινήτρων επιχειρηματικότητας στα νησιά μας, όπως συγκοινωνιακή σύνδεση,
ενέργεια, αναπτυξιακά προγράμματα, ειδικό φορολογικό πλαίσιο.
Η αξιοποίηση λειτουργίας λιμανιού, ιδίως στον τομέα της κρουαζιέρας, της
ναυπηγοεπισκευής και της ναυτιλιακής συγκέντρωσης επιχειρήσεων και φορέων.
Η ίδρυση στον Πειραιά Διεθνούς Δικαστηρίου Ναυτιλιακών Υποθέσεων και ενιαίου
Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά.
Η ανάπτυξη όλων των τομέων λειτουργίας του Λιμανιού, του επιβατικού (τουριστικό –
ακτοπλοϊκό), του εμπορευματικού και του επισκευαστικού – ανεφοδιαστικού, με στόχο
και την στήριξη λειτουργίας των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τις ως άνω
δραστηριότητες.
Η ενίσχυση της συνεργασίας ΟΛΠ και Οργανισμών άλλων Λιμένων Αττικής (Ελευσίνα –
Λαύριο) για την αποκέντρωση ορισμένων λειτουργιών και την ανάπτυξη οικονομικών
δραστηριοτήτων και σ’ αυτές τις περιοχές.
Η σύνδεση των λιμένων (Πειραιά – Λαύριο – Ελευσίνα) με το εθνικό οδικό &
σιδηροδρομικό δίκτυο για περαιτέρω ανάπτυξη του μεταφορικού έργου (προσώπων –
εμπορευμάτων).
Η σύνδεση της πόλης με το Πανεπιστήμιο και το Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με σκοπό την
τροφοδότηση στελεχών σε θέματα ιδίως νέων τεχνολογιών και ανάπτυξης
επιχειρηματικών και κοινωνικών πρακτικών.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ
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