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ΔΗΠΑΓΥΓΖ
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ είλαη ην κνλαδηθφ ειιεληθφ πνιηηηθφ θφκκα πνπ
έρεη ην ζάξξνο, ηελ ηφικε, ηελ επηκνλή θαη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα
παξάζρεη άκεζεο θαη δξαζηηθέο ΙΠΔΗΠ ζε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ
βαζαλίδνπλ ηελ παηξίδα καο.
Πηελ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΙΠΖ
είκαζηε
απαιιαγκέλνη
απφ
ηελ
νηθνγελεηνθξαηία, ηα «ηδάθηα» θαη ηε δηαθζνξά. Αθξηβψο γηα απηφ ην
ιφγν, είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα θαηαβάινπκε θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα γηα λα δηνξζψζνπκε ηα «θαθψο θείκελα» ηεο πνιηηηθήο,
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ βίνπ, πνπ ηφζα ρξφληα εκπνδίδνπλ
ηελ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο.
Ζ Διιάδα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλεη νηθνλνκηθή
ππεξδχλακε. κσο, νη θαηαζηξνθηθέο πνιηηηθέο ησλ ηειεπηαίσλ
δεθαεηηψλ ηελ νδήγεζαλ ζηνλ βάιην ηνπ δαλεηζκνχ, ηεο
ππεξρξέσζεο θαη ησλ κλεκνλίσλ!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεχεη πσο ε Διιάδα δελ έπξεπε λα κπεη ζηελ
Δπξσδψλε, επεηδή δελ ήηαλ έηνηκε ψζηε λα κπνξεί λα αληαγσληζηεί
ηηο κεγάιεο ρψξεο. Ξσο φηαλ κπήθε δελ πήξε δπζηπρψο ηα κέηξα
ηεο, εθκεηαιιεπφκελε ηα ρακειά επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο,
πεξηνξίδνληαο ηηο ζπαηάιεο ηνπ πειαηεηαθνχ θξάηνπο θαη
θαηαπνιεκψληαο ην, θαζψο επίζεο ζπλδένληαο ηηο ακνηβέο ησλ
εξγαδνκέλσλ κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο. ηη δελ θαηάιαβε ηνλ
χπνπιν ξφιν ηεο Γεξκαλίαο, φζνλ αθνξά ην κηζζνινγηθφ dumping
ηεο θαη πσο βξέζεθε ζθφπηκα πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ απφ ηελ
θπβέξλεζε ηνπ 2010.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ είλαη ζίγνπξε πσο ε Διιάδα δελ είρε θαλέλα
ιφγν λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ ΓΛΡ, αθνχ ην ζπλνιηθφ ρξένο ηεο,
δεκφζην θαη ηδησηηθφ, ήηαλ ηεθκεξησκέλα απφ ηα ρακειφηεξα ζηελ
Δπξψπε. Άιισζηε ην ΓΛΡ θαιείηαη παξαδνζηαθά απφ ρψξεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ην λφκηζκα ηνπο, σο απνηέιεζκα ησλ
εμσηεξηθψλ ηνπο ρξεψλ ιφγσ ειιεηκκάησλ ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ρακειά ζπλαιιαγκαηηθά
ηνπο απνζέκαηα. Θάηη ηέηνην δελ ίζρπε γηα ηελ Διιάδα, αθνχ ην
επξψ είλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν απνζεκαηηθφ λφκηζκα ηνπ
πιαλήηε θαη δελ ππνηηκάηαη απφ κηα ηφζν κηθξή νηθνλνκία ηεο
Δπξσδψλεο (ην 2017 ε Διιάδα είρε ΑΔΞ κηθξφηεξν απφ ην 1,6% ηνπ
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ΑΔΞ ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο).
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεχεη πσο ε Διιάδα ζα κπνξνχζε κφλε ηεο λα
ρξεκαηνδνηεζεί κε εζσηεξηθφ δαλεηζκφ, κε ηελ έθδνζε εζληθψλ
νκνιφγσλ δειαδή, πξηλ θχγνπλ πάλσ απφ 100 δηο € θαηαζέζεηο ζην
εμσηεξηθφ, αξθεί λα εκπηζηεπφηαλ νη Έιιελεο ην θξάηνο ηνπο, φπσο
πνιινί άιινη ιανί. Νη πξνζέζεηο ηνπ ΓΛΡ πάλησο θάλεθαλ θαζαξά
απφ ην φηη, δελ επέβαιιε ακέζσο ειέγρνπο θεθαιαίσλ γηα λα
εκπνδίζεη ηηο εθξνέο θεθαιαίσλ, ηδίσο απφ ηνπο μέλνπο, επεηδή ν
ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε πξνζηαζία ηνπο θαη φρη ε εμπγίαλζε ηεο ρψξαο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζεσξεί πσο ε ζεκεξηλή θαηαζηξνθή ηεο παηξίδαο
καο νθείιεηαη ζηελ θαθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ηφζν απφ ηνπο λένπο
πηζησηέο ηεο κέζσ ηεο Ρξφηθα πνπ ηε δάλεηζαλ γηα λα δηαζψζνπλ ηηο
ηξάπεδεο ηνπο, φζν θαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηεο. ηη ην PSI απνηειεί
έλα πνιχ κεγάιν έγθιεκα, αθνχ κέζσ απηνχ ππνζεθεχζεθε
νιφθιεξε ε ρψξα, έραζε ηε δπλαηφηεηα ηεο ελδερφκελεο
επηζηξνθήο ηεο ζην εζληθφ λφκηζκα, δελ ζπκκεηείρε ζηε ζηήξημε ηεο
ΔΘΡ ην 2012, νχηε ζηα παθέηα πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ 2015,
ρξενθφπεζε θαη ηεο επηβιήζεθε ην αγγιηθφ δίθαην, έλαληη κφιηο 50
δηο € κείσζεο ηνπ ρξένπο!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ γλσξίδεη πσο ηα ακέζσο επφκελα κεγάια
εγθιήκαηα ήηαλ (α) ε θαηαζηξνθηθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ 2015, κε
ηελ νπνία ράζεθαλ νη ηξάπεδεο, επηβαξχλνληαο επί πιένλ ην δεκφζην
ρξένο κε πεξίπνπ 40 δηο € θαη (β) ε ππνγξαθή ηεο ηξίηεο δαλεηαθήο
ζχκβαζεο απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ βνπιεπηψλ, κε
απνηέιεζκα λα θαηνρπξσζνχλ φιεο νη πξνεγνχκελεο, θαζψο επίζεο
λα δεζεί ρεηξνπφδαξα ε Διιάδα.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηεο ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ Ξνιηηψλ πξνο ηελ Ξνιηηεία.
Κεηαμχ άιισλ κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πειαηεηαθνχ θαη
θνκκαηηθνχ
θξάηνπο, αθνχ ε ελέξγεηα απηή απφ κφλε ηεο ζα
κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηε ρψξα ζηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε, κε ηελ
επηζηξνθή ησλ θαηαζέζεσλ ηεο ηάμεο ησλ 120 δηο € πνπ έρνπλ
δηαθχγεη ζην εμσηεξηθφ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη
ηελ εμπγίαλζε ησλ ηξαπεδψλ, ζπλ ηνπο 500.000 λένπο θφζηνπο
εθπαίδεπζεο πεξί ηα 100 δηο € θαη εηεζίνπ ΑΔΞ 25 δηο € (έζνδα ηνπ
δεκνζίνπ 7,5 δηο € ή πάλσ απφ 2 εηήζηα ΔΛΦΗΑ).
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεύεη ζηελ απόιπηε αλάγθε
(α) ελφο Δζληθνχ Ππκβνπιίνπ Αζθαιείαο & Δμσηεξηθήο πνιηηηθήο,
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(β) Δλφο Δζληθνχ Ππκβνπιίνπ Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ κε βηψζηκνπ
δεκνζίνπ ρξένπο, ην νπνίν επηδεηλψζεθε απφ ηελ πνιηηηθή ησλ
κλεκνλίσλ κε επζχλε ηεο Ρξφηθα, θνζηίδνληαο ζηελ παηξίδα καο
πάλσ απφ 1 ηξηο €. Φπζηθά πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα
ζπγθεθξηκελνπνηεζεί
ην
θφζηνο
θαη
λα
θαηαηεζεί
αγσγή
απνδεκίσζεο, ελψ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αγσγή, αιιά θαη σο
δηαπξαγκαηεπηηθφ ραξηί, ην θαησηέξσ άξζξν 340 ηνπ Κάαζηξηρη:
"….Η ζπκβαηηθή επζύλε ηεο Έλωζεο δηέπεηαη από ην εθαξκνζηέν
Δίθαην ζηελ ελ ιόγω ζύκβαζε. Σε πεξίπηωζε εμωζπκβαηηθήο
επζύλεο, ε Έλωζε απνδεκηώλεη, ζύκθωλα κε ηηο γεληθέο αξρέο πνπ
είλαη θνηλέο ζηα λνκηθά ζπζηήκαηα ηωλ θξαηώλ κειώλ, γηα ηηο δεκίεο
πνπ πξνμελνύλ ηα όξγαλα ή ην πξνζωπηθό ηεο θαηά ηελ άζθεζε ηωλ
θαζεθόληωλ ηνπο. …….Σύκθωλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Δηθαίνπ
πνπ είλαη θνηλέο ζηα λνκηθά ζπζηήκαηα ηωλ θξαηώλ κειώλ, ε
Επξωπαϊθή Κεληξηθή Τξάπεδα, θαηά ηελ άζθεζε ηωλ θαζεθόληωλ
ηεο, απνδεκηώλεη γηα ηηο δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ από απηήλ ή ηνπο
ππαιιήινπο ηεο"
(γ) Δλφο Δζληθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ δηεθδίθεζε ησλ γεξκαληθψλ
απνδεκηψζεσλ θαη πνιεκηθψλ επαλνξζψζεσλ, νη νπνίεο θαηά ηνπο
ίδηνπο ηνπο Γεξκαλνχο επηζηήκνλεο είλαη ηνπιάρηζηνλ χςνπο 180 δηο
€, ελώ θαηά ηελ ειιεληθή Βνπιή πεξί ηα 280 δηο €. Τα Εζληθά απηά
Σπκβνύιηα ζα ζηειερωζνύλ κε εμαηξεηηθά ηθαλνύο ηερλνθξάηεο θαη
ζα πιαηζηωζνύλ από εμεηδηθεπκέλεο δηεζλείο εηαηξείεο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ επηζπκεί λα ειέγρνληαη απφιπηα απφ ηνπο
ηθαλφηεξνπο Έιιελεο θαη φρη απφ μέλνπο ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ,
ε Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε ΔΙΠΡΑΡ θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία
Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζεσξψληαο πσο νη ηέζζεξηο απηνί ππιψλεο
κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζεσξεί πσο ε Διιάδα πξέπεη λα θαηαξηίζεη άκεζα
έλαλ Θξαηηθφ Ηζνινγηζκφ γηα λα γλσξίδνπλ θάζε θνξά νη Ξνιίηεο φρη
κφλν ηη ρξσζηνχλ, αιιά θαη ηη ηνπο αλήθεη. Δίλαη ην θφκκα πνπ
θαηαιαβαίλεη πσο ην ζεκαληηθφηεξν γηα ηελ Διιάδα είλαη ε αλάθηεζε
ησλ ηηκψλ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα, φπνπ ράζεθαλ πάλσ απφ 600 δηο €, αθνχ κφλν έηζη κπνξνχλ
λα εμπγηαλζνχλ νη ηξάπεδεο, λα θξαηήζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο αξθεηνί
Ξνιίηεο θαη λα επαλέιζεη ε ρακέλε πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.
Κφλν έηζη ζα είλαη ζε ζέζε ην θξάηνο θαη νη ηδηψηεο λα δαλείδνληαη
γηα ηε δηεμαγσγή επελδχζεσλ, ψζηε λα εηζέιζεη ε Διιάδα ζε κία
βηψζηκε πνξεία αλάπηπμεο.
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Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη σο ζηφρν ηεο έλα δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάησ απφ ην 3% ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Κάαζηξηρη
θαη ζε αλάινγν χςνο κε ηνλ πιεζσξηζκφ. Δπίζεο έλα ηζνζθειηζκέλν
ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πνπ δελ ζα ζηεξίδεηαη φκσο ζηε
θησρνπνίεζε πνπ επηβιήζεθε ζηελ παηξίδα καο απφ ηα κλεκφληα,
αιιά ζηελ παξαγσγή πινχηνπ απφ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο
νηθνλνκίαο καο: απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, απφ ηε λαπηηιία θαη απφ
ηνλ ηνπξηζκφ, ζπλεπηθνπξνχκελνπο απφ ηε κεηαπνίεζε θαη ηε
βηνκεραλία.
Πθνπφο καο είλαη λα κεηψλνπκε ζπλερψο ην ρξένο σο πξνο ην ΑΔΞ
απμάλνληαο ην ΑΔΞ, έηζη ψζηε λα κελ είλαη εηο βάξνο ηεο επεκεξίαο
ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, φπσο ε αθξηβψο αληίζεηε πνιηηηθή ησλ
κλεκνλίσλ. Ζ Διιάδα έρεη άιισζηε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο θαη
πξννπηηθέο, αξθεί λα «μππλήζεη» ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ Ξνιηηψλ ηεο, ελψ σο ρψξα απνηειεί κία
ηδαληθή επελδπηηθή επηινγή, αξθεί λα εμαζθαιηζηνχλ νη θαηάιιειεο
ζπλζήθεο.
Ζ Διιεληθή Ιχζε ζεωξεί πωο νη κηζζνί πξέπεη λα
αλαπξνζαξκόδνληαη
εηήζηα,
παξακέλνληαο
ίζνη
κε
ηελ
παξαγωγηθόηεηα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζπλ ηνλ πιεζωξηζκό, γηα λα
εμαζθαιίδεηαη έλα αληαγωληζηηθό θόζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα
παξαγνκέλνπ πξνϊόληνο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ γλσξίδεη πσο κφλν νη πξννπηηθέο βηψζηκεο
αλάπηπμεο κίαο ρψξαο επηβξαβεχνληαη ζήκεξα απφ ηνπο εγρψξηνπο
θαη δηεζλείο επελδπηέο, ελψ κφλν κέζσ ηεο αλάπηπμεο κπνξνχλ λα
επηιπζνχλ ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο, φπσο ε αλεξγία, ην
ζπληαμηνδνηηθφ, ην αζθαιηζηηθφ θαη ηφζα άιια.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ είλαη ΔΓΥ κε ιεπηνκεξείο, ρξνληθά
πξνζδηνξηζκέλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηα Θφθθηλα Γάλεηα,
γηα ηνλ Ξξσηνγελή Ρνκέα, ηελ Νηθνλνκία, ηελ Δμσηεξηθή Ξνιηηηθή,
ηελ Δθπαίδεπζε, ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
Αλεξγίαο, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο,
ηελ Ξξνψζεζε ησλ Δπελδχζεσλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ Ρνπξηζκνχ θαη
ηεο Λαπηηιίαο, ηελ Δπαλαβηνκεραλνπνίεζε, ηε ζηήξημε ηεο
Θαηλνηνκίαο, ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Ππζηήκαηνο γείαο, ηνλ έιεγρν
ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ηε ζηήξημε ησλ Διιήλσλ ηνπ
Δμσηεξηθνχ θαη ησλ Νκνγελψλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο
Θξάηνπο Ξξφλνηαο. ιεο νη πξνηάζεηο καο ζέηνπλ ζην επίθεληξν ην
εζληθφ ζπκθέξνλ.
ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ΞΗΠΡΔΝΚΔ ΝΡΗ ΡΝ ΠΚΦΔΟΝΛ ΡΖΠ
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ΔΙΙΑΓΑΠ ΔΗΛΑΗ ΛΑ ΓΗΔΟΛΔΗ ΡΝΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΡΖΠ.
Γη’ απηό, ζηξέθνπκε ην βιέκκα παληνύ, δηεθδηθώληαο γηα ηελ
Διιάδα όρη ηε ζέζε ηνπ επαίηε ηεο Γύζεο, αιιά ηε ζέζε ηνπ
ηζρπξνύ θαη ηζόηηκνπ εηαίξνπ θαη ζπκκάρνπ.
Κε βαζηά αγάπε γηα ηελ Διιάδα θαη πξνζεθηηθό ζηξαηεγηθό
ζρεδηαζκό,
δειώλνπκε
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
θαη
ΔΡΝΗΚΝΗ
λα
αλαιάβνπκε ηα ελία ηεο ρώξαο.

ΝΙΝΗ ΚΑΕΗ ΚΞΝΟΝΚΔ
ΛΑ ΒΓΑΙΝΚΔ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΑΞΝ ΡΝΛ ΒΑΙΡΝ
ΞΝ ΡΖΛ ΔΟΗΜΑΛ ΝΗ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΗΘΔΠ
ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΡΥΛ ΡΔΙΔΡΑΗΥΛ ΓΔΘΑΔΡΗΥΛ

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ΔΣΔΗ ΡΖ ΙΠΖ ΓΗΑ ΛΑ ΒΓΑΙΔΗ
ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΑΞΝ ΡΝ ΡΔΙΚΑ ΡΥΛ ΚΛΖΚΝΛΗΥΛ ΡΖΠ
ΞΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΝΞΗΠΘΝΓΟΝΚΖΠΖΠ.
ΔΗΚΑΠΡΔ ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΝΗ ΑΞΝ ΡΝΠ ΑΙΙΝΠ
ΘΑΗ ΡΝ ΑΞΝΓΔΗΘΛΝΚΔ ΔΚΞΟΑΘΡΥΠ
ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΚΑΠ

ΞΜΗΓΑ ΚΑΠ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΠΚΦΔΟΝΛ
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη ζαθείο, ιεπηνκεξείο θαη ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο, πνπ δίλνπλ ΙΠΔΗΠ ζε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ
ηαιαλίδνπλ ηελ ρψξα.
Νη ιχζεηο πνπ πξνηείλνπκε – έρνληαο πάληνηε σο γλψκνλα ην
θνηλσληθφ θαη εζληθφ ζπκθέξνλ – είλαη ξεαιηζηηθέο, πξαθηηθέο,
ζαθείο, θαηλνηφκεο, ελαιιαθηηθέο, άκεζα εθαξκφζηκεο θαη
απνδνηηθέο.
Ξξφθεηηαη γηα ιχζεηο πνπ θαλέλα απφ ηα κλεκνληαθά θφκκαηα δελ
είρε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε, ηελ ηφικε θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα λα
πξνηείλεη.
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Γη’ απηφ, θαινχκε φιεο ηηο Διιελίδεο θαη φινπο ηνπο Έιιελεο λα καο
αθνινπζήζνπλ θαη λα γίλνπλ θνηλσλνί ηνπ νξάκαηφο καο γηα κηα
Ξαηξίδα ειεχζεξε, ππεξήθαλε θαη αλεμάξηεηε.
Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο
ρώξαο αθνξνύλ:
(1) Ρελ αλαζπγθξόηεζε ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο, δίλνληαο
έκθαζε
πξσηίζησο
ζηελ
Ξξσηνγελή
Ξαξαγσγή
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαπνίεζεο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο
ηνκείο:
Η.
ΗΗ.
ΗΗΗ.
IV.
V.

Αγξνβηνδηαηξνθή.
Θηελνηξνθία.
Ξαξαγσγή Γαιαθηνθνκηθψλ Ξξντφλησλ.
γηεηλή Φπηηθή Ξαξαγσγή (Θεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο,
Θαιιηέξγεηα Βνηάλσλ θαη «πεξηξνθίκσλ» (Superfoods).
Αιηεία θαη Ηρζπνθαιιηέξγεηεο.

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεχεη φηη ε κφλε δηέμνδνο γηα ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο Διιάδαο είλαη ε «πξαγκαηηθή παξαγσγή πινχηνπ». Ζ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο θαη
νηθνλνκηθά εχξσζηεο Διιάδαο, πηζηεχνληαο φηη ε βάζε γηα ηελ
επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη πξσηίζησο ε ελίζρπζε ηεο
αγξνηηθήο / θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο θαη ηεο αιηείαο. Γηα ηελ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ, ε ζηήξημε ησλ αγξνηψλ, ησλ θηελνηξφθσλ θαη
ησλ αιηέσλ είλαη ππνρξέσζε θαη εζληθφ θαζήθνλ, επεηδή απνηεινχλ
ηε βάζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη θξαηνχλ δσληαλή ηελ ειιεληθή
πεξηθέξεηα.
Ν πξσηνγελήο ηνκέαο κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζηε ρψξα, εάλ
ρεηξηζηεί σο «boutique», κε ηελ έλλνηα πσο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζε πξντφληα, ζηα νπνία ε Διιάδα ιφγσ θιίκαηνο θαη
εδάθνπο έρεη κεγάια αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Βαζηθφ ζηνηρείν
είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ κε ηε βνήζεηα ηεο
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ε ζσζηή κεηαπνίεζε θαη ζπζθεπαζία, ηα
νξζνινγηθά δίθηπα δηαλνκήο, ε ζπλέπεηα, θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ
παξαδφζεσλ. Γελ είλαη δειαδή κφλν ε θαιιηέξγεηα θαη ε εθηξνθή,
αιιά πνιιά άιια.
Πην παξάδεηγκα ηεο Νιιαλδίαο, παξάγεη αγξνηηθά πξντφληα πεξί ηα
14 δηο $ (1,6% ηνπ ΑΔΞ ηεο), ελψ ην 2017 εμήγαγε 101 δηο $, φηαλ
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ε Διιάδα παξάγεη 8,2 δηο $ (4,1% ηνπ ΑΔΞ ηεο ζχκθσλα κε ην WFB
- πεξί ηα 12 δηο € θαηά άιινπο) θαη εμάγεη θάησ απφ 6 δηο $. Ζ
Νιιαλδία είλαη βέβαηα δηεζλέο δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν, αιιά ην ίδην
ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε Διιάδα ζηελ πεξηνρή ηεο. Φπζηθά ζα έπξεπε
λα θαηαζθεπάδνληαη ζηε ρψξα καο πνιιά απφ απηά πνπ ρξεηάδνληαη
γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, φπσο ηα ζεξκνθήπηα, ζεκεηψλνληαο πσο
ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ θάησ απφ 50.000 ζηξέκκαηα ζεξκνθεπίσλ,
ελψ κφλν ζε κία πεξηνρή ηεο Ηζπαλίαο 600.000 ζηξέκκαηα. Άιια
παξαδείγκαηα επηηπρεκέλεο αγξνηηθήο παξαγσγήο είλαη ην Ηζξαήι
θαη ε Λέα Εειαλδία.
(2) Ρελ αλάπηπμε ηνπ Ρνπξηζκνύ, κε έκθαζε ζηηο ππεξεζίεο,
φπσο είλαη νη πιαηθφξκεο ελνηθίαζεο δσκαηίσλ θαη ζπηηηψλ, θαζψο
επίζεο νη εηαηξείεο ηαμηδηψλ. Ν ηνπξηζκφο πξέπεη λα ρεηξηζηεί επίζεο
σο «Boutique» θαη λα κελ δίλεηαη ζεκαζία ηφζν ζηηο αθίμεηο, φζν ζηα
έζνδα, έηζη ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη νη ηνπξηζηηθέο καο
ππνδνκέο απφ ρηιηάδεο επηζθέπηεο ρακεινχ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ.
Ξξνηείλνληαη κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηφζν ηνπ Γεληθνχ Ρνπξηζκνχ,
φζν θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ξνιηηηζηηθνχ θαη αξραηνινγηθνχ ηνπξηζκνχ
Θξεζθεπηηθνχ – πξνζθπλεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ
Ρνπξηζκνχ πγείαο θαη επεμίαο
Αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ (Αγξνηνπξηζκφο)
Θαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ
Γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ
Νηλνηνπξηζκνχ
Νηθνηνπξηζκνχ
Νξεηλνχ θαη ρηνλνδξνκηθνχ ηνπξηζκνχ
Δθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζεσξεί ηνλ ηνπξηζκφ σο κία απφ ηηο βαξηέο
βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο καο, γη’ απηφ έρεη πξνηάζεηο ζε φινπο ηνπο
δπλαηνχο ηνκείο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δε
δίλεηαη πξνο ηνπο ηνπξίζηεο ηεο Οσζίαο, νη πνιίηεο ηεο νπνίαο
δείρλνπλ ηδηαίηεξν δήιν γηα λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα, φρη κφλν
γηα λα απνιαχζνπλ ηε ζάιαζζα, ηνλ ήιην θαη ηελ παξαδνζηαθή
θνπδίλα, αιιά θαη γηα λα πξνζθπλήζνπλ ζηηο Ηεξέο Κνλέο θαη
Δθθιεζίεο καο, φπνπ θπιάζζνληαη ηεξά ιείςαλα θαη θεηκήιηα.
(3) Ρελ αλάπηπμε ηεο Λαπηηιίαο. Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεχεη πσο
ε λαπηηιία, εάλ ζπλδπαζηεί κε ηελ αλάπηπμε ζηνπο ηνκείο ηεο
πξσηνγελνχο νηθνλνκίαο, ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ,
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κπνξεί λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο
ηεο Διιάδαο.
(4) Ρελ Δπαλαβηνκεραλνπνίεζε ηεο ρώξαο, κε αθεηεξία ηε
κεηαπνίεζε θαη κε ζηήξηγκα ηελ Ξξσηνγελή παξαγσγή, ηνλ
Ρνπξηζκφ θαη ηε Λαπηηιία.
(5) Ρελ Αλάπηπμε, κε έκθαζε ζηηο επελδύζεηο θαη ζηελ
επηρεηξεκαηηθόηεηα, κέζα ζε έλα θξάηνο πνπ δελ ζα είλαη
γξαθεηνθξαηηθά δνκεκέλν, αιιά κε φζν πην απιέο δηαδηθαζίεο
γίλεηαη, θαζψο επίζεο θηιηθφ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, μέλεο θαη
ειιεληθέο. Γίλεη έκθαζε ζηνπο απινχο θαη θαηαλνεηνχο απφ φινπο
λφκνπο θαη θαλφλεο, νη νπνίνη φκσο ζα ηεξνχληαη απαξέγθιηηα απφ
φινπο αλεμαηξέησο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεχεη πσο νη θνηλσθειείο, νη ζηξαηεγηθέο θαη
νη κνλνπσιηαθέο θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλήθνπλ ζην
δεκφζην, ιεηηνπξγψληαο κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, ελψ φιεο νη
άιιεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ξξηλ φκσο απνθξαηηθνπνηεζνχλ, ζα
πξέπεη λα αλαθηήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία θαη φρη απηήλ πνπ
είλαη απνηέιεζκα ηεο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο. Ξξνηηκάεη βέβαηα ηελ
ηδησηηθνπνίεζε ηνπο απφ Έιιελεο, αθελφο κελ γηα λα παξακέλνπλ ηα
θέξδε ηνπο ζην εζσηεξηθφ, αθεηέξνπ γηα λα δηαηεξνχληαη ρακειέο νη
εηζξνέο μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ νδεγήζεη πνιιέο ρψξεο ζηε
ρξενθνπία, φηαλ ηα μέλα θεθάιαηα εθξένπλ καδηθά.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη ζηξαηεγηθφ ζρέδην, πνπ έρεη πξνέιζεη απφ
πνιπεηή κειέηε θαη έξεπλα, γηα λα νδεγεζεί ε Διιάδα ζην δξφκν ηεο
Αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο, κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
(6) Ρε ζέζπηζε ελόο λένπ δηαρξνληθά ζηαζεξνύ θνξνινγηθνύ
ζπζηήκαηνο.
Ζ ππεξβνιηθή θνξνιφγεζε ησλ πνιηηψλ θαη ε επηβνιή θφξσλ ζηνπο
ήδε ππάξρνληεο θφξνπο είλαη εθ πξννηκίνπ κία απνηπρεκέλε
κέζνδνο αχμεζεο ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ. Ζ ππεξβνιηθή θνξνιφγεζε,
ε δηφγθσζε ησλ νθεηιψλ ησλ πνιηηψλ ζην θξάηνο, ηα κεδεληθά
έζνδα ζηα δεκφζηα ηακεία θαη ε επηβνιή λέσλ θφξσλ, νδεγνχλ ηελ
ειιεληθή νηθνλνκία ζε βαζηά θαη παξαηεηακέλε χθεζε! Ξαξάιιεια,
νη πνιίηεο γίλνληαη θάζε ρξφλν φιν θαη πην θησρνί, ελψ ν ηδησηηθφο
ηνκέαο πνπ ήηαλ ε «αηκνκεραλή» ηεο νηθνλνκίαο θαη ηξνθνδνηνχζε
ηα θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία, έρεη πιένλ δηαιπζεί!
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Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεχεη πσο νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζα
πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθνί κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, γηα λα
πξνζειθχνληαη επηρεηξήζεηο θαη γηα λα κελ αλαγθάδνληαη λα
κεηαλαζηεχζνπλ ηφζν νη ειιεληθέο, φζν θαη νη μέλεο. Δηδηθά φζνλ
αθνξά ηνλ ΔΛΦΗΑ, ν ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηνπ θαηά 40%, θαζψο
επίζεο ε πηνζέηεζε εθπηψζεσλ θαη απαιιαγψλ - φπσο γηα
παξάδεηγκα, γηα ηα αθίλεηα πνπ δελ είλαη λνηθηαζκέλα.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη εηνηκάζεη πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ άκεζα θαη λα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο δίθαηνπ
θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απφδνζε ησλ
θφξσλ.
(7) Ρελ
εμπγίαλζε,
ηελ
αλαδηάξζξσζε
εθζπγρξνληζκό ηνπ Ππζηήκαηνο γείαο.

θαη

ηνλ

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη ζαλ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ
αλαδηάξζξσζε ηεο Γεκφζηαο γείαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
πνηνηηθή δηαβίσζε φισλ ησλ Διιήλσλ! Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεχεη
πσο θαλέλαο Έιιελαο δελ πξέπεη λα ζηεξείηαη ην αγαζφ ηεο γείαο!
(8) Ρν δεκνγξαθηθό, ηηο ζπληάμεηο θαη γεληθόηεξα ην
αζθαιηζηηθό πνπ απνηειεί βόκβα ζηα ζεκέιηα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζεσξεί πσο ην δεκνγξαθηθφ νδεγεί ζηελ
εμαθάληζε ηνπ Έζλνπο εάλ δελ ιεθζνχλ άκεζα κέηξα θαη πσο ην
αζθαιηζηηθφ, καδί κε ηηο ζπληάμεηο, απνηειεί ηελ απφιπηε
πξνηεξαηφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο κε ζηφρν έλα βηψζηκν
ζχζηεκα γηα ηνπο Έιιελεο.
(9)

Ρελ αλάπηπμε ησλ Αλαλεώζηκσλ Ξεγώλ Δλέξγεηαο.

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ, γλσξίδνληαο πσο ν ππφγεηνο ελεξγεηαθφο
πινχηνο ηεο Διιάδαο είλαη ηεξάζηηνο κελ, αιιά ζα αξγήζεη λα
πξνζθέξεη ζηελ νηθνλνκία (αλ θαη ππφ πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε
λα ηηηινπνηεζεί έλα κέξνο ηνπ, βνεζψληαο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ρψξαο), έρεη ζρεδηάζεη κία ζπγθεθξηκέλε ελεξγεηαθή πνιηηηθή, κε
επηθέληξσζε ζηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο ηνκείο:
(α) αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο,
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(β) εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη
(γ) νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο.
(10) Ρε ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, έηζη
ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή, κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή
γξαθεηνθξαηία.
(11) Ρνλ
εμνξζνινγηζκό
Γηθαηνζύλεο

ηνπ

Ππζηήκαηνο

Απόδνζεο

(12) Ρε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ζηήξημε ηεο Θαηλνηνκίαο θαη ησλ
λενθπώλ επηρεηξήζεσλ.
Πηελ Διιάδα ηεο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο, επηπρψο ππάξρνπλ αθφκα
πνιινί Έιιελεο πνπ κε θαηλνηφκεο ηδέεο θαη παηέληεο αληηζηέθνληαη!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ληψζεη ππνρξεσκέλε λα ζηεξίμεη απηνχο ηνπο
Έιιελεο θαη λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ
θαηλνηφκσλ ηδεψλ ηνπο!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζηεξίδεη ηελ ειιεληθή θαηλνηνκία θαη ηε ζεσξεί
σο έλαλ απφ ηνπο κνρινχο αλάπηπμεο θαη επαλεθθίλεζεο ηεο
νηθνλνκίαο!

(13) Ζ Διιεληθή Ιύζε πηζηεύεη πσο όινη νη ηνκείο ηεο ρώξαο
πξέπεη λα απνδίδνπλ έζνδα θαη θέξδε. Γηα παξάδεηγκα (α) ε
δξνκνιφγεζε ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη
έζνδα ηεο ηάμεο ηνπ 5% ηνπ ΑΔΞ φπσο ζηελ Θχπξν (9 δηο € ΑΔΞ
ζηελ Διιάδα, πάλσ απφ 100.000 ζέζεηο εξγαζίαο, 3 δηο € έζνδα ζην
δεκφζην ή ζρεδφλ έλαλ ΔΛΦΗΑ), (β) ε αλάπηπμε ηεο ακπληηθήο
βηνκεραλίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ εγρσξίσλ αλαγθψλ ζπλ ηηο
εμαγσγέο, (γ) ε αζθάιεηα ηνπ Ξνιίηε, φπνπ ζην Ηζξαήι έρεη
εμειηρζεί ζε κία ζεκαληηθή βηνκεραλία (δ) ε γεία κε ηελ ίδξπζε
λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ γηα μέλνπο (ε) ε πεξίζαιςε ησλ
ειηθησκέλσλ κε ζχγρξνλα γεξνθνκεία θνθ.
(14) Ρε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ Δμσηεξηθή Ξνιηηηθή
(15) Ρε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ Δζληθή Άκπλα, κε έλα Δζληθφ
Ππκβνχιην πνπ ζα εγγπάηαη ηε ζηαζεξή δηαρξνληθά πνιηηηθή, φζνλ
αθνξά ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο, ηελ άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα.
(16) Ρε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Ξνιίηε.
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(17) Ρελ
νιηθή
αλαδηάξζξσζε
ηνπ
Θνηλνβνπιεπηηθνύ
Ππζηήκαηνο, κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή πηνζέηεζε ηεο άκεζεο
δεκνθξαηίαο θαηά ην ειβεηηθφ πξφηππν πνπ εθάξκνζε ζηε ρψξα ν
εμαίξεηνο Η. Θαπνδίζηξηαο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ, έρνληαο ΞΙΖΟΖ επίγλσζε ηεο ΑΜΗΑΠ ηνπ
Θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ηεο ΘΟΗΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ,
πξνηείλεη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ ην ζεζκφ
απηφ θαη ζα θάλνπλ ηνπο Έιιελεο λα ληψζνπλ αζθάιεηα θαη φηη φινη
είλαη ΗΠΝΗ απέλαληη ζην ΛΝΚΝ, δίρσο ΘΑΚΗΑ Δμαίξεζε!!
(18) Ρε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παξάλνκεο
κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ επαλαπξνψζεζε ησλ παξαλφκσλ
κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο.
Ρα ηειεπηαία ρξφληα, νη Έιιελεο Ξνιίηεο ηείλνπλ λα γίλνπλ
κεηνλφηεηα κέζα ζηελ Διιάδα! Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο έρνπλ ζην
επίθεληξν ην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο Διιάδαο θαη
ησλ Διιήλσλ! Νη Έιιελεο πξέπεη λα πάξνπκε πίζσ ηελ παηξίδα καο
θαη λα δηαθπιάμνπκε ηε γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε ζξεζθεία καο!
(19) Ρε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ζηήξημε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ
δεζκώλ κε ηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ θαη ηελ Νκνγέλεηα.
Δθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη κηα δεχηεξε Διιάδα!
Δίλαη νη Έιιελεο κεηαλάζηεο θαη ν απφδεκνο Διιεληζκφο πνπ
αγαπνχλ ηελ Διιάδα πεξηζζφηεξν απφ ηνπο Έιιελεο πνπ έρνπλ
παξακείλεη ζηελ ρψξα! Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεχεη πσο ε αλάγθε
ζηήξημεο ησλ Διιήλσλ ηνπ Δμσηεξηθνχ θαη ηεο Νκνγέλεηαο είλαη
πιένλ πην επηηαθηηθή απφ πνηέ.
(20) Ρε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πξαγκαηηθνύ
θξάηνπο πξόλνηαο, κε έκθαζε ζηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία
(ΑκεΑ).
Ρν ειιεληθφ Θξάηνο αλέθαζελ ππήξμε αλάιγεην θαη αδηάθνξν
απέλαληη ζηηο αλάγθεο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ). Νη
θπβεξλήζεηο πνπ πέξαζαλ, αληηκεηψπηζαλ ηα ΑκεΑ ζαλ λα είλαη
πνιίηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο. Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ είλαη εδψ γηα λα
ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψκαηα ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ κε αλαπεξίεο θαη
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εηδηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ ηφζα ρξφληα ήηαλ παξαγθσληζκέλνη απφ ηηο
θπβεξλήζεηο θαη βξίζθνληαλ ζην πεξηζψξην ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ.
(21) Ρε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ Αλαδηάξζξσζε ηεο Ξαηδείαο.
Γηα ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε ξηδηθή
αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο, γηαηί κφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν
κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηνπ Διιεληζκνχ θαη ηεο
Νξζνδνμίαο καο! Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ είλαη απφξξνηα
επίπνλεο έξεπλαο πνπ έρεη ζην επίθεληξν ην Δζληθφ Ππκθέξνλ θαη
ηελ Δπεκεξία ησλ Διιήλσλ!
(22) Ρελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ ηεο
ρώξαο.
Αλεμάξηεηα από ηα παξαπάλσ, ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεύεη
πσο ηα θόθθηλα δάλεηα απνηεινύλ ηεξάζηην πξόβιεκα γηα ηελ
Διιάδα θαη κεγάιν εκπόδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο. Ξξηλ αθόκε
ινηπόλ αλαιύζεη ηηο πξνγξακκαηηθέο ηεο ζέζεηο, ζεσξεί πσο
πξέπεη λα δώζεη κία εηθόλα ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ θαη λα
πξνηείλεη ηηο δηθέο ηεο ιύζεηο, θαζώο θαη λα αλαθέξεη κία
ζπλνπηηθή εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ
νηθνλνκηθώλ κέηξσλ πνπ ζα πηνζεηήζεη. Δίλαη ζσζηή επί
πιένλ κία κηθξή αλαθνξά ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ
πξνηείλεη, επίζεο πξηλ από ηηο βαζηθέο πξνγξακκαηηθέο ηεο
ζέζεηο θαη κεηά ηα θόθθηλα δάλεηα.

ΘΝΘΘΗΛΑ ΓΑΛΔΗΑ
πάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο θφθθηλσλ Γαλείσλ (α) ηα πξνζσπηθά,
ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά, θαζψο επίζεο (β) ηα επηρεηξεκαηηθά.
Ξξνζσπηθά: Ζ ιχζε γηα ηα θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ
αθνξνχλ θπζηθά πξφζσπα ζα ήηαλ πνιχ πην απιή, αιιά ρξεηαδφηαλ
ζρεδηαζκφ: λα ππάξρεη δειαδή θαλνληθφ Ξησρεπηηθφ Γίθαην γηα
θπζηθά πξφζσπα, φπσο γίλεηαη ζε πνιηηηζκέλεο ρψξεο, ην νπνίν λα
επηθέξεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζε απηφλ πνπ ην επηθαιείηαη. Ν Λφκνο
Θαηζέιε φκσο (ν νπνίνο ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζή ηνπ πξνζπαζεί λα
θαζηεξψζεη Ξησρεπηηθφ Γίθαην γηα θπζηθά πξφζσπα) δελ είρε θακία
ζπλέπεηα ζε απηφλ πνπ ηνλ επηθαιείηαη, γη’ απηφ πξνζθεχγνπλ φινη
θαη φηη θαηαθέξνπλ.
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Δθηφο απφ ηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο πνπ νθεηιέηεο απαιιάρηεθαλ απφ ηα
δάλεηα ηνπο κε ηνλ Λφκν Θαηζέιε, νη πεξηζζφηεξνη πνπ πξνζέθπγαλ
ζηελ πξνζηαζία ηνπ θαη απνξξίθζεθε ην αίηεκά ηνπο είλαη πνιιαπιά
δεκησκέλνη. Γηα φζν δηάζηεκα νη νθεηιέο ήηαλ ζε εθθξεκφηεηα, δελ
εμππεξεηνχζαλ ηα δάλεηά ηνπο θαη φηαλ πιένλ ε πξνζθπγή ηνπο
απνξξίθζεθε, έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα (ηφθνπο θαη ρξενιχζηα) λα
πιεξψζνπλ. Νπζηαζηηθά έθαλε θαθφ ηφζν ζηηο ηξάπεδεο φζν θαη
ζηνπο δαλεηνιήπηεο.
Πεκεηψλνπκε εδψ φηη ππάξρνπλ πξνζθπγέο γηα ηηο νπνίεο νξίζηεθε
δηθάζηκνο ην 2032!!! Θαη θάηη αθφκα πνπ απνδεηθλχεη ηελ
πξνρεηξφηεηα ηνπ αξρηθνχ Λφκνπ. Έρεη ηξνπνπνηεζεί πέληε θνξέο
(Λ.3996 ΦΔΘ Α 170/05.08.2011, Λ.4019 ΦΔΘ Α 216/30.09.2011,
Λ.4161 ΦΔΘ Α 143/14.06.2013, N.4336 ΦΔΘ Α 94/14.08.2015 θαη
N. 4346 ΦΔΘ A 152/ 20.11.2015) γηα λα θηάζεη ζηε ζεκεξηλή ηνπ
κνξθή, αιιά θαη πάιη δελ είλαη απνηειεζκαηηθφο.
Δπηρεηξεκαηηθά δάλεηα. πνρξεσζήθακε (εδψ θαη δχν ρξφληα
πεξίπνπ) απφ ην ηξίην Κλεκφλην λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ ιεγφκελν
«εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ» Λ4469/2017. Γειαδή, ζηελ άκεζε
ηαθηνπνίεζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ δαλείσλ γηα λα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ε νηθνλνκία. ζνλ αθνξά ηελ νπζία ηνπ εμσδηθαζηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ε κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ είλαη απνγνεηεπηηθή.
Απαηηείηαη λα γίλνπλ κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ζε δηθαηνινγεηηθά
θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηα πξνζθνκίδεη ν Νθεηιέηεο πξνθεηκέλνπ ε
δηαδηθαζία λα επηηαρπλζεί. Ζ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ξχζκηζεο απφ
ηνπο Γεκφζηνπο Ξηζησηέο (ΑΑΓΔ, ΘΔΑΔΝ) πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί θαη
λα εθδνζνχλ νη θαηάιιειεο ΘΑ πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξίδνληαη
ζχληνκα ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο Ξηζησηέο.
Ξιεηζηεξηαζκνί: Ζ πξψηε θάζε εθαξκνγήο ησλ πιεηζηεξηαζκψλ
έρεη αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζηα θφθθηλα ζηεγαζηηθά δάλεηα, θαζψο ν
θφβνο ηεο απψιεηαο πεξηνπζίαο έρεη νδεγήζεη πνιινχο δαλεηνιήπηεο
ζηε ιχζε ηεο ξχζκηζεο κε ηηο ηξάπεδεο. Απηέο νη ξπζκίζεηο
απμήζεθαλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% κεηά απφ ηελ έλαξμε ησλ
ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ, ελψ παξάιιεια ην γεγνλφο φηη ηα
δάλεηα ζηε ζηεγαζηηθή πίζηε θαιχπηνληαη απφ ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ
ρξεκαηνδνηεζεί, απμάλεη ζεκαληηθά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε
ησλ πηζησηψλ.
Δίλαη δεδνκέλν πσο νη ηξάπεδεο δελ επηζπκνχλ λα θξαηήζνπλ νη ίδηεο
ηα θζελά αθίλεηα, θαζψο έηζη δελ δηαζθαιίδεηαη ε αμία ηνπο θαη
ηαπηφρξνλα παξακέλεη ην θεθαιαηαθφ ηνπο πξφβιεκα, αιιά είλαη
πξφζπκεο ζηελ εχξεζε κηαο ιχζεο, ψζηε λα αξρίζεη ην δάλεην λα
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απνπιεξψλεηαη. Νη ηξάπεδεο εθηηκνχλ άιισζηε φηη ε ηάζε απηή ζα
εληζρχεηαη φζν πεξλνχλ νη κήλεο θαη απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ
εθπνηήζεσλ
κέζσ
ηεο
ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο
ησλ
ζπκβνιαηνγξάθσλ.
Λα
ζεκεηψζνπκε
εδψ
πσο
έρνπλ
πξνγξακκαηηζηεί 30.000 πιεηζηεξηαζκνί γηα ην 2019.
Πύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, νη πηζησηέο εθαξκόδνπλ ηα εμήο
κέηξα, ώζηε λα δώζνπλ θίλεηξα ζηνπο νθεηιέηεο λα
πξνζέιζνπλ γηα ξύζκηζε ησλ ρξεώλ ηνπο:
1. Ούζκηζε ηεο νθεηιήο: Αλαπξνζαξκφδνληαη νη αξρηθνί φξνη ηνπ
δαλείνπ κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο κεληαίαο δφζεο ζε ινγηθά, γηα ηα
νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ πειάηε ηνπο, επίπεδα. Απηφ κπνξεί λα
ζπκβεί σο εμήο:
- Κείσζε επηηνθίνπ: Ρν εηήζην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ
κεηψλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ελψ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε
ρακειφηεξα επίπεδα θαη ε κεληαία δφζε.
- Δπηκήθπλζε δηάξθεηαο δαλείνπ: Ν ρξφλνο κέρξη ηελ πιήξε
απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ δαλεηνιήπηε,
επηκεθχλεηαη θαη κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηα 40 ρξφληα. Κε ηνλ
ηξφπν απηφλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαη κφληκα ε κεληαία δφζε.
- Γηαρσξηζκφο δαλείνπ: Ζ νθεηιή δηαρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ζε
απηήλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εκπνξηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, ε νπνία
εμππεξεηείηαη θαλνληθά θαη ζε απηήλ πνπ «παγψλεη» γηα έλα
δηάζηεκα.
- Ππλδπαζκφο επηκήθπλζεο θαη κείσζεο επηηνθίνπ. Νη δχν παξαπάλσ
ιχζεηο εθαξκφδνληαη θαη ζπλδπαζηηθά, εμαζθαιίδνληαο ηε κείσζε
ηεο κεληαίαο δφζεο, κε πεξηνξηζκφ ησλ ηφθσλ.
- Ξιεξσκή κέξνπο ηεο δφζεο: Γηα έλα δηάζηεκα απφ 2 έσο θαη 15
ρξφληα ν δαλεηνιήπηεο θαηαβάιιεη κέξνο ηεο δφζεο, ε νπνία κπνξεί
λα πεξηιακβάλεη ηφθνπο ή θαη θεθάιαην.
2. Νξηζηηθή δηεπζέηεζε δαλείνπ. Κε ηηο ιχζεηο νξηζηηθήο
δηεπζέηεζεο πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη νη ηξάπεδεο, είλαη δπλαηή ε
απαιιαγή ηνπ δαλεηνιήπηε απφ ην ρξένο σο εμήο:
- Δζεινληηθή παξάδνζε αθηλήηνπ: Ν δαλεηνιήπηεο παξαδίδεη ην
αθίλεην θαη ε ηξάπεδα ηνπ ραξίδεη έσο θαη ην 100% ηνπ ρξένπο.
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- Κίζζσζε αθηλήηνπ: Ξξνηείλεηαη ζηνλ πειάηε λα αληαιιάμεη ην ζπίηη
ηνπ κε ην ζχλνιν ηνπ ρξένπο θαη λα ζπλερίζεη λα κέλεη ζε απηφ
πιεξψλνληαο ελνίθην ζηελ ηξάπεδα.
πάξρεη φκσο θαη ε δπλαηφηεηα γηα «θνχξεκα» κέξνπο ηεο νθεηιήο,
εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ρξένο ππεξβαίλεη ζεκαληηθά ηελ
εκπνξηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε αληαιιαγή
αθηλήηνπ κε κηθξφηεξν. Κε ηνλ ηξφπν απηφλ ε νθεηιή ηνπ
θνπξεχεηαη» ζεκαληηθά, θαηά ην χςνο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο
εκπνξηθήο αμίαο ηνπ λένπ αθηλήηνπ θαη ηνπ αξρηθνχ δαλεηαθνχ
ππνινίπνπ.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ, γλσξίδνληαο πσο νη ηξάπεδεο ζα
πνπιήζνπλ ηα ελππόζεθα δάλεηα ην αλώηαην ζην 40% ηεο
αμίαο ηνπο (άξα κε «θνύξεκα» 60%) θαη ηα θαηαλαισηηθά
ζην 3% (άξα κε «θνύξεκα» 97%), πξνηείλεη ηα εμήο:
(α) Ρν «θνύξεκα» ησλ ελππόζεθσλ δαλείσλ θαηά 30%, ζην
χςνο πεξίπνπ ηεο πηψζεο ηνπ ΑΔΞ ηεο ρψξαο, εθφζνλ ζπκθσλεζεί
ε εθάπαμ πιεξσκή ηνπο απφ ην δαλεηνιήπηε. Άιισζηε νη ηξάπεδεο
έρνπλ ήδε απνζβέζεη ην 52% ησλ δαλείσλ ηνπο (πξνβιέςεηο) θαη σο
εθ ηνχηνπ ζα απνιακβάλνπλ θνξνινγηθά νθέιε γηα πνιιά ρξφληα.
(β) Ρν «θνύξεκα» ησλ θαηαλαισηηθώλ θαηά 80%, εθφζνλ
ζπκθσλεζεί ε εθάπαμ πιεξσκή ηνπο απφ ην δαλεηνιήπηε.
(γ) Δλαιιαθηηθά ηηο άιιεο κεζόδνπο ησλ ηξαπεδώλ, νη νπνίεο
φκσο πξέπεη λα ζεζκνζεηεζνχλ καδί κε ηηο παξαπάλσ απφ ην θξάηνο.
Πε θάζε πεξίπησζε, είλαη αλεπίηξεπην λα ράλεη ν νθεηιέηεο ην ζπίηη
ηνπ θαη λα παξακέλεη ρξεσκέλνο ζηελ ηξάπεδα, νπφηε ε λνκνζεζία
πνπ ζα ππνρξεψλεη ηηο ηξάπεδεο λα δηαγξάθνπλ ην 100% ηνπ
δαλείνπ κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζπηηηνχ απνηειεί απφιπηε
πξνηεξαηφηεηα. ινη γλσξίδνπκε άιισζηε πσο φζνλ αθνξά ηα
δάλεηα, δελ θηαίεη κφλν ν νθεηιέηεο αιιά, επίζεο, ν δαλεηζηήο, ελψ
ε πνιηηηθή δαλεηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ πξηλ απφ ηελ θξίζε ήηαλ ζπρλά
αλεχζπλε θαη θαηαζηξνθηθή.
Πε θάζε πεξίπησζε, έσο πξφζθαηα ηα θφθθηλα ζηεγαζηηθά δάλεηα
ήηαλ 28 δηο €, εθ ησλ νπνίσλ κφιηο ηα 12 δηο € αθνξνχζαλ ηελ
πξψηε θαηνηθία. Δπνκέλσο ην πξφβιεκα κπνξεί λα επηιπζεί, αξθεί λα
ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε.
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ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ
(1) Λνηθνθύξεκα ηεο Διιάδαο κε Ηζνινγηζκφ δεκνζηεπκέλν ζην
δηαδίθηπν, έηζη ψζηε νη Ξνιίηεο λα γλσξίδνπλ φρη κφλν ηη ρξσζηάεη ην
δεκφζην, αιιά θαη ηη έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ, αμηνινγεκέλα κε ηηο
εθάζηνηε ηηκέο πνπ δηακνξθψλνληαη – απφ νηθφπεδα θαη αθίλεηα, έσο
ζρνιεία, δξφκνπο θαη θξαηηθέο εηαηξείεο. Γηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ
ζχζηεκα, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ
Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ζην δεκφζην θιπ.
(2) ηνζέηεζε ελόο δίθαηνπ θαη αληαγσληζηηθνύ κε ηηο γύξσ
ρώξεο θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, παξάιιεια κε ηελ ελίζρπζε
ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηε δξνκνιφγεζε ελφο πιαηζίνπ,
θηιηθνχ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο.
(3) Ξαξαγσγή πινύηνπ, κε θέληξν βάξνπο ηνλ Ξξσηνγελή
ηνκέα (θεληξηθόο ζρεδηαζκόο), καδί κε ηε κεηαπνίεζε ηνπ,
θαζώο επίζεο ηνλ Ρνπξηζκό – φπνπ νη δχν απηνί ηνκείο πξέπεη λα
ιεηηνπξγήζνπλ
σο
«Boutique»,
κε
πνηνηηθά
πξντφληα,
εθκεηαιιεπφκελνη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο.
Ρξίηνο ππιψλαο ε Λαπηηιία, κε ηε δεκηνπξγία ησλ ζσζηψλ
ππνδνκψλ γηα λα πξνζειθπζζεί αξρηθά ε δηαρείξηζε πινίσλ – ηνκέαο
πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ΑΔΞ πάλσ απφ 25 δηο € θαη 500.000 ζέζεηο
εξγαζίαο. Δπί πιένλ παξαγσγή πινύηνπ (α) απφ ηηο αλαλεψζηκεο
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πεγέο ελέξγεηαο (β) απφ ηελ ακπληηθή βηνκεραλία/αζθάιεηα, κε ηελ
επαλαδξαζηεξηνπνίεζε κνλάδσλ πνπ έρνπλ θιείζεη (γ) απφ ηε
ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ Ξαλεπηζηεκίσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ
ΑΔΞ ηεο ηάμεο ησλ 9 δηο €, έζνδα ηνπ δεκνζίνπ ίζα κε έλαλ εηήζην
ΔΛΦΗΑ θαη 100.000 ζέζεηο εξγαζίαο θαζψο επίζεο (δ) απφ ηελ
ηδησηηθή γεία.
(4) Άκεζε δξνκνιόγεζε ελόο ηδησηηθνύ ζπκπιεξσκαηηθνύ
λνκίζκαηνο, φπσο απηά πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διβεηία ή ζηε
Γεξκαλία – έηζη ψζηε λα απμεζεί ε ξεπζηφηεηα ζηε ρψξα. Δπίιπζε
ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ πξώηεο θαηνηθίαο
(πεξί ηα 12 δηο €), κέζσ ελόο θξαηηθνύ νξγαληζκνύ, ν νπνίνο
ζα ηα εμαγνξάζεη ζην 48% ηεο αμίαο ηνπο γηα λα κε κεησζνχλ ηα
θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ – παξάιιεια κε ηελ ίδξπζε κίαο θξαηηθήο
επελδπηηθήο ηξάπεδαο ηνπ ηχπνπ ηεο ΔΡΒΑ ηνπ παξειζφληνο ή ηεο
γεξκαληθήο KfW.
(5) Πηακάηεκα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, έσο όηνπ αλαθηήζνπλ
νη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία, κε ηελ
ηαπηφρξνλε πξνψζεζε κέηξσλ εμπγίαλζεο ηνπο – ηδηαίηεξε ζεκαζία
ζηε ΓΔΖ πνπ απαμηψλεηαη ζπζηεκαηηθά θαη ζθφπηκα, κε ζηφρν ην
μεπνχιεκα ηεο, φηαλ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί κε 1,5 δηο € εηήζηα
θέξδε θαη λα έρεη ρξεκαηηζηεξηαθή αμία 11,5 δηο € (αληί 300 εθ. €
ζήκεξα!) φπσο ε πνξηνγαιηθή.
(6) Δζληθά Ππκβνύιηα (α) Αζθαιείαο, (β) Γηεθδίθεζεο ησλ
γεξκαληθψλ νθεηιψλ θαη (γ) Αληηκεηψπηζεο ηνπ ρξένπο κε αγσγέο
απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 340 ηνπ Κάαζηξηρη.

ΒΑΠΗΘΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΚΔΡΟΑ
(1) Δπίδνκα παηδηώλ: Γηα φια ηα παηδηά Διιήλσλ ηζαγελψλ κε
θνξνινγηθή δηακνλή ζηελ Διιάδα, ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. ηαλ
δελ εξγάδνληαη ή είλαη άλεξγα, ηφηε έσο φηνπ ζπκπιεξψζνπλ ην 21ν
έηνο. Ρν επίδνκα ζα είλαη χςνπο 150 € κεληαία γηα ην πξψην παηδί,
170 € γηα ην δεχηεξν, 190 € γηα ην ηξίην θαη 210 € γηα θάζε
επφκελν. Γίλεηαη είηε άκεζα ζε αδχλακεο νηθνγέλεηεο κε εηζνδήκαηα
θάησ απφ ην ειάρηζην αθνξνιφγεην φξην, είηε σο ειάθξπλζε θφξνπ
ζηηο ππφινηπεο, εθφζνλ ηηο ζπκθέξεη θαιχηεξα.
(2)
Ππληειεζηέο
θνξνιόγεζεο
λνκηθώλ
πξνζώπσλ
(επηρεηξήζεσλ): Κείσζε ζην 15% κε πξνθαηαβνιή θφξνπ 50%, κε
ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφξνπ κεξηζκάησλ ζην 10% θαη κε ηελ πιήξε
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θαηάξγεζε ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο, θαζψο επίζεο ηεο εηδηθήο
εηζθνξάο αιιειεγγχεο. Έθπησζε 10% ζηελ εθάπαμ πιεξσκή,
απηφκαηνο ζπκςεθηζκφο νθεηιψλ θαη επηζηξνθψλ. Κε πιεξσκή
θφξσλ γηα ηα πξψηα πέληε ρξφληα απφ ηηο λέεο θαη θαηλνηφκεο
επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο δπλαηφηεηα πςειφηεξσλ απνζβέζεσλ
ζηηο θαηλνχξγηεο επελδχζεηο παγίσλ ζην κηζφ ρξνληθφ δηάζηεκα,
ειεθηξνληθή ζχλδεζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ.
(3)
Ππληειεζηέο
θνξνιόγεζεο
θπζηθώλ
πξνζώπσλ:
Αθνξνιφγεην εηζφδεκα έσο 12.000 €, 15% θφξνο έσο 20.000 €,
25% απφ 20.000 € έσο 50.000 € θαη 35% γηα φια ηα ππφινηπα
εηζνδήκαηα φζα θαη αλ είλαη. Θαηάξγεζε ησλ ηεθκεξίσλ θαη έθπησζε
10% ζηελ εθάπαμ πιεξσκή. Ξεξηνξηζκφο ηνπ θνξνινγηθνχ θψδηθα
ζε 50 ζειίδεο, απηφκαην θιείζηκν εηαηξεηψλ, κεηά απφ δχν ρξφληα κε
ιεηηνπξγίαο ηνπο.
(4) ΦΞΑ: Άκεζε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ζην 20%, ζηαδηαθά ζην
15%, κε εηδηθφ θαζεζηψο ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ, θαζψο επίζεο
δηθεγνξηθήο ακνηβήο ζην κηζφ (10% θαη 7,5% αξγφηεξα). Πηα λεζηά
θαη ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο ζην 7%. Αχμεζε ηνπ νξίνπ ππαγσγήο
ζην ΦΞΑ ζηα 30.000 € ηδίξν εηεζίσο απφ 10.000 € ζήκεξα θαη
θαηάξγεζε ηνπ ζηηο λέεο νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα έλα
ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ.
(5) ΔΛΦΗΑ: Κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θαηά 40%, κε έθπησζε θφξνπ
40% γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαθαίληζε θαη 20% γηα ηελ αηζζεηηθή.
Αλαζηνιή ηνπ γηα θηίξηα πνπ δελ είλαη λνηθηαζκέλα, αλάινγα κε ην
ρξνληθφ δηάζηεκα κε ελνηθίαζεο. Μεδεληζκόο ηωλ νθεηιώλ ηνπ
παξειζόληνο γηα ηα θηίξηα ρωξίο ζύλδεζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ
ζεκαίλεη απηόκαηα όηη ήηαλ αλνίθηαζηα, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
πεξίνδν.
(6) Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο: Ξεξηνξηζκφο ηνπο θαηά 2% εηήζηα,
έσο ην θαηψηαην φξην ηνπ 10% γηα φινπο. Ππκκεηνρή ηεο εηζθνξάο
ησλ αζζελψλ γηα ηα θάξκαθα ζην 10%. Θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ
Θαηξνχγθαινπ,
επαλαθνξά
ησλ
ζπληάμεσλ
ρεξείαο
ζηα
πξνεγνχκελα επίπεδα θαη εμαζθάιηζε αμηνπξεπψλ ζπληάμεσλ,
πιήξσο αληαπνδνηηθψλ.
(7) Θόθθηλα δάλεηα ηξαπεδώλ: Κεδεληζκφο ηνπ δαλείνπ, εθφζνλ
ν ηδηνθηήηεο παξαδίδεη ην ζπίηη ηνπ ζηελ ηξάπεδα. Οηδηθή επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ πξψηεο θαηνηθίαο (πεξί ηα 12
δηο €), κε ηε δεκηνπξγία κίαο θξαηηθήο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ηνπο πνπ
ζα ηα εμαγνξάζεη απφ ηηο ηξάπεδεο ζηελ ηηκή πνπ ζα δηακνξθσζεί
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κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπο (θάησ απφ ην 48% ηεο
αμίαο ηνπο). Γηα ηα ππφινηπα, ζεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ πξνηάζεσλ
θνπξέκαηνο θιπ. ησλ ηξαπεδψλ.
(8) Ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζην δεκόζην, ζηνπο νξγαληζκνύο
ηνπ θαη ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία: Αθαίξεζε φισλ ησλ
πξνζαπμήζεσλ θαη ησλ ππεξβνιηθψλ ηφθσλ. Οχζκηζε ηνπο κε
κεληαίεο δφζεηο κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα θαη κε επηηφθην ίζν κε απηφ
πνπ δαλείδεηαη ην δεκφζην.
(9) Αζθαιηζκέλνη-αλαζθάιηζηνη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο:
Γηαγξαθή ηνπ 50% ησλ αλεμφθιεησλ εηζθνξψλ ηνπο κεηά ην 2010,
επαλππνινγηζκφο ησλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα εηήζηα εηζνδήκαηα ηνπο,
αθαίξεζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο εηζθνξάο επεηδή ν επαγγεικαηίαο
ήηαλ αλαζθάιηζηνο, αθαίξεζε ησλ παξάλνκσλ ηφθσλ θαη
πξνζαπμήζεσλ αθνχ νη εηζθνξέο ηνπ επαγγεικαηία είλαη αηνκηθέο θαη
φρη εξγνδνηηθέο, ξχζκηζε ηνπ πνζνχ πνπ ζα πξνθχςεη γηα λα κπνξεί
λα πιεξψλεη ηηο ηξέρνπζεο εηζθνξέο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ην
εμνθιήζεη έσο φηνπ βγεη ζε ζχληαμε.
(10) Θαηώηαηνο κηζζόο: Αχμεζε θαηά 100 € θαη ζηε ζπλέρεηα
εηήζηα
αλαπξνζαξκνγή,
ειαθξά
ρακειφηεξε
απφ
ηελ
παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνλ πιεζσξηζκφ, γηα λα
βειηηψλεηαη ζπλερψο ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Κείσζε
ησλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ησλ βνπιεπηψλ θαηά 30%, φζν φισλ ησλ
ππνινίπσλ.
(11) Δηδηθέο πεξηπηώζεηο: Δπηζηξνθή εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο
ζηνπο αγξφηεο θαη επαλαθνξά ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ζηα
πξνεγνχκελα επίπεδα, πξηλ ηελ αιιαγή ησλ θξηηεξίσλ. Θεληξηθφο
ζρεδηαζκφο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ ζηε
κεηαπνίεζε, θαζψο επίζεο ζηε βηνκεραλία, κε ηελ πξνψζεζε ηνπο
απφ ηνλ ηνπξηζκφ κε θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ
αλαγθψλ ηνπ κε ειιεληθά πξντφληα. Φνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο, εηδηθά ζηα θάξκαθα, ζηα
ηξφθηκα θαη ζηελ πςειή ηερλνινγία. Θίλεηξα γηα ηε Λαπηηιία, φπσο
ηε δεκηνπξγία κίαο εηδηθήο πεξηνρήο πιήξνπο αζθάιεηαο, ππνδνκψλ
θαη εηδηθνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο, θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ
Κνλαθφ.

ΛΝΚΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεχεη πσο φιεο νη ρψξεο πξέπεη λα είλαη
πξνεηνηκαζκέλεο γηα ηπρφλ δηάιπζε ηεο Δπξσδψλεο, κε επζχλε ηεο
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Γεξκαλίαο θαη ηεο πνιηηηθήο πνπ έρεη πηνζεηήζεη κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ
επξψ (κηζζνινγηθφ dumping), παξάγνληαο πιενλάζκαηα εηο βάξνο φισλ
ησλ άιισλ εηαίξσλ ηεο. Δηδηθά κεηά ην μεθίλεκα ηεο επξσπατθήο θξίζεο
ρξένπο πνπ ε ίδηα πξνθάιεζε, αξλνχκελε ζηελ Διιάδα ηε ζηήξημε πνπ
φθεηιε λα είρε.
Πηα πιαίζηα απηά, κία εμεηδηθεπκέλε νκάδα ηεο έρεη αλαιάβεη ηελ
εθπφλεζε ζρεδίνπ πξνεηνηκαζίαο ελφο παξάιιεινπ θνξνινγηθνχ
λνκίζκαηνο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ψξα αλάγθεο, ζπκβαηνχ φκσο κε
ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσδψλεο γηα λα είλαη λφκηκν. Δπίζεο ελφο ηδησηηθνχ
λνκίζκαηνο γηα άκεζε πηνζέηεζε, φπσο ππάξρεη ζε άιιεο ρψξεο, έηζη ψζηε
λα απμεζεί ε ξεπζηφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Ρν παξάιιειν λόκηζκα

ζνλ αθνξά ην παξάιιειν λφκηζκα, ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο
πξνηάζεηο, ελψ ε ηδέα είρε ζπδεηεζεί πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ
επξψ – κε ηελ έλλνηα ηεο αξρηθήο εηζαγσγήο ηνπ επξψ σο
ζπκπιεξσκαηηθνχ ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ, έηζη ψζηε λα ήηαλ
επηφηεξε ε κεηέπεηηα νινθιεξσηηθή κεηάβαζε. Ζ ηδέα απηή
απνξξίθζεθε, πηζαλφηαηα απφ ηε Γεξκαλία, ε νπνία δελ είρε επίζεο
δηαηεξήζεη ην «αλαηνιηθφ κάξθν» κεηά ηελ έλσζε ηεο – παξά ην φηη
ν ηφηε ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ ηεο (O. Lafontaine) είρε ηεζεί ππέξ.
Νπζηαζηηθά βέβαηα ζηηο ζχγρξνλεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο δελ
ρξεηάδεηαη άδεηα γηα ηελ εθηχπσζε ρξεκάησλ, αθνχ ηα νκφινγα είλαη
ρξήκαηα – νπφηε κία ρψξα είλαη ζε ζέζε λα ηππψζεη νκφινγα
κεδεληθνχ ηνθνκεξηδίνπ κηθξήο αμίαο, φπσο ηα IOU, ηα νπνία δελ
έρνπλ ηππηθά ηελ ηδηφηεηα ηνπ λφκηκνπ ρξήκαηνο πνπ απαγνξεχεηαη
απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο Δπξσδψλεο. Έηζη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κία
πεγή ξεπζηφηεηαο γηα εθείλα ηα θξάηε πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα
δαλεηζζνχλ απφ ηηο αγνξέο νκνιφγσλ – ελψ κία άιιε δπλαηφηεηα
είλαη ηα «θνξνινγηθά πηζησηηθά πηζηνπνηεηηθά» (TCC, Tax Credit
Certificates), φπσο πεξίπνπ ην «θνξνινγηθφ λφκηζκα» πνπ έρεη
αλαθεξζεί απφ ηελ Ηηαιία, κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ.
Κε ηνλ ηξφπν απηφ κία θπβέξλεζε νπζηαζηηθά «ηηηινπνηεί» ηηο
κειινληηθέο
θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο
ησλ
Ξνιηηψλ
ηεο, δεκηνπξγψληαο κία πίζησζε θφξνπ πνπ δελ ππνινγίδεηαη ζην
δεκφζην ρξένο – ελψ κπνξεί λα απμεζεί ε δήηεζε ηνπο εάλ, γηα
παξάδεηγκα, νη εξγνδφηεο ππνρξεσζνχλ λα πιεξψλνπλ νπνηαδήπνηε
αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο κε απηφ ην «λφκηζκα» ή
ην δεκφζην ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ.
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Δθηφο απηνχ, γηα λα πξνζηαηεπζνχλ νη ηζνινγηζκνί ησλ ηξαπεδψλ, ε
θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα θνξνινγεί ηηο αλαιήςεηο ρξεκάησλ θαη
ηηο κεηαθνξέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ, κε ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο ηνπο
ζε ζρέζε κε ην επξψ – ζεκεηψλνληαο πσο επεηδή ην θφζηνο εξγαζίαο
ζα επηκεξηδφηαλ ζην επξψ θαη ζην λέν παξάιιειν λφκηζκα, ζα
κεησλφηαλ ζε φξνπο επξψ. Δπνκέλσο
ζα απμαλφηαλ ε
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη ζα βνεζηφληαλ νη εμαγσγέο –
ηδηαίηεξα απηέο πνπ είλαη εληάζεσο εξγαζίαο, φπσο ν ηνπξηζκφο.
Ηζηνξηθφ παξάδεηγκα ηψξα λνκηζκάησλ «IOU» είλαη απηά πνπ
πηνζεηήζεθαλ ην 2009 ζηελ Θαιηθφξληα, παξάιιεια ζην δνιάξην –
ηα νπνία εμαγνξάζζεθαλ αξγφηεξα απφ ην θξάηνο, φηαλ
αληηκεησπίζζεθε ε θξίζε. Δπίζεο απηά πνπ θπθινθφξεζαλ ζηηο
Ζ.Ξ.Α. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ απφ ην Βνξά, γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ πνιέκνπ – ε απφ ηελ Αξγεληηλή
θαηά ηελ θξίζε ρξένπο ηνπ 2001, αλ θαη ήηαλ κφλν ε πξνεηνηκαζία
γηα ηελ απνδέζκεπζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο απφ ην δνιάξην.
Βέβαηα, θακία απφ ηηο πξνζπάζεηεο απηέο δελ δηήξθεζε αξθεηά
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη θαλείο εάλ
βνεζάεη ζηελ άλνδν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κίαο ρψξαο –
πξνθαλψο νχηε ζηα πιαίζηα κίαο λνκηζκαηηθήο έλσζεο, φπσο ε
Δπξσδψλε. Ίζσο κφλν ε πεξίπησζε ηεο Alberta ην 1936 λα
κνηάδεη, φπνπ φηαλ μεθίλεζε έλα ηέηνην πξφγξακκα νη άλεξγνη
πιεξσλφηαλ κε πηζηνπνηεηηθά αμίαο 1 $ – ηα νπνία δχν ρξφληα
αξγφηεξα εμαξγπξψζεθαλ κε 1 $ Θαλαδά.
Πε θάζε πεξίπησζε, ε κεηαβιεηφηεηα θαη ε ζρεηηθή έιιεηςε
ξεπζηφηεηαο ηέηνησλ λνκηζκάησλ δελ ηα θάλνπλ αξθεηά δεκνθηιή
ζηνπο απνδέθηεο ηνπο – ελψ ζεσξείηαη πσο εάλ θαζνξηδφηαλ κία
ηζνηηκία αληαιιαγήο 1:1 ζε ζρέζε κε ην επξψ, φινη ζα
πξνζπαζνχζαλ λα ηα αληαιιάμνπλ άκεζα, κε απνηέιεζκα ηε
βξαρπθχθισζε ηνπ ζπζηήκαηνο. πελζπκίδνπκε εδψ ην λφκν ηνπ
Gresham, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα εμήο:
«Δάλ κία θπβέξλεζε ππνηηκάεη δηα λφκνπ, ηερλεηά δειαδή, έλα είδνο
λνκίζκαηνο, ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν, ηφηε ην ππνηηκεκέλν λφκηζκα
είηε ζα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα, είηε ζα εμαθαληζζεί απφ ηελ
θπθινθνξία, επεηδή ζα ζπζζσξεχεηαη (δελ ζα δαπαλάηαη) απφ ηνπο
θαηφρνπο ηνπ».
Ρν ηδησηηθό λόκηζκα
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ζνλ αθνξά ηψξα ηα ζπκπιεξσκαηηθά λνκίζκαηα (Complementary
currencies), δελ πξφθεηηαη γηα εζληθά λνκίζκαηα, δελ είλαη ζπλήζσο
λφκηκα ρξήκαηα θαη ε ρξήζε ηνπο βαζίδεηαη ζηε ζπκθσλία απηψλ
πνπ ηα αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο. Θπθινθνξνχλ δε ήδε αξθεηά ζε
δηάθνξα θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γεξκαλίαο, νπφηε δελ ζα
κπνξνχζε λα έρεη θακία απνιχησο αληίξξεζε ε ΔΘΡ – ελψ ζα
απνηεινχζαλ ζίγνπξα βνήζεηα γηα ηελ Διιάδα, ζηε δεηλή θαηάζηαζε
πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα. Ξνιχ ελδηαθέξνλ ελ πξνθεηκέλσ είλαη ην
ζπκπιεξσκαηηθφ ειβεηηθφ ζχζηεκα WIR – ην νπνίν ππφ
πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε λα πηνζεηήζεη άκεζα ε Διιάδα.
Αλαιπηηθφηεξα, ν «θχθινο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο» ηδξχζεθε ζηελ
Διβεηία ην 1934, απφ 16 άηνκα – κηκνχκελνο ηε δαλέδηθε
ζπλεηαηξηζηηθή J.A.K (Afregningscentralen), ε νπνία είρε πηνζεηήζεη,
ην ίδην έηνο, έλα παλνκνηφηππν «ζχζηεκα δηαθαλνληζκνχ πιεξσκψλ
ρσξίο κεηξεηά». Ν ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θίλεζεο, ε νπνία πήξε
ηξαπεδηθή άδεηα ην 1936, ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ
πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, ηα νπνία είρε δεκηνπξγήζεη ε παγθφζκηα
ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε – φπνπ ηφζν νη επηρεηξήζεηο, φζν θαη ηα
λνηθνθπξηά «απνζήθεπαλ» ηα ρξήκαηα ηνπο, αληί λα ηα επελδχνπλ,
κε απνηέιεζκα λα εληείλεηαη ε θξίζε ξεπζηφηεηαο, θαζψο επίζεο
ε πηζησηηθή αζθπμία.
Ξεξαηηέξσ, ν «θχθινο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο» ηδξχζεθε απφ
επηρεηξεκαηίεο, απφ ηθαλφηαηνπο θαη δξαζηήξηνπο επαγγεικαηίεο
θαιχηεξα, νη νπνίνη δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πεξηκέλνπλ βνήζεηα
απφ θαλέλαλ άιιν, παξά κφλν απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. Πηα πιαίζηα
απηά, δεκηνχξγεζαλ ην ζπκπιεξσκαηηθφ λφκηζκα «WIR», ην νπνίν
βαζίζζεθε
ζηε
ζεσξία
ηνπ
«ειεχζεξνπ
ζπλαιιάγκαηνο»
ηνπ S.Gesell – ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα ρξήκαηα πξέπεη λα είλαη νη
ππεξέηεο ηνπ αλζξψπνπ θαη φρη νη «εζαεί» δπλάζηεο ηνπ.
Ζ ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκίζκαηνο, ην νπνίν θπθινθνξεί έθηνηε
ζηελ Διβεηία παξάιιεια, είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ειβεηηθφ θξάγθν,
κε ηζνηηκία 1:1 – ελψ ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε
ειεπζεξία απφ ηε ζθιαβηά ησλ ηφθσλ.
Ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο «θίλεζεο», ηεο νκάδαο δειαδή πνπ
δεκηνχξγεζε ην «WIR», ήηαλ ε αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ
ρξεκάησλ – ηα νπνία, απνηακηεπφκελα ιφγσ ηεο θξίζεο θαη ηνπ
απνπιεζσξηζκνχ, κείσλαλ επηθίλδπλα ηε ξεπζηφηεηα. Δπνκέλσο,
έπξεπε λα δνζεί έλα «θίλεηξν ηαρχηεξεο αλαθχθισζεο» ζηνπο
θαηφρνπο ηνπ λένπ λνκίζκαηνο – νη νπνίνη ήηαλ θπξίσο νη
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Διβεηίαο.
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Ρν θίλεηξν απηφ, κε βάζε ην νπνίν νη επηρεηξήζεηο πνπ
ζπλαιιάζζνληαλ κεηαμχ ηνπο κε ην «WIR», δελ ην απνηακίεπαλ
θαζφινπ, νπφηε απμαλφηαλ ν ηδίξνο ηνπο, ήηαλ ν άηνθνο ραξαθηήξαο
ησλ θαηαζέζεσλ ηνπο – νπφηε, αθνχ δελ εηζέπξαηηαλ ηφθνπο, δελ
θέξδηδαλ δειαδή απφ ην θεθάιαην ηνπο, αλαδεηνχζαλ άιινπο
ηξφπνπο θεξδνθνξίαο, επελδχνληαο ην.
Πην μεθίλεκα ηνπ λνκίζκαηνο, φρη κφλν δελ ηνθίδνληαλ νη θαηαζέζεηο
ζηελ ηξάπεδα (ελαιιαθηηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα) πνπ
δεκηνπξγήζεθε
γηα
ην
ζθνπφ
απηφ
αιιά,
αληίζεηα,
επηβαξπλφληνπζαλ νη «απνηακηεχζεηο» κε έλα πνζφλ, έηζη ψζηε λα
θαιχπηεηαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο – κε απνηέιεζκα λα είλαη
αθφκε κεγαιχηεξν ην θίλεηξν «αλαθχθισζεο» ησλ ρξεκάησλ
(αθφκε θαη ζήκεξα, νη θαηαζέζεηο ζε «WIR» είλαη άηνθεο).
Ζ ηδησηηθή πξσηνβνπιία άιιαμε ην 1998 ηελ νλνκαζία ηεο ζε «WIR
ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα» – ε νπνία, εθηφο απφ ηηο θπζηνινγηθή
ηξαπεδηθή ιεηηνπξγία ηεο, δηαηεξεί ην παξάιιειν λνκηζκαηηθφ
ζχζηεκα «WIR», κε ην νπνίν εληζρχεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.
Πηα ηέιε δε ηνπ 2012 ε «WIR ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα», κε έδξα ηε
Βαζηιεία, απαζρνινχζε
208
ππαιιήινπο,
έρνληαο
ζπλνιηθφ
ηζνινγηζκφ χςνπο 4,013 δηο θξάγθα – εθ ησλ νπνίσλ ηα 855,3 δηο
θξάγθα ήηαλ πηζηψζεηο ζε WIR (επίζεκε νλνκαζία λνκίζκαηνο
CHW), ελψ ηα 2,6 δηο ζε θξάγθα (CHF). Ν ηδίξνο ησλ ηζνδχλακσλ
θξάγθσλ κε WIR ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 1,46 δηο.
Ξεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζθνπφο
ηνπ είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε εμππεξέηεζε ησλ κεηαμχ
ηνπο ζπλαιιαγψλ, θαζψο επίζεο ε εμαζθάιηζε κεγαιχηεξνπ ηδίξνπ
γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ – ελψ ν δηαθαλνληζκφο ησλ
ζπλαιιαγψλ γίλεηαη ρσξίο κεηξεηά ρξήκαηα.
Υο κέζνλ ζπλαιιαγήο ρξεζηκνπνηείηαη έλα ραξηί ηχπνπ επηηαγήο, ην
νπνίν είλαη νπζηαζηηθά κία εληνιή θαηάζεζεο, θαζψο επίζεο κία
«εληνιή πιεξσκήο WIR». Δθηφο απηνχ, ππάξρεη ε αληίζηνηρε
«πηζησηηθή θάξηα», ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζην ιηαληθφ
εκπφξην θαη ζηε γαζηξνλνκία – φπνπ νη πειάηεο κπνξνχλ λα
ζπλαιιάζζνληαη κε ην λφκηζκα απηφ, κε θξάγθα, ή κε ζπλδπαζκφ
θαη ησλ δχν. Δίλαη επίζεο εθηθηέο νη ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο, ελψ απφ ην 2008 ιεηηνπξγεί θαη ην αλάινγν
δηαδηθηπαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.
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Πην ζπκπιεξσκαηηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζπκκεηέρνπλ
50.000 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, απφ νιφθιεξε ηελ Διβεηία –
θαζψο επίζεο πάλσ απφ 10.000 ηδηψηεο, κε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
«WIR». Γηνξγαλψλνληαη δε εηήζηα ηέζζεξηο εθζέζεηο ζε δηαθνξεηηθέο
πφιεηο, ζηηο νπνίεο ζπλαληηνχληαη νη εθζέηεο κε ηνπο πειάηεο ηνπο –
έηζη ψζηε λα πξνσζνχληαη θαη λα εληζρχνληαη νη κεηαμχ ηνπο
ζπλαιιαγέο. Ρέινο, ζηηο εηζφδνπο εθείλσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ή
μελνδνρείσλ, ηα νπνία απνδέρνληαη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη ηηο
ζπλαιιαγέο κε ην «WIR», ππάξρεη κία πηλαθίδα πνπ ην αλαθέξεη.
Ππλερίδνληαο, ηα ρξήκαηα δεκηνπξγνχληαη κε ηελ έγθξηζε δαλείσλ
απφ ηελ ηξάπεδα WIR, φπνπ ν δαλεηδφκελνο παξέρεη σο ππνζήθε, σο
εγγχεζε θαιχηεξα, έλα πεξηνπζηαθφ ηνπ ζηνηρείν – φπσο ζπκβαίλεη
θαη ζε φιεο ηηο άιιεο ηξάπεδεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, ε WIR ηξάπεδα
δεκηνπξγεί κφλε ηεο ρξήκαηα απφ ην πνπζελά – φπσο αθξηβψο ε
θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Διβεηίαο, ε νπνία «εγείηαη» ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ θξάγθνπ.
Νη θαηαζέζεηο ζε WIR δελ είλαη θαιπκκέλεο κε ειβεηηθά θξάγθα –
ελψ ηα δάλεηα, κε ζηφρν ηηο επελδχζεηο θάζε είδνπο, είλαη εγγπεκέλα
κε αθίλεηα, κέζσ άιισλ ηξαπεδψλ, κε αζθάιεηεο δσήο θνθ. Ζ
ηξάπεδα δελ έρεη θαλέλα θφζηνο δεκηνπξγίαο ρξεκάησλ, νχηε
«αλαρξεκαηνδφηεζεο» ησλ δαλείσλ πνπ παξέρεη – κε απνηέιεζκα λα
ρξεψλεη εμαηξεηηθά ρακεινχο ηφθνπο, έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη ην
θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο.
Ξεξαηηέξσ, αλ θαη ε επίζεκε ηζνηηκία ηνπ WIR κε ην ειβεηηθφ θξάγθν
είλαη 1:1, ζπλήζσο αληαιιάζζεηαη ρακειφηεξα ζηελ πξαγκαηηθή
αγνξά – κε απνηέιεζκα, ε δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρεη
απαγνξεχζεη (1973) ηελ αληαιιαγή ηνπ WIR ζηα κέιε ηεο, κε
θξάγθα ή κε άιια λνκίζκαηα. Έρεη ζεζπηζζεί δε πνηλή γηα φζα κέιε
παξαλνκνχλ, κε βάζε ηελ νπνία «απνκαθξχλνληαη» απφ ην ζχζηεκα
– πιεξψλνληαο ηαπηφρξνλα έλα πςειφ πνζφλ.
Ζ ηξάπεδα WIR ζπκπεξηθέξεηαη ηφζν απζηεξά, επεηδή δελ ζέιεη λα
«ζακπνηαξηζηεί» ην λφκηζκα – ελψ, επεηδή φινη γλσξίδνπλ ηε
ζπνπδαηφηεηα ηνπ, εηδηθά ζε επνρέο θξίζεσλ, ηηο νπνίεο θακία ρψξα
δελ απνθεχγεη, νη πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο ηνπ είλαη ζπιινγηθέο.
Θιείλνληαο, ην 2000 ε WIR ηξάπεδα επέθηεηλε ηηο ζπλαιιαγέο ηεο θαη
ζε κε κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο – έηζη ψζηε λα απμήζεη πεξαηηέξσ ηα
δάλεηα ηεο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά.
Φπζηθά, ε ηξάπεδα δελ επελδχεη ζηα ρξεκαηηζηήξηα, νχηε πνπζελά
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αιινχ – αθνχ ν ζθνπφο ηεο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε
δαλεηνδφηεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, πξνθαλψο δε ε ελίζρπζε
ηνπ ηδίξνπ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο
ρψξαο.

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ΔΗΛΑΗ ΡΝ ΚΝΛΑΓΗΘΝ ΘΝΚΚΑ
ΞΝ ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΞΟΝΠΦΔΟΔΗ
ΟΔΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΑΚΔΠΑ ΙΝΞΝΗΖΠΗΚΔΠ ΙΠΔΗΠ
ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ!

ΡΝΙΚΑΚΔ ηελ αιιαγή, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη
ηελ αλαθνχθηζε ησλ πνιηηψλ.

ΔΗΚΑΠΡΔ απαιιαγκέλνη απφ θνκκαηηθά θαη κηθξνπνιηηηθά
ζπκθέξνληα.

ΘΑΙΝΚΔ φιεο ηηο Διιελίδεο θαη φινπο ηνπο Έιιελεο λα
ελσζνχλ καδί καο γηα ηελ ΑΛΑΠΡΑΠΖ ηεο ΔΙΙΑΓΑΠ.

Διάηε καδί καο, λα δεκηνπξγήζνπκε
κηα Διιάδα απηάξθε, ηζρπξή, αλεμάξηεηε θαη
νηθνλνκηθά εύξσζηε
Νη Έιιελεο ΚΞΝΟΝΚΔ θαη ΞΟΔΞΔΗ λα πάξνπκε μαλά ηε ρψξα ζηα
ρέξηα καο! Ρν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλαο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο
πνπ ζα ζηνρεχεη ζην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε.
Πηελ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ δηαζέηνπκε θαη ηα δχν, θαιψληαο φιεο ηηο
Διιελίδεο θαη ηνπο Έιιελεο λα καο αθνινπζήζνπλ! Ξξψην καο
κέιεκα είλαη ε αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ Ξνιηηψλ πξνο ηελ
Ξνιηηεία, πξνο ην θξάηνο, ε νπνία ζα θέξεη πίζσ απνηακηεχζεηο άλσ
ησλ 100 δηο €, θαζηζηψληαο κεηαμχ άιισλ εθηθηή ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο αλάπηπμεο.

ΠΡΖΟΗΜΡΔ ΡΝ ΝΟΑΚΑ ΚΑΠ ΓΗΑ
ΛΑ ΡΝ ΙΝΞΝΗΖΠΝΚΔ
ΝΙΝΗ ΚΑΕΗ
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΥΡΝΓΔΛΖ ΞΑΟΑΓΥΓΖ
Ν Ξξσηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο απνηειεί φρη κφλν ην ζεκέιην ηεο
νηθνλνκίαο αιιά, επίζεο, ην βαζηθφ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο
αλαζπγθξφηεζεο ελφο θξάηνπο. Υο εθ ηνχηνπ, ν ηνκέαο ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη νη θιάδνη ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο
παξαγσγήο, δχλαληαη λα θαηαζηνχλ ν θχξηνο κνριφο επαλεθθίλεζεο
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Ξξσηαξρηθή κέξηκλα ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ είλαη ε ζηήξημε,
ε ελίζρπζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ παξακειεκέλνπ ηνκέα ηεο
Ξξσηνγελνύο Ξαξαγσγήο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεύεη πσο πξέπεη λα δνζεί
θύξνο ζην επάγγεικα ηνπ αγξόηε, κε ηελ αλάινγε ηξίκελε
εθπαίδεπζε ηνπ θαηά ηα πξόηππα επηηπρεκέλσλ ρσξώλ θαη κε
ηελ παξνρή δηπιώκαηνο.
Πηόρνο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ είλαη λα πξνζειθπζζνύλ νη
λένη θαη λα δηελεξγεζνύλ επελδύζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα
κπνξνύζε λα ηξηπιαζηαζηεί ε παξαγσγή θαη λα
πνιιαπιαζηαζηνύλ νη εμαγσγέο, δίλνληαο ιύζε ζην πξόβιεκα
ηνπ εκπνξηθνύ καο ειιείκκαηνο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ γλσξίδεη πσο ε ζσζηή ρξήζε ησλ
επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ, νη ΠΓΗΡ θαη νη παξαγσγηθέο
δπλαηόηεηεο ηεο Διιάδαο, εάλ πξνβιεζνύλ
ζσζηά ζηνπο επελδπηέο, καδί κε ηελ επηζηξνθή ησλ
απνηακηεύζεσλ ησλ Διιήλσλ, κπνξνύλ λα επηιύζνπλ ην ζέκα
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, εμαζθαιίδνληαο εθείλνπο ηνπο πόξνπο
πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηεο.
Δηζαγσγηθά ε Διιάδα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα νθείιεη λα ιεηηνπξγήζεη
αθελφο κελ κε θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, αθεηέξνπ κε ηελ πηνζέηεζε δχν
βαζηθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο: ηα δεκνπξαηήξηα θαη ηνπο
ζπλεηαηξηζκνχο. Δλ πξνθεηκέλσ ηα εμήο:

Γεκνπξαηήξηα θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο
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Υο Γεκνπξαηήξην ζεσξείηαη κηα ζπκβαηηθά ή ςεθηαθά νξγαλσκέλε
αγνξά αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο νη παξαγσγνί
πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε ελδηαθεξφκελνπο αγνξαζηέο κε
ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο ηηκέο, ελψ ε δηαπξαγκάηεπζε, ε
δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο ηηκήο αλά πξντφλ, νη ζρεηηθέο πσιήζεηο θαη
νη πιεξσκέο ιακβάλνπλ ρψξα εληφο θαη ηνπ Γεκνπξαηεξίνπ. Νη
ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία είλαη δηαηεζεηκέλνη λα
πξνζθέξνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ γηα λα
απνθηήζνπλ ην πξντφλ.
Ππλήζσο, ην πξντφλ θαηνρπξψλεηαη ζε απηφλ πνπ έρεη θάλεη ηελ
θαιχηεξε πξνζθνξά, δειαδή ζηελ πςειφηεξε ηηκή. Δπηπιένλ,
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία νη
ζπλαιιαζζφκελνη πξνζσπηθά ή εμ’ απνζηάζεσο, µέζσ ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Νη πσιεηέο ησλ πξντφλησλ
πιεξψλνπλ ζην δεκνπξαηήξην ή ζηελ επηηξνπή ησλ δεµνπξαηψλ έλα
πνζνζηφ επί ηνπ χςνπο ησλ πσιήζεσλ πνπ επηηπγράλνπλ.
Ζ ιεηηνπξγία ησλ δεκνπξαηεξίσλ βαζίδεηαη ζηνλ ζεζκφ ηεο
δεκνπξαζίαο. Ζ δεκηνπξγία δεκνπξαηεξίσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
απνηειεί κία θαιή επέλδπζε πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ
αλάπηπμε. Ν αγξνηηθφο ηνκέαο, πνπ απνηειεί κία απφ ηηο θηλεηήξηεο
δπλάκεηο ηεο νηθνλνκίαο καο ζα ελδπλακσζεί θαη ζα αλαπηπρζεί
πεξαηηέξσ. Ρα δεκνπξαηήξηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ νξγαλψλνληαη
θαη δηνηθνχληαη σο αλψλπκεο εηαηξείεο, ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ
νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ νη Ππιινγηθέο Αγξνηηθέο Νξγαλψζεηο, νη θαηά
ηφπνλ αξκφδηεο Ξεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη Ν.Ρ.Α., ηδηψηεο,
θαζψο θαη ην Γεκφζην, εθπξνζσπνχκελν απφ ην πνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ.
Πηηο
αλψλπκεο
εηαηξείεο
δεκνπξαηεξίσλ
κεηέρνπλ
επίζεο
επηκειεηήξηα
θαη
ελδηαθεξφκελνη
ηδηψηεο.
Νη
θνξείο
ηεο
Ξεξηθεξεηαθήο θαη Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη νη ΠΑΝ (Ππιινγηθέο
Αγξνηηθέο Νξγαλψζεηο) πξέπεη λα ειέγρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 51% ηνπ
κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ (ΛΝΚΝΠ 4015/ΦΔΘ 210/Α/21.9.2011). Νη
ηδηψηεο παξαγσγνί θαη νη ζπλεηαηξηζκνί κπνξεί λα δηαζέηνπλ ηα
πξντφληα ηνπο δηα ησλ δεκνπξαηεξίσλ. Νη δηαζέηεο κπνξεί λα
ππνγξάθνπλ πνιπεηή ζπκβφιαηα δηάζεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο κε ην
δεκνπξαηήξην κε φξνπο θαη εγγπήζεηο πνπ ζπκθσλνχληαη ή ην
ηειεπηαίν έρεη νξίζεη απφ πξηλ. Ρα δεκνπξαηήξηα δηαζέηνπλ ηα
αγξνηηθά πξντφληα πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ απηψλ, εθφζνλ έρεη
πξνεγεζεί δηαινγή θαη ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ.
Πθνπόο-ιεηηνπξγία ησλ δεκνπξαηεξίσλ
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Πηα δεκνπξαηήξηα πξνζέξρνληαη πσιεηέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ
θαηέρνπλ ηελ πξνβιεπφκελε θάζε θνξά άδεηα πψιεζεο, θαζψο θαη
έκπνξνη, νη νπνίνη έρνπλ πξνεγνπκέλσο εγγξαθεί ζην Κεηξψν
Δκπφξσλ Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ, εθνδίσλ θαη εηζξνψλ. Ζ εθθαζάξηζε
ησλ δηελεξγνχκελσλ απφ ηα δεκνπξαηήξηα εκπνξηθψλ πξάμεσλ,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε εμφθιεζε ησλ παξαγσγψλ
ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30)
εκέξεο απφ ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ κέζσ ησλ
δεκνπξαηεξίσλ.
Ζ παξαβίαζε ηεο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ησλ παξαγσγψλ επηθέξεη
ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ λ. 3955/2011.Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Ρξνθίκσλ κπνξεί λα απνθαζίδεηαη ε ίδξπζε δεκνπξαηεξίσλ. Κε ηελ
ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ε αξρηθή ζχλζεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
θαη νη δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο.
Ιεηηνπξγίεο ηνπ δεκνπξαηεξίνπ:
1. Ππγθέληξσζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
2. Δμεηδηθεπκέλε απνζήθεπζε θαη ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ
3. Γηαινγή, ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ
4. Γηαπξαγκάηεπζε κέζσ Γεκνπξαηεξίνπ
5. Νξγάλσζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ θνξηίσλ
6. Νκαδνπνίεζε πξντφλησλ απφ δηαθνξεηηθέο πξνειεχζεηο πξνο
θνηλνχο πξννξηζκνχο
7. Ππκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ παξαγσγψλ
8. Ππκβάιινπλ ζηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ θαιχηεξε ηηκή
9. Ξξνυπνζέηνπλ νξγάλσζε θαη ζπγθέληξσζε ηεο πξνζθνξάο
10. Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηε ζπγθέληξσζε, δηαθίλεζε θαη έιεγρν
ησλ πξντφλησλ
11. Ιεηηνπξγνχλ θαηά θαλφλα γηα ηα λσπά νπσξνθεπεπηηθά
12. Ιεηηνπξγνχλ σο έλα ρξεκαηηζηήξην πξντφλησλ

Ππλεηαηξηζκνί
Ν ζπλεηαηξηζκφο είλαη κηα απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ πνπ
ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ
νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ θαη επηδηψμεσλ
ηνπο, δηακέζνπ κηαο ζπληδηφθηεηεο θαη δεκνθξαηηθά δηνηθνχκελεο
επηρείξεζεο. Πηεξίδεηαη ζηηο αμίεο ηεο απηνβνήζεηαο, ηεο
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απηνεπζχλεο, ηεο δεκνθξαηηθήο ηζφηεηαο, ηεο ηζνηηκίαο θαη ηεο
αιιειεγγχεο.
Απνηειεί κηα κνξθή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνζθέξεη
ππεξεζίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο, ρξήζηκεο θαη επηζπκεηέο, νηθνλνκηθά
θαη θνηλσληθά. Δμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία ζηελ αγνξά ησλ κηθξψλ
νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, πνπ ζα είραλ εμαθαληζηεί απφ ηελ
αληαγσληζηηθή δχλακε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Γηαζθαιίδεη ηελ
απαζρφιεζε θαη ην εηζφδεκα ησλ κειψλ ηνπ, αιιά θαη ηελ
νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά, πξνο φθεινο
ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Πηφρνο ηνπ είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ κειψλ ηνπο κέζα απφ
ζπγθεθξηκέλεο αμίεο θαη αξρέο
Αξρέο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δζεινληηθή θαη ειεχζεξε ζπκκεηνρή
Γεκνθξαηηθή δηνίθεζε εθ κέξνπο ησλ κειψλ
Νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ
Απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία
Δθπαίδεπζε, πξαθηηθή εμάζθεζε θαη πιεξνθφξεζε
Ππλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ
Δλδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλφηεηα

Νη Αγξνηηθνί Ππλεηαηξηζκνί ζηελ Γαλία θαη Νιιαλδία
Ρν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη φηη
έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θιάδν παξαγσγήο, φπσο ην γάια ή ην θξέαο,
θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ηεο ρψξαο ή κία κεγάιε πεξηθέξεηα. Ρα
ζπνπδαηφηεξα πξντφληα ζηε Γαλία είλαη ηα γαιαθηνθνκηθά, ηα νπνία
δηαρεηξίδνληαη νη γαιαθηνθνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί, πνπ είλαη απφ ηνπο
αξραηφηεξνπο ζηε ρψξα απηή θαη εκπνξεχνληαη πεξίπνπ ην 90% ηεο
ζπλνιηθήο παξαγσγήο γάιαθηνο θαη βνπηχξνπ, θαζψο επίζεο
πεξίπνπ ην 80% ηεο παξαγσγήο ηνπ ηπξηνχ.
Ν Ππλεηαηξηζκφο Γεσξγηθψλ Δθνδίσλ ζηε Γαλία πξαγκαηνπνηεί
εηζαγσγή θαη εκπφξην ηνπ 50% ησλ ιηπαζκάησλ θαη ησλ δσνηξνθψλ
πξνζθέξνληαο ζηα κέιε ηνπ ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο θαη γεσπνληθέο
ζπκβνπιέο. Ρν κέινο ηνπ Γ.Π. είλαη ππνρξεσκέλν λα παξαδίδεη κία
ειάρηζηε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεη ή νιφθιεξε ηελ
πνζφηεηα ζην ζπλεηαηξηζκφ. Νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα νθείινπλ λα
παξαδίδνπλ, φζνη είλαη κέιε ζην γαιαθηνθνκηθφ ζπλεηαηξηζκφ.
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Κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη κηα κεγάιε πνζφηεηα πξντφληνο
πνπ έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ νη Αγξνηηθνί Ππλεηαηξηζκνί θαη
θαηακεξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα
πξντφληνο κε απνηέιεζκα ρακειφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο αλά
κνλάδα πξντφληνο. Πηε Γαλία αλαπηχρζεθε ν κεγαιχηεξνο
ηπξνθνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο ν νπνίνο κε ηε ζπγρψλεπζή ηνπ κε ην
αληίζηνηρν Πνπεδηθφ κεηαηξάπεθε ζηε γλσζηή κεγάιε πνιπεζληθή
εηαηξεία Arla.
Νιιαλδία
Πηελ Νιιαλδία νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πξαγκαηνπνηνχλ κφλν κία
δξαζηεξηφηεηα. πάξρνπλ ζπλεηαηξηζκνί εκπνξίαο θξνχησλ θαη
ιαραληθψλ, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ηνπ γάιαθηνο, αζθαιηζηηθνί
θαη πηζησηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, ζπλεηαηξηζκνί γεσξγηθψλ εθνδίσλ θιπ.
Νη αγξφηεο ζηελ Νιιαλδία κπνξνχλ λα είλαη κέιε ζε πάλσ απφ
ηέζζεξηο ζπλεηαηξηζκνχο.
Νη 2000 Αγξνηηθνί Ππλεηαηξηζκνί ηεο Νιιαλδίαο νξγαλψλνληαη ζε 25
Θεληξηθέο Νξγαλψζεηο θαηά θιάδν παξαγσγήο. Νη Θεληξηθέο
Νξγαλψζεηο νξγαλψλνληαη ζε κία εζληθή νξγάλσζε, ην Δζληθφ
Ππλεηαηξηζηηθφ Ππκβνχιην, πνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα πξνάγεη ηα
ζπκθέξνληα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ απέλαληη ζηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε
θαη ηνπο εκπφξνπο. Νη Αγξνηηθνί Ππλεηαηξηζκνί
ζηελ Νιιαλδία
δηαθηλνχλ ην 50% ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ γη’ απηφ θαη
δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Ν
κεγαιχηεξνο γαιαθηνθνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο ηεο Δπξψπεο έρεη ηελ
έδξα ηνπ ζηελ Νιιαλδία θαη έρεη επεθηαζεί σο πνιπεζληθή εηαηξεία
ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ φπσο θαη ζηε ρψξα καο. Ξξφθεηηαη γηα
ηελ Friesland Company (ΛΝΛΝ) πνπ πξνέθπςε απφ ηελ
ζπγρψλεπζε ησλ δχν κεγαιχηεξσλ γαιαθηνθνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ
ηεο Νιιαλδίαο.
Αληίζεηα ζηελ ρψξα καο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ν Αγξνηηθφο
Ππλεηαηξηζκφο βξίζθεηαη ζε απξαμία. Δίλαη απαξαίηεην νη Έιιελεο
αγξφηεο λα αιιάμνπλ λννηξνπία θαη ζπκπεξηθνξά θαη λα
θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ σθειηκφηεηα ηεο
ζπλεξγαζίαο, λα εθαξκφζνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηνπ
ζπλεηαηξηζηηθνχ ζεζκνχ, λα απνπέκςνπλ ηνλ θνκκαηηζκφ θαη ηηο
πειαηεηαθέο ζρέζεηο απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη λα ελδηαθεξζνχλ
πεξηζζφηεξν γηα ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία κε ζηφρν ηεο
κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή πξφνδν. Ρφηε ζα ζπκβάιινπλ ζηελ
επαλεθθίλεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ
Διιάδα πξνο ην δηθφ ηεο νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ φθεινο.
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Βαζηθέο δηαπηζηώζεηο
Γπζηπρψο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 1980 κέρξη θαη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα,
ήηαλ ηδηαηηέξσο δηαδνκέλε ε εζθαικέλε άπνςε πσο φζν ιηγφηεξνη νη
αγξφηεο, ηφζν πην αλαπηπγκέλν νηθνλνκηθά ην θξάηνο! Δπηπιένλ,
φιεο νη Διιεληθέο Θπβεξλήζεηο, απφ ηελ κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά,
επέδεημαλ εγθιεκαηηθή αδηαθνξία γηα ηνλ Ξξσηνγελή Ρνκέα ηεο
Διιάδαο, θηάλνληαο ζην ζεκείν αθφκα θαη λα παξνηξχλνπλ ηνπο
αγξφηεο λα μεξηδψζνπλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο, κε ην επηρείξεκα φηη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμαζθάιηδαλ απνδεκίσζε απφ ηελ Δ.Δ.! Έηζη,
θηάζακε ζηε δηάιπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε ρψξα θαηέζηε
πιήξσο εμαξηψκελε, αθφκα θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ
εηδψλ δηαηξνθήο.
Δηδηθφηεξα, ε γεσξγηθή παξαγσγή ζηελ Διιάδα έθηαλε κέρξη
πξφζθαηα ζην 6,5% ηνπ ΑΔΞ ή ζηα 12,1 δηο €, ελψ απφ ηα
132.000.000 ζηξέκκαηα ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο ρψξαο
αληηζηνηρεί ζην 25,78% ή ζηα 34.037.000 ζηξέκκαηα (εμαηξνύληαη ηα
βνζθνηόπηα). Νη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο είλαη ηεο ηάμεο ησλ
800.000, κε κέζε έθηαζε ηα 44 ζηξέκκαηα, ελψ ε αμία ηνπ ηνκέα
ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ αλέξρεηαη ζην 15% ηεο γεσξγηθήο
παξαγσγήο.
Ρν εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηε γεσξγία έρεη κεησζεί
θάησ ηνπ 16%, απφ 28% ην 1981, ελψ κφλν ην 10% ησλ αγξνηψλ
είλαη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ είλαη ην
γεγνλφο φηη ν ζπνπδαηφηεξνο ηνκέαο, ε κεηαπνίεζε ηεο αγξνηηθήο
παξαγσγήο, έρεη θζίλνπζα πνξεία, κε απνηέιεζκα λα δηεπξχλεηαη
ζπλερψο ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν πιαλήηεο έρεη εηζέιζεη ζε κία λέα αγξνηηθή
επνρή, κε ηελ έλλνηα πσο γηα λα θαηαθέξεη ν ζχγρξνλνο αγξφηεο λα
παξάγεη, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιιέο ππεξεζίεο θαη εθφδηα
πνπ ζην παξειζφλ δελ ήηαλ απαξαίηεηα, ελψ δηακνξθψλνπλ, καδί κε
ηελ εξγαζία θαη κε φια ηα ππφινηπα, ην ηειηθφ θφζηνο ησλ
πξντφλησλ.
Γπζηπρψο φκσο ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα
απφ άιιεο ρψξεο, κε απνηέιεζκα γηα θάζε 1 επξώ πνπ παξάγνπλ
νη αγξόηεο, ηα 0,90 € πεξίπνπ λα νδεγνύληαη εθηόο ηεο ρώξαο,
φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηελ αγνξά ησλ παξαθάησ:
(α) Ππόξνη: Δηζάγνληαη ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο απφ Νιιαλδία,
ΖΞΑ, Ηαπσλία, Ηζξαήι, Ηηαιία, Γαιιία.
33

(β) Φπηνρώκαηα: Δηζαγσγέο απφ Ιηζνπαλία, Γεξκαλία, Νιιαλδία,
Φηλιαλδία.
(γ) Αγξνηηθά κεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά: Δηζάγνληαη απφ
Ηηαιία, Γεξκαλία, Νιιαλδία, ΖΞΑ.
(δ) Απηνκαηηζκνί θαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ πεξηβάιινληνο:
Γεξκαλία, Γαιιία, Ηηαιία.
(ε) Ιηπάζκαηα: Γεξκαλία, Ηζξαήι, Ηηαιία, ΖΞΑ.
(ζη) Θεξκνθήπηα: Δηζάγνληαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηνπο απφ
Νιιαλδία, Ηζξαήι, Γαιιία, Ηηαιία, ελψ δηαζέηνπκε ειάρηζηα (θάησ
απφ 50.000 ζηξέκκαηα, όηαλ κόλν ε Almeria ζηελ Ιζπαλία, κε ηε
κηζή έθηαζε ηεο Πεινπνλλήζνπ, 680.000!).
(δ) Γίρηπα ζθίαζεο: Ηηαιία, Ηζξαήι
(ε) Ππγθξνηήκαηα άληιεζεο, πξντφληα πξνζηαζίαο θπηψλ,
ηερληθφο εμνπιηζκφο, επαγγεικαηηθά νρήκαηα θαη άιια κέζα
κεηαθνξάο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, εμνπιηζκφο άξδεπζεο, δπγνί,
ζπζθεπαζηήξηα, ςπγεία, δσνηξνθέο, δσηθφ θεθάιαην αλαπαξαγσγήο
θνθ. – ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο εηζαγφκελα απφ άιιεο ρψξεο.
Αθφκε θαη ε κηζζσηή εξγαζία ζηε γεσξγηθή παξαγσγή είλαη
εηζαγφκελε, αθνχ απαζρνινχληαη ζπλήζσο κεηαλάζηεο απφ ηελ
Αιβαλία, ηε Βνπιγαξία, ηε Ονπκαλία, ηα Πθφπηα, ην Ξαθηζηάλ, ηελ
Ηλδία, ην Ηξάθ, ηελ Αίγππην θαη αιινχ, «εμάγνληαο» έλα κέξνο ησλ
εηζνδεκάησλ ηνπο εηο βάξνο ηεο νηθνλνκίαο καο.
Έλα απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα ησλ αγξνηψλ πνπ είλαη αλίθαλν λα
επηιχζεη ην θξάηνο είλαη ην φηη, νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο δελ
έρνπλ ραξηηά θαη δελ κπνξνχλ λα δεισζνχλ λφκηκα, νπφηε
πιεξψλνληαη κε καχξα ρξήκαηα. Υο εθ ηνχηνπ ην δεκφζην ράλεη
ηεξάζηηα πνζά, ελψ νη αγξφηεο θνξνινγνχληαη πςειφηεξα, αθνχ ην
θέξδνο ηνπο είλαη ζεσξεηηθά κεγαιχηεξν ιφγσ ησλ δήζελ
κηθξφηεξσλ εμφδσλ.
Ρν απνηέιεζκα γεληθφηεξα είλαη πσο φηαλ απμάλεηαη ην ΑΔΞ απφ ηηο
εμαγσγέο, θιηκαθψλεηαη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο, νπφηε δελ
πξνζθέξνπλ ζρεδφλ ηίπνηα. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ε Διιάδα βξίζθεηαη
ζε αδηέμνδν αθνχ ε επηδεηνχκελε αλάπηπμε, ηεο πξνθαιεί
κεγαιχηεξεο δεκίεο απφ ηε ζηαζηκφηεηα! Δηδηθά φζνλ αθνξά ηα
θξέαηα, ε εμάξηεζε ηεο Διιάδαο απφ ηηο εηζαγσγέο είλαη ηεξάζηηα,
αθνχ είλαη χςνπο πεξίπνπ 1,1 δηο €, φηαλ νη εμαγσγέο καο δελ
ππεξβαίλνπλ ηα 100 εθ. €.
Ν πξσηνγελήο
ηνκέαο ζηελ
Διιάδα,
παξά
ηα
ιάζε
ηνπ
παξειζφληνο, κε ηε κεηαπνίεζε πνπ ηνλ αθνξά, θαζψο επίζεο κε ηηο
ππεξεζίεο θαη κε ηα εθφδηα πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, έρεη
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ηεξάζηηεο πξννπηηθέο θεξδνθφξσλ επελδχζεσλ θαη αλάπηπμεο. Ζ
Διιάδα εδψ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλαλ δηεζλή επελδπηηθφ
παξάδεηζν, φπσο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Δίλαη επίζεο ζε ζέζε λα
κεηαηξαπεί ζε έλα ζχγρξνλν θέληξν δηαθίλεζεο αγξνηηθψλ
πξντφλησλ (logistics), φπσο ε Νιιαλδία, επελδχνληαο ζηηο
ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαη ηξνθνδνηψληαο ηε γχξσ πεξηνρή ηεο, απφ
ηα Βαιθάληα έσο ηε Κέζε Αλαηνιή.
Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ε Διιάδα είλαη πξηλ απφ φια ν θεληξηθφο
ζρεδηαζκφο ηεο γεσξγίαο, αθνχ δηαθνξεηηθά είλαη αδχλαηε ε
αλάπηπμε ηεο. Πηφρνο δελ πξέπεη λα είλαη κφλν ε παξαγσγή
ηξνθίκσλ, αιιά φια ηα αγξνηηθά εθφδηα. Ρν κέιινλ βξίζθεηαη ζηελ
παξαγσγή πξντφλησλ εληάζεσο ηερλνινγίαο θαη φρη κφλν ζηε βαζηθή
πξσηνγελή παξαγσγή, ελψ νη αγξφηεο καο πξέπεη λα γίλνπλ θαηά
θάπνηνλ ηξφπν επηζηήκνλεο, εθκεηαιιεπφκελνη φιεο ηηο εμειίμεηο ηεο
ηερλνινγίαο.
Πε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο
Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ
θαιιηεξγεηψλ θάζε πεξηνρήο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα θαηαξηηζηνχλ
ζρέδηα θαη νινθιεξσκέλα ζηξαηεγηθά πιάλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
γεσξγίαο, ιακβάλνληαο ππ' φςηλ πσο ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο γηα
θάζε πεξηνρή θαη γηα θάζε επνρή ηνπ έηνπο, εάλ εμαζθαιηζηνχλ νη
θαηάιιειεο ζπλζήθεο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ δηαθέξεη από ηα άιια θόκκαηα, γηαηί
πηζηεύεη όηη ε Ξξσηνγελήο Ξαξαγσγή κπνξεί λα ζπκβάιιεη
θαηαιπηηθά ζηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεύεη όηη ε Διιάδα κπνξεί λα θαηαζηεί
ηζρπξή παγθόζκηα αγξνηηθή δύλακε!
Νη ιχζεηο πνπ πξνηείλνπκε – έρνληαο πάληνηε σο γλψκνλα ην
θνηλσληθφ θαη εζληθφ ζπκθέξνλ – είλαη ξεαιηζηηθέο, πξαθηηθέο,
ζαθείο, θαηλνηφκεο, ελαιιαθηηθέο, άκεζα εθαξκφζηκεο θαη
απνδνηηθέο. Ξξφθεηηαη γηα ιχζεηο πνπ θαλέλα απφ ηα κλεκνληαθά
θφκκαηα δελ είρε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε, ηελ ηφικε θαη ηελ
απνθαζηζηηθφηεηα λα πξνηείλεη.
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Νη Ξξνηάζεηο – Ιύζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηελ
Ξξσηνγελή Ξαξαγσγή, αθνξνύλ ηνπο ηνκείο:
Η.
ΗΗ.
ΗΗΗ.
IV.
V.

Αγξνβηνδηαηξνθή
Θηελνηξνθία
Ξαξαγσγή Γαιαθηνθνκηθψλ Ξξντφλησλ
γηεηλή Φπηηθή Ξαξαγσγή (Θεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο,
Θαιιηέξγεηα Βνηάλσλ θαη «πεξηξνθίκσλ» (Superfoods)
Αιηεία θαη Ηρζπνθαιιηέξγεηεο

Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ ζηνρεχνπλ ζε κηα Διιάδα
απηάξθε, ηζρπξή θαη νηθνλνκηθά εχξσζηε.
Νη Έιιελεο κπνξνχκε θαη ΞΟΔΞΔΗ λα πάξνπκε μαλά ηε ρψξα ζηα
ρέξηα καο! Ρν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο πνπ
ζα ζηνρεχεη ζην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε. Πηελ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ δηαζέηνπκε θαη ηα δχν θαη θαινχκε φιεο ηηο
Διιελίδεο θαη ηνπο Έιιελεο λα καο αθνινπζήζνπλ!

Η. Αγξνβηνδηαηξνθή
Ζ αιπζίδα αμίαο ησλ ηξνθίκσλ (from farm to fork) μεθηλάεη απφ ην
ρσξάθη θαη θαηαιήγεη ζην ηξαπέδη ηνπ θαηαλαισηή. Σσξίο λα
παξεκβάιινληαη κεζάδνληεο θαη ρσξίο απηή ε αιπζίδα λα ζηακαηά.
Πηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ησλ απνξξηκκάησλ απφ θάζε
θάζε παξαγσγήο, ψζηε λα κελ επηβαξχλεηαη θαη δηαηαξάζζεηαη ην
πεξηβάιινλ. Πηελ ρψξα καο ην κνληέιν ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο
κέλεη ζρεδφλ αλαιινίσην ζην ρξφλν, ελψ είλαη ηεθκεξησκέλε
επηζηεκνληθά ε δηαηξνθηθή ηνπ αμία.
Πήκεξα ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ έρνπλ πξνζηεζεί ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ, κε απνηέιεζκα ην
κεζνγεηαθφ πξφηππν λα έρεη αιινησζεί θπξίσο απφ ηε λενιαία.
Θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε αγξνβηνδηαηξνθή απνθηά ηδηαίηεξε
ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία θαη γηα ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο καο. Νη
ηδηαίηεξεο θιηκαηνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ε ηζηνξία
ηεο Διιάδαο θαη ε ζέζε ηεο ζηνλ παγθφζκην ράξηε, καο δίλνπλ
ζηξαηεγηθά θαη νπζηαζηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο.
Απηφ πνπ απαηηείηαη απφ ηελ Ξνιηηεία είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη
θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα
αλαδείμνπλ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη ηα ηξφθηκα, σο ηνλ
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«Θνηκψκελν Γίγαληα» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ επηηέινπο
μχπλεζε απφ ην ιήζαξγν πνπ ηνλ είραλ νδεγήζεη ΝΙΔΠ νη Θπβεξλήζεηο απφ ηε Κεηαπνιίηεπζε κέρξη ζήκεξα.
Γηα λα γίλεη φκσο απηφ απαηηείηαη ζπλεξγαζία νπζηαζηηθή θαη άκεζε
ζπζηξάηεπζε φισλ εθείλσλ ησλ θνξέσλ πνπ κέρξη ζήκεξα δελ
έρνπλ απνδείμεη φηη κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ
απνηειεζκαηηθά.
Γηα ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ε ζπλεξγαζία ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο κε ηελ ΓΓΔΡ θαη ην πνπξγείν Αλάπηπμεο ζηελ δηαηχπσζε
πνιηηηθψλ γηα ηελ αγξνβηνδηαηξνθή, αιιά θαη ε αγαζηή ζπλεξγαζία
θαη πινπνίεζή ηεο θάησ απφ έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην εθαξκνγήο,
απνηειεί ΚΝΛΝΓΟΝΚΝ! Ξξέπεη λα παξαθνινπζείηαη απηφ ην Πρέδην
Δθαξκνγήο Ππζηεκαηηθά απφ ηνπο παξαπάλσ Φνξείο θαη απφ θνηλνχ
λα αλαδηαηππψλνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηνπο Πηφρνπο πνπ έρνπλ
ζέζεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ.
Δπνκέλσο, ε δηαβνχιεπζε κε ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο
απνηειεί μερσξηζηή θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε! Ξξφθεηηαη γηα
ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα
πινπνηεζνχλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην λέν κνληέιν αλάπηπμεο ηεο
ρψξαο καο.
Νη έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνβηνδηαηξνθήο είλαη ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθή, γηα πνηθίινπο θαη πνιπάξηζκνπο ιφγνπο. Ξην αλαιπηηθά,
νη ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ απφ θνηλνχ
αληηπξνζψπεπαλ κέρξη πξφζθαηα πεξίπνπ 17 εθαηνκκχξηα ζέζεηο
εξγαζίαο (7,6% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο) ζηελ Δ.Δ. Δπίζεο,
απνηεινχζαλ ην 3,5% ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο
αμίαο.
Δπηπιένλ,
ζην
ζχλνιν
ηεο
Δπξσπατθήο
Έλσζεο,
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα
πεξί ηηο 16,8 εθ.
επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη 48,2 εθ. άηνκα.
Δπηπξνζζέησο, ε παγθφζκηα δήηεζε ηξνθίκσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί
θαηά 70% έσο ην 2050, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ FAO. Ζ κεγάιε
αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ηξνθίκσλ ζα ζπλνδεχεηαη
ππνρξεσηηθά θαη απφ κηα απφηνκε αχμεζε ζηε δήηεζε γηα
δσνηξνθέο, ίλεο, βηνκάδα θαη βηνυιηθά.
Ζ γεσξγία ηεο ΔΔ αληηπξνζσπεχεη ην 18% ησλ εμαγσγψλ ηξνθίκσλ
παγθνζκίσο, αμίαο 76 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Πηελ ΔΔ ν θιάδνο ησλ
ηξνθίκσλ θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ζε θχθιν εξγαζηψλ,
απαζρφιεζε θαη πξνζηηζέκελε αμία. Ρν έηνο 2009 νη πσιήζεηο ηνπ
θιάδνπ αλήιζαλ ζε 954 δηο € θαη ε απαζρφιεζε ζε 4,2 εθαη.
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εξγαδνκέλνπο, ελψ νη κηθξέο θαη νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο,
αληηπξνζψπεπαλ ην 99,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ
Ρα πξσηνγελή πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αγξνηηθή
παξαγσγή θαηά έλα κηθξφ κέξνο πξννξίδνληαη απεπζείαο γηα
θαηαλάισζε! Ν θχξηνο φγθνο ηνπο εηζξέεη ζηελ παξαγσγή
κεηαπνηεκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο. Έηζη, ε δηαζθάιηζε πςειήο
πνηφηεηαο αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο, έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν γηα
ηνλ ηνκέα ηεο αγξνβηνδηαηξνθήο.
Πηελ Διιάδα, πεξηζζφηεξεο απφ 1 εθαη. επηρεηξήζεηο θαη
εθκεηαιιεχζεηο εκπιέθνληαη ζηελ αιπζίδα αμίαο εηδψλ δηαηξνθήο,
ελψ ζπλνιηθά, απαζρνινχληαη πάλσ απφ 2 εθ. άηνκα. Δπίζεο ζηε
κεηαπνίεζε, ελψ δξαζηεξηνπνηείηαη κφιηο ην 1,6% ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αιπζίδα αμίαο, δεκηνπξγείηαη ην ¼ ηεο
ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο!
Υζηφζν, ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα
ζήκεξα ππνινγίδεηαη πσο έρεη κεησζεί ζην 12%, έλαληη ηνπ
αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ 15,3% πνπ ήηαλ ην 2003. Ξαξαηεξείηαη
ινηπφλ πσο ν Έιιελαο έρεη εγθαηαιείςεη ηελ Ξξσηνγελή Ξαξαγσγή.
Ζ επηζηξνθή ησλ Διιήλσλ ζηα ρσξάθηα, ζηηο θαιιηέξγεηεο, ζηε
θηελνηξνθία θαη ζηελ αιηεία απνηειεί ην κεγάιν ζηνίρεκα πνπ
πξέπεη λα θεξδεζεί γηα ηελ Νηθνλνκηθή Δπηβίσζε ηεο ρψξαο καο!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ κπνξεί λα θεξδίζεη απηφ ην ζηνίρεκα κε
θαηλνηφκεο θαη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο!
Ζ ΓΓΔΡ είλαη ν ΚΝΛΝΠ κεραληζκφο πνπ ππνζηήξημε πνιηηηθέο θαη
δξάζεηο έξεπλαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο ζην
παξειζφλ ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνβηνδηαηξνθήο. κσο, έλα απφ ηα
πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζρεηηθά κε ηελ Ξξσηνγελή
Ξαξαγσγή είλαη φηη, θαηαγξάθνληαη ρακειέο επηδφζεηο θαηλνηνκίαο
ζηηο επηρεηξήζεηο.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη πσο ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ
αλεπάξθεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ ζε θξίζηκεο εηδηθεχζεηο,
ζε γλψζεηο θαη ζε δεμηφηεηεο. Απηφ νθείιεηαη ζηηο αδπλακίεο ηνπ
επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, αιιά θαη ζηηο ειιείςεηο ησλ πξνγξακκάησλ
εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ νδεγνχλ ζε αζηνρία
ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο πξνζσπηθνχ.
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Θξίζηκνο ζεσξείηαη ν ξφινο ηεο ηερλνινγηθήο πιαηθφξκαο ησλ
ηξνθίκσλ (brokerage events, εηήζηνη δηαγσληζκνί ECOTROPHELIA,
ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή πιαηθφξκα ηξνθίκσλ food for life),
φπσο θαη ν ηνκέαο ηεο βηνηερλνινγίαο.
Ζ παξαγσγηθή δηάξζξσζε ζηε ρψξα καο απνηειείηαη απφ πεξίπνπ
800.000 κηθξέο θαη κεγάιεο εθκεηαιιεχζεηο, κε ζεκαληηθή
αλνκνηνκνξθία ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
αλζξψπσλ, ζηελ πξνζέγγηζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ζηελ
άληιεζε γλψζεο γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ. Πηε
θηελνηξνθία ηα πξάγκαηα είλαη ρεηξφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ
παξαγσγηθή δηάξζξσζε, αθνχ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα εηθφλα. Δπί
πιένλ έρνπκε ρσξηθνχο πεξηνξηζκνχο ιφγσ ηεο απνκφλσζεο ζηελ
θαηαλνκή ησλ ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ.
Ρν βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα θαη ηελ
θαηλνηνκία ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή είλαη ην φηη, ππάξρνπλ
κεκνλσκέλεο αμηφινγεο πξσηνβνπιίεο θαη δηαπηζηψλεηαη αλεπάξθεηα
ζηε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή ζηνλ ηνκέα ησλ
ηξνθίκσλ θαη ζηελ θαηνρχξσζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο.
Νη θαηλνηόκεο θαη ελαιιαθηηθέο Ξξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ
ΙΠHΠ γηα ηελ Αγξνβηνδηαηξνθή είλαη νη αθόινπζεο:
1.
Πηνλ ηνκέα ηεο 'Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο, ελζάξξπλζε ηεο
δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελίζρπζε ηεο
αλάδεημεο λέσλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ κε βάζε ζπλεθηηθά
ηερλν-νηθνλνκηθά δίθηπα.
2.
Έληαμε ησλ Δξεπλεηηθψλ Θέληξσλ ζην λενζχζηαην Φνξέα
Έξεπλαο θαη Θαηλνηνκίαο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ λα
εθκεδεληζηεί ε πνιπδηάζπαζε ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη
εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο θαη ηεο
βηνηερλνινγίαο.
3.
Δλίζρπζε ησλ Γξάζεσλ θαη ησλ πνδνκψλ ηνπ ΔΙΘΔΘΔ κε
ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ηνκέα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ηεο
αιηείαο, κε παξάιιειε ρξεκαηνδφηεζε απφ επξσπατθά θαη εζληθά
πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. Ξαξάιιεια, δηακφξθσζε εηδηθνχ
πιαηζίνπ γηα ζπλεξγαζία ηνπ ΔΙΘΔΘΔ κε άιινπο θνξείο ηεο ΔΔ, ψζηε
λα κεγεζπλζεί ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ
πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ ρψξα.
4.

Ξαξνρή θηλήηξσλ ζην ΗΔΡΔΘ/ΔΘΔΡΑ πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα
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αεηθνξηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο, γεσξγηθήο κεραληθήο θαη
πεξηβάιινληνο, αγξνπιεξνθνξηθήο θαη ηερλνινγηψλ μχινπ-επίπινπ
θαη ζπλεξγαζία ηνπ κε άιινπο θνξείο ηεο ΔΔ.
5.
Ξαξνρή θηλήηξσλ ζην ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ κε ηα ηλζηηηνχηα
ηερλνινγίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη θηελνηξνθίαο θαη ην ΚΑΗΣ, ηα
νπνία θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε
ηνλ ηνκέα ηεο αγξνβηνδηαηξνθήο, φπσο επίζεο ε Ακεξηθάληθε
Γεσξγηθή ζρνιή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ην Διιεληθφ Ίδξπκα γείαο.
6.
Ζ ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά έξγα Έξεπλαο & Ρερλνινγηθήο
Αλάπηπμεο (φπσο ην HORIZON), απνηειεί κηα αθφκα ιχζε γηα ηηο
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηερλνγλσζία θαη λα
αμηνπνηήζνπλ λέεο ηερλνινγίεο, κε ππνζηήξημε απφ επξσπατθνχο
πφξνπο.
7.
Ππλεξγαζία ησλ πνπξγείσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ξαηδείαο
γηα ηελ πηνζέηεζε Δηδηθψλ Ξξνγξακκάησλ ζηα ηκήκαηα ησλ ΑΔΗ θαη
ΡΔΗ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή εηδηθεχζεσλ, δεμηνηήησλ θαη
γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ.
8.
Ξξαγκαηνπνίεζε
Δπηκνξθσηηθψλ
Πεκηλαξίσλ
απφ
ηηο
Ξεξηθέξεηεο θαη ηνπο ΝΡΑ ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εκπιέθνληαη κε
ηελ Ξξσηνγελή Ξαξαγσγή, ψζηε λα επηκνξθσζνχλ επί ησλ λέσλ
κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ θαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο ηξνθίκσλ.
9.
Ξαξνρή εηδηθψλ Φνξνινγηθψλ Θηλήηξσλ ζηηο Δηαηξείεο ηνπ
Ρνκέα Ρξνθίκσλ, ψζηε λα αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξεο ζπλεξγαηηθέο
δξάζεηο κε αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα/νκάδεο ζηελ Διιάδα
θαη ζην Δμσηεξηθφ.
10. Άκεζε ηνζέηεζε Ππζηήκαηνο Αληακνηβήο ΑΟΗΠΡΔΗΑΠ ζε
επηζηήκνλεο ή ζε νκάδεο επηζηεκφλσλ, πνπ ζα ζπλδπάδεη εξεπλεηηθή
πξνζπάζεηα θαη παξαγσγή νηθνλνκίαο. Απηφ ην ζχζηεκα, ζα παξέρεη
εηδηθέο επηρνξεγήζεηο θαη εηδηθή θνξνινγία γηα ηελ επίηεπμε ηεο
ΑΟΗΠΡΔΗΑΠ. Θαη απηφ, γηαηί ζηελ ρψξα καο είλαη Απνθνκκέλε ε
Αξηζηεία απφ ηελ Ξαξαγσγηθή Γηαδηθαζία!
11. Θαηάξηηζε Ξξνγξάκκαηνο Δμσζηξέθεηαο ησλ Γηπισκάησλ
Δπξεζηηερλίαο θαη Δηδηθψλ Δλεξγεηψλ γηα ελίζρπζε ησλ Γηεζλψλ
Αηηήζεσλ, κε πξφζεζε ηε δηεζλή «εθκεηάιιεπζε» απηψλ ησλ λέσλ
πξνηάζεσλ, πξνο φθεινο ηνπ επηζηήκνλα θαη ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο.
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12. Ξαξνρή θηλήηξσλ θαη δηάζεζε πφξσλ ζηνπο θνξείο
(αθαδεκατθνχο θαη δεκφζηνπο), γηα λα θαηαζέηνπλ δηεζλείο αηηήζεηο
γηα πξνεγκέλεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη δηεχξπλζε ηεο γθάκαο,
πέξαλ ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ.
13. ηνζέηεζε Ξνιηηηθήο Δκπνξηθήο Αμηνπνίεζεο ησλ Δξεπλεηηθψλ
Απνηειεζκάησλ, κε παξάιιειε Πχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ
παξαγσγή ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηελ θαηνρχξσζε ηεο
ππάξρνπζαο γλψζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην «Γξαθείν ηνπ Δπηθεθαιήο
Δπηζηήκνλα» θαη κε ηελ πξνηεηλφκελε λενζπζηαζείζα Γηεχζπλζε
Θαηλνηνκίαο ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο.
14. ηνζέηεζε
πξντφλησλ.

ελφο

δηεζλνχο

brand

name

ησλ

ειιεληθψλ

15. ηνζέηεζε ελφο ΑΞΙΝ θαη ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
ειέγρνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.
16. Ίδξπζε ΚΗΑΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖΠ ΑΟΣΖΠ γηα ΝΙΑ ηα
επνπηεπφκελε απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.

ηξφθηκα

17. Θαηάξηηζε
ελφο
καθξνρξφληνπ
Πηξαηεγηθνχ
Πρεδίνπ
Ξξνψζεζεο θαη Αλάπηπμεο Δξεπλεηηθψλ Ξξνγξακκάησλ ζηνλ
αγξνηηθφ ηνκέα θαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ.
18. Νπζηαζηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ (λνκνζεηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ) πνπ αθνξνχλ
ζηνλ Αγξνηηθφ Ρνκέα θαη ζηε Βηνκεραλία Ρξνθίκσλ.
19. Ίδξπζε πεξεζίαο Νξγάλσζεο Ξαξαγσγήο ησλ καδηθά
ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα αγξνηψλ, επνπηεπφκελν απφ ην
πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο
πεξεζίεο ηνπ ΞΝΗΘ. Ζ πεξεζία ζα παξαρσξεί ηελ πξψηε χιε
ζπνξάο θαη παξαγσγήο πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ Γεσπνληθή
Πρνιή, θαζψο επίζεο ζα πξνσζεί ηελ πψιεζε ηεο παξαγσγήο κε
πνζνζηφ επί ηνπ θέξδνπο.
20. Δμπγίαλζε
ηνπ
λνκνζεηηθνχ
ζπζηήκαηνο
ηνπ
θιάδνπ
πηνζεηψληαο κηα απιή θαη εθζπγρξνληζκέλε λνκνζεζία. Ραπηφρξνλα,
δξνκνινγνχκε κηα πην απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή ειέγρνπ ησλ
επηρεηξήζεσλ, απφ ΚΗΑ ειεγθηηθή αξρή, πνπ ζηφρν ζα έρεη ηελ
ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ
πξντφλησλ, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ ξφινπ ηνπ
θξάηνπο σο επνπηηθνχ θνξέα.
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21. Αιιαγή ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ.
Κε απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχκε θίλεηξα εηζφδνπ ζηηο λέεο
επηρεηξήζεηο θαη γη’ απηφ ην ζθνπφ πηνζεηνχκε ηε δηαδηθαζία:
«Ίδξπζε - Έλαξμε Λέαο Δπηρείξεζεο ζε ΚΗΑ ΖΚΔΟΑ (One Stop) ΘΑΗ
γηα ηηο εηαηξείεο Ρξνθίκσλ»!
22. Δπλντθή Φνξνιφγεζε γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο Ρξνθίκσλ πνπ ζα
πξνζιακβάλνπλ Έιιελεο Ξνιίηεο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο θαη
ηαπηφρξνλα, ζα θάλνπλ επαλεπέλδπζε ησλ θεξδψλ ζηελ επηρείξεζε
γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
23. Πηαζεξή Φνξνινγηθή θαη Νηθνλνκηθή Ξνιηηηθή γηα ηε Βηνκεραλία
Ρξνθίκσλ.
24. Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο, ηεο παξαγσγήο,
θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ησλ πφξσλ. Απαηηείηαη
ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΒΝΙΖΠΖ θαη ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ γηα λα εμαζθαιηζηεί πξφνδνο
ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο,
γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη
ηε δσηθή παξαγσγή θαη ηνλ βηνινγηθφ έιεγρν ησλ θπηψλ. Δπίζεο, ε
Νξζή Σξήζε θαη ε Δθκεηάιιεπζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ πξάζηλσλ
ηερλνινγηψλ είλαη βαζηθή καο πξνηεξαηφηεηα, εθφζνλ ε γεσξγία
αθξηβείαο πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο γηα επηβιαβείο
νπζίεο.
25. Θαηλνηνκίεο πξνο ζηήξημε ηεο βηννηθνλνκίαο. Νη θαηλνηφκεο
ιχζεηο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη θαη ζηελ απμαλφκελε βηννηθνλνκία.
Έηζη, πξνηείλνπκε ηε ζπλεξγαζία ησλ Αθαδεκατθψλ, κε ηνπο
Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο Φνξείο γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ζρεηηθψλ
κε ηελ βηνδηχιηζε, φπσο θαη γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο πξσηνγελνχο
παξαγσγήο πξσηετλψλ απφ ηα θχθηα ή ηε βηνδχκσζε, ζε ζπλεξγαζία
κε εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπίζεο, πξνηείλνπκε ηελ
θαζνδήγεζε
ησλ
Διιεληθψλ
Δπηρεηξήζεσλ
Ρξνθίκσλ
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο θπηηθήο
παξαγσγήο, γηα ηελ επίηεπμε πςειφηεξεο θαη πνηνηηθφηεξεο
παξαγσγήο.
26. Αχμεζε
ηεο
Βηνπνηθηιφηεηαο,
ησλ
πεξεζηψλ
ηνπ
Νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Ηδηαίηεξε
έκθαζε δίλνπκε ζηα ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλεο νηθνινγηθήο
γεσξγηθήο
παξαγσγήο,
φπνπ
αλήθνπλ
ε
ελίζρπζε
ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ εδάθνπο, ε δέζκεπζε ηνπ άλζξαθα, ε
ζπγθξάηεζε ηνπ λεξνχ, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ε
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αλζεθηηθφηεηα. Νη ιχζεηο καο εζηηάδνληαη ζηε βειηίσζε ηεο
δηαρείξηζεο ηεο γεο, ζηνλ νινθιεξσκέλν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη
ζηα λέα γεσξγνδαζνθνκηθά ζπζηήκαηα. Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε,
ε απνξξφθεζε θνλδπιίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Διιάδα απφ ην
Ξξφγξακκα γηα ηελ «Δπξψπε 2020» απνηειεί κηα ιχζε, αθνχ
πεξηιακβάλεη πνζφ 4,5 δηο Δπξώ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία
κε επίθεληξν ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, ηε βηννηθνλνκία θαη ηε
βηψζηκε γεσξγία.
27. Ξξνψζεζε Θαηλνηφκσλ Ξξντφλησλ θαη πεξεζηψλ γηα ηελ
νινθιεξσκέλε αιπζίδα εθνδηαζκνχ. Ν ζηφρνο πνπ επηδηψθνπκε είλαη
ε αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, ζπζθεπψλ θαη
ππεξεζηψλ, παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία δηαθαλνχο θαη βηψζηκεο
αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Ρν θχξην βάξνο δίλεηαη ζε θαιχηεξα
ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Απηά
ζα αληαλαθινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ
παξαγσγήο, αιιά θαη ηα ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο. Νη ιχζεηο πνπ
πξνηείλνπκε επεθηείλνληαη ζηελ θαζηέξσζε θαηλνηνκηψλ ζε ζέκαηα
δηαρείξηζεο γηα ηνπο αγξφηεο, εληζρχνληαο ην ξφιν ηνπο ζηηο
αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, ελψ πηνζεηνχκε λέα εξγαιεία δηάγλσζεο πνπ
ζα βνεζήζνπλ ην έξγν ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ
θαη θνηλσληθψλ επηδφζεσλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Νη
ιχζεηο καο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιήξνπο
θάζκαηνο ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ βαζηθνχ γελεηηθνχ πιηθνχ καο θαη ηε
ζέζπηζε ζεζκηθψλ θαηλνηνκηψλ.
28. Βειηίσζε ηεο Ξνηφηεηαο θαη ηεο Αζθάιεηαο ησλ Ρξνθίκσλ θαη
θαζηέξσζε γηεηλνχ Ρξφπνπ δσήο γηα ηνπο Έιιελεο. Πηνπο ηνκείο
δξάζεο πνπ πξνηείλνπκε ζπγθαηαιέγνληαη ε πνηφηεηα θαη ε
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Ζ βηνθαηφπηεπζε θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο
ηαηξηθήο ρισξίδαο σο πφξνπ πξψησλ πιψλ, απνηεινχλ κηα ιχζε ζηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Ξξνηείλνπκε λέεο κεζφδνπο
θπζηθήο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο γηα ηα δψα θαη ηα θπηά θαη λέεο
κεζφδνπο γηα ηελ αλάιπζε ησλ βηνινγηθψλ ηδηνηήησλ ησλ εηδψλ
δηαηξνθήο. Ξξνηείλνπκε γηα ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ηελ
πηνζέηεζε λέσλ εξγαιείσλ γηα ηελ αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθψλ
πξνηχπσλ, φπσο είλαη νη κεραληζκνί εθπαίδεπζεο, πιεξνθφξεζεο θαη
εθκάζεζεο, γηα πξντφληα κε πεξηεθηηθφηεηα ζε πγηή ζπζηαηηθά (π.ρ.
γάια ή ιάδη κε σκέγα-3 ιηπαξά νμέα). Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο
πξνηείλνπκε
ζπγθεθξηκέλν
Πηξαηεγηθφ
Πρέδην
Ππλεξγαζίαο ησλ π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Ξαηδείαο θαη Αλάπηπμεο.
29. Ξξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία
ΘΑΗ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ξξνηείλνπκε θαη πξνσζνχκε ηελ
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ελίζρπζε
ησλ
δεζκψλ
κεηαμχ
ηεο
εθαξκνζκέλεο
θαη
πξνζαλαηνιηζκέλεο έξεπλαο. Νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ αγξνηψλ,
ηεο αγνξάο θαη ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα έξρνληαη κπξνζηά θαη
θαιχπηνληαη κε δξάζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κέζσ ζπλεξγαζηψλ
κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (εξεπλεηψλ, ζπκβνχισλ,
γεσξγψλ, επηρεηξήζεσλ ηνπ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή
ηνκέα, ελψζεσλ θαηαλαισηψλ, πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ θηι).
30. Ξξνψζεζε ηεο ηαρχηεξεο θαη επξχηεξεο κεηαθνξάο θαηλνηφκσλ
ιχζεσλ ζηελ πξάμε. Απηφ ην επηηπγράλνπκε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο
δξάζεηο πνπ ζα εθκεηαιιεπηνχλ ην Ξξφγξακκα ησλ Δπξσπατθψλ
Ππκπξάμεσλ Θαηλνηνκίαο (ΔΠΘ), αιιά θαη κέζα απφ δεκηνπξγία
ζπζπεηξψζεσλ θαη δηθηχσλ. Ζ πνιηηηθή πξνψζεζεο πηινηηθψλ έξγσλ
απνηειεί κηα αθφκα ιχζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκπνξηθήο εθαξκνγήο
ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ.
31.
Ξξνψζεζε
ζηνρεπφκελσλ,
έγθπξσλ
θαη
δηαξθψο
επηθαηξνπνηεκέλσλ δξάζεσλ κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο.
Έηζη, ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ησλ αγξνηψλ θαη ηεο
αγνξάο θαη ηαπηφρξνλα, ζα δεκηνπξγνχλ κία θνπιηνχξα αγξνηηθήο
θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
32. Ξξνψζεζε δηαδξαζηηθψλ δξάζεσλ κε παξάιιειε επίδεημε
πξαθηηθψλ εθαξκνγήο θαη ηερλνινγηψλ. Ζ αληαιιαγή επηζθέςεσλ
κεηαμχ ησλ αγξνηψλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ παξαγσγή
αγξνηηθψλ
πξντφλησλ,
ζα
επηηξέπνπλ
ζηνπο
αγξφηεο
λα
αιιειεπηδξνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηερλνγλσζία,
βειηηψλνληαο έηζη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα
ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ.
33. Πηήξημε ζπζηήκαηνο παξνρήο ζπκβνπιψλ (ηερληθννηθνλνκηθήο
αλάιπζεο) ζηνπο αγξφηεο θαη ζηηο κηθξνκεζαίεο αγξνηηθέο
επηρεηξήζεηο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο απφ έλαλ εηδηθφ θνξέα
ζηειερσκέλν κε επηζηήκνλεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηελ επίηεπμε κηαο πην βηψζηκεο δηαρείξηζεο,
αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ή
ηεο επηρείξεζήο ηνπο.
34. Ξξνψζεζε δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο (Know
How) θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξηηζεο ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Απηφο ν ζηφρνο
κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ελίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο
ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ
(ΡΞΔ) ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.
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35. Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ ηχπσλ γεσξγίαο,
ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ,
πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ηεο
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία. Πηνρεχνπκε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο
ζρέζεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, εθφζνλ
ε νξζή ιεηηνπξγία απηήο ηεο ζρέζεο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ
παξάγνληα αλαβάζκηζεο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. Έηζη,
κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζηνλ
αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα ηεο παηξίδαο καο θαη πξνσζνχκε έλα λέν
πξφηππν ηεο ειιεληθήο – παξαδνζηαθήο δηαηξνθήο. Πηφρνο καο είλαη
ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο Γεσξγίαο ζε
ζρέζε κε ηηο ρψξεο πνπ παξάγνπλ αληίζηνηρα αγξνηηθά πξντφληα θαη
νη νπνίεο απνηεινχλ ηνπο εμαγσγηθνχο αληαγσληζηέο καο.
36. Γηα λα εληζρπζεί ε Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Διιεληθήο
Γεσξγίαο πξνηείλνπκε ηηο αθόινπζεο ΙΠΔΗΠ:
Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο. Απηφο ν
ζηφρνο κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηε κεγέζπλζε ηνπ κηθξνχ γεσξγηθνχ
θιήξνπ, κε ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη κε ηε βειηίσζε
ηεο ηερλνγλσζίαο, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ειηθηαθήο ζχλζεζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα.
Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο. Απηφο ν
ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί θπξίσο κε ηνλ ηερλνινγηθφ
εθζπγρξνληζκφ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη κε ηελ
πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Άιισζηε, ε θαηλνηνκία θαη ε
ελζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο δηαδξακαηίδνπλ
νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή.
Νξγάλσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα κε βάζε ηηο αξρέο ηεο
ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ξξνηείλνπκε, ππνζηεξίδνπκε θαη
πηνζεηνχκε ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ, βηψζηκσλ θαη αληαγσληζηηθψλ
αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζηα πξφηππα άιισλ αλεπηπγκέλσλ
ρσξψλ.
Αχμεζε ηεο Ξξνζαξκνζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο ζηηο
ζπλζήθεο θαη πξνθιήζεηο ηεο δηεζλνχο αγνξάο.
37. Πηόρνο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ είλαη ε κείσζε ηνπ
ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ησλ αγξνηηθώλ
πξντόλησλ, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ – ιύζεσλ, πνπ είλαη
νη εμήο:
45

Κείσζε ησλ εηζαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. ηνζεηνχκε
ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ ζα θάλνπλ ηα εγρψξηα πξντφληα πην
αληαγσληζηηθά απφ πιεπξάο θφζηνπο γηα ηνλ Έιιελα θαηαλαισηή,
αιιά θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο. Ραπηφρξνλα,
εληζρχνπκε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ παξαγσγψλ ζηελ
αιπζίδα ηξνθίκσλ θαη δεκηνπξγνχκε ελαιιαθηηθά δίθηπα δηάζεζεο
ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλνπκε νπζηαζηηθά
ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
Γηαηήξεζε ηεο απηάξθεηαο ηεο ρψξαο ζε βαζηθά αγξνηηθά είδε.
Γηα λα ηελ πινπνηήζνπκε, παξέρνπκε ζπγθεθξηκέλα ερέγγπα θαη
θίλεηξα ζηνπο παξαγσγνχο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο
κε ηελ θαιιηέξγεηα απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη εληζρχνπκε ηελ
αζθάιεηα ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο, φπσο
επίζεο ησλ ππνινίπσλ πξνηάζεσλ καο, ζα επηηεπρζεί κέζσ ησλ
πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ, ηα νπνία δπζηπρψο δελ έθηαλαλ πνηέ κέρξη
ζήκεξα εθεί πνπ πξέπεη, ιφγσ ηεο θαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ.
Αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ζε αγξνηηθά – δηαηξνθηθά
πξντφληα, θπξίσο ζε εθείλνπο ηνπο ηνκείο πνπ ε εζσηεξηθή απηάξθεηα
δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή (θπξίσο πξντφληα δσηθήο παξαγσγήο –
ρνηξηλφ θαη βφεην θξέαο). Πηνρεχνπκε ζηελ άξζε ηεο αξλεηηθήο
ζρέζεο δσηθήο πξνο θπηηθή, θαζψο επίζεο ζηελ αχμεζε ηεο
θαηαλάισζεο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ.
Ξξνψζεζε ηεο παξαγσγήο πνηνηηθψλ, ηδηαίηεξσλ, επψλπκσλ,
ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο δηάζεζήο ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά. Γηα
λα γίλεη απηφ, ζα εθαξκφζνπκε ζπγθεθξηκέλα κέηξα ελεκέξσζεο
ΝΙΥΛ ησλ Διιήλσλ γηα ηα παξαγφκελα αλά Ξεξηθέξεηα πξντφληα,
ψζηε λα γίλνπλ θνηλσλνί απηήο ηεο γλψζεο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε
αγνξέο – επηινγή απηψλ ησλ πξντφλησλ.
Αχμεζε ηεο πνζφηεηαο αιιά θαη ηνπ εχξνπο ησλ εμαγφκελσλ
γεσξγηθψλ
πξντφλησλ
(λέα
αγξνηηθά
πξντφληα),
πνπ
ζα
απεπζχλνληαη ζε αλεπηπγκέλεο αλνηθηέο νηθνλνκίεο, ζηεξηδφκελνη
ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ εγρψξησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
θαη ζηνρεχνληαο ζηελ:
(α) αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ αγξνηηθψλ - δηαηξνθηθψλ
πξντφλησλ θπξίσο κέζσ ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο, αιιά
θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο πξνο λέα θαη θαηλνηφκα αγξνηηθά πξντφληα,
πνπ απαηηνχλ νη θαηαλαισηέο ζηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο αγνξέο,
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(β) δεκηνπξγία κηα ζηαζεξήο θαη αλαγλσξίζηκεο πνηφηεηαο θαη
αζθάιεηαο ησλ εμαγψγηκσλ αγξνηηθψλ – δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ
πςειψλ πξνδηαγξαθψλ,
(γ) εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ φγθνπ παξαγσγήο κε ζηαζεξά
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζα απφ ζρήκαηα πνπ
ζα πξνθχςνπλ απφ δηάθνξεο κνξθέο ζπλεξγαζηψλ θαη
(δ) ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ
παξαγσγήο/κεηαπνίεζεο θαη δηάζεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
Πηφρνο καο είλαη ν ηξηπιαζηαζκφο ησλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηελ
παξαγσγή ηεο ρψξαο καο, ε νπνία εμάγεη κφλν ην 50% ηεο ελψ
άιιεο ρψξεο πάλσ απφ ην 300%, πξνσζψληαο κφλν ηππνπνηεκέλα
πξντφληα κε ην δηθφ ηνπο brand name.
38. Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ Νηθνζπζηεκάησλ
πνπ εμαξηψληαη απφ ηε Γεσξγία.
Γίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο:
Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ηεο
πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ κεζνγεηαθψλ αγξνηηθψλ ζπζηεκάησλ
θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ. ηνζεηνχκε θαη πξνάγνπκε ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα απνθέληξσζεο / επηζηξνθήο ησλ πνιηηψλ θαη αλάπηπμεο
παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, θαζψο επίζεο
θαη πξφγξακκα πξνψζεζεο ζπγθαιιηεξγεηψλ θαη εγθαηάζηαζεο
αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ.
Νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. Ξξνηείλνπκε ηελ
εθαξκνγή λέσλ ζχγρξνλσλ κέζσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ θαη
παξάιιεια πξνσζνχκε ηε γεσξγία αθξηβείαο θαη ηα αξδεπηηθά
ζπζηήκαηα ρακειήο πίεζεο.
-

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πδάησλ.

Αληηκεηψπηζε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη
πξνζηαζία απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πςειφ θίλδπλν ππνβάζκηζεο.
39. Ξξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη κείσζε ησλ
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.
Γίλνπκε έκθαζε ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο:
-

Αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ θαη ππνπξντφλησλ ησλ βηνκεραληθψλ
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εηδψλ δηαηξνθήο, ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ησλ θηελνηξνθηθψλ
επηρεηξήζεσλ, ηεο κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ
παξαγσγή
βηναεξίνπ,
ιηπαζκάησλ
θαη
δσνηξνθψλ,
κέζσ
ζπκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα (ΠΓΗΡ).
Κείσζε ησλ εθπνκπψλ ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ θαη κεζαλίνπ
απφ ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ξξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κε
παξεκβάζεηο ζηα θαιιηεξγνχκελα είδε θαη ζηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο
ησλ ππαξρφλησλ εηδψλ.
40. Γίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Θνηλσληθή Έληαμε, ζηε Κείσζε
ηεο Φηψρεηαο θαη ζηελ νπζηαζηηθή Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε ησλ
Αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, κε έκθαζε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ππαίζξνπ: Απηφ ζα ην
πεηχρνπκε κε ελίζρπζε κηθξψλ βαζηθψλ ππνδνκψλ κε ηε ζπλεξγαζία
ησλ Γήκσλ. Ξαξάιιεια, πξνθξίλνπκε έλα ζρέδην γηα ηελ ππνδνρή
θαη ελζσκάησζε ησλ λέσλ «θαηνίθσλ» ζηελ ειιεληθή χπαηζξν πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηα αζηηθά θέληξα.
Δλίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο
ηερλνινγηψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.

θαη

ηεο

ρξήζεο

ησλ

Ξνιπαπαζρφιεζε/Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: Απηφ ην ζηφρν ζα ηνλ
πεηχρνπκε κε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηδηαηηέξσο ηεο
νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Θα εθαξκφδνπκε πξνγξάκκαηα θαη
δξάζεηο πνπ ζα εληζρχνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, κε ζεκαηηθφ ηνπξηζκφ (πρ
νηλνηνπξηζκφο ή νηθνηνπξηζκφο), αιιά θαη κε ηνπξηζκφ πνπ λα
ζπλδέεηαη κε ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο ηεο ππαίζξνπ (αγξνηνπξηζκφο).
Αλαθαίληζε,
αλαβάζκηζε
θαη
δηαηήξεζε
νηθηζηηθνχ
πεξηβάιινληνο: ηνζεηνχκε θαη εθαξκφδνπκε έλαλ Λέν Ξνηνηηθφ
Ξνιενδνκηθφ Πρέδην, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε
ηνπ ηνπίνπ θαη ζηε ρσξνηαμηθή αλαβάζκηζε ησλ νηθηζκψλ.
Γηθηχσζε: Δθαξκφδνπκε κηα νξζνινγηθή αλάπηπμε ησλ
ηνπηθψλ δηθηχσλ πξνψζεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Γίλνπκε έκθαζε
ζηε δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα
γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.
-

Ξξνψζεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ: Δθαξκφδνπκε ζχγρξνλεο
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δξάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ νπζηαζηηθή πξνψζεζε θαη εκπνξία ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
Θαηάξηηζε θαη κεηαθνξά γλψζεσλ: Δθαξκφδνπκε Δηδηθφ
Ξξφγξακκα ζπλερνχο εθπαίδεπζεο, πιεξνθφξεζεο θαη θαηάξηηζεο
ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζε θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε
ζπλεξγαζία ησλ π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Ξαηδείαο θαη Αλάπηπμεο.
Θαηλνηνκία: Ξξνσζνχκε θαη εθαξκφδνπκε θαηλνηφκεο πξαθηηθέο
ζηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο, επεμεξγαζίαο, δηάζεζεο θαη
πξνβνιήο ηνπηθψλ πξντφλησλ. Ξαξάιιεια, ζπλδένπκε αθαδεκατθά &
εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα κε ηηο αγξνηηθέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.
41. Πχλζεζε
πηλάθσλ
ζπζηαηηθψλ
απηνρζφλσλ
Διιεληθψλ
ηξνθίκσλ, αιιά θαη φισλ ησλ ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηε
ρψξα καο.
42. Βειηίσζε
ηξνθίκσλ.

ηεο

αζθάιεηαο

θαη

πνηφηεηαο

ησλ

Διιεληθψλ

43. Πρεδηαζκφο γηα βειηηζηνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ηερλνινγηψλ, κε
ζθνπφ ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο παξαδνζηαθψλ θαη λέσλ
Διιεληθψλ ηξνθίκσλ θαη πξντφλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο.
44. Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ γηα ηελ θάιπςε δηαηξνθηθψλ
αλαγθψλ θαη ηάζεσλ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη ζην εμσηεξηθφ,
θαζψο θαη Αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε λέσλ αγνξψλ (φπσο απηή ηεο
Οσζίαο θαη ηεο Θίλαο) γηα Διιεληθά ηξφθηκα.
45. Απαξαίηεηεο αλαιχζεηο θαη άιιεο ελέξγεηεο γηα πηζηνπνίεζε θαη
αλαγλψξηζε ηξνθίκσλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο απφ ηελ Διιάδα
(Branding).
46. Δθζπγρξνληζκφο ησλ θαλνληζκψλ ειέγρνπ πνηφηεηαο, πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα, θαη ηεο αληρλεπζηκφηεηαο ησλ
ηξνθίκσλ ζηε παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή αιπζίδα. Ξξνσζνχκε
ελέξγεηεο γηα ην ζπλνιηθφ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηελ
νξζή εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ
ηξνθίκσλ ππφ Διιεληθέο ζπλζήθεο.
47.
Αληαγσληζηηθή
παξαγσγή
απηνρζφλσλ
πξντφλησλ
θαη
θαηνρχξσζε ηνπο σο «Διιεληθά», κε ηελ πινπνίεζε κειεηψλ
γελεηηθήο.
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48. Γελεηηθφο ραξαθηεξηζκφο θαη θσδηθνπνίεζε ηεο Διιεληθήο
γελεηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο.
49. Βειηηζηνπνίεζε ηερλνινγηψλ γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
θαη ηεο πνηφηεηαο.
50. Βειηίσζε ησλ παξαγσγηθψλ κεζφδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο γηα
ζχγρξνλε παξαγσγή πνηνηηθψλ θαη πγηεηλψλ πξντφλησλ.
51. Ξξνψζεζε εμαγσγψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαιήο πνηφηεηαο θαη
πξνζηηνχ θφζηνπο.
52. Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ζηφρνη γηα λα απνθηήζεη ν ηνκέαο
ηεο γεσξγίαο εζληθή ηαπηφηεηα θαη επξσπατθή δηάζηαζε.
53. Γεκηνπξγία δηθηχσλ επηζηεκφλσλ ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηψλ γηα
ηελ κεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο.
54. Ξαξνρή Θηλήηξσλ γηα ηε Γεκηνπξγία εξγαιείσλ θαηλνηνκίαο κε
πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή δηάζηαζε γηα επηιεγκέλνπο ζθνπνχο έξεπλαο
ζε εμεηδηθεπκέλα πεδία, φπσο πδαηνθαιιηέξγεηεο, ζεξκνθεπηαθέο
θαιιηέξγεηεο θαη νπσξνθεπεπηηθά.
55. Πχληαμε Νιηζηηθήο Κειέηεο απφ ηελ ΓΓΔΡ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ «νηθνζπζηήκαηνο».
56. Νξηδφληηα Ππλεξγαζία κεηαμχ ησλ Φνξέσλ ηεο Ξνιηηείαο θαη
ζπγθεθξηκέλα, ησλ ΞΑΑ, ΓΓΔΡ, Ξ. ΑΛΑΞΡΜΖΠ .
57. Ξαξνρή θηλήηξσλ ζηνπο λένπο αγξφηεο, φπσο ζέζπηζε
αθνξνιφγεηνπ γηα ηα πξψηα 5 ρξφληα θαη εηδηθφο ρακειφο
θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηα επφκελα 5, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία
Θεξκνθεπηαθψλ Θαιιηεξγεηψλ. Ρν θφζηνο γηα ηελ νηθνλνκία καο είλαη
αλχπαξθην, αθνχ ζα θαιπθζεί απφ ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ
θαηαλάισζε.
58. ηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δεκνπξαηεξίσλ ηεο Νιιαλδίαο,

γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ
αγξνηψλ.
Πην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο νη ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο δελ
μεπεξλνχλ ηα 50.000 ζηξέκκαηα, ελψ ε Διιάδα ρξεηάδεηαη
ηνπιάρηζηνλ 1.000.000 ζηξέκκαηα, παξφιν πνπ ππάξρνπλ κεγάιεο
εθηάζεηο γεο πνπ είλαη αλαμηνπνίεηεο. πνινγίδεηαη πσο ζηε Βφξεηα
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Διιάδα (Θεληξηθή Καθεδνλία έσο ηνλ Έβξν) ππάξρνπλ πεξίπνπ
150.000 ζηξέκκαηα γεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ άκεζα
ζηνπο Έιιελεο αγξφηεο γηα ηε δεκηνπξγία ζεξκνθεπίσλ.
Κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ζα απμεζεί
θαηαθφξπθα ε πνζφηεηα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη
γηα εγρψξηα θαηαλάισζε θαη γηα εμαγσγέο, ελψ παξάιιεια, ζα
δεκηνπξγεζνχλ θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Βφξεηα Διιάδα
(εξγάηεο, εξεπλεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ), ν αξηζκφο ησλ
νπνίσλ κπνξεί λα αγγίμεη αθφκα θαη ηηο 90.000! Υο εθ ηνχηνπ, γίλεηαη
εχθνια αληηιεπηφ πσο νη ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ
έλαλ
ζεκαληηθφ
παξάγνληα
αλάπηπμεο
ηεο
πξσηνγελνχο παξαγσγήο, κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ θαη ηεο αλεξγίαο,
θαζψο επίζεο ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ΑΔΞ ηεο ρψξαο.
59. Δπαλαιεηηνπξγία ηεο Γεσπνληθήο Πρνιήο σο βαζηθφ πξνκεζεπηή
πξψησλ πιψλ θαιιηέξγεηαο θαη ζπνξάο, έξεπλαο θαη εμέιημεο, ψζηε
λα απαγθηζηξσζνχκε απφ ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο κε πξψηεο χιεο
γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο θαη αζχκβαηεο κε ην ηνπηθφ θιίκα θαη
έδαθνο.
Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο ηεο αλάπηπμεο ζεξκνθεπηαθώλ
θαιιηεξγεηώλ, εθηόο από ην όηη ηα ζεξκνθήπηα πξέπεη λα
θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα θαη όρη λα εηζάγνληαη,
δεκηνπξγώληαο λέεο επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη κεηώλνληαο
ηελ αλεξγία, ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πξνηείλεη ηα αθόινπζα κέηξα:
- Κέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζέζπηζε εηδηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ
πνπ ζα ξπζκίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ
ζεξκνθεπηαθψλ επηρεηξήζεσλ.
- Δηδηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο γηα
ηελ απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο (Know How).
- Ππλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλνπο γεσπφλνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο
πνζφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
πνπ ζα παξάγνληαη απφ ηηο ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, κε έκθαζε
ζηε ρξήζε λέσλ ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ
θαη ηελ απνθπγή ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ.
- ηνζέηεζε ελφο δηεζλνχο
ζεξκνθεπηαθά πξντφληα.

brand

name

γηα

ηα

παξαγφκελα
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Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεύεη όηη ε κόλε δηέμνδνο γηα ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο είλαη ε «πξαγκαηηθή
παξαγσγή». Πηελ Διιάδα ηνπ ζήκεξα ππάξρεη κόλν απμεκέλε
θαηαλάισζε, κε ειάρηζηε παξαγσγή!
Γπζηπρψο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε έθεξαλ ηελ ρψξα καο φιεο νη
θπβεξλήζεηο πνπ πέξαζαλ, απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά. Απηφο
είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε Διιάδα δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηνλ
θαχιν θχθιν ηνπ δαλεηζκνχ θαη ηεο αδπλακίαο απνπιεξσκήο ησλ
ρξεψλ. Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα πινπνηήζεη
φιεο ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνβηνδηαηξνθήο, ψζηε ε
Διιάδα λα θαηαζηεί απηάξθεο θαη λα αλαθάκςεη νηθνλνκηθά!

ΗΗ. Θηελνηξνθία
Ζ θηελνηξνθία πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο,
ρνηξνηξνθίαο,
εθηξνθήο
βννεηδψλ,
αγειαδνηξνθίαο
θαη
πηελνηξνθίαο κε έκθαζε ζηελ ιεπθή γαινπνχια πνπ είλαη απφ ηνπο
βαζηθνχο θιάδνπο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη
θχξηα απαζρφιεζε ησλ Διιήλσλ πνπ δνπλ ζηελ χπαηζξν.
Πε νιφθιεξε ηελ ρψξα (επεηξσηηθή θαη λεζησηηθή) ππάξρνπλ πνιιέο
θηελνηξνθηθέο κνλάδεο (θπξίσο κηθξέο θαη κεζαίεο) θαη απφ απηή
ηελ ελαζρφιεζε εμαζθαιίδνπλ εηζφδεκα ρηιηάδεο αγξνηηθέο
νηθνγέλεηεο, ζπλεηζθέξνληαο παξάιιεια ζεκαληηθά ζηελ αγξνηηθή
αλάπηπμε. Υζηφζν, πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο πσο ζηελ
Διιάδα, ε θηελνηξνθηθή παξαγσγή παξνπζηάδεη ζηαζεξή κείσζε ηα
ηειεπηαία ρξφληα, κε απνηέιεζκα λα κελ επαξθεί νχηε γηα λα
θαιχςεη ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο γηα θαηαλάισζε θξέαηνο.
Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο κέρξη ζήκεξα, ε Διιάδα θαιχπηεη ηηο
θαηαλαισηηθέο ηεο αλάγθεο ζε θξέαο κε καδηθέο εηζαγσγέο.
πνινγίδεηαη πσο ην 85 % ηνπ βφεηνπ θξέαηνο, ην 69% ηνπ ρνίξεηνπ
θξέαηνο θαη ην 17% ησλ πνπιεξηθψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ
ειιεληθή αγνξά είλαη εηζαγσγήο.
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Ξαξάιιεια, ρηιηάδεο θηελνηξφθνη έρνπλ εγθαηαιείςεη ην επάγγεικά
ηνπο, ελψ πνιινί άιινη βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο εγθαηάιεηςεο. Απηή
ε θαηάζηαζε επηδξά αξλεηηθά ζε εθαηνληάδεο επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ φκσο
εμαξηψληαη απφ ηελ παξαγσγή δσηθψλ πξντφλησλ. Έηζη, ρηιηάδεο
εξγαδφκελνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ αλεξγία θαη ην θξάηνο
ράλεη πνιχηηκα έζνδα.
Ρα ηειεπηαία ρξφληα, ε ΔΔ παξέρεη θίλεηξα γηα ζηξνθή ζηε βηνινγηθή
θηελνηξνθία θαη απηή ε πνιηηηθή απνηειεί κηα θαιή επθαηξία γηα λα
αλαπηπρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο
ζηελ Διιάδα.
Ζ θηελνηξνθία απνηειεί παξαδνζηαθά έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο
παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο ρψξαο καο. Ζ θχξηα κνξθή εθηξνθήο
είλαη ε εθηαηηθή πνπ δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε βηνινγηθή, ελψ ν
εθηαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο.
Ξαγθνζκίσο, ε παξαγσγή θξέαηνο απνηειεί ηε βαζηθή παξαγσγηθή
θαηεχζπλζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Θχξηα ρψξα
παξαγσγήο είλαη ε Θίλα, ελψ ηε δεχηεξε ζέζε ζε παξαγσγή ρνίξεηνπ
θαη
πξφβεηνπ
θξέαηνο
θαηαιακβάλεη
παγθνζκίσο
ε
Δ.Δ,
αθνινπζνχκελεο απφ ηελ Λ. Εειαλδία – Απζηξαιία θαη ηηο ΖΞΑ.
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Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην πξφβεην θξέαο, ην νπνίν έρεη παγθνζκίσο
ηελ πην απμεκέλε θαηαλάισζε, νη θχξηεο ρψξεο παξαγσγήο ζηελ
Δ.Δ. είλαη ε Διιάδα, ε Ηηαιία, ε Ξνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Γαιιία.
Ζ Διιάδα παξάγεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζε πξφβεην γάια θαη θξέαο
ζηελ Δ.Δ (κεηθηή θαηεχζπλζε) κε παξάιιεια πςειφ αξηζκφ
εθηξεθφκελσλ δψσλ. Ζ βηνινγηθή πξνβαηνηξνθία ζηε ρψξα καο
απμήζεθε ηελ πεξίνδν 2002- 2006, κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ
βηνινγηθά
εθηξεθφκελσλ
δψσλ
λα
απμεζεί
θαηά
260%
αληηπξνζσπεχνληαο έηζη ην 2,9% ησλ ζπλνιηθψλ εθηξεθφκελσλ
πξνβάησλ ζηελ Διιάδα θαη ην 9% ησλ βηνινγηθά εθηξεθφκελσλ
πξνβάησλ ζηελ ΔΔ.
Νη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζηελ Διιάδα είλαη κηθξέο,
νηθνγελεηαθέο
θαη
εθηαηηθέο.
Ξαξνπζηάδνπλ
πςειφ
βαζκφ
δηαθνξνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ην δσηθφ θεθάιαην, ηνλ εμνπιηζκφ, ηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα.
Ρειεπηαία, ππάξρεη κία ηάζε εγθαηάζηαζεο λέσλ, κνληέξλσλ θαη
εληαηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε πεδηλέο πεξηνρέο. Απηέο ζπλήζσο
παξάγνπλ δσνηξνθέο γηα λα θαιχςνπλ φιεο ή έλα κέξνο ησλ
αλαγθψλ ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ θαη εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν
επελδπκέλν θεθάιαην.
Πηηο νξεηλέο πεξηνρέο καο ην παξαγσγηθφ ζχζηεκα ηεο θηελνηξνθίαο
κνηάδεη πνιχ κε ην βηνινγηθφ, δίλνληαο έηζη έλα ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα ζηνπο Έιιελεο θηελνηξφθνπο ζε ζρέζε κε ηνπο
Δπξσπαίνπο αληαγσληζηέο ηνπο.
Ζ βηνινγηθή θηελνηξνθία εληνπίδεηαη θπξίσο ζε νξεηλέο θαη
εκηνξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ ππάξρνπλ άθζνλνη δηαζέζηκνη βνζθφηνπνη.
Ξαξφια απηά, ην δσηθφ θεθάιαην ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απηψλ είλαη
κηθξφ, αθνχ ην θνπάδη απνηειείηαη απφ ιηγφηεξν παξαγσγηθέο θπιέο,
νη νπνίεο φκσο είλαη απηφρζνλεο θαη θαιά πξνζαξκνζκέλεο ζην
πεξηβάιινλ.
Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαγσγηθψλ δαπαλψλ ηεο θηελνηξνθίαο,
θαηαιακβάλεη ην αλαιψζηκν θεθάιαην θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην
θφζηνο δηαηξνθήο. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο,
ην θφζηνο ησλ αγνξαδφκελσλ δσνηξνθψλ είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξν
ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν θφζηνο ζηε ζπκβαηηθή παξαγσγή. Απηφ
νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε ηηκή αγνξάο ησλ βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ
θαη φρη ζηελ αγνξαδφκελε πνζφηεηά ηνπο.
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Ζ βηνινγηθή θηελνηξνθία θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν εληαηηθή ζε
εξγαζία (κηθξφηεξν θφζηνο εξγαζίαο θαηά 23,89%), ελψ ε παξνπζία
αιινδαπνχ εξγάηε είλαη πεξηζζφηεξν ζπλεζηζκέλε ζηε ζπκβαηηθή
(εθηαηηθή) εθηξνθή. Ζ βηνινγηθή εθηξνθή είλαη ιηγφηεξν εληαηηθή ζε
εξγαζία ιφγσ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ
δσηθνχ θεθαιαίνπ.
Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ρσξίο ηελ επηδφηεζε, ε βηνινγηθή
θηελνηξνθία είλαη αζχκθνξε, ελψ παξνπζηάδεη ζρεδφλ ηεηξαπιάζην
θαζαξφ θέξδνο ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπκβαηηθή, ην νπνίν φκσο
νθείιεηαη ζηελ επηδφηεζε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο θαη ΝΣΗ ζηηο
ηηκέο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ!
Νη πξνηάζεηο – κέηξα πνπ πξνηείλεη ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ γηα
ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο θηελνηξνθίαο ζηελ Διιάδα,
είλαη νη εμήο:
1.
Πηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ ζα θαηαξηηζηεί απφ ην πνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηηο Ξεξηθέξεηεο θαη ζα πεξηιακβάλεη φιεο
ηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο αλά πεξηθέξεηα, ηνπο ηνκείο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα πεξεηαίξσ
αλάπηπμε.
2.
Δηδηθή κέξηκλα γηα ηα βνζθνηφπηα. Ππλεξγαζία κε ηηο
πεξηθέξεηεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θαηά ηφπνπο δηαζέζηκσλ
εθηάζεσλ βφζθεζεο. Θα αμηνπνηεζνχλ φια ηα δηαζέζηκα βνζθνηφπηα
ηεο ρψξαο θαη ζα απνδνζνχλ ζηνπο θηελνηξφθνπο (ε έθηαζε πνπ ζα
απνδνζεί ζα είλαη αλάινγε ηνπ κεγέζνπο ηεο εθάζηνηε
θηελνηξνθηθήο κνλάδαο) κε καθξνρξφληα κίζζσζε, ην ηίκεκα ηεο
νπνία ζα εθηηκεζεί φζν γίλεηαη ρακειφηεξα.
3.
Κέξηκλα
ηνπ
πνπξγείνπ
Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο
γηα
ζπζηεκαηηθφ, εληαηηθφ θαη πεξηνδηθφ θηεληαηξηθφ έιεγρν φισλ ησλ
θνπαδηψλ ηεο ρψξαο θαη άκεζε πεξίζαιςε ησλ δψσλ πνπ λνζνχλ, κε
ρακειφ αληίηηκν πνπ ζα απνδίδεη ν θηελνηξφθνο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν
ζα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δσνλφζσλ, πνπ
απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ
νη θηελνηξφθνη.
4.
Πρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθψλ απνδεκηψζεσλ γηα
θηελνηξφθνπο πνπ έρνπλ πιεγεί είηε ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ
είηε ιφγσ λφζνπ ησλ θνπαδηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πσο ζα
αλαπιεξσζεί ην ρακέλν εηζφδεκα ηνπ πιεγέληνο θηελνηξφθνπ.
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Δμέηαζε δπλαηνηήησλ αζθάιηζεο ηνπο έλαληη ηέηνησλ θηλδχλσλ, απφ
ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.
5. ηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ θηελνηξνθία θαη εηδηθή
εθπαίδεπζε ζηνπο θηελνηξφθνπο, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ θαη λα
εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπο. Έηζη, ν Έιιελαο θηελνηξφθνο ζα
έρεη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο, ηηο ίδηεο επθαηξίεο θαη ηνλ ίδην εμνπιηζκφ
κε ηνπο θηελνηξφθνπο άιισλ αλαπηπγκέλσλ επξσπατθψλ ρσξψλ,
φπσο ε Νιιαλδία.
6.
Δλίζρπζε
θαη
παξνρή
θηλήηξσλ
ζηνπο
επαγγεικαηίεο
θηελνηξφθνπο κε ηε ζσζηή ρξήζε ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ
γηα παξαγσγή ηδηνπαξαγφκελσλ δσνηξνθψλ. Έηζη, νη θηελνηξφθνη
ζα είλαη απηάξθεηο θαη δελ ζα εμαξηψληαη απφ εηζαγφκελεο
δσνηξνθέο.
7.
Κείσζε ησλ απμεκέλσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζην 5% γηα
ην εγρψξην θξέαο θαη αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζην
εηζαγφκελν φπνπ ηπρφλ επηηξέπεηαη απφ ηελ ΔΔ, ψζηε νη Έιιελεο
θαηαλαισηέο λα πξνηηκνχλ ηα εγρψξηα πξντφληα.
8.
Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο ζε φζνπο θηελνηξφθνπο απαζρνινχλ
Έιιελεο ζηηο θηελνηξνθηθέο ηνπο κνλάδεο.
9.
Δπαλαθνξά
ηνπ
νξίνπ
ειηθίαο
ζπληαμηνδφηεζεο
αγξνηψλ/θηελνηξφθσλ ζηα 65 έηε θαη φρη ζηα 67 έηε πνπ ηζρχεη
ζήκεξα! Άιισζηε, δελ πξέπεη λα μερλάκε πσο νη αγξφηεο θαη νη
θηελνηξφθνη είλαη ζθιεξά εξγαδφκελνη θαη κάιηζηα ππφ αληίμνεο
ζπλζήθεο.
10. Αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (π.ρ. ειηαθή,
γεσζεξκία, αηνιηθή) γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ.
Έηζη, ζα έρνπκε θηελνηξνθηθέο κνλάδεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ
θαη κεησκέλν θφζηνο ελέξγεηαο γηα ηνπο θηελνηξφθνπο.
11. Ίδξπζε θέληξσλ αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ Διιεληθψλ
δσηθψλ θπιψλ γηα κεγαιχηεξε απφδνζε γάιαθηνο είηε θξέαηνο κε
αληνρή ζηηο αζζέλεηεο. Γεκηνπξγία θέληξσλ επψαζεο ιεπθήο
γαινπνχιαο.
12. Πχζηαζε θέληξσλ ρνλδξηθήο πψιεζεο πξντφλησλ αλά
λνκαξρία, ζπλδεδεκέλσλ δηαδηθηπαθά κεηαμχ ηνπο θαη πξνζηηψλ ζην
θνηλφ γηα απ’ επζείαο αγνξά ρσξίο κεζάδνληεο.
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Γηα ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ, ε ζηήξημε ησλ θηελνηξόθσλ είλαη
ππνρξέσζε, γηαηί έηζη ζηεξίδνληαη ε εζληθή νηθνλνκία θαη ε
ειιεληθή πεξηθέξεηα, αθνύ νη θηελνηξόθνη απνηεινύλ
βαζηθνύο
ζπληειεζηέο
βησζηκόηεηαο
ηεο
ππαίζξνπ.
Ραπηόρξνλα, ε έκθαζε ζηελ θηελνηξνθηθή παξαγσγή κπνξεί
λα εμαζθαιίζεη θαη ηελ απηάξθεηα ηεο ρώξαο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο θαη
νηθνλνκηθά εχξσζηεο Διιάδαο θαη ε βάζε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζηφρνπ είλαη πξσηίζησο ε ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο / θηελνηξνθηθήο
παξαγσγήο.

ΗΗΗ. Ξαξαγσγή Γαιαθηνθνκηθώλ
Ξξντόλησλ
Ρα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα είλαη απφ ηηο πιένλ απαξαίηεηεο νκάδεο
ηξνθίκσλ πνπ βξίζθνληαη ή ηνπιάρηζηνλ νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζε
θάζε ειιεληθφ ζπίηη.
Αλακθηζβήηεηα απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θιάδνπο
ηξνθίκσλ ζηελ ρψξα καο. Νη επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ Θιάδνπ
επελδχνπλ ζπλερψο ζε παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ,
αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα
θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Ξαξφια απηά – θπξίσο
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο – ηα ηπξνθνκηθά θαη γαιαθηνθνκηθά
πξντφληα βξίζθνληαη ζε ζπλερή πησηηθή πνξεία.
Ζ αγνξά ησλ γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα
καο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε ζπγθέληξσζε. πάξρνπλ πνιιέο
εηαηξείεο θάζε κεγέζνπο. Ρα κεξίδηα αγνξάο ηνπο κνηξάδνληαη θπξίσο
κεηαμχ ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ θαη ΚΝΛΝ ζε ΡΝΞΗΘΝ επίπεδν
ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ
θαηαλαισηψλ.
Πηελ πεξίνδν ησλ κλεκνλίσλ είλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν νη Έιιελεο
θαηαλαισηέο λα ζηξέθνληαη ζε γαιαθηνθνκηθά πξντφληα κε
«Ηδησηηθή Δηηθέηα», φπνπ κεξηθέο θνξέο ηίζεληαη ζέκαηα πνηφηεηαο
θαη αζθάιεηαο.
Ζ εηζαγσγή 332.063 ηφλσλ γαιαθηνθνκηθψλ ην 2009, κε ην γάια λα
θαιχπηεη ηνπο 293.062 ηφλνπο απφ απηέο ηηο εηζαγσγέο, φπνπ ην
80% πξνέξρεηαη απφ ηελ Γεξκαλία, Νιιαλδία θαη Γαιιία είλαη
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ΑΞΑΟΑΓΔΘΡΝ ΘΑΗ ΑΓΗΑΛΝΖΡΝ γηα κία ρψξα πνπ έρεη ηελ
δπλαηφηεηα θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα παξαγσγή γάιαθηνο θαη
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ!!
ζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, ην 2009
αλήιζαλ ζε 41.011 ηφλνπο, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 27,9% ζε ζρέζε
κε ην 2008. Ρν θπξηφηεξν πξντφλ εμαγσγήο καο είλαη ην γηανχξηη πνπ
απέζπαζε κεξίδην 53% (δειαδή, 22.015 ηφλνη) απφ ηε ζπλνιηθή
πνζφηεηα εμαγσγψλ ηνπ 2009. Ζ Νιιαλδία, ε Κ. Βξεηαλία, ε
Βνπιγαξία θαη ε Ηηαιία, απνξξφθεζαλ ην 67% ησλ εμαγσγψλ καο ην
2009.
Ρν γάια ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο θχξηεο γεσξγηθέο παξαγσγέο ηεο ΔΔ,
φπνπ πεξηζζφηεξεο απφ 1.000.000 εθκεηαιιεχζεηο παξάγνπλ εηεζίσο
148.000.000 ηφλνπο γάιαθηνο, αμίαο ίζεο πξνο 41 δηο Δπξψ.
Ζ κεηαπνίεζε ηνπ γάιαθηνο απαζρνιεί πεξίπνπ 400.000 άηνκα ζην
ζχλνιν ηεο ΔΔ θαη αληηπξνζσπεχεη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηεο
ηάμεο ησλ 120 δηο Δπξψ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην κε επεμεξγαζκέλν
γάια πνπ παξαδίδεηαη ζηα γαιαθηνθνκεία κεηαηξέπεηαη ζε έλα επξχ
θάζκα παξάγσγσλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε
θαηαλάισζε, γηα δσνηξνθέο ή γηα ηε βηνκεραλία.
Δπηρεηξψληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ αγνξά γάιαθηνο ζην
πιαίζην ηεο ΔΔ, δηαπηζηψλεηαη πσο απηή δελ ήηαλ ειεχζεξε. Έηζη, ην
1984 ζεζπίζηεθε ζην πιαίζην ηεο Θνηλήο Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο κηα
Ξνζφζησζε Γάιαθηνο αλά ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα
δηαξζξσηηθά πιενλάζκαηα πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο γάιαθηνο θαη
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ.
Ρν θαζεζηψο ησλ πνζνζηψζεσλ γάιαθηνο ίζρπε κέρξη ηελ 31
Καξηίνπ 2015 θαη απέδηδε ζε θάζε Θξάηνο κέινο κηα εζληθή
πνζφζησζε παξαδφζεσλ γηα ην γάια πνπ παξαδίδεηαη ζε αγνξαζηέο
(θπξίσο γαιαθηνθνκεία) θαη κηα εζληθή πνζφζησζε άκεζσλ
πσιήζεσλ γηα ηηο άκεζεο πσιήζεηο θαη δηαζέζεηο γάιαθηνο ζηνπο
θαηαλαισηέο, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο πσιήζεηο θαη δηαζέζεηο άιισλ
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ, πξνέβιεπε φηη, θάζε
ππέξβαζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο εζληθέο πνζνζηψζεηο θαζηζηά ην
Θξάηνο κέινο «πφρξεν Θαηαβνιήο Δηζθνξάο» ζηελ Θνηλφηεηα.
Ρν Πχζηεκα ησλ Ξνζνζηψζεσλ εθαξκφζηεθε πξνθεηκέλνπ λα
ζηακαηήζεη ε ππεξπαξαγσγή γάιαθηνο ζε επίπεδν ΔΔ, πνπ
πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο Σψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο θαη ηηο Θάησ
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Σψξεο. Ζ Διιάδα εληάρζεθε ζ’ απηφ ην Πχζηεκα Ξνζνζηψζεσλ,
παξά ην γεγνλφο φηη ε εγρψξηα παξαγσγή ηεο δελ επαξθνχζε γηα ηελ
θάιπςε ηεο θαηαλάισζεο!!
ιν ην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ ησλ πνζνζηψζεσλ ε Γαλία,
ε Νιιαλδία θαη ε Απζηξία ππεξέβεζαλ ηφζν ηηο εζληθέο ηνπο
παξαδφζεηο, φζν θαη ηηο πνζνζηψζεηο άκεζσλ πσιήζεσλ θαηά
200.000 ηφλνπο! Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ
δελ κπφξεζαλ θαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο πνζνζηψζεηο ησλ εζληθψλ
ηνπο παξαδφζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή γάιαθηνο απφ ηηο
παξαπάλσ ρψξεο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρνληαο επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ
παξαγσγήο γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ από
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, όπσο θαη ηνπ ΛΔΝ ΞΙΑΗΠΗΝ πνπ
δηακνξθώλεηαη από ηελ παύζε ηνπ θαζεζηώηνο ησλ
Ξνζνζηώζεσλ, πξνηείλεη ηηο παξαθάησ άκεζεο θαη βηώζηκεο
ιύζεηο γηα ηελ ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ
γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ, πνπ είλαη νη αθόινπζεο:
1. Αιιαγή Κνληέινπ Ξαξαγσγήο Αγειαδηλνχ Γάιαθηνο θαη
Γαιαθηνθνκηθψλ Ξξντφλησλ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ απαηηείηαη
ε άκεζε εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ κέηξσλ:
(α) Δλζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε νξγαλψζεηο παξαγσγψλ πνπ
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο θηελνηξφθνπο λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε
ηνπο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ.
(β) Ιήςε ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο (Know
How) ζηνπο θηελνηξφθνπο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ ηερληθή θαη
νηθνλνκηθή ηνπο απφδνζε.
(γ) πνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο αεηθφξνπ θαη αληαγσληζηηθήο
παξαγσγήο εμαγψγηκσλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ.
(δ) Θέζπηζε εηδηθψλ θνξνινγηθψλ ιχζεσλ θαη απιψλ κέζσλ
αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ζπκβάζεηο
ζηαζεξνχ πεξηζσξίνπ, ζηηο νπνίεο ζα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε νη
θηελνηξφθνη.
(ε) Πην πιαίζην ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ην π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
ζε ζπλεξγαζία κε ηα π. γείαο θαη Ξαηδείαο, λα ππνζηεξίμεη ηελ
πξνψζεζε ησλ επεξγεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ έρεη ε θαηαλάισζε
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ πγεία, παξάκεηξνο ε νπνία έρεη
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ήδε επηβεβαησζεί απφ πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο.
(ζη) Ρν π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΞΝΗΘ θαη ην
ΞΑΛ λα εληζρχζεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, φζνλ αθνξά ζηελ αγνξά
ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ψζηε λα ξπζκηζηεί ε θεξδνζθνπία εθ κέξνπο ησλ
εκπφξσλ ιηαληθήο θαη λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ησλ γεσξγψλ λα
απνζβέλνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο.
(δ) Ξξνψζεζε Θαηλνηφκσλ Γαιαθηνθνκηθψλ Ξξντφλησλ, ηα νπνία
πξννξίδνληαη γηα ηνκείο, φπσο ε αζιεηηθή, ε ηαηξηθή ή ε βξεθηθή
δηαηξνθή. Απηά ηα πξντφληα βαζίδνληαη ζε νξφ γάιαθηνο θαη άιια
γαιαθηνθνκηθά ζπζηαηηθά θαη ζπληζηνχλ θαηεγνξίεο πξντφλησλ
πςειήο αμίαο κε ηαρεία αλνδηθή πνξεία ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη
ζηηο δηεζλείο αγνξέο.
(ε) Πχλαςε Δηδηθψλ Ππκθσληψλ κε ρψξεο πνπ πξνσζνχλ Ξξφηππα
γηεηλήο Γηαηξνθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πξφγξακκα δηαλνκήο
γάιαθηνο ζηα ζρνιεία ζηελ Θίλα θαη πξνψζεζε επηιεγκέλσλ
ειιεληθψλ
γαιαθηνθνκηθψλ
πξντφλησλ
κέζσ
απηψλ
ησλ
πξνγξακκάησλ.
2.
Δθαξκνγή Θαζεζηψηνο Ρηκαξηζκηθά Θαζνξηζκέλεο Ρηκήο ηνπο
γάιαθηνο, πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο θηελνηξφθνπο λα «θιεηδψλνπλ»
νηθεηνζειψο έλα πνζνζηφ ηνπ παξαγφκελνπ γάιαθηφο ηνπο ζε
θαζνξηζκέλε ηηκή γηα ηξία έηε.
Ζ ηηκή απηή ζα επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε πξνθεηκέλνπ λα
ζπλεθηηκεζεί ζε έλαλ επαξθή βαζκφ ν πιεζσξηζκφο θφζηνπο ησλ
εηζξνψλ. Έηζη, νη θηελνηξφθνη ζα κπνξνχλ λα «θιεηδψζνπλ» έλα
ηθαλνπνηεηηθφ κέξνο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ
άγρνο γηα ηηο ηηκέο ηεο επφκελεο ρξνληάο.
Ξαξφκνην ζχζηεκα έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ην 2010 ζε 4 Θξάηε
θαη φια ηνπο ππεξθαιχθζεθαλ, δηφηη πξνζέθεξαλ ζηνπο
θηελνηξφθνπο κεγάιν βαζκφ βεβαηφηεηαο σο πξνο ην εηζφδεκα πνπ
ζα ιάκβαλαλ γηα κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπο γάιαθηνο. Δθηηκάηαη φηη
ην 22% ηνπ ζπλφινπ ηνπ γάιαθηνο πνπ αγνξάζηεθε ζην πιαίζην
απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο ζηα 4 πξναλαθεξζέληα θξάηε, φπσο θαη νη
θηελνηξφθνη πνπ ζπκκεηείραλ ζην θαζεζηψο απηφ επαλήιζαλ γηα λα
απνθνκίζνπλ πεξαηηέξσ νθέιε ηηο επφκελεο ρξνληέο.
3. Απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο, αλαζεψξεζε ηεο βάζεο ησλ δηαηάμεσλ
πνπ ιεηηνπξγνχλ σο «δίρηπ αζθαιείαο».
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Νη ηηκέο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζην πιαίζην παξεκβάζεσλ
είλαη ακεηάβιεηεο απφ ηα κέζα ηνπ 2008. Ξξνηείλεηαη ινηπφλ ίδξπζε
Δπνπηηθνχ Κεραληζκνχ θαη δηαδηθηπαθή πψιεζε πξντφλησλ κέζσ
ησλ θέληξσλ ρνλδξηθήο πψιεζεο ζην π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ
ζα παξαθνινπζεί ζε δηαξθή βάζε ηε ζπλάθεηα πνπ ζα έρεη ην
πξναλαθεξζέλ «δίρηπ αζθαιείαο» κε ην θφζηνο παξαγσγήο.
4.
ζνλ αθνξά ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, πξνηείλνπκε ηελ θαζηέξσζε
Δηδηθνχ Ξιαηζίνπ Πχζηαζεο Λέσλ Θηελνηξνθηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ,
πνπ ζα πξνάγνπλ ηηο Ππλέξγηεο θαη ζα απμάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ
δψσλ πνπ ζα παξάγνπλ γάια.
Πηελ ΔΔ θαη ηδηαίηεξα ζηε ρψξα καο ππάξρνπλ κηθξήο θιίκαθαο
θηελνηξφθνη (απφ 15-40 αγειάδεο αλά θηελνηξφθν). Έηζη,
πξνσζνχκε κε βάζε Δηδηθφ Πηξαηεγηθφ Πρέδην ηελ νκαδνπνίεζή
ηνπο, γηα λα έρνπλ θαιχηεξν απνηέιεζκα ζην επίπεδν ησλ ηηκψλ. Ζ
Πχζηαζε απηψλ ησλ Θηελνηξνθηθψλ κεηνρηθψλ ΑΔ ζα γίλεη κε βάζε
ην ζρεδηαζκφ πνπ έρνπκε θαηαξηίζεη θαη πνπ ζηεξίδεηαη ζηα
επηηπρεκέλα
πξφηππα ηεο Λέαο Εειαλδίαο θαη ησλ ΖΞΑ,
πξνζαξκνζκέλν αληίζηνηρα ζηα ειιεληθά δεδνκέλα.
Κε βάζε ην ζρεδηαζκφ καο, νη ζπλεηαηξηζκνί ζα δίλνπλ
πξνηεξαηφηεηα
ζηηο
απνδφζεηο
γηα
ηνπο
κεηφρνπο
ηνπο
(θηελνηξφθνπο), είηε ππφ κνξθή κεξίζκαηνο είηε κε ηηκή γάιαθηνο.
Ζ επεκεξία θαη ην κέγηζην επηρεηξεκαηηθφ ζπκθέξνλ ησλ κειψλ ηνπο
ζα απνηεινχλ ηε βάζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο!
Δπίζεο, απηνί νη ζπλεηαηξηζκνί ζα είλαη ζε ζέζε λα ελεξγνχλ σο
ελδηάκεζνη θνξείο γηα ηελ παξνρή ζηνπο θηελνηξφθνπο επηινγψλ
δηαρείξηζεο ηεο αζηάζεηαο, φπσο ζπκβάζεηο θαζνξηζκνχ ηηκψλ ή
επθαηξίεο «θιεηδψκαηνο» ηεο ηηκήο ηνπ γάιαθηνο ή/θαη ησλ
πεξηζσξίσλ γηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
Ρέινο, ζα εηζεγνχληαη νη ζπλεηαηξηζκνί πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη θαιχηεξεο ζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο
ηνπο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ηδαληθφηεξνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο
ησλ θηελνηξφθσλ.
5.
Ζ αδπλακία ησλ γαιαθηνπαξαγσγψλ λα αλαθηήζνπλ κέξνο ηνπ
θφζηνπο απφ ηελ αιπζίδα ιηαληθνχ εκπνξίνπ αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα.
Πηηο αθξαίεο κεηψζεηο ησλ βαζηθψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, νη
έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο επηδηψθνπλ θαη θεξδίδνπλ ην επηζπκεηφ γη’
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απηνχο πνζφ, ζε αληίζεζε κε ηνπο παξαγσγνχο, πνπ βιέπνπλ ην
εηζφδεκά ηνπο λα κεηψλεηαη. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ
«λνζεξνχ» θαηλνκέλνπ, δεκηνπξγνχκε άκεζα Δηδηθή Γηαδηθαζία
Ξξφζβαζεο ησλ λενζχζηαησλ Θηελνηξνθηθψλ ΑΔ ζην Ιηαληθφ
Δκπφξην.
Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ Ίδξπζε ζε πξψηε Φάζε ζηηο πφιεηο:
Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ξάηξα, Ζξάθιεην, Ιάξηζα, Ησάλληλα, Αγξίλην,
Πέξξεο
θαη
Αιεμαλδξνχπνιε,
Δηδηθψλ
Θέληξσλ
Αγνξάο
Γαιαθηνθνκηθψλ Ξξντφλησλ, ζε ζεκεία ησλ πφιεσλ πνπ ζα είλαη
εχθνιε ε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ. Δθεί, νη Θηελνηξνθηθνί ΑΔ, ζα
κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο ΑΞΔΘΔΗΑΠ ζηνπο
πνιίηεο «ζπάδνληαο» έηζη ηα θαξηέι ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ θαη ηα
κνλνπψιηα κεξηθψλ super markets, πνπ θάπνηα εμ απηψλ
ιεηηνπξγνχλ θαη ζε ηνπηθφ –πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Θιείλνληαο, πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα ην ζέκα ηεο ΦΔΡΑΠ, ε
πξνζηαζία ηεο νλνκαζίαο ηεο νπνίαο έρεη αξζεί γηα ηηο ρψξεο εθηφο
Δπξψπεο, φπσο είλαη ν Θαλαδάο. Αθφκε ρεηξφηεξα, πνιιέο
επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξψπε ρξεζηκνπνηνχλ παξάλνκα ηελ νλνκαζία
ΦΔΡΑ γηα ηα πξντφληα ηνπο, επεηδή δελ ππάξρεη έλαο ειιεληθφο
νξγαληζκφο πνπ λα ειέγρεη ηη ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο. Ζ ΦΔΡΑ
είλαη έλα πνιχ κεγάιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο Διιάδαο πνπ κπνξεί
λα ηεο πξνζθέξεη πνιιαπιά έζνδα θαη ζέζεηο εξγαζίαο, νπφηε
νθείιεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία εθ κέξνπο ηεο Ξνιηηείαο.

ΗΗΗ. Φπηηθή θαιιηέξγεηα
Γηα ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ε πνηθηιία πνπ ππάξρεη ζηελ Διιεληθή Γε ζε
αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά (αζθαιψο φρη ζε απηά ηνπ
νιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο), ζε βφηαλα αιιά θαη ζε
super foods είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ δπζηπρψο νη θπβεξλψληεο απφ
ηε Κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά, είηε αγλννχλ, είηε εζθεκκέλα δελ έρνπλ
πξνσζήζεη δξάζεηο θαη πνιηηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ εληαηηθή θαη
παξαγσγηθή ηνπο θαιιηέξγεηα.
ηη έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα ζηνλ ηνκέα απηφ, νθείιεηαη σο επί ην
πιείζηνλ ζε πξσηνβνπιίεο ιίγσλ δξαζηήξησλ Διιήλσλ ηεο ππαίζξνπ
θαη κεξηθψλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ είραλ απφ κφλνη ηνπο ηελ επθπΐα λα
πξνρσξήζνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη επηθεληξψζεη ελδεηθηηθά 14 ελαιιαθηηθέο
θαιιηέξγεηεο πνπ είλαη ηθαλέο λα πξνζδψζνπλ ζηνλ Έιιελα αγξφηε,
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αιιά θαη λέν επηρεηξεκαηία, πνιχ κεγαιχηεξν φθεινο απφ εθείλν πνπ
πξνζδνθά απφ ηελ παξαγσγή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ.
Ζ θαιιηέξγεηα απηψλ ησλ 14 πξντφλησλ επηηπγράλεη απνδφζεηο θαηά
κέζν φξν 2.500 επξψ αλά ζηξέκκα, ζηελ ηηκή παξαγσγνχ. Έηζη, ε
θαιιηέξγεηα ελφο ή θάπνησλ εθ ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ
θπηψλ, βνηάλσλ, κε ζπλδπαζκέλε παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ απφ
θπηά, κέζσ κίαο θαζεηνπνηεκέλεο κνλάδαο ηππνπνίεζεο, κπνξεί λα
αγγίμεη θαη ηα 75.000 επξώ, ζε βάζνο ηξηεηίαο γηα 10
ζηξέκκαηα θαιιηέξγεηαο.
Νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ «superfoods» θαη αξσκαηηθψλ
θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ζηε ρψξα καο, ηφζν ζηνλ πξσηνγελή φζν θαη
ζηνλ ηνκέα κεηαπνίεζεο, είλαη ηεξάζηηεο αθνχ ηα πιενλεθηήκαηα
είλαη πάξα πνιιά ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ζε ζρέζε κε ηα
πεξηζζφηεξα ζπκβαηηθά γεσξγηθά πξντφληα. Ζ δήηεζε ζην ξάθη ηνπ
θαηαλαισηή απμάλεηαη δηαξθψο θαη νη παξαγσγνί πξνζπαζνχλ λα
ελεκεξσζνχλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο
θαη δηεζλνχο αγνξάο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη σο πξσηεχνπζα πξνηεξαηφηεηα ηελ
πινπνίεζε Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Θαιιηέξγεηαο θαη Αλάπηπμεο
ησλ «superfoods» θαη αξσκαηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ, δίλνληαο
έηζη εηζφδεκα, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λέεο επελδχζεηο ζηελ
ειιεληθή πεξηθέξεηα.
Ρα «superfoods» θαη αξσκαηηθά θαξκαθεπηηθά θπηά πνπ
πξνηείλνπκε λα θαιιηεξγεζνχλ ζπζηεκαηηθά θαη κε βάζε ην
Πρεδηαζκφ καο είλαη ηα εμήο:
-

Κύξηηιν ή Κπινύκπεξη
Βαζηιηθόο
Ηππνθαέο
Αιόε
Οόδη
Αξώληα
Γελδξνιίβαλν
Θξαληά
Πηέβηα
Γθόηδη κπέξη
Θξόθνο Θνδάλεο (Διιεληθό Παθξάλ)
Ππηξνπιίλα
Ρξνύθα
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-

Γακάζθελα

Αλαιπηηθά, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ζηνλ Έιιελα Ξνιίηε,
πψο θαη γηαηί, κπνξεί κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ λα
πεηχρεη φηη, δελ κπφξεζε φια απηά ηα ρξφληα απφ ηε Κεηαπνιίηεπζε
κέρξη ζήκεξα, ζα αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά γηα ην θαζέλα απφ απηά
κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ άπηνληαη ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ
νηθνλνκηθνχ νθέινπο.
-

Κπξηίιν ή Κπινύκπεξη

Ρν Κπξηίιν ή Κπινχκπεξη είλαη έλαο ςειφο ζάκλνο, πνπ θηάλεη ζε
χςνο ηα 1,50-1,80 κ. θαη πξνέξρεηαη απφ ηε Πηβεξία. Νη
ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ Κπξηίινπ είλαη πνιπάξηζκεο, ελψ
πξφθεηηαη γηα κηα θαιιηέξγεηα πνπ έρεη άκεζε απφδνζε θαη είλαη
εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζην θξχν (αληέρεη αθφκα θαη ζε ζεξκνθξαζίεο
κηθξφηεξεο ησλ -10ν C).
Γεληθά, ην θπηφ θχεηαη ζε πεξηνρέο κε ειηνθάλεηα, κε ρακειή
ζεξκνθξαζία θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη πξνηηκά εδάθε
ειαθξψο ακκψδε κε ρακειφ pΖ (4,8-5,2). Ν θαξπφο ηνπ θπηνχ είλαη
κηθξφο ζε κέγεζνο θαη ζηξνγγπιφο, κε ραξαθηεξηζηηθφ κπιε ρξψκα
θαη γιπθηά γεχζε. Σξεζηκνπνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ
παξαζθεπή καξκειάδαο, ρπκνχ, ελψ πσιείηαη θαη σο απνμεξακέλνο.
Νη πνηθηιίεο ηνπ Κπξηίινπ πνπ είλαη ηδαληθέο γηα ην θιίκα ηεο
Διιάδαο είλαη νη: Aliceblue, Beckyblue, Briteblue, Centurion, Climax,
Delite, Flodablue, Poewrblue, Premier, Sharpblue, Southland, Tifblue
θαη Woodard.
Ζ κέζε απφδνζή ηνπ θηάλεη ηα 1.000 θηιά αλά ζηξέκκα, ελψ ζε έλα
ζηξέκκα θχνληαη έσο 200 θπηά. Ρν δελδξχιιην δίλεη παξαγσγή απφ
ηελ πξψηε θηφιαο ρξνληά, νη θαξπνί σξηκάδνπλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
3 - 6 εβδνκάδσλ, ελψ κεηά ην ηξίην έηνο αξρίδεη λα δίλεη 3-4 θηιά /
δέλδξν θαη ζε πιήξε παξαγσγή θηάλεη ηα 5 θηιά. Κε ηηκή 5 επξψ/θηιφ θαηά κέζν φξν, ην θαζαξφ εηζφδεκα αλέξρεηαη ζηα 2.500
επξψ/ζηξέκκα.
-

Βαζηιηθόο

Ν βαζηιηθφο είλαη έλα εηήζην πνψδεο θπηφ θαη ζηελ Διιάδα
θαιιηεξγείηαη ε πιαηχθπιιε πνηθηιία, πνπ έρεη ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ
ην έληνλν άξσκα. Ρν χςνο ηνπ θπηνχ κπνξεί λα θηάζεη θαη λα
μεπεξάζεη ην κηζφ κέηξν. Δπδνθηκεί ζε κεζνγεηαθφ, εχθξαην, ζεξκφ
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θιίκα θαη είλαη επαίζζεηνο ζην θξχν θαη ζηνπο δπλαηνχο αλέκνπο,
εθφζνλ δελ αληέρεη ζε ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο ησλ 10° C. ζν πην
ήπηνο είλαη ν ρεηκψλαο, ηφζν πεξηζζφηεξεο ζπγθνκηδέο κπνξνχλ λα
γίλνπλ αλά έηνο.
Νη αλάγθεο ηνπ θπηνχ γηα άξδεπζε δελ είλαη πςειέο, εθηφο θαη αλ ηα
εδάθε είλαη ακκψδε. Ζ αλζνθνξία ηνπ θπηνχ γίλεηαη θπξίσο ηελ
πεξίνδν Ηνπλίνπ – Πεπηεκβξίνπ, φκσο ε ζπγθνκηδή πξέπεη λα γίλεηαη
πξηλ απφ ηελ αλζνθνξία.
Ν βαζηιηθφο πσιείηαη απνμεξακέλνο, σο κπαραξηθφ θαη σο αηζέξην
έιαην. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία, ιφγσ
ησλ ζεξαπεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ (ελίζρπζε κλήκεο, θαηαπνιέκεζε
πνλνθεθάινπ, δηεπθφιπλζε πέςεο θαη ηνλσηηθφ ηεο φξεμεο θαη ηνπ
αίκαηνο), αιιά θαη εμαηηίαο ησλ εληνκναπσζεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ.
Ζ εηήζηα απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο βαζηιηθνχ θζάλεη ηα 400 θηιά
απνμεξακέλσλ θχιισλ αλά ζηξέκκα θαη ηα έζνδα κπνξνχλ λα
πξνζεγγίζνπλ ηα 800 – 2.000 επξψ ην ζηξέκκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο.
-

Ηππνθαέο

Ρν Ηππνθαέο είλαη έλα ζακλψδεο θπηφ κε πνιπάξηζκεο θαη
εμαηξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο, θαζψο πεξηέρεη πνιχ πςειέο
πνζφηεηεο βηηακίλεο C. Ξξνο ην παξφλ, ε κφλε νξγαλσκέλε
θαιιηέξγεηα Ηππνθανχο βξίζθεηαη ζηε Βφξεηα Δχβνηα θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηελ έρεη ηδησηηθή θαξκαθεπηηθή
εηαηξεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ πξψηε χιε γηα ηε δεκηνπξγία
ζπκπιεξψκαηνο δηαηξνθήο. Ρν Ηππνθαέο δηαηίζεηαη θπξίσο ζηηο
θαξκαθνβηνκεραλίεο, ζηηο εηαηξείεο θαιιπληηθψλ θαη ζηε βηνκεραλία
ηεο δηαηξνθήο.
Ρν Ηππνθαέο επδνθηκεί ζε πςφκεηξα απφ 0 έσο 2.000 κέηξα, ζε
φινπο ηνπο ηχπνπο ππεδαθψλ (ακκψδε, ραιηθψδε, αξγηιψδε) θαη
κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί αθφκα θαη ζε άγνλα εδάθε. Δπίζεο, ην
Ηππνθαέο είλαη ην κνλαδηθφ θπηφ πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί αθφκα
θαη ζε πεηξψδε ή ππξφπιεθηα εδάθε! Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ
δελ επδνθηκεί ην θπηφ είλαη ζηα ιαζπψδε εδάθε.
ζνλ αθνξά ην θιίκα ζην νπνίν επδνθηκεί ην θπηφ, είλαη αλζεθηηθφ
ζηελ μεξαζία, θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο φκσο είλαη απαξαίηεηε ε
άξδεπζε κε κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ, γηα λα επηηεπρζεί ε αχμεζε ηεο
παξαγσγήο. Δπίζεο, ην Ηππνθαέο έρεη αλάγθε απφ πςειή έθζεζε
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ζηνλ ήιην, φιεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο. Έρεη παξαηεξεζεί πσο φζν
κεγαιχηεξε ε έθζεζε ηνπ θπηνχ ζηνλ ήιην, ηφζν κεγαιχηεξε ε
θαξπνθνξία θαη ε παξαγσγή.
ζνλ αθνξά ηε ζπγθνκηδή, νη πξψηνη θαξπνί ηνπ Ηππνθανχο
παξάγνληαη ζρεδφλ 3 ρξφληα κεηά ηε θχηεπζε, ελψ ε πιήξεο
παξαγσγή μεθηλά κεηά απφ 4 - 5 ρξφληα. Ζ απφδνζε θπκαίλεηαη απφ
500θηιά/ζηξέκκα έσο 1500 θηιά αλά ζηξέκκα. Πε ζρέζε κε ηελ
νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο Ηππνθανχο, αλ θαη δελ
επηδνηείηαη, νη λσπνί θαξπνί δηαηίζεληαη ζηελ ηηκή ησλ 2.000-2.500 €
αλά ζηξέκκα, ελψ αλ δηαηίζεληαη κέζσ ηεο νκάδαο κεηά ηελ πξψηε
κεηαπνίεζε κπνξεί λα θζάζεη ηηο 4000 - 5000 € αλά ζηξέκκα.
-

Αιόε

Ζ αιφε απνθαιείηαη θαη σο «βφηαλν ηεο αζαλαζίαο», ιφγσ ησλ
ζεξαπεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο. Ν δειέο ηεο αιφεο έρεη ηεξάζηηα
δήηεζε, αιιά κηθξή εγρψξηα παξαγσγή. Ρν θπηφ ζπκίδεη θάθην,
επδνθηκεί ζε δεζηά θιίκαηα, ρξεηάδεηαη πνιχ ήιην, ακκψδε εδάθε θαη
αγαπά ηελ μεξαζία.
Ν δειέο ηεο αιφεο πνπ βξίζθεηαη ζηα θχιια ηνπ θπηνχ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θαξκαθνβηνκεραλία, ζηα θαιιπληηθά, αιιά θαη
ζηε δηαηξνθή, σο ρπκφο.
Ρν θάζε θπηφ κπνξεί λα δψζεη ηνπιάρηζηνλ 4 θχιια απφ ηξεηο έσο
ηέζζεξηο θνξέο ηνλ ρξφλν. Κεηά ηνλ 4ν ρξφλν θαιιηέξγεηαο ην
ζηξέκκα κπνξεί λα δψζεη σο θαη 13.000 θχιια. Ρν θάζε θχιιν έρεη
βάξνο 400 κε 800 γξακκάξηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ην έλα ζηξέκκα
απνδίδεη 7.000 θηιά θχιισλ, ηα νπνία εκπεξηέρνπλ πεξίπνπ 70%80% δειέ.
-

Οόδη

Ζ ξνδηά είλαη έλα δέληξν πνπ επδνθηκεί ζην εχθξαην κεζνγεηαθφ
θιίκα θαη ρξεηάδεηαη καθξχ θαη μεξφ θαινθαίξη γηα λα έρεη
κεγαιχηεξε παξαγσγή.
Ν θαξπφο θαη ν ρπκφο ηεο ξνδηάο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο
θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ηηο εηαηξείεο θαιιπληηθψλ. Έλα ψξηκν
δέληξν παξάγεη πεξίπνπ 100 θαξπνχο (40-50 θηιά), δειαδή 2,5
ηφλνη/ ζηξέκκα θαη ε παξαγσγή ηνπ δηαξθεί γηα 20-30 ρξφληα.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο κπνξεί λα δψζεη ζηνλ παξαγσγφ θαζαξφ
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εηζφδεκα 1.000-1.200 αλά ζηξέκκα, ελψ ην θφζηνο θχηεπζεο θαη
θαιιηέξγεηαο αγγίδεη ηα 500 επξψ/ζηξέκκα.
-

Αξώληα

Ζ αξψληα είλαη θαξκαθεπηηθφ θπηφ θαη ράξε ζηε ρεκηθή ζχζηαζε
ησλ θαξπψλ ηεο πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηνλ αλζξψπηλν
νξγαληζκφ.
Ν θαξπφο ηεο πεξηέρεη βηηακίλεο Α, Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β9, C, E, K
θαη ζπγθεληξψλεη πςειέο πνζφηεηεο θιαβνλνεηδψλ, πνπ είλαη πνιχ
ζεκαληηθά γηα ηηο αληηνμεηδσηηθέο ηδηφηεηέο ηνπο. Ζ θαιιηέξγεηα είλαη
εμαηξεηηθά απνδνηηθή. Γχν κε ηξία ρξφληα κεηά ηε θχηεπζε, θηάλεη
ηα 1.300-1.800 θηιά ζηξεκκαηηθή απφδνζε θαη απνδίδεη εηζφδεκα
πεξίπνπ 1.000 επξψ ην ζηξέκκα.
-

Γελδξνιίβαλν

Ρν δελδξνιίβαλν ππφζρεηαη πνιχ θαιέο απνδφζεηο θαη παξά ην
γεγνλφο φηη ε θαιιηέξγεηα ηνπ θπηνχ ζηελ Διιάδα είρε μεθηλήζεη εδψ
θαη δεθαεηίεο, εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη έλα λέν ζρεηηθά πεδίν
δξάζεο γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, πξνζθέξνληαο κηα ελαιιαθηηθή
δπλακηθή αλάπηπμεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Ξαξάιιεια, δίλεη
ψζεζε θαη ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο.
Ζ θαιιηέξγεηα δεληξνιίβαλνπ είλαη ηδηαηηέξσο ειθπζηηθή ράξε ζην
ρακειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο (350-400 επξψ αλά ζηξέκκα). ζνλ
αθνξά ηελ απφδνζε θηάλεη ζηα 250-350 θηιά απνμεξακέλα θχιια
θαη ε νηθνλνκηθή απφδνζε κπνξεί λα θηάζεη ηα 500-700 επξψ/
ζηξέκκα γηα ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηα 1.500-1.800 επξψ/
ζηξέκκα γηα ηηο βηνινγηθέο.
-

Θξαληά

Κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζε εγθαηαιειεηκκέλεο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο
εθηάζεηο ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Ξξφθεηηαη γηα απηφρζνλ,
καθξφβην δέληξν, γλσζηφ απφ ηελ αξραηφηεηα γηα ηνλ θαξπφ ηνπ,
θαζψο θαη γηα ην ηδηαίηεξα ζθιεξφ ηνπ μχιν. Κε ζηξεκκαηηθή
απφδνζε 1.000 θηιά αλά ζηξέκκα, ην θξάλν κπνξεί λα απνθέξεη
πεξίπνπ 800-1.300 επξψ θαζαξά έζνδα ζηνλ παξαγσγφ.
Δπίζεο, ην μχιν ηεο θξαληάο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή
δηαθφξσλ κηθξνθαηαζθεπψλ θαη εξγαιείσλ (φπσο, κπαζηνχληα,
γθιίηζεο, βέξγεο, πίπεο θιπ). Απφ ηνλ θινηφ πξνέξρεηαη θφθθηλε
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βαθή κε ηελ νπνία βάθνληαη δέξκαηα, ελψ κε ηνπο θαξπνχο
παιαηφηεξα έβαθαλ αβγά. Δπίζεο παξάγεηαη έλα παξαδνζηαθφ ιηθέξ.
Γηα ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ ην δέλδξν ρξεηάδεηαη θαιή άξδεπζε. Δηδηθά
φηαλ ην δέληξν είλαη λεαξφ, ρξεηάδεηαη άθζνλν λεξφ θαη ην ζσζηφ
είλαη λα αξδεχεηαη θάζε 10-15 εκέξεο θαηά ηε ζεξηλή, άλνκβξε
πεξίνδν.
-

Πηέβηα

Ζ ζηέβηα είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο ζπκβνιαηαθέο θαιιηέξγεηεο πνπ
ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα ζεσξείηαη «πξνλνκηνχρνο» ρψξα
γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο, αθνχ ε πςειή ειηνθάλεηα επλνεί ηελ
αλάπηπμε ηνπ θπηνχ, δίλνληαο εμαηξεηηθά κεγάιεο παξαγσγέο ζε
ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο Θεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο.
Ζ αλάπηπμε ηεο ζηέβηα απαηηεί κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ θαη
ιηπαζκάησλ. Ζ ηηκή ησλ μεξψλ θχιισλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1-2,5
επξψ θαη ε απφδνζε αλά ζηξέκκα είλαη 100-150 θηιά. πφ ηδαληθέο
ζπλζήθεο, ε παξαγσγή αλά ζηξέκκα κπνξεί λα θηάζεη ηα 400-450
θηιά θαη ηα έζνδα λα αγγίμνπλ ηα 1.000 επξψ/ ζηξέκκα.
-

Γθόηδη κπέξη

Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ super foods θαη είλαη έλα μελφθεξην
θξνχην πνπ πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ην αγλννχζακε ζηελ Διιάδα. Ρν
θπιινβφιν θπηφ αληέρεη ηφζν ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο έσο 40° C
φζν θαη ζε ρακειέο (φπσο ζηνπο -30° C). Δληππσζηαθή είλαη θαη ε
ζηξεκκαηηθή απφδνζε πνπ θηάλεη ζε 1,5 ηφλν λσπψλ θαξπψλ θαη
700-800 θηιά απνμεξακέλσλ. Ζ νηθνλνκηθή απφδνζε θπκαίλεηαη
κεηαμχ 6-7 επξψ / θηιφ απνμεξακέλνπ θαξπνχ, δίλνληαο θαζαξά
έζνδα πεξίπνπ 2.000 επξψ/ ζηξέκκα.
-

Θξόθνο Θνδάλεο

Ν θξφθνο Θνδάλεο (ειιεληθφ ζαθξάλ) είλαη κηα ζθφλε πνπ εμάγεηαη
απφ ηνπο ζηήκνλεο ελφο ινπινπδηνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
καγεηξηθή, ηελ δαραξνπιαζηηθή θαη ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία.
Κνλαδηθή πεξηνρή ηεο ρψξαο καο πνπ ππάξρνπλ εθηεηακέλεο
ζπζηεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο θξφθνπ (πεξίπνπ 10.000 ζηξέκκαηα) εδψ
θαη πνιιά ρξφληα είλαη ε πεξηνρή ηεο Θνδάλεο. Κάιηζηα, ην 1998 ν
θξφθνο αλαδείρζεθε ζε Ξξντφλ Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο (ΞΝΞ) απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νπφηε δπλεηηθά απνθηά κεγαιχηεξε
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πξνζηηζέκελε αμία.
Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ θξφθνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή θαη ε
ζπγθνκηδή γίλεηαη απφ ηα κέζα Νθησβξίνπ έσο ηα κέζα Λνεκβξίνπ.
Έλα θηιφ θξφθνο ζπιιέγεηαη ζπλνιηθά απφ 150.000 ινπινχδηα. Ρν
εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ 1 θηιφ θξφθν αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε
1.200 θαη ηα έμνδα θαιιηέξγεηαο αλά θηιφ είλαη πεξίπνπ 300-400
επξψ.
Ζ εηήζηα παξαγσγή θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ήηαλ γχξσ ζηνπο
5.7 ηφλνπο θφθθηλνπ θαη 1.5-2.5 ηφλνπο θίηξηλνπ θξφθνπ θαη γίλνληαη
ζπζηεκαηηθέο εμαγσγέο ζε ρψξεο φπσο ε Οσζία, Ηζπαλία, Ηηαιία,
Γαιιία, Ζ.Ξ.Α., Διβεηία, Αγγιία, Γεξκαλία, Πθαλδηλαβηθέο θαη Θάησ
Σψξεο, Πανπδηθή Αξαβία, Θνπβέηη, Βξαδηιία, Αξγεληηλή θαη Ηαπσλία.
Ζ εηήζηα νηθνλνκηθή απφδνζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 5.000 – 8.000
επξψ/παξαγσγφ.
-

Ππηξνπιίλα

Ζ ζπηξνπιίλα είλαη έλα κηθξφ ζε κήθνο θχθη, πινχζην ζε βηηακίλεο
θαη πξσηεΐλεο θαη νλνκάδεηαη θαη «ηξνθή ησλ αζηξνλαπηψλ». Ζ
θαιιηέξγεηα ηεο ζπηξνπιίλα γίλεηαη θπξίσο ζε δεμακελέο θαη δηαξθεί
απφ ηέινο Φεβξνπαξίνπ έσο αξρέο Λνεκβξίνπ. Ζ θαιιηέξγεηά ηεο
ρξεηάδεηαη πςειή ζεξκνθξαζία, φρη θάησ απφ 32 ν C, νχηε φκσο θαη
πςειφηεξε απφ 37ν C.
Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί πσο είλαη κηα θαιιηέξγεηα πνπ ελέρεη
πςειφ ξίζθν θαη πςειφ αξρηθφ θφζηνο απφδνζεο (απαηηείηαη
εγθαηάζηαζε πνπ θηάλεη ηα 40.000 - 50.000 επξψ /ζηξέκκα, θαζψο
ρξεηάδνληαη
ζεξκνθήπην,
δεμακελέο,
κεραληζκνί
αλάδεπζεο,
απνμεξαληήξεο θαη απαηηεί δηαξθή ζέξκαλζε ηνπ ζξεπηηθνχ
δηαιχκαηνο), φκσο ε εμέιημε κπνξεί λα απνδεκηψζεη ηνλ παξαγσγφ,
εθφζνλ ε εκεξήζηα παξαγσγή πνιηνχ κπνξεί λα θηάζεη αθφκα θαη ηα
25-30 θηιά!
Ζ νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζπηξνπιίλαο, αλάινγα κε ηε
ρψξα πξνειεχζεσο, ηελ πνζφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ην είδνο ηεο
ζπζθεπαζίαο, μεθηλά 7 θαη θηάλε ηα 200 επξψ/ θηιφ. Δμαζθαιίδνληαο
έηζη εηζφδεκα πεξίπνπ 40.000 επξψ/ζηξέκκα. Ζ ζπηξνπιίλα
πξνσζείηαη ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία φπνπ κεηαηξέπεηαη απφ ζθφλε
ζε ηακπιέηεο θαη θάςνπιεο.
-

Ρξνύθα
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Ζ Ρξνχθα νλνκάδεηαη αιιηψο θαη «ρξπζφ καληηάξη» θαη νη
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηξνχθαο πνπ πσινχληαη δηεζλψο έρνπλ
ζπγθνκηζηεί ζε άγξηα κνξθή ζηε θχζε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έλα
καληηάξη πνπ αλαπηχζζεηαη ζην ππέδαθνο.
Υζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πην ζπρλά δεκηνπξγνχληαη
θαιιηέξγεηεο ηξνχθαο, επεηδή – παξφιν πνπ δελ επηδνηείηαη απφ ηελ
ΔΔ - απνηειεί κηα αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα κε κεγάιεο απνδφζεηο θαη
ιίγε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ε εκπνξηθή αμία ηεο νπνίαο μεπεξλά ηα
3.000 επξψ/ θηιφ.
Κε ηηο θαιιηέξγεηεο ηξνχθαο κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ζηαζεξφ θαη
αμηνπξεπέο εηζφδεκα ζηνπο νξεηλνχο πιεζπζκνχο ηεο ρψξαο. Ζ
καχξε ηξνχθα επδνθηκεί ζε νξεηλά αζβεζηνιηζηθά εδάθε, ην
πςφκεηξν ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη απφ 600 – 1000 κέηξα, ελψ ε
ιεπθή ηξνχθα επδνθηκεί ζε γφληκεο πεδηάδεο κε κέγηζην πςφκεηξν ηα
300-600 κέηξα.
Ρν είδνο ηεο ηξνχθαο πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη λα επδνθηκήζεη
αλά πεξηνρή εμαξηάηαη απφ ηελ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο. Ρν θφζηνο
δεκηνπξγίαο ηεο θαιιηέξγεηαο ππνινγίδεηαη πσο θπκαίλεηαη ζηα 2.500
επξψ/ ζηξέκκα θαη ε νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη
2.000 – 4.000 επξψ/θηιφ.
-

Γακάζθελα

Ζ δακαζθεληά θχεηαη θπξίσο ζε πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο θαη λφηηαο
Διιάδαο θαη αξρίδεη λα δίλεη θαξπνχο ζρεδφλ έλα ρξφλν κεηά ηελ
θχηεπζή ηεο, πνπ πξννξίδνληαη γηα λσπή θαηαλάισζε, απνμήξαλζε
ή Ξαξαζθεπή γιπθηζκάησλ θαη καξκειάδαο.
Ζ θαιιηέξγεηα δακαζθεληάο ζεσξείηαη αξθεηά απνδνηηθή γηα ηνλ
παξαγσγφ θαη ηνπ εμαζθαιίδεη θαιφ εηζφδεκα, εθφζνλ ε κέζε
απφδνζε θηάλεη ηνπο 2,5-3 ηφλνπο/ζηξέκκα. Ζ πεξίνδνο ηεο
ζπγθνκηδήο μεθηλά απφ ηνλ Ηνχλην θαη νινθιεξψλεηαη ηέιε
Απγνχζηνπ κε αξρέο Πεπηεκβξίνπ, αλαιφγσο ηελ πνηθηιία θαη ηελ
ηνπνζεζία.
Ρν κεγαιχηεξνο κέξνο ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο δακάζθελσλ
δηαηίζεηαη ζηε Οσζία, ηελ Αίγππην θαη ζε δηάθνξεο Δπξσπατθέο
ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία.
Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη λα πξνηείλεη θαη
νξηζκέλεο άιιεο ελδεηθηηθέο ελαιιαθηηθέο – πνηνηηθέο
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θαιιηέξγεηεο, πνπ
είλαη εμίζνπ κεγάιεο ζεκαζίαο θαη κε
άκεζν ην πξνζδνθώκελν όθεινο γηα ηνπο Έιιελεο Αγξόηεο.
Νη θαιιηέξγεηεο απηέο είλαη νη αθόινπζεο:
-

ΠΞΑΟΑΓΓΗ:

Νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα παξαρζεί ην
ζπαξάγγη είλαη θαηά κέζν ε ειηνθάλεηα θαη νη ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ
15ν C.
Ρα θπηά ζηε ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 6 εκέξεο
γηα λα βγάινπλ βιαζηφ. Υζηφζν, φζν ςειφηεξεο είλαη νη
ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ παξαγσγή, ηφζν πην ζχληνκα
ελδέρεηαη λα γίλεη ε ζπγθνκηδή.
Ζ ζπιινγή ησλ θαξπψλ γίλεηαη απφ εξγαηηθά ρέξηα θαη φρη απφ
κεραλέο, θαζψο επηδνηείηαη απφ ηελ ΔΔ φιε ε δηαδηθαζία παξαγσγήο.
Ξξφθεηηαη γηα κηα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή παξάκεηξν, εθφζνλ ηα
επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα εληζρχνπλ ηηο επελδχζεηο κεγάινπ
πνζνζηνχ ησλ θεπεπηηθψλ θπηψλ.
-

ΑΛΖΘΝΠ:

Ν Άλεζνο έρεη θαιή απφδνζε ζε έδαθνο κέζεο ζχζηαζεο ελψ δελ
έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε λεξφ. Αθφκε θη φηαλ ππάξρεη αλνκβξία,
κε ηελ επηινγή απηφκαηεο άξδεπζεο ε απφδνζε ηνπ δελ κεηψλεηαη.
Ν εθάζηνηε αγξφηεο μεθηλάεη ηελ ζπνξά απφ αξρέο Καξηίνπ θαη έρεη
δηάξθεηα κέρξη ηα κέζα Απξηιίνπ. Νη απαηηήζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα
άλεζνπ κε κεραλή είλαη κφιηο 350γξ/ζηξέκκα, ελψ γηα ην ρσξάθη
αξθεί λα είλαη ςηινρσκαηηζκέλν. Ν αγξφηεο αλ ζειήζεη λα θαιιηεξγήζεη ρεηξνλαθηηθά ζα ρξεηαζηεί ηελ δηπιάζηα πνζφηεηα γξ./ζηξ.
Νη απνδφζεηο ηνπ άλεζνπ σο ελαιιαθηηθή θαιιηέξγεηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αξσκαηνζεξαπεία ή σο αληηκηθξνβηαθφ
θπκαίλνληαη απφ 400 σο 500 επξψ ηα 1000ml, εθφζνλ γίλεη
απφζηαμε ηνπ ζπφξνπ.
-

ΚΑΟΑΘΝΠ:

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ κάξαζνπ αθνξά θπξίσο ηελ Βφξεηα Διιάδα θαη
ηνπο κήλεο ηνπ Φζηλνπψξνπ θαη ηεο Άλνημεο. Πηε Λφηηα Διιάδα ε
θαιιηέξγεηα γίλεηαη ηνπο κήλεο ηνπ Σεηκψλα.
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Ρν θπηφ απηφ δελ έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία.
Σξεηάδεηαη
φκσο απαξαίηεηα
άδσην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ. Ζ
πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη 2,5- 3,5 ηφλνη
θνπξηάο / ζηξέκκα.
Ζ απφδνζε ηνπ κάξαζνπ θπκαίλεηαη ζηα 1500-2000 θηιά/ζηξέκκα
ελψ ην νηθνλνκηθφ φθεινο αγγίδεη ηα 700-800 επξψ / ζηξέκκα.
-

ΘΑΟΝΡΝ:

Ρν θιίκα ηεο Διιάδαο ζεσξείηαη ηδαληθφ γηα ηελ θαιιηέξγεηα
θαξφηνπ, εθφζνλ επδνθηκεί ηδηαίηεξα ηνλ ρεηκψλα θαη ζε
ζεξκνθξαζίεο 15-17ν C. Δπίζεο, κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε
θαιιηέξγεηεο πνιιψλ νπσξνθεπεπηηθψλ φπσο ην καξνχιη, ην ιάραλν,
ην θξεκκχδη. Ζ νηθνλνκηθή απφδνζε απφ ηελ θαιιηέξγεηα θαξφηνπ
κπνξεί λα αγγίδεη θάζε ρξφλν ηα 1000 επξψ/ζηξέκκα.
-

ΘΗΛΝΑ:

Ρν θπηφ θηλφα επδνθηκεί ηδηαίηεξα ηνπ Αλνημηάηηθνπο κήλεο ζηελ
Διιάδα θαζψο νη ζεξκνθξαζίεο πνπ ην σθεινχλ είλαη πεξίπνπ ζηνπο
15 βαζκνχο θειζίνπ. Απφ ηελ ζπνξά ρξεηάδεηαη κφιηο 3-10 κέξεο γηα
λα θπηξψζεη, 60 κέξεο γηα λα αλζίζεη θαη 150 κέξεο γηα λα γίλεη ε
ζπιινγή.
Απφ ηηο πην γλσζηέο πνηθηιίεο πνπ παξάγνληαη είλαη νη Faro, CO 407,
Carmen, Atlas, CO 409, Cahuil, CO 407 Black, Real, Kancolla,
Blanca de Junín, Sajama, Linares, Dave, Milahue, Temuco, θ.α.
Ζ πνζφηεηα ζπφξνπ αλά ζηξέκκα είλαη 100 g θαη 200 g γηα ζπνξά ζε
φιε ηελ επηθάλεηα. Έλα γξακκάξην πεξηέρεη 200-500 ζπφξνπο,
αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. Νη απνδφζεηο ηνπ θπκαίλνληαη απφ 40-50
θηιά ην ζηξέκκα ελψ κπνξνχλ λα αγγίμνπλ θαη πάλσ απφ 400 θηιά ην
ζηξέκκα αλ είλαη επλντθφ ην θιίκα.
-

ΑΓΘΗΛΑΟΑ:

Ζ αγθηλάξα αλαπηχζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα θαη επδνθηκεί ζε κέηξηεο
ζεξκνθξαζίεο, πεξίπνπ 15-20 βαζκψλ θειζίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
θαιιηέξγεηα έρεη ηδηαίηεξα πςειέο απνδφζεηο, πνπ αγγίδνπλ ηνλ 1.5
ηφλν/ ζηξέκκα κε ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο/ ζηξέκκα, ην νπνί
θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 120 επξψ. Νη ηηκέο πνπ πσινχληαη νη
αγθηλάξεο αγγίδνπλ ηα 2 επξψ ην θηιφ νπφηε έρνπκε λα θάλνπκε κε
αξθεηά κεγάιν θέξδνο αλ ππνινγίζνπκε ην πνιχ ρακειφ θφζηνο
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παξαγσγήο.
Ξεξαηηέξσ, νη πξνηάζεηο – κέηξα ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα
ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο θπηηθήο θαιιηέξγεηαο ζηελ
Διιάδα, είλαη νη εμήο :
1.
Πηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ ζα θαηαξηηζηεί απφ ην πνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηηο Ξεξηθέξεηεο θαη ζα πεξηιακβάλεη φιεο
ηηο θαιιηέξγεηεο αλά πεξηθέξεηα θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα
πεξεηαίξσ αλάπηπμε θαη λέεο θαιιηέξγεηεο.
2.
Δηδηθή κέξηκλα γηα ηηο δηαζέζηκεο εθηάζεηο γηα θαιιηέξγεηα αλά
πεξηθέξεηα. Ππλεξγαζία κε ηηο πεξηθέξεηεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ
θαηά ηφπνπο δηαζέζηκσλ εθηάζεσλ θαιιηέξγεηαο. Θα αμηνπνηεζνχλ
φινη νη δηαζέζηκνη αγξνί ηεο ρψξαο θαη ζα απνδνζνχλ ζηνπο
γεσξγνχο κε καθξνρξφληα κίζζσζε, ην ηίκεκα ηεο νπνία ζα είλαη
ρακειφ.
3.
Κέξηκλα
ηνπ
πνπξγείνπ
Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο
γηα
ζπζηεκαηηθφ, εληαηηθφ θαη πεξηνδηθφ γεσπνληθφ έιεγρν φισλ ησλ
θαιιηεξγεηψλ ηεο ρψξαο θαη άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ, κε
παξάιιειε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ γηα ηνπο δηαζέζηκνπο
βηνινγηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελεηψλ, ψζηε λα
εθαξκνζηνχλ πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη λα απμεζνχλ
ηα δηαζέζηκα βηνινγηθά πξντφληα, ησλ νπνίσλ ε ηηκή απμάλεηαη
αληίζηνηρα. Ξαξάιιεια, ζα εμαζθαιηζηνχλ θαη νη αληίζηνηρεο δηεζλείο
πηζηνπνηήζεηο, ψζηε ηα πξντφληα λα ραξαθηεξηζηνχλ επηζήκσο σο
«νξγαληθά».
4.
Πρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθψλ απνδεκηψζεσλ γηα
γεσξγνχο πνπ έρνπλ πιεγεί είηε ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ είηε
ιφγσ αζζελεηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πσο ζα αλαπιεξσζεί ην
ρακέλν εηζφδεκα ηνπ πιεγέληνο γεσξγνχ.
5.
ηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ γεσξγία θαη εηδηθή
εθπαίδεπζε ζηνπο γεσξγνχο, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ θαη λα
εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπο.
6.
Ξαξνρή θηλήηξσλ ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο ψζηε λα παξακείλνπλ
ή/θαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ χπαηζξν θαη λα αζρνιεζνχλ κε
θεξδνθφξεο απνδνηηθέο θαιιηέξγεηεο.
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7.
Κείσζε ησλ απμεκέλσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ γηα ηα
εγρψξηα αγξνηηθά πξντφληα φπνπ επηηξέπεηαη, ψζηε λα ηα πξνηηκνχλ
νη Έιιελεο θαηαλαισηέο λα πξνηηκνχλ.
8.
Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο ζε φζνπο γεσξγνχο απαζρνινχλ
Έιιελεο, σο εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ζηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο.
9.
Δπαλαθνξά ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο αγξνηψλ ζηα
65 έηε θαη φρη ζηα 67 έηε πνπ ηζρχεη ζήκεξα! Άιισζηε δελ πξέπεη λα
μερλάκε πσο νη αγξφηεο είλαη ζθιεξά εξγαδφκελνη θαη κάιηζηα ππφ
αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ην εηζφδεκά ηνπο εμαξηάηαη κνλίκσο απφ ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο.
10. Αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, (π.ρ. ειηαθή,
γεσζεξκία, αηνιηθή) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θπηηθψλ
θαιιηεξγεηψλ. Έηζη, ζα έρνπκε θαιιηέξγεηεο θηιηθέο πξνο ην
πεξηβάιινλ θαη κεησκέλν θφζηνο ελέξγεηαο γηα ηνπο αγξφηεο.
11. Κέξηκλα ηνπ θξάηνπο γηα ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο καδηθψλ εμαγσγψλ
ησλ δηαζέζηκσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζηηο θαιχηεξεο θαη
πςειφηεξεο δπλαηέο ηηκέο, ζε λέεο αγνξέο, φπνπ ππάξρεη απμεκέλε
δήηεζε, φπσο ε Οσζία θαη ε Θίλα.
12. Γεκηνπξγία εηδηθνχ ηκήκαηνο ζην πνπξγείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο πνπ ζα ελεκεξψλεη ηνπο αγξφηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα
αζρνιεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο. Θα παξέρνληαη
ιεπηνκέξεηεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα, ην είδνο, ηελ
παξαγσγή, ηελ απφδνζε θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ.
Γηα ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ, ε ζηήξημε ησλ αγξνηώλ είλαη
ππνρξέσζε, γηαηί έηζη ζηεξίδνληαη ε εζληθή νηθνλνκία θαη ε
ειιεληθή πεξηθέξεηα, εθόζνλ νη αγξόηεο απνηεινύλ βαζηθνύο
ζπληειεζηέο βησζηκόηεηαο ηεο ππαίζξνπ.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο θαη
νηθνλνκηθά εχξσζηεο Διιάδαο θαη ε βάζε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζηφρνπ είλαη επηπξνζζέησο ε ελίζρπζε ησλ θπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ.

IV. Αιηεία, Ηρζπνθαιιηέξγεηεο
θαη πδαηνθαιιηέξγεηεο
Πηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο αλήθεη θαη ν θιάδνο ηεο
αιηείαο, ν νπνίνο είλαη πνιχκνξθνο θαη ηδηαηηέξσο ζχλζεηνο, εθφζνλ
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ε παξαγσγή ηνπ δελ αθνξά κφλν ηα αιηεχκαηα, δειαδή ηα ςάξηα, ηα
νζηξαθνεηδή θαη ηα καιάθηα, αιιά γεληθά φια ηα πξντφληα πνπ
κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, αθφκα θαη ην
ζαιαζζηλφ αιάηη. Ζ Διιάδα έρεη ηεξάζηηα αληαγσληζηηθά
πιενλεθηήκαηα εδώ, ηα νπνία δελ έρεη εθκεηαιιεπζεί ζρεδόλ
θαζόινπ.
Πε απηφλ ηνλ ηνκέα ηνπ θιάδνπ ηεο πξσηνγελνχο νηθνλνκίαο ηα
πξντφληα πξνέξρνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιηείαο, ησλ
ηρζπνθαιιηεξγεηψλ θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ κνριφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο παηξίδαο
καο. Πε απηφ βνεζά ηδηαηηέξσο ε γεσκνξθνινγία ηεο Διιάδαο, ε
νπνία
είλαη
ηδαληθή
γηα
ηελ
εγθαηάζηαζε
κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο, αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αιηείαο,
ηδηαηηέξσο ηεο παξάθηηαο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην 20% ηεο ζπλνιηθήο
έθηαζεο ηεο ρψξαο αληηζηνηρεί ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο, φπνπ θαηνηθεί
ην 16% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ε Διιάδα δηαζέηεη
πεξηζζφηεξεο απφ 40 ιίκλεο θαη ηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα είλαη
παξάθηηα.
Υζηφζν, ν νηθνλνκηθφο θιάδνο ηεο αιηείαο, φπσο επξχηεξα ν ηνκέαο
ηεο γεσξγίαο, δαζνθνκίαο θαη αιηείαο, έρεη κηθξή ζπκκεηνρή ζην
ζπλνιηθφ ΑΔΞ ηεο Διιάδαο, παξά ην γεγνλφο φηη ηα ηδηαίηεξα
γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο, ζα κπνξνχζαλ λα
αλαδείμνπλ ηελ Διιάδα ζε αιηεπηηθή ππεξδχλακε!
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Γηα ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ε αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ θιάδσλ ηεο
αιηείαο, ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο είλαη
χςηζηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζεκαζίαο, κε κεγάιε δηαηξνθηθή
αμία θαη θνηλσληθή ζεκαζία. Πε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ηα έζνδα απφ
ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπ πδάηηλνπ
πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα θηάζνπλ θαη λα απμεζνχλ πάξα πνιχ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε θνηλσληθφ επίπεδν, ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ δελ
μερλά πσο πνιιέο κηθξέο παξαζαιάζζηεο θνηλφηεηεο εμαξηψληαη
νηθνλνκηθά πιήξσο απφ ηελ αιηεία, ε νπνία κπνξεί λα θαηαζηεί
θαηαιπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε
δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο.
Ν νηθνλνκηθφο θιάδνο ηεο αιηείαο ηψξα απνηειείηαη απφ ηξείο
βαζηθνχο ηνκείο:
1.
2.
3.

Ππιιεθηηθή αιηεία (ζαιάζζηα θαη εζσηεξηθή)
δαηνθαιιηέξγεηεο
Κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία θαη εκπνξία ησλ πξντφλησλ

Πην ζχλνιν ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, ε Διιάδα ππεξέρεη ζαθψο ζηε
ζπιιεθηηθή αιηεία θαη ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο αιιά πζηεξεί ζηελ
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κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία. Ζ ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή απφ
πδαηνθαιιηέξγεηεο θηάλεη πεξίπνπ ηνπο 105.511 ηφλνπο. Ξξφθεηηαη
γηα κηα ξαγδαία αχμεζε, δεδνκέλνπ φηη πξηλ απφ 30 ρξφληα, ην 1986,
ε αληίζηνηρε παξαγσγή άγγηδε κφιηο ηνπο 320 ηφλνπο. Πε απηή ηελ
αχμεζε ήηαλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηεο εθηξνθήο
ηζηπνχξαο θαη ιαπξαθηνχ, ηα νπνία απνηεινχλ ην δεχηεξν πην
αληαγσληζηηθφ εμαγφκελν πξντφλ ηεο ρψξαο, αιιά θαη ε έληνλε
αλάπηπμε νζηξενθαιιηεξγεηψλ.
ζνλ αθνξά ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηρζπνθαιιηέξγεηεο ηεο ρψξαο,
ηα θπξηφηεξα εθηξεθφκελα είδε ηρζχσλ ζηα γιπθά θαη πθάικπξα
λεξά, είλαη ε πέζηξνθα, ν θππξίλνο, ην ρέιη, ν ζνινκφο θαη ν
θέθαινο. Πήκεξα ππνινγίδεηαη πσο ιεηηνπξγνχλ 122 κνλάδεο
γιπθνχ λεξνχ, ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή αλέξρεηαη ζε 3.015 ηφλνπο.
Δπηπιένλ, ιεηηνπξγνχλ 72 νξγαλσκέλεο εθκεηαιιεχζεηο ιηκλνζαιαζζψλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 400 ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ κε
παξαγσγή πεξίπνπ 1.100 ηφλσλ, αμίαο πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκπξίσλ
επξψ.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη πξνηάζεηο –
ιύζεηο πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θαη ησλ 3 αμόλσλ ηνπ θιάδνπ
ηεο αιηείαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη νπζηαζηηθή ζπκβνιή
ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο.
Ρα κέηξα πνπ πξνηείλεη ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ, είλαη:
•
Κειέηε ηεο Γεσκνξθνινγίαο ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ
ηεο ρψξαο θαη ησλ λεζηψλ, ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα
αλαπηπρζνχλ πην απνδνηηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο αιηεπηηθέο ηερληθέο.
•
Δλεκέξσζε / εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ αιηέσλ θαη
πξνψζεζε ηεο ρξήζεο αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλα είδε αιηεπκάησλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε πςειή
επηιεθηηθφηεηα.
•
Αμηνπνίεζε ηεο κεγάιεο αιηεπηηθήο εκπεηξίαο πνπ ππάξρεη
ζηελ ρψξα καο, κε ηε βνήζεηα θαη ζπλεξγαζία ησλ θαηά ηφπνπο
αιηεπηηθψλ ζπιιφγσλ.
•
Ξαξνρή θηλήηξσλ ζηνπο επαγγεικαηίεο αιηείο γηα ηε
κεηαηξνπή ηεο παξάθηηαο αιηείαο ζε νηθνγελεηαθή δξαζηεξηφηεηα.
•
Νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη κεησκέλε θνξνινγία ζηνπο
επαγγεικαηίεο αιηείο πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηνχλ ζχγρξνλα
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ζθάθε θαη εμνπιηζκφ αιηείαο.
•
Ξαξνρή
επηρεηξήζεσλ.

θηλήηξσλ

γηα

ηε

δεκηνπξγία

κεηαπνηεηηθψλ

•
Δθαξκνγή αιηεπηηθήο πνιηηηθήο θηιηθήο πξνο ην
πεξηβάιινλ, κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ησλ
πδξνβηφηνπσλ θαη ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ.
•
Αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αιηεπηηθψλ εκπνξεπκάησλ ζε
αλαπηπζζφκελεο αγνξέο κε απμεκέλε δήηεζε, φπσο ε Οσζία θαη ε
Θίλα. Γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο πφζν καο επεξεάδεη έκκεζα ε χπνπιε
πνιηηηθή ηεο Γεξκαλίαο πνπ δηαηεξεί ηνπο κηζζνχο θάησ απφ ηελ
παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, νθείιεη λα γλσξίδεη πσο ε
πξψηε εμαγσγηθή αγνξά καο ζηα ςάξηα, ε Ηηαιία, επεηδή ππνθέξεη ε
βηνκεραλία ηεο απφ ην γεξκαληθφ αληαγσληζκφ, έρεη ρακειφηεξα
εηζνδήκαηα, νπφηε εηζάγεη ιηγφηεξα ςάξηα απφ ηελ Διιάδα.
•
Ππζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ,
ψζηε λα δείρλνπλ πξνηίκεζε ζε εγρψξηα λσπά πξντφληα.
•
Κεγάιε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ
κεηαπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ.

ηνκέα

ηεο

Ζ κεηαπνίεζε θαη επεμεξγαζία ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ απνηειεί
κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ αιηεία (ζαιάζζηα
θαη εζσηεξηθή). Νη ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο (κεηαπνίεζεο θαη
επεμεξγαζίαο) είλαη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ θπξίσο θαηεςπγκέλα,
αιίπαζηα, ζπζθεπαζκέλα θαη θαπληζηά πξντφληα. Ρέηνηεο επηρεηξήζεηο
ππάξρνπλ θπξίσο ζηελ Θαβάια, ηε Θεζζαινλίθε, ηε Καγλεζία, ηελ
Δχβνηα, ηε Ιέζβν, ηελ Αηηηθή θαη ηε Θεζζαινλίθε. πνινγίδεηαη πσο
ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 300 ηέηνηεο
επηρεηξήζεηο, ε ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπο αλέξρεηαη ζε 59.500
ηφλνπο, αμίαο πεξίπνπ 270 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη απαζρνινχλ
πεξίπνπ 2.600 άηνκα.
ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ,
πεξηιακβάλεη 11 ηρζπφζθαιεο, 77 ηδησηηθά ζπζθεπαζηήξηα θαη 11
θέληξα απνζηνιήο νζηξάθσλ. Υζηφζν, πξφθεηηαη γηα έλαλ ηνκέα πνπ
ρξήδεη ξηδηθψλ αιιαγψλ, εθζπγρξνληζκνχ θαη ππνζηήξημεο ψζηε λα
αληαπνθξηζεί πεξηζζφηεξν ζηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ζχγρξνλεο
εκπνξίαο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ.
Νη ζηόρνη θαη νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηελ
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αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ ηνκέσλ ηνπ θιάδνπ ηεο αιηείαο,
είλαη νη εμήο:

Θαιάζζηα Αιηεία
Ζ ζαιάζζηα αιηεία απνηειεί γηα ηελ Διιάδα ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα
ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο, ηφζν απφ πιεπξάο φγθνπ παξαγσγήο
αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, φζν θαη απφ πιεπξάο απαζρφιεζεο.
Νη ζηφρνη ηεο ΔΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηε ζαιάζζηα αιηεία, είλαη:
•
Νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αιηείαο, κε ηελ επηδίσμε
επίηεπμεο βηψζηκεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη ηεο
εθκεηάιιεπζεο ηνπο.
•
Ξαξνρή θηλήηξσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο παξάθηηαο αιηείαο
κηθξήο θιίκαθαο ζε νηθνγελεηαθή δξαζηεξηφηεηα.
•
Eεθζπγρξνληζκφο ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ ηεο ρψξαο,
ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο.
•

Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ.

•
Δθπαίδεπζε ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ, κε θξαηηθή κέξηκλα, γηα
ηε «κεηάδνζε» ηερλνγλσζίαο ζηνπο επαγγεικαηίεο αιηείο.
•
Δλίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο εκπνξίαο θαη επεμεξγαζίαο ησλ
αιηεπκάησλ.
•
Γεκηνπξγία λέσλ θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππαξρφλησλ
αιηεπηηθψλ ππνδνκψλ.
•
Αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη
απνξξφθεζή ηνπο απφ λέεο ξαγδαίσο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, φπσο
ε Οσζία θαη ε Θίλα.
Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηελ επίηεπμε απηώλ
ησλ ζηόρσλ, είλαη:
1.
Θξαηηθέο επελδχζεηο ζηελ αιηεία γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ
αιηεπηηθνχ ζηφινπ θαη ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζηνπο
επαγγεικαηίεο αιηείο.
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2.
Δθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε κε θξαηηθή κέξηκλα ψζηε λα
γλσξίδνπλ νη λένη πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ αιηεία φιεο ηηο
απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο, ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ
επαγγέικαηνο.
3.
Νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο ζηνπο λένπο αιηείο γηα ηελ αγνξά ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ. ηελ πξψηε
αγνξά ελεξγνχ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο, θαζψο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζή
ηνπο.
4.
Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη έιεγρν ησλ φξσλ πξφζβαζεο ζε
θαζνξηζκέλεο δψλεο αιηείαο.
5.

Δλίζρπζε ηεο ρξήζεο λέσλ αιηεπηηθψλ ηερληθψλ.

6.
Δπελδχζεηο
ζηελ
θαηαζθεπή
αιηεπηηθψλ
ιηκέλσλ
θαη
θαηαθπγίσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνπο αιηείο
ππεξεζηψλ.
7.
Πρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο άκεζσλ απνδεκηψζεσλ ησλ αιηέσλ
πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο.
8.
Αλάπηπμε παξάθηησλ πεξηνρψλ κε ηελ
γξακκάησλ ηνπξηζηηθήο αιηείαο ή νηθνηνπξηζκνχ.

εθαξκνγή

9.
Ππκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο, γηα ηελ πξνβνιή
πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ αιηεπκάησλ ζην εμσηεξηθφ.

πξνθαη

δαηνθαιιηέξγεηα
Νη Βαζηθνί ζηφρνη ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηνλ ηνκέα ηεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο
είλαη,
πέξα
απφ
ηε
βειηίσζε
ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ, ε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο.
Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ
ζηφρσλ, είλαη:
1.
Δλίζρπζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί αχμεζε ηεο
απφδνζεο θαη ηεο παξαγσγήο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ.
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2.
Ρερλνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο κε
εθαξκνγή
θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ,
ζχγρξνλσλ
ζπζηεκάησλ
παξαθνινχζεζεο θαη δηάζεζεο, θαζψο θαη εληαηηθψλ ειέγρσλ.
3.
Ππλεξγαζία κε ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο γηα ηε δεκηνπξγία
λέσλ Ξεξηνρψλ Νξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο ηεο δαηνθαιιηέξγεηαο.
4.
Ίδξπζε λέσλ θαη επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ θαη
ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ, θπξίσο ζε είδε κε θαιέο πξννπηηθέο
εκπνξίαο, φπσο ηζηπνχξα, ιαβξάθη, πέζηξνθεο, νζηξαθνεηδή θαη
θαβνχξηα).
5.
Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηελ
αδεηνδφηεζε,
εγθαηάζηαζε
θαη
ιεηηνπξγία
κνλάδαο
πδαηνθαιιηέξγεηαο.
6.

Ππλερήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνλάδσλ.

7.
Κέξηκλα γηα απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή
ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο.
8.
Γηαξθείο
ελέξγεηεο
πξνψζεζεο
ησλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ.

πξντφλησλ

ηεο

9.
Πρεδηαζκφο
πξνγξάκκαηνο
άκεζσλ
απνδεκηψζεσλ
κνλάδσλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θαηαζηξνθέο ή αζζέλεηεο.

ησλ

Δκπνξία θαη Κεηαπνίεζε Αιηεπηηθώλ Ξξντόλησλ
Πηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηνλ θιάδν ηεο
κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, είλαη ε αεηθφξνο
αλάπηπμε
βηψζηκσλ
επηρεηξήζεσλ
θαη
ε
ελίζρπζε
ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δνκψλ ψζηε λα επσθειεζεί
ν θιάδνο κε ηα κέγηζηα καθξνπξφζεζκα επηρεηξεκαηηθά θαη
θνηλσληθά νθέιε.
Νη ζηφρνη ηεο ΔΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο θαη
κεηαπνίεζεο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, είλαη:
•
Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα
πξνζδίδεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή αμία ζηα αιηεχκαηα κε πεξηνξηζκφ
ησλ απσιεηψλ θαη απνξξίςεσλ.
•

Αλάπηπμε

θαηλνηφκσλ

ηερληθψλ

γηα

ηελ

παξαγσγή
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πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ.
•
Αλάπηπμε ηνπηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο θαη
εκπνξίαο, ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη παξάθηηα αιηεία θαη κνλάδεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο.
Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηελ επίηεπμε απηώλ
ησλ ζηόρσλ, είλαη:
1.
Κέξηκλα θαη θξαηηθή
ζχγρξνλσλ
παξαγσγηθψλ
πξντφλησλ.
2.

ελίζρπζε γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ
κνλάδσλ
κεηαπνίεζεο
αιηεπηηθψλ

Θαηνρχξσζε ISO γηα ηα πξντφληα.

3.
Δλίζρπζε θαη νηθνλνκηθέο ειαθξχλζεηο ζε φινπο ηνπο λένπο
πνπ επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη
εκπνξίαο αιηεπκάησλ.
4.
Φνξνειαθξχλζεηο ζε φζνπο επηρεηξεκαηίεο απαζρνινχλ ζηηο
κνλάδεο ηνπο Έιιελεο, σο εξγαδφκελνπο.
5.
Ππκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηελ θαηαζθεπή λέσλ εγθαηαζηάζεσλ
εκπνξίαο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο ησλ
αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, ψζηε παξάιιεια λα πιεξνχληαη φιεο νη
πξνυπνζέζεηο πνηφηεηαο θαη πγηεηλήο.
6.
Θξαηηθή κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε
ρλνγλσζίαο ζην πξνζσπηθφ ησλ κνλάδσλ.

θαη

κεηαθνξά

ηε-

7.
Ππκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηε βειηίσζε ησλ απνζεθεπηηθψλ
ρψξσλ, πξψηεο χιεο θαη ηειηθνχ πξντφληνο κε ζχγρξνλν
απνγξαθηθφ έιεγρν θαη κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε γηα ηελ
ηρλειαζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο κέρξη ηνλ ηειεπηαίν θαηαλαισηή.
8.
Βνήζεηα ζηελ πξνψζεζε ησλ
εμσηεξηθνχ.

πξντφλησλ ζε αγνξέο ηνπ

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα
Δθηφο απφ ηε ζσζηή ρξήζε ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ε
χπαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκβνιαηαθήο Γεσξγίαο & Θηελνηξνθίαο
ησλ ηξαπεδψλ, ζηεξηδφκελε θαη ειεγρφκελε απφ ην θξάηνο, είλαη ζε
ζέζε, ππφ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, λα ρξεκαηνδνηήζεη ζε
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επαξθή βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα.
Ρν Ππκβνιαηαθφ Ξξφγξακκα θαιχπηεη φιε ηελ παξαγσγηθή,
εθνδηαζηηθή θαη κεηαπνηεηηθή αιπζίδα ηνπ αγξνηηθνχ θαη
θηελνηξνθηθνχ πξντφληνο ππνζηεξίδνληαο ζπληεηαγκέλα ηελ
επσθειή ζπλεξγαζία παξαγσγψλ θαη επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο,
κεηαπνίεζεο θαη δηάζεζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Νη Ρξάπεδεο
ιεηηνπξγνχλ σο ζπληνληζηέο θαη ρξεκαηνδφηεο.
Πηεξίδεη ηελ παξαγσγηθή πξνζπάζεηα, εμαζθαιίδνληαο ζηνπο
Έιιελεο παξαγσγνχο ηελ αλαγθαία ξεπζηφηεηα, ψζηε, φρη κφλν λα
ζπλερίζνπλ λα παξάγνπλ, αιιά κέζα απφ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ
ησλ απαηηνχκελσλ εηζξνψλ ηνπο, λα επηηχρνπλ θαιχηεξεο ηηκέο,
βειηίσζε ησλ φξσλ παξαγσγήο θαη ηειηθά θαιχηεξε πνηφηεηα ζην
παξαγφκελν πξντφλ.
Δμαζθαιίδεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ απαηηνχκελε πξψηε χιε, νχησο
ψζηε λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο πιεξσκέο ηνπο θαη γεληθφηεξα ηηο
ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, αιιά θαη λα είλαη ζπλεπείο ζε
ζπκθσλίεο θαη ξήηξεο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηηο νπνίεο
έρνπλ πξνρσξήζεη.
Γεκηνπξγεί, ζε επίπεδν ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη αγνξψλ, κηα
ζπλαιιαθηηθή θίλεζε ζε φηη αθνξά ηελ αιπζίδα ησλ αγξνηηθψλ
εηζξνψλ (αγξνηηθά εθφδηα, κεραλήκαηα - κηθξνεξγαιεία, δσηθφ
θεθάιαην - ελέξγεηα), ε νπνία ζα δψζεη ζεκαληηθή αλάζα
ξεπζηφηεηαο, ιφγσ ηνπ άκεζνπ ηεο πιεξσκήο φισλ ησλ
ζπληειεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ παξαγσγή ησλ
πξντφλησλ.
Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη νη παξαγσγνί απηνί λα έρνπλ ζπλάςεη
ζπκβφιαηα πψιεζεο (απεπζείαο ή κέζσ Αγξνηηθνχ Ππλεηαηξηζκνχ) κε
εκπνξηθέο θαη κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο. Πηελ Βξαδηιία,
ην 75% ηεο παξαγσγήο πνπιεξηθψλ είλαη κε ζπκβφιαηα, ελψ ζην
Βηεηλάκ 90% ηεο παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ ηεινχλ απφ ην ίδην
θαζεζηψο. Ρα πνζνζηά ηεο παξαγσγήο κε ζπκβφιαηα επίζεο είλαη
αθφκε πςειφηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα εμαγψγηκα αγαζά. Ρν ίδην
ηζρχεη θαη γηα βαζηθά δηαηξνθηθά πξντφληα φπσο ην ζηηάξη θαη ην ξχδη.
Πην Βηεηλάκ ην 40% ηεο παξαγσγήο ξπδηνχ θαιιηεξγείηαη ππφ
θαζεζηψο ζπκβάζεσλ κε εηαηξείεο.
Νη
Ρξάπεδεο
πξνζθέξνπλ πιενλεθηήκαηα ζηνπο
παξαγσγνχο,
παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα θαιιηεξγήζνπλ έρνληαο εμαζθαιίζεη
ηα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη. Ξξνζθέξνπλ ηελ αλαγθαία πίζησζε
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ζηνλ θάζε παξαγσγφ αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηά ηνπ. ια ηα
ρξήκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο είλαη ζηε δηάζεζε
ηνπ παξαγσγνχ αθξηβψο ηελ πεξίνδν πνπ ηα ρξεηάδεηαη, ψζηε λα
εμαζθαιίδεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ηηκέο ζηηο αγνξέο πνπ θάλεη.
Δγθξίλεηαη θεθάιαην θίλεζεο γηα ηελ εμφθιεζε ηεο παξαρζείζαο
χιεο απφ ηνπο παξαγσγνχο. Ν παξαγσγφο, αγνξάδνληαο ηνηο
κεηξεηνίο, κεηψλεη ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο ηνπ, θαη θαζηζηά ηα
πξντφληα ηνπ πην αληαγσληζηηθά. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δελ
απαηηνχληαη ππνζήθεο ζηελ αγξνηηθή γε ή ζε άιια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηνπ παξαγσγνχ.
Ν παξαγσγφο ζα μέξεη, βάζεη ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ επηρείξεζε
(κεηαπνηεηηθή), φηη ε παξαγσγή ηνπ ζα δηαηεζεί ρσξίο πξνβιήκαηα,
ελψ κε ηελ παξάδνζή ηεο, ν παξαγσγφο πιεξψλεηαη ηνηο κεηξεηνίο
ην 100% ηεο αμίαο πνπ παξαδίδεη, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
εγθεθξηκέλνπ απφ πξηλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηεο κεηαπνηεηηθήο
επηρείξεζεο.
Ν παξαγσγφο ζα γλσξίδεη έγθαηξα ην εχξνο ηεο ηηκήο ζηελ νπνία ζα
πνπιήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ, αθνχ ζα αλαθέξεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ
πνπ ζα έρεη ππνγξάςεη κε ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία ζα παξαδψζεη
ηε ζνδεηά ηνπ. Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη ηνπο θαηάιιεινπο
εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο πνπ γλσξίδνπλ ηε δνκή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ησλ ηξαπεδψλ θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο
παξαγσγνχο, ψζηε λα σθειεζνχλ πξαγκαηηθά

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ
ΔΗΛΑΗ ΡΝ ΚΝΛΑΓΗΘΝ ΘΝΚΚΑ
ΞΝ ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΞΟΝΠΦΔΟΔΗ
ΟΔΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΑΚΔΠΑ ΙΝΞΝΗΖΠΗΚΔΠ ΙΠΔΗΠ
ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ!

ΚΔ ΓΛΥΚΝΛΑ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΠΚΦΔΟΝΛ ΘΑΗ ΡΖΛ
ΔΞΑΛΔΘΘΗΛΖΠΖ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΔΞΗΓΗΥΘΝΚΔ
ΛΑ ΘΑΡΑΠΡΔΗ ΜΑΛΑ
Ζ ΔΙΙΑΓΑ ΑΡΑΟΘΖΠ ΘΑΗ ΗΠΣΟΖ!
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Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ΘΑΙΔΗ ΝΙΔΠ
ΡΗΠ ΔΙΙΖΛΗΓΔΠ ΘΑΗ ΡΝΠ ΔΙΙΖΛΔΠ
ΛΑ ΚΑΠ ΑΘΝΙΝΘΖΠΝΛ,
ΛΑ ΠΡΖΟΗΜΝΛ ΡΝ ΝΟΑΚΑ ΚΑΠ ΘΑΗ
ΛΑ ΡΝ ΙΝΞΝΗΖΠΝΚΔ ΝΙΝΗ ΚΑΕΗ!
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΝΛ ΡΝΟΗΠΚΝ
Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είλαη πνηθηιφκνξθε, επεξεάδεη θαη αθνξά
ηφζν ηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ην δεκφζην βίν θαη δχλαηαη λα θαηαζηεί
(αλ θαη είλαη ήδε ζε κεγάιν βαζκφ) ε θχξηα πεγή δεκηνπξγίαο
εζφδσλ, απαζρφιεζεο, αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη βειηίσζεο
ηεο ππνδνκήο ηεο ρψξαο.
Απηφ ζπκβαίλεη
επεηδή ν ηνπξηζκφο είλαη κηα νξηδφληηα
δξαζηεξηφηεηα, πνπ επηδξά ζε πνιινχο θιάδνπο ηεο Νηθνλνκίαο (πρ
εζηίαζε, δηακνλή, δηαζθέδαζε θιπ), ελψ αθνξά πνιιέο δηαθνξεηηθέο
πεξηνρέο ηνπ θνηλσληθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο καο.
Υο εθ ηνχηνπ, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην ΑΔΞ θαη βνεζά ζηε
δηαζπνξά ηνπ Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο ζε δηάθνξεο πεξηθέξεηεο ηεο
Διιάδνο. Δλδεηθηηθά, ε εμέιημε ηνπ 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016 ζε
αξηζκνχο ήηαλ ε παξαθάησ:

Ρα λνχκεξα βέβαηα θνπξάδνπλ, αιιά είλαη ηα κνλαδηθά πνπ δελ
ςεχδνληαη πνηέ, ελψ δίλνπλ πάληνηε ηελ αιεζηλή εηθφλα. Δίλαη
ζεηηθφ ινηπφλ λα γλσξίδνπκε πσο ε δαπάλε αλά δηαλπθηέξεπζε
απμήζεθε ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016 θαηά 0,4% ζηα 69 €, ε κέζε
δηάξθεηα παξακνλήο παξέκεηλε ζηαζεξή ζηηο 7 δηαλπθηεξεχζεηο, ν
αξηζκφο
ησλ
δηαλπθηεξεχζεσλ
απμήζεθε
θαηά
10,4%
δηακνξθνχκελνο ζηηο 213.516 απφ 193.419 ην 2016, νη ηαμηδησηηθέο
εηζπξάμεηο απμήζεθαλ θαηά 10,8% ζηα 14,63 δηο € θαη ν αξηζκφο
ησλ επηζθεπηψλ ήηαλ αλνδηθφο θαηά 7,4%, δηακνξθνχκελνο ζηα
30,16 εθ. άηνκα.
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ζνλ αθνξά ηψξα ηε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΞ ηεο ρψξαο
καο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΠΔΡΔ (Πχλδεζκνο Διιεληθψλ
Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ), θάζε έλα επξψ ηνπξηζηηθνχ εζφδνπ
απμάλεη ην ΑΔΞ θαηά 2,65 €. Δπνκέλσο ε άλνδνο ην 2017 θαηά
1.426.000.000 € σθέιεζε ην ΑΔΞ θαηά 3.778.900.000 €. Κε βάζε
ηνλ πνιιαπιαζηαζηή (2,65), ηα 14,63 δηο € (ηδίξνο 2017) παξήγαγαλ
38,77 δηο € ΑΔΞ, νπφηε ν ηνπξηζκφο ζπλέβαιιε θαηά 21,81% ζην
ΑΔΞ ηνπ 2017 (177,7 δηο €). Ρν 2016 παξήγαγε 35 δηο € ΑΔΞ ή ην
20% πεξίπνπ ηνπ ηφηε ΑΔΞ καο (174,2 δηο €), νπφηε πξνζέθεξε
αξθεηά ζηε ρψξα.
Κε βάζε ηελ Ξαγθφζκηα Ρξάπεδα, ν ηνπξηζηηθφο ηδίξνο ηεο Ηζπαλίαο
ήηαλ 60,6 δηο $ ην 2016, ηεο Γεξκαλίαο 52,1 δηο $, ηεο Γαιιίαο
50,88 δηο $, ηεο Ηηαιίαο 40,37 δηο $, ηεο Ξνξηνγαιίαο 17,2 δηο $, ηεο
Ρνπξθίαο 26,7 δηο $ θαη ηεο Διιάδαο 16,53 δηο $.
Ρν ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνχξγεζε ν Ρνπξηζκφο θαηά ηελ
αηρκή ηνπ 2017 (ηξίην ηξίκελν) εθηηκάηαη ζηηο 630.000 ζέζεηο
εξγαζίαο ή ζην 16,9% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. Δάλ
ζπλππνινγηζηνχλ κε ζπληειεζηή αληίζηνηρν ηνπ ΑΔΞ (2,2% θαηά ην
ΗΝΒΔ ή 2,65% θαηά ην ΘΔΞΔ), ηφηε ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε (άκεζε
θαη έκκεζε) πνπ δεκηνπξγεί ν ηνπξηζκφο αλέξρεηαη ζην εληππσζηαθφ
λνχκεξν απφ 37,2% έσο 44,8% ηνπ ζπλφινπ.
Πχκθσλα ηψξα κε δηεζλείο κειέηεο (M. Bernegger), ηα εμαγσγηθά
έζνδα ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο
Διιάδαο, ππνηηκνχληαη ζεκαληηθά. Ρν γεγνλφο απηφ δελ νθείιεηαη
ζηε ρψξα καο, αιιά ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο
θαηαγξαθήο ηνπ ηδίξνπ απφ ηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ,
εληφο κίαο λνκηζκαηηθήο έλσζεο, κεηά ηελ είζνδν καο ζηελ
Δπξσδψλε (2002).
Ρα έζνδα απηά ππνινγίδνληαη πιένλ κε δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο
πνπ δηεμάγνληαη ζηνπο ηνπξίζηεο, φπνπ εξσηψληαη γηα ηα κέζα έμνδα
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε ρψξα καο, γηα ηηο ηηκέο ησλ
δσκαηίσλ πνπ πιήξσζαλ, γηα ην ρξφλν πνπ δηέκεηλαλ θνθ. Ζ
κέζνδνο απηή (Frontier Travel Survey, FTS) ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο
ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο φπνπ φκσο, ιφγσ πξνβιεκάησλ ζηε
ζηάζκηζε ησλ δεηγκάησλ, δελ απεηθνλίδεη ζσζηά ηε δπλακηθή ηνπ
ηνπξηζκνχ.
Ππγθξίλνληαο ηψξα θαλείο ηα «εμαγσγηθά» έζνδα ηνπ ειιεληθνχ
ηνπξηζκνχ κε άιιεο ρψξεο, ζε ζπλδπαζκφ κε νξηζκέλνπο
εμεηδηθεπκέλνπο
παξάγνληεο, δηαπηζηψλεη
πσο
απμήζεθαλ
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θαηαθφξπθα κεηά ην 2000 θαη ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ
Δπξσδψλε, φπσο ζπλέβε κε ηε λαπηηιία, αθνχ θαη νη δχν ηνκείο είλαη
εληάζεσο θεθαιαίνπ, ην νπνίν ήηαλ πην εχθνιν λα απνθηεζεί
(δάλεηα), θαζψο επίζεο πην θζελφ εληφο ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο.
Δλ ηνχηνηο, ε εμέιημε απηή δελ απεηθνλίδεηαη ζσζηά ζην ηζνδχγην
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ιφγσ ηεο ειαηησκαηηθήο θαηαρψξεζεο ησλ
δηαλπθηεξεχζεσλ, θαηά μελνδνρεηαθέο θαηεγνξίεο. Δηδηθφηεξα, απηφ
πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ κεηά ην έηνο 2000 είλαη ε
ηζρπξή αλάπηπμε ηνπ ζηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ, αθνχ
κφλν απηφο αλαπηχρζεθε, κε ηνπο άιινπο ηνκείο είηε λα είλαη
ζηαηηθνί (4 αζηέξηα), είηε λα κεηψλνληαη (1 έσο 3 αζηέξηα).

Πεκεησηένλ πσο ηα μελνδνρεία ησλ πέληε αζηέξσλ έρνπλ καθξάλ ηε
κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα θαη θεξδνθνξία αλά εξγαδφκελν. Υο εθ
ηνχηνπ, ε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ
ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, νδήγεζε ζηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ
ηδίξνπ ηνπ, παξά ην φηη ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ απφ ην 2000 έσο
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ην 2009 δελ παξνπζίαζε κία αλάινγε άλνδν (ε πηψζε ηνπ ηδίξνπ
αλά άηνκν πνπ ζεκεηψζεθε κεηά ην 2010 νθείιεηαη θπξίσο ζηελ
εζσηεξηθή ππνηίκεζε χςνπο πεξί ην 30%).
Δλ
ηνχηνηο δελ
θαηαγξάθεηαη
ζηηο
ζηαηηζηηθέο,
νη
νπνίεο
επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ζηε ρψξα. Ρν
απνηέιεζκα είλαη λα κελ αμηνινγείηαη ζσζηά ε ζπκβνιή ηνπ
ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΞ, θαζψο επίζεο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδαο, ε νπνία είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε.
Δάλ ππνινγίζνπκε πσο ηα άκεζα έζνδα ηνπ ηνπξηζκνχ ην 2017 ήηαλ
14,63 δηο € θαη ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ καο ηζνδπγίνπ (Δμαγσγέο
- Δηζαγσγέο) ήηαλ 21,4 δηο € ζχκθσλα κε ηελ ΔΙΠΡΑΡ, ηφηε ν
ηνπξηζκφο θάιπςε ην 68% πεξίπνπ ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο.
Θαηά ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην 2017 νη ηαμηδηψηεο πνπ
επηζθέθζεθαλ ηελ παηξίδα καο πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλνιηθά 31.021
ρηι. επηζθέςεηο ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Ν αξηζκφο απηφο είλαη
κεγαιχηεξνο απφ ηε ζπλνιηθή εηζεξρφκελε ηαμηδησηηθή θίλεζε,
θαζψο έλαο ηαμηδηψηεο κπνξεί λα επηζθεθζεί πεξηζζφηεξεο απφ κία
πεξηθέξεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ.
Ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ επηζθέςεσλ, ζε πνζνζηφ 83,9% ηνπ
ζπλφινπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πέληε πεξηθέξεηεο σο εμήο:
Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (7.262 ρηι.), Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ
Αηγαίνπ (5.841 ρηι.), Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο (5.137 ρηι.), Ξεξηθέξεηα
Θξήηεο (4.806 ρηι.) θαη Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ (2.966 ρηι.). Πην
ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ πεξηθεξεηψλ (Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη
Θξάθεο, Ξεινπνλλήζνπ, Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, Γπηηθήο Διιάδαο,
Πηεξεάο Διιάδαο, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Γπηηθήο Καθεδνλίαο)
πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5.008 ρηι. επηζθέςεηο.
ζνλ αθνξά ηελ θξνπαδηέξα, ην 2017 θαηαγξάθεθαλ 3.271 αθίμεηο
θξνπαδηεξφπινησλ (2016: 4.093 αθίμεηο), κε 4.600 ρηι. επηζθέςεηο
επηβαηψλ, έλαληη 5.053 ρηι. επηζθέςεσλ επηβαηψλ ην 2016. Απφ
ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα πξνέθπςε φηη ην 90,5% ησλ επηβαηψλ ήηαλ
δηεξρφκελνη επηζθέπηεο, νη νπνίνη θαηά κέζν φξν πξαγκαηνπνίεζαλ
1,5 ζηάζεηο ζε ειιεληθά ιηκάληα, φζεο θαη ην 2016.
Ρν 2017, νη ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο απφ επηβάηεο θξνπαδηέξαο
κεηψζεθαλ θαηά 6,4% ζε ζχγθξηζε κε ην 2016 θαη αλήιζαλ ζηα 476
εθ. €, εθ ησλ νπνίσλ 48,6 εθ. € ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα
θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία απφ ηελ Έξεπλα Ππλφξσλ, θαζψο αθνξνχλ
ηαμηδηψηεο πνπ αλαρψξεζαλ απφ ηελ Διιάδα (last port), ελψ 427,7
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εθαη. επξψ αληηπξνζσπεχνπλ πξφζζεηα έζνδα πνπ θαηαγξάθνληαη
ζηε ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα.
Ρν θπξηφηεξν ιηκάλη απφ πιεπξάο εηζπξάμεσλ θξνπαδηέξαο είλαη ην
ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά, κε ζπκκεηνρή 46,2% επί ηνπ ζπλφινπ.
Αθνινπζνχλ ην ιηκάλη ηεο Θέξθπξαο θαη ην ιηκάλη ηεο Κπθφλνπ, κε
14,7% θαη 8,8% ησλ εηζπξάμεσλ αληίζηνηρα. Νη επηά ζεκαληηθφηεξνη
ιηκέλεο αθίμεσο θξνπαδηεξφπινησλ θαιχπηνπλ ην 92,0% ησλ
ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ απφ θξνπαδηέξεο θαη ην 88,3% ησλ
ζπλνιηθψλ επηζθέςεσλ επηβαηψλ.
Νη ζπλνιηθέο δηαλπθηεξεχζεηο εθηφο θξνπαδηεξφπινησλ απμήζεθαλ
θαηά 13,2% θαη δηακνξθψζεθαλ ζηηο 4.611 ρηι. δηαλπθηεξεχζεηο,
ελψ νη ζπλνιηθνί επηβάηεο θξνπαδηέξαο γηα ηελ επηζθνπνχκελε
πεξίνδν εθηηκψληαη ζε 3.055 ρηι., παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 9,9%
ζε ζχγθξηζε κε ην 2016, γεγνλφο πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηε
δηακφξθσζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηελ θξνπαδηέξα.
Ππλεπψο, ν ηνπξηζκφο απνηειεί «θεθάιαην» θαη κία απφ ηηο βαξηέο
βηνκεραλίεο ηεο Ξαηξίδαο καο, εθφζνλ βνεζά ζηελ αλάπηπμε φιεο
ηεο πεξηθέξεηαο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ πνιινχο θιάδνπο ηεο
Διιεληθήο Νηθνλνκίαο. Υο εθ ηνχηνπ, ν ηνπξηζκφο είλαη έλαο ηνκέαο
πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη γη’ απηφ απαηηείηαη εζληθφο
ζρεδηαζκφο πνπ λα πεξηιακβάλεη ζηνρεπφκελεο δξάζεηο, ψζηε ε
Διιάδα λα θαηαζηεί ειθπζηηθφ θαη νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ,
πνπ ζα είλαη ηθαλφ λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο αηρκήο.
Ν ζρεδηαζκφο θαηάιιεισλ, απνδνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ
δξάζεσλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην πξνθίι ησλ
ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα θαη ζηελ πξνζπάζεηα
αμηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο θαη ησλ παξαδφζεσλ. Κφλν
έηζη ζα είλαη εθηθηή ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζθεπηφκελσλ θαη
απαηηεηηθψλ ηνπξηζηψλ, ε εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο επίζθεςεο
θαη ε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο
θαη ηεο θνηλσλίαο.

Ρν πξνθίι ησλ ηνπξηζηώλ
πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα
ζνλ αθνξά ηελ εζληθφηεηα ησλ εηζεξρνκέλσλ ηνπξηζηψλ, ζρεδφλ νη
κηζνί είλαη Γεξκαλνί θαη Άγγινη, ελψ αθνινπζνχλ νη ππφινηπεο ρψξεο
πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα. Αλαθνξηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο
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επίζθεςεο, ζχκθσλα κε παιαηφηεξα ζηνηρεία ηνπ ΠΔΡΔ, ην 81% ησλ
εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ επηζθέπηεηαη ηελ Διιάδα γηα ηνλ ήιην, ηε
ζάιαζζα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε ζξεζθεία. Δπηπιένλ, ην 75% ησλ
Άγγισλ θαη ησλ Βέιγσλ επηζθέπηεηαη ηελ Διιάδα θαη γηα
γαζηξνλνκηθνχο ζθνπνχο, δειαδή γηα λα δνθηκάζνπλ ηελ ειιεληθή
θνπδίλα, ελψ ην 66% ησλ Οψζσλ ελδηαθέξεηαη επηπξνζζέησο θαη γηα
ην θπζηθφ θάιινο θαη ηα αμηνζέαηα.

Πρεηηθά κε ηε δηακνλή ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα, ε πιεηνςεθία
κέλεη γηα πεξίπνπ 1 εβδνκάδα. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη Γεξκαλνί, νη
Άγγινη θαη νη Οψζνη, ησλ νπνίσλ ε κέζε δηακνλή θπκαίλεηαη απφ 10
έσο 12 κέξεο.
Δμεηάδνληαο ην νηθνλνκηθφ πξνθίι ησλ ηνπξηζηψλ, ην 80% αλήθεη
ζηε κεζαία θαη αλψηεξε εηζνδεκαηηθή ηάμε. ζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο
αλά ρψξα πξνέιεπζεο, είλαη θπζηθά αλάινγεο ηνπ αξηζκνχ ησλ
επηζθεπηψλ, νπφηε πξνεγείηαη ε Γεξκαλία θαη αθνινπζεί ε Γαιιία.
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Πε ζρέζε κε ηε κέζε δαπάλε αλά ηνπξίζηα ην 2017, ελδεηθηηθά νη
Απζηξαινί πξνεγνχληαη κε 1.218 €, αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο
Ακεξηθαλνχο κε 941 € θαη ηνπο Θαλαδνχο κε 903 €, ελψ πςειά παξά ηελ
ππνηίκεζε ηνπ ξνπβιίνπ ήηαλ νη Οψζνη κε 710 €, φηαλ νη Γεξκαλνί
μφδεςαλ 689 € θαη νη Βξεηαλνί 688 €.

Ρν πξνθίι ησλ Οώζσλ ηνπξηζηώλ
πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα
Ζ Διιάδα βξηζθφηαλ έσο πξφζθαηα ζηελ 5ε ζέζε ζηε ιίζηα ησλ
πξνηηκήζεσλ ησλ Οψζσλ ηνπξηζηψλ γηα δηαθνπέο, πίζσ απφ ηελ
Ρνπξθία, ηελ Αίγππην, ηελ Ρατιάλδε θαη ηελ Ηζπαλία. Ν θπξηφηεξνο
ιφγνο είλαη πσο απηέο νη ρψξεο, αλ θαη αιιφζξεζθεο θαη «ερζξηθέο»
γηα ηνπο Οψζνπο (εηδηθά ε Ρνπξθία θαη ε Αίγππηνο), έρνπλ
απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο έθδνζεο βίδαο, θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ
ηνπξηζηηθψλ ηνπο πξντφλησλ θαη ειθπζηηθά – νηθνλνκηθά παθέηα
δηαθνπψλ.
πνινγίδεηαη πσο ην 20% ησλ Οψζσλ ηνπξηζηψλ πξνηηκά ηελ ρψξα
καο γηα δηαθνπέο. Ρν 74% απφ απηνχο, επηζθέπηεηαη ηελ Διιάδα κε
θχξην ζθνπφ ηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ θαη ην παθέην «ήιηνο –
ζάιαζζα», ην 52% ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηνλ πνιηηηζηηθφ –
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αξραηνινγηθφ ηνπξηζκφ, ελψ ην 71% επηζθέπηεηαη ηε ρψξα θαη γηα
ηνλ ζξεζθεπηηθφ – πξνζθπλεκαηηθφ ηνπξηζκφ. Γη’ απηφ ην ιφγν,
πνιινί Οψζνη ηνπξίζηεο πξνηηκνχλ ηνπξηζηηθά παθέηα πνπ
πεξηιακβάλνπλ επηζθέςεηο ζηα Κεηέσξα, ηελ Ξάηκν θαη ην Άγην
ξνο.
Ππλεπψο, νη Οψζνη ηνπξίζηεο πξνηηκνχλ ηελ Διιάδα φρη κφλν γηα ηελ
ζάιαζζα, ηνλ ήιην θαη ηνλ πνιηηηζκφ, αιιά θαη ιφγσ ησλ θνηλψλ
νκφδνμσλ ζξεζθεπηηθψλ δεζκψλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ησλ Οψζσλ ηνπξηζηψλ, ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία είλαη κεηαμχ 18-35 εηψλ θαη απηνί ζπλήζσο
επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα κφλν γηα κηα θνξά. Αμίδεη φκσο λα
ζεκεησζεί πσο ππάξρεη θαη έλα πνζνζηφ 27% πνπ επηζθέπηεηαη ηελ
ρψξα γηα δηαθνπέο θάζε 2-3 ρξφληα θαη έλα πνζνζηφ 18% πνπ καο
επηζθέπηεηαη θάζε ρξφλν.
Αλαθνξηθά κε ηε δηακνλή θαη ηε δαπάλε ρξεκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν
ησλ δηαθνπψλ, νη Οψζνη ηνπξίζηεο δειψλνπλ πνιχ πην πξφζπκνη λα
δαπαλήζνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηελ Διιάδα, παξά ζε
αιιφζξεζθεο ρψξεο, φπσο ε Αίγππηνο θαη ε Ρνπξθία.
Ζ κέζε δηακνλή ησλ Οψζσλ ηνπξηζηψλ ζηελ ρψξα θηάλεη ηηο 10
εκέξεο θαη ζχκθσλα κε παιαηφηεξα ζηνηρεία ηνπ ΠΔΡΔ, ππνινγίδεηαη
πσο ην 57% δαπαλά εκεξεζίσο 100-200€ γηα δηακνλή, δηαηξνθή,
δηαζθέδαζε θαη κεηαθνξά. Ρν ππφινηπν 43% ησλ Οψζσλ ηνπξηζηψλ
δαπαλά πνιιά πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, θηάλνληαο ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο αθφκα θαη ηα 1.000€ - 2.000€ / εκέξα.

Ξξνηάζεηο γηα ην γεληθό Ρνπξηζκό
Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηνλ Γεληθφ Ρνπξηζκφ είλαη
εμεηδηθεπκέλα κέηξα, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ
θαη ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ηνπξηζηψλ,
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ απαηηεηηθψλ ηνπξηζηψλ θαη ηελ
επίηεπμε θεξδνθφξσλ επελδχζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο
ρψξαο.
Ρα βαζηθά κέηξα ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηνλ γεληθό
ηνπξηζκό είλαη ηα εμήο:
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1.
Ππλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο γηα
ηελ θαηαγξαθή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ ζεκείσλ ηνπξηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο θάζε πεξηνρήο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα θαηαξηηζηνχλ
ζρέδηα θαη νινθιεξσκέλα ζηξαηεγηθά πιάλα γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ
αλάδεημε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θάιινπο, ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ ζεκείσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο αλά
πεξηθέξεηα.
2.
Δζληθφ ζρέδην θαη κέηξα γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο
πεξηφδνπ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε πξνζέιθπζε λέσλ ηνπξηζηψλ θαη ε
Διιάδα λα κελ απνηειεί κφλν ζεξηλφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, γηα ην
παθέην «ήιηνο – ζάιαζζα». Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ κπνξεί λα
έρεη ηνπξηζκφ φιν ηνλ ρξφλν θαη φρη κφλν ηελ πεξίνδν Καΐνπ –
Νθησβξίνπ. Ρν παθέην «ήιηνο – ζάιαζζα», αλ θαη επηηπρεκέλν,
θαζηζηά ηνλ ηνπξηζκφ επνρηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη έρεη σο
επαθφινπζα ηελ επνρηαθή εξγαζία, ηελ επνρηαθή απαζρφιεζε θαη ην
επνρηαθφ πξνζσπηθφ, πνπ θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν βξίζθεηαη ζε
αρξεζηία. Ζ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ψζηε ε ρψξα λα έρεη ηνπξηζκφ
φινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο, λα αλαπηπρζνχλ ηνπξηζηηθά θαη λα
έρνπλ θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα πνιιέο πεξηνρέο θαη νη εξγαδφκελνη
ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ εηζφδεκα θαη απαζρφιεζε φιν
ηνλ ρξφλν.
3.
Ππλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο (π.ρ. ΠΓΝΔ, γεηνλνκηθή
ππεξεζία) γηα ηε ζέζπηζε απζηεξψλ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο θαη
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, πνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πιεξνχλ φιεο νη
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.
Έηζη, ζα παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο ηνπξίζηεο πνηνηηθέο ππεξεζίεο,
πνηνηηθά πξντφληα θαη ζα εμαιεηθζνχλ θαηλφκελα αηζρξνθέξδεηαο θαη
εμαπάηεζεο.
4.
Ππρλνί έιεγρνη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε
απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ζεζπηζκέλσλ θξηηεξίσλ απφ ηηο ηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο θαη λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία αξλεηηθήο εηθφλαο γηα
ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ.
5.
Έκθαζε φρη κφλν ζηνλ νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ θαη ζηα νκαδηθά
παθέηα ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ (tour operators), αιιά θαη
ζηνπο κεκνλσκέλνπο ηνπξίζηεο, κε παξνρή ειθπζηηθψλ ηνπξηζηηθψλ
παθέησλ, πξνζθνξψλ θαη εθπηψζεσλ ζηε δηακνλή θαη ηε δηαηξνθή.
Ζ πξνζέιθπζε κεκνλσκέλσλ ηνπξηζηψλ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή,
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θαζψο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΠΔΡΔ, ην 66% ησλ εηήζησλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ πξνέξρεηαη απφ κεκνλσκέλνπο ηνπξίζηεο.
6.
Ξξνβνιή ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ σο έλα νινθιεξσκέλν,
ειθπζηηθφ θαη πνηνηηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ.
7.
Ξξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο Διιάδαο σο ηνπξηζηηθνχ
πξννξηζκνχ γηα φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ θαη φρη κφλν γηα ζεξηλέο
δηαθνπέο.
8.
Θαηάξηηζε νινθιεξσκέλνπ θαη ζηαζεξνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ
πξνψζεζεο ηεο Διιάδαο (σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ) θαη ησλ
ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ, θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Έκθαζε ζε εληαηηθέο θαη αιιεινθαιππηφκελεο
δξάζεηο, φπσο δηαδηθηπαθή πξνβνιή, δηαθεκίζεηο (ηειενπηηθέο,
έληππεο), εθδειψζεηο, δεκνζηφηεηα (ξεπνξηάδ) γηα ηα ειιεληθά
πξντφληα θαη ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ.
9.
Ππζηεκαηηθή θαη εληαηηθή πξνβνιή / πξνψζεζε ηεο Διιάδαο
σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ζε λέεο, ξαγδαίσο αλαπηπζζφκελεο
αγνξέο, φπσο ε Οσζία θαη ε Θίλα.
10. Δηδηθή κεηαρείξηζε, παξνρή εηδηθψλ πξνλνκίσλ θαη θηλήηξσλ
ζηνπο Οψζνπο ηνπξίζηεο/ Γηα παξάδεηγκα, έθπησζε 15% ζηε
δηακνλή, δηαηξνθή θαη δηαζθέδαζε ζε φινπο ηνπο Οψζνπο ηνπξίζηεο
πνπ επηζθέπηνληαη γηα πξψηε θνξά ηελ Διιάδα θαη κφληκε έθπησζε
20% γηα φιεο ηηο ππφινηπεο θνξέο πνπ έξζνπλ μαλά δηαθνπέο ζηελ
ρψξα, κε απιή επίδεημε ηνπ δηαβαηεξίνπ ή κηαο εηδηθήο θάξηαο πνπ
ζα εθδίδεηαη ζηα αεξνδξφκηα θαη ζηα ιηκάληα.
11. Ίδξπζε πεξηζζνηέξσλ visa centers ζηε Οσζία, φρη κφλν ζηε
Κφζρα, αιιά αθφκα θαη ζε δπζπξφζηηεο πεξηνρέο, θνληά ζηα Νπξάιηα
ξε, πνπ είλαη απφ ηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζην
εζσηεξηθφ ηεο Οσζίαο θαη νη θάηνηθνη δηαθξίλνληαη γηα ην πςειφ
εηζνδεκαηηθφ επίπεδν θαη ηε δεηλφηεηά ηνπο ζηα ηαμίδηα. Θάζε ρξφλν,
απφ ηνλ Κάξηην - Απξίιην, ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε γηα βίδα απφ
Οψζνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζπκνχλ λα επηζθεθζνχλ ηε ρψξα καο γηα
δηαθνπέο. Υζηφζν, ηα ιηγνζηά visa centers, πνπ βξίζθνληαη θπξίσο
ζηε Κφζρα, δελ επαξθνχλ, κε απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκφ
αηειείσησλ νπξψλ αλακνλήο θαη ηαιαηπσξία. Ζ δεκηνπξγία visa
centers ζε άιιεο πεξηνρέο, εθηφο Κφζραο, αθελφο ζα απνζπκθνξήζεη
ηελ θαηάζηαζε θαη αθεηέξνπ ζα παξάζρεη θίλεηξα θαη ζα δηεπθνιχλεη
πνιινχο Οψζνπο πνπ επηζπκνχλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα γηα
δηαθνπέο.
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12. Γηπιαζηαζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα visa centers ηεο Οσζίαο,
εηδηθά ηηο πεξηφδνπο απμεκέλεο δήηεζεο. πνινγίδεηαη πσο απηή ηε
ζηηγκή, ην πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη ηα ειιεληθά visa centers ηεο
Οσζίαο, δελ μεπεξλά ηα 150 άηνκα, ηα νπνία είλαη ππάιιεινη ησλ
ειιεληθψλ πξνμελείσλ ηεο Οσζίαο. Απηφο ν αξηζκφο δελ επαξθεί γηα
λα ειέγμεη ηηο ρηιηάδεο αηηήζεηο θαη λα ρνξεγήζεη εγθαίξσο visa.
Ππλεπψο, αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζεκαίλεη αχμεζε ησλ
ρνξεγήζεσλ βίδαο, πνπ αληίζηνηρα ζπλεπάγεηαη αχμεζε ησλ Οψζσλ
ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα.
13. Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο βίδαο γηα ηνπο Οψζνπο
πνιίηεο, ψζηε ε εμππεξέηεζε λα είλαη ηαρχηαηε θαη λα κελ μεπεξλά
ζπλνιηθά ηηο 5 εξγάζηκεο εκέξεο, ελ αληηζέζεη κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα
ησλ 5 εβδνκάδσλ πνπ ηζρχεη ζήκεξα. Βάζεη ησλ αηηήζεσλ πνπ
γίλνληαη θάζε ρξφλν ζηε Οσζία, ππνινγίδεηαη πσο θαζεκεξηλά πξέπεη
λα ρνξεγνχληαη – ην ειάρηζην – 10.000 visas. Υζηφζν, ε
γξαθεηνθξαηία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, θαζηζηά
δπλαηή ηε ρνξήγεζε κφλν 1.000 visas θαζεκεξηλά. Απηφ έρεη ζαλ
απνηέιεζκα, νη Οψζνη ηνπξίζηεο λα πξνηηκνχλ ηελ Ρνπξθία θαη ηελ
Αίγππην, γηαηί ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο βίδαο είλαη ηαρχηεξε. Ρν
απνηέιεζκα φκσο είλαη λα ράλνληαη πνιχηηκα έζνδα γηα ην Διιεληθφ
θξάηνο.
14. Απηφκαηε θαη κφληκε ρνξήγεζε «Visa Schengen» γηα φινπο
ηνπο Οψζνπο ηνπξίζηεο θαη φρη κφλν, πνπ αγνξάδνπλ παξαζεξηζηηθή
θαηνηθία ζηελ Διιάδα.
15. Ππλεξγαζία ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο κε ηνπο ηαμηδησηηθνχο
πξάθηνξεο (tour operators), γηα λα απμεζνχλ ηα πξνγξάκκαηα γηα
ηελ Διιάδα θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νηθνλνκηθά – ειθπζηηθά παθέηα
δηαθνπψλ.
16. Γεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλαβάζκηζεο θαη
αλάπηπμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ.
17. Σνξήγεζε θξαηηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε
ησλ ππαξρφλησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ.
18. Φνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο ζε φινπο ηνπο ηδηνθηήηεο
ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, ψζηε λα κελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα νχηε κία
ηνπξηζηηθή επηρείξεζε πνπ δελ ζα ιεηηνπξγεί.
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19. Έκθαζε ζηηο επελδχζεηο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη ζηα πςειήο
πνηφηεηαο projects. Γηαδηθαζία Fast Track γηα ηηο κεγάιεο επελδχζεηο
θαη νπζηαζηηθή κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο γηα ην ζχλνιν ησλ
επελδχζεσλ.
20. Δηζαγσγή ελφο απινχ, ζηαζεξνχ θαη ειθπζηηθνχ θνξνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο, πνπ ζα παξακείλεη ακεηάβιεην ζηηο βαζηθέο ηνπ
ξπζκίζεηο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα, ψζηε λα εληζρπζνχλ νη
επελδχζεηο ζην ηνπξηζκφ.
21. Ξαξνρή επηπιένλ θηλήηξσλ γηα ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ
επελδχζεσλ θαη δεκηνπξγία πνηνηηθψλ θαηαιπκάησλ, μελνδνρείσλ
πνιπηειείαο, πνηνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηνπξηζηηθψλ
θαηνηθηψλ.
22. Φνξναπαιιαγή γηα 5 έηε ζε φζνπο επελδχζνπλ ζηνλ ηνπξηζκφ,
ηδξχνληαο κηα λέα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε.
23. Απαγφξεπζε ρξήζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ σο θέληξα
θηινμελίαο παξάηππσλ κεηαλαζηψλ (Hot Spots). Δθθέλσζε φισλ
ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ηεο ρψξαο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Hot
Spots θαη ρνξήγεζε θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο –
επηρεηξεκαηίεο, γηα λα αλαθαηλίζνπλ ηα θαηαιχκαηα θαη λα ηα
ιεηηνπξγήζνπλ μαλά σο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, πξνζθέξνληαο
νηθνλνκηθά ηνπξηζηηθά παθέηα δηαθνπψλ ζηνπο εηζεξρφκελνπο
ηνπξίζηεο.
24. πνρξεσηηθή ζηειέρσζε φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ κε
εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν λα κηιά – εθηφο ησλ άιισλ
μέλσλ γισζζψλ – ξσζηθά θαη λα γλσξίδεη ηε ξσζηθή θνπιηνχξα. Νη
εηζεξρφκελνη Οψζνη ηνπξίζηεο απμάλνληαλ ζηαζεξά ζε εηήζηα βάζε
έσο ην 2014 φπνπ επηβιήζεθαλ θπξψζεηο. Ζ χπαξμε ινηπφλ
πξνζσπηθνχ πνπ ζα κηιά ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα ζα βνεζήζεη
ψζηε λα απμεζνχλ μαλά, θαζψο επίζεο λα αηζζαλζνχλ νη ηνπξίζηεο
νηθεία, άλεηα θαη θηιφμελα. Δπηπιένλ, ζα ζρεκαηίζνπλ ζεηηθή εηθφλα
γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ θαη έηζη, αλακέλεηαη λα θιηκαθσζεί ε
δήηεζε – πξνηίκεζε γηα ηε ρψξα.
25. πνρξεσηηθή εηήζηα εθπαίδεπζε (ζεκηλάξηα) φισλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ψζηε ην πξνζσπηθφ πνπ
ζηειερψλεη ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν
θαη θαηαξηηζκέλν.

97

26. Δθαξκνγή εηδηθνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο θαη κείσζε θαηά
50% ησλ ζπληειεζηψλ ΦΞΑ γηα φια ηα ειιεληθά λεζηά, φπσο ηζρχεη
αληίζηνηρα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα παξάδεηγκα ζηελ Ξνξηνγαιία (Καδέξα θαη Αδφξεο), ζηε Γεξκαλία
(Διηγνιάλδε) θαη ηε Γαιιία (Θνξζηθή).
27. Απειεπζέξσζε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο
θξνπαδηέξαο.
28. Κείσζε ηνπ ΦΞΑ ζην 10% γηα ην ζπλνιηθφ εμαγφκελν
ηνπξηζηηθφ παθέην.
29. Αδεηνδφηεζε φισλ ησλ ιηκαληψλ ηεο ρψξαο θαη ρξεκαηνδφηεζε
έξγσλ ππνδνκήο.
30. Γεκηνπξγία πξνβιεηψλ γηα θξνπαδηεξφπινηα ζηα ιηκάληα φισλ
ησλ λεζηψλ ηεο ρψξαο.
31. Γηεπθφιπλζε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθάθε αλαςπρήο, κε
ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ κε καξίλεο ζε φια ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο, φπνπ
ζα ππάξρνπλ παξάιιεια επηζθεπαζηηθέο ππνδνκέο θαη δπλαηφηεηα
κφληκνπ ειιηκεληζκνχ. Γεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ θαηαθπγίσλ ζε φια
ηα ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζεκεία θαη θπζηθνχ θάινπο ρψξνπο
ειιηκεληζκνχ, κε ζηαζκνχο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκνπ θαη ηξνθίκσλ,
λεξνχ, αληαιιαθηηθψλ.
32. Δπηδνηήζεηο δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ πιαηθφξκσλ ηχπνπ
AIRBNB θαη BOOKING.COM απφ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
33. Ππλεξγαζία ηνπ δεκνζίνπ κε ηδηψηεο γηα ηελ ίδξπζε ηνπξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ, εμεηδηθεπκέλσλ γηα ηελ Διιάδα.
Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ
Ρα ηειεπηαία ρξφληα, παξάιιεια κε ηνλ καδηθφ - παξαζεξηζηηθφ
ηνπξηζκφ, αλαπηχρζεθαλ θαη λέεο κνξθέο, ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ,
γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζθνπνί θαη νη αλάγθεο ησλ πην απαηηεηηθψλ
ηνπξηζηψλ, πνπ αλαδεηνχζαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην παθέην «ήιηνο
– ζάιαζζα».
Νη θπξηφηεξεο θαη
ηνπξηζκνχ, είλαη:

επξέσο

δηαδεδνκέλεο

κνξθέο

ελαιιαθηηθνχ

1. Ξνιηηηζηηθφο θαη αξραηνινγηθφο ηνπξηζκφο
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2. Θξεζθεπηηθφο – πξνζθπλεκαηηθφο ηνπξηζκφο
3. Ρνπξηζκφο πγείαο θαη επεμίαο
4. Αγξνηηθφο ηνπξηζκφο (Αγξνηνπξηζκφο)
5. Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο
6. Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο
7. Νηλνηνπξηζκφο
8. Νηθνηνπξηζκφο
9. Νξεηλφο θαη ρηνλνδξνκηθφο ηνπξηζκφο
10. Δθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο
Ππλήζσο, νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά
πξνο ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. Υζηφζν, ζηαδηαθά αξρίδνπλ λα γίλνληαη
αλεμάξηεηνο θαη απηφλνκνο πφινο έιμεο ηνπξηζηψλ, νη νπνίνη δελ
απνδεηνχλ απιά ηελ αλάπαπζε θαη ηελ αλαςπρή, αιιά επηζπκνχλ λα
έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην
ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
Ζ Διιάδα απνηειεί κηα πξνηθηζκέλε ρψξα, πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη
φιεο ηηο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ξαξάιιεια, ε αλάπηπμε
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα
επσθειήο γηα ηελ ρψξα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα «αληη-επνρηθέο»
κνξθέο ηνπξηζκνχ, πνπ αλαπηχζζνληαη θαη εθηφο ηνπξηζηηθψλ
ζέξεηξσλ. Γειαδή κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ φιεο ηηο επνρέο ηνπ
έηνπο, ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Υζηφζν, απαηηείηαη
νινθιεξσκέλνο
εζληθφο ζρεδηαζκφο, πνπ λα
πεξηιακβάλεη
ζηνρεπφκελα κέηξα θαη δξάζεηο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν
φιεο νη επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ.

Ξξνηάζεηο γηα
ηνλ πνιηηηζηηθό – αξραηνινγηθό ηνπξηζκό
O πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο έρεη ζην επίθεληξν ην ελδηαθέξνλ γηα ηα
πνιηηηζηηθά
κλεκεία
ηεο
ρψξαο
θαη
πεξηιακβάλεη
επηζθέςεηο/πεξηεγήζεηο ζηα πνιηηηζηηθά κλεκεία θαη ηνπο πφξνπο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, φπσο αξραηνινγηθνί ρψξνη, κλεκεία,
παξαδνζηαθνί
νηθηζκνί
θαη
κνπζεία.
Δπηπιένλ,
κπνξεί
λα
πεξηιακβάλεη επηζθέςεηο ζε πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη
παξαθνινχζεζε ή/θαη ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο (π.ρ.
κνπζηθέο, ζεαηξηθέο, ρνξεπηηθέο εθδειψζεηο). Αλακθίβνια ν
πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή κνξθή
ηνπξηζκνχ θαη απνηειεί θχξην ηνπξηζηηθφ ζθνπφ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
ηνπξηζηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν.
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Δηδηθφηεξα, ε Διιάδα απνηειεί πφιν έιμεο γηα εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο
πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ, θαζψο ζπλδπάδεη
αξραηνινγηθφ πινχην, αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ, θαηάινηπα ηνπ
βπδαληηλνχ / κεζαησληθνχ πνιηηηζκνχ θαη λενειιεληθφ πνιηηηζκφ.
Ππλεπψο, απφ απηή ηελ άπνςε, ε Διιάδα έρεη έλα ζεκαληηθφ
ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ.
Υζηφζν, φπσο θαίλεηαη απφ ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία, απηφ ην
ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα δελ έρεη αμηνπνηεζεί πιήξσο.
Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ επηζθεςηκφηεηαο ησλ
κεγαιχηεξσλ κνπζείσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ,
δηαπηζηψλεηαη φηη, ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηα
ειιεληθά κνπζεία θαη ηνπο ειιεληθνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο
ππνιείπνληαη θαηά πνιχ απηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηνπο αληίζηνηρνπο
ρψξνπο ζην εμσηεξηθφ. Κηα ζεκαληηθή αηηία γη’ απηφ πηζαλφλ λα είλαη
ε πζηέξεζε ηεο Διιάδαο ζηνλ άμνλα ησλ ππνδνκψλ.
Υο εθ ηνχηνπ, φιεο νη πξνηάζεηο – κέηξα πνπ αθνινπζνχλ γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, απαηηνχλ ηελ αγαζηή
ζπλεξγαζία ηνπ πνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ, κε ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ,
αιιά θαη κε δηάθνξα άιια πνπξγεία, φπσο ην πνπξγείν πνδνκψλ,
Ππγθνηλσληψλ θαη Κεηαθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί έλα
νινθιεξσκέλν θαη ζηαζεξφ εζληθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα.
Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηνλ πνιηηηζηηθό –
αξραηνινγηθό ηνπξηζκό είλαη νη εμήο:
1.
Ππλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο γηα
ηελ θαηαγξαθή ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ κλεκείσλ, ησλ
κνπζείσλ θαη ησλ ζεκείσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θάζε
πεξηνρήο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα θαηαξηηζηνχλ ζρέδηα θαη
νινθιεξσκέλα ζηξαηεγηθά πιάλα γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάδεημε
θαη ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ζεκείσλ αλά πεξηθέξεηα.
2.
Γεκηνπξγία
πνιπζέιηδσλ
ελεκεξσηηθψλ
θπιιαδίσλ,
κεηαθξαζκέλσλ ζηα αγγιηθά, ζηα ξσζηθά θαη ζηα θηλέδηθα, φπνπ ζα
αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά θαη κε θσηνγξαθίεο φια ηα ζεκεία
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο αλά πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. Απηά ηα
θπιιάδηα κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη ζηνπο εηζεξρφκελνπο ηνπξίζηεο
ζηα αεξνδξφκηα, ζηα ιηκάληα, αιιά θαη απφ ηνπο ηαμηδησηηθνχο
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πξάθηνξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηνπο νπνίνπο ην ειιεληθφ θξάηνο
επηβάιιεηαη λα ζπλεξγάδεηαη.
3.
Ξξνβνιή ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ, σο ηνλ ηδαληθφ πξννξηζκφ
γηα πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ. Γη’ απηφ ην ζθνπφ απαηηείηαη θαηάξηηζε
νινθιεξσκέλνπ θαη ζηαζεξνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πξνψζεζεο ηεο
Διιάδαο θαη ησλ ειιεληθψλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ,
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζε εληαηηθέο
δξάζεηο, φπσο δηαδηθηπαθή πξνβνιή, δηαθεκίζεηο (ηειενπηηθέο,
έληππεο), εθδειψζεηο, ξεπνξηάδ γηα ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη
ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ.
4.
Έθπησζε 10% ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ησλ κνπζείσλ θαη ησλ
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ γηα φινπο ηνπο εηζεξρφκελνπο ηνπξίζηεο, θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο «ρακειήο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ» ηνπ έηνπο
(Λνέκβξηνο – Απξίιηνο).
5.
Γεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλαβάζκηζεο θαη
αλάπηπμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο.
6.
Πρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο αλαβάζκηζεο ησλ
πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ησλ
κνπζείσλ ηεο ρψξαο. Δπηβνιή θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, πνπ ζα
πξνβιέπεη ππνρξεσηηθή θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη ζέζπηζε σξαξίνπ,
ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επίζθεςε θαη ε μελάγεζε ησλ ηνπξηζηψλ.
Ρα πεξηζζφηεξα κνπζεία θαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ζπλήζσο είλαη
αλνηρηνί γηα ην θνηλφ κέρξη ηηο 2 ην κεζεκέξη θαη ζπρλά δελ
ιεηηνπξγνχλ φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Απηφο ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο φκσο δελ εμππεξεηεί ηνπο ηνπξίζηεο, κε απνηέιεζκα λα
ράλνληαη πνιχηηκα έζνδα απφ ηα εηζηηήξηα. Δπηβάιιεηαη ινηπφλ φια
ηα κνπζεία θαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη λα έρνπλ ζπλερέο σξάξην θαη
λα παξακέλνπλ αλνηρηνί κέρξη ηηο πξψηεο βξαδηλέο ψξεο.
7.
Ππλεξγαζία κε ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ (ρνξεπηηθψλ, κνπζηθψλ, ζεαηξηθψλ),
πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πφιν έιμεο ησλ ηνπξηζηψλ, θαζψο θαη
ζηνηρείν ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
8.
πνρξεσηηθή ζηειέρσζε φισλ ησλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ ηεο
ρψξαο (κνπζεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη, πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί) κε
εηδηθά εθπαηδεπκέλν θαη άξηηα θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, φπσο
μελαγνί, αξραηνιφγνη θαη ηζηνξηθνί, ην νπνίν λα κηιά – εθηφο ησλ
άιισλ μέλσλ γισζζψλ – ξσζηθά, ψζηε νη Οψζνη ηνπξίζηεο λα
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μελαγνχληαη ζηα πνιηηηζηηθά κλεκεία θαη ζηα κνπζεία ζηελ κεηξηθή
ηνπο γιψζζα.
9.
Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα πξνβιεζνχλ ηα
κνπζεία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηα ζεκεία πνιηηηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ θαη νη επηζθέπηεο λα
κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα απηά, πξηλ απφ
ηελ επίζθεςή ηνπο ζηελ Διιάδα. Γηα παξάδεηγκα, φιεο νη Ξεξηθέξεηεο
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο
ηνπο πιεξνθνξίεο, ζηελ ειιεληθή, ηελ αγγιηθή θαη ηε ξσζηθή
γιψζζα, γηα ηα ζεκεία θαη γηα ηηο εθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Δπίζεο, ππνρξεσηηθή
δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ γηα φια ηα κνπζεία ηεο ρψξαο, φπνπ ζα
ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθίεο ησλ εθζεκάησλ, θαζψο θαη
δεκηνπξγία «ςεθηαθψλ κνπζείσλ», ψζηε λα κπνξεί ν επηζθέπηεο λα
«πεξηεγεζεί» ζε απηά εηθνληθά – ςεθηαθά.
10. Γηεπθφιπλζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ κνπζείσλ, ησλ
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ. Γηα ηνπο
εηζεξρφκελνπο ηνπξίζηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα, ε πξνζέγγηζε
ζε ζεκεία πνιηηηζηηθνχ – αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο (εληφο θαη
εθηφο Αηηηθήο) ζπλήζσο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη πεξίπινθε. Γη’
απηφ, είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε ζρεηηθψλ κέηξσλ, ζε ζπλεξγαζία κε
ην πνπξγείν Κεηαθνξψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε δεκηνπξγία
αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ (αθεηεξία απφ ην
θέληξν ηεο Αζήλαο), πνπ ζα εθηεινχλ θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα πξνο
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία, φπσο ε Αξραία Δπίδαπξνο, νη
Γειθνί, νη Κπθήλεο, ε Βεξγίλα, ην Γίνλ θ.ιπ.
11. Ρνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αλαζθαθψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο
ζπληήξεζεο ησλ αξραηνηήησλ. Νη ηνπξίζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα
πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ, επηζπκνχλ – κεηαμχ άιισλ – λα έρνπλ θαη
ελεξγή ζπκκεηνρή ζε νξηζκέλεο δξάζεηο. Πηελ πεξίπησζε ηεο
Διιάδαο, απηή ε επηζπκία ησλ ηνπξηζηψλ κπνξεί εχθνια λα
πξαγκαηνπνηεζεί, εθφζνλ δηεμάγνληαη πνιπάξηζκεο αξραηνινγηθέο
αλαζθαθέο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο θαη παξάιιεια
πξαγκαηνπνηείηαη εληαηηθή ζπληήξεζε αξραηνηήησλ ζε εηδηθά
δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ησλ κνπζείσλ. Έηζη, κε ηελ θαηάιιειε
ηξνπνπνίεζε ζηνπο ρψξνπο, κπνξνχλ εχθνια νη ηνπξίζηεο πνπ
ελδηαθέξνληαη, λα μελαγεζνχλ, λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα
παξαθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία. Ξξφθεηηαη γηα κηα δξάζε
πξσηφηππε θαη ελδηαθέξνπζα, πνπ κπνξεί λα πξνβάιιεη ηνλ
ειιεληθφ πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ θαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ
αλάπηπμή ηνπ.
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12. Γηάζεζε κέξνπο ησλ εηήζησλ εζφδσλ ησλ πνιηηηζηηθψλ
νξγαληζκψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο,
ψζηε λα θαηαζηνχλ θηιηθά πξνο ηνλ επηζθέπηε (π.ρ. κέξηκλα γηα
πξφζβαζε αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα) θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε
ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη αλάγθεο (π.ρ. ςεθηαθέο θαη
δηαδξαζηηθέο πξνβνιέο ζηα κνπζεία φιεο ηεο ρψξαο).

Ξξνηάζεηο γηα ηνλ
Θξεζθεπηηθό-Ξξνζθπλεκαηηθό ηνπξηζκό
Ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί ππνθαηεγνξία ηνπ πνιηηηζηηθνχ
ηνπξηζκνχ θαη έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία
ρξφληα, θπξίσο ιφγσ ησλ καδηθψλ ηνπξηζηηθψλ επηζθέςεσλ ησλ
νκφδνμσλ ιαψλ (Οψζνη, Πέξβνη, Βνχιγαξνη). Βέβαηα, ζπρλά
παξαηεξνχληαη επηζθέςεηο εθθιεζηψλ, κνλαζηεξηψλ θαη ινηπψλ
ζξεζθεπηηθψλ κλεκείσλ θαη απφ άιινπο ηνπξίζηεο (θπξίσο
Δπξσπαίνπο), φκσο απηέο νη επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απφ
πεξηέξγεηα, είηε απφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ
θηηζκάησλ. Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε ησλ Οψζσλ, Πέξβσλ θαη
Βνχιγαξσλ ηνπξηζηψλ, ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο έρεη έληνλα
πξνζθπλεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ηα κνλαζηήξηα, νη εθθιεζίεο θαη ηα
ζξεζθεπηηθά θεηκήιηα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ πξέπνληα ζεβαζκφ θαη
δένο.
Νη
ηνπξηζηηθέο
επηζθέςεηο
ζηνπο
ζξεζθεπηηθνχο
θαη
πξνζθπλεκαηηθνχο ρψξνπο πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα, απνηεινχλ κηα
δηαδεδνκέλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη πφινο έιμεο γηα
εθαηνκκχξηα Νξζφδνμνπο Σξηζηηαλνχο. Υζηφζν, ζπρλά νη επηζθέςεηο
απηέο πεξηνξίδνληαη ζην Άγην ξνο, ηα Κεηέσξα θαη ηελ Ξάηκν,
αγλνψληαο – ζπλήζσο – ηα εθαηνληάδεο άιια ζξεζθεπηηθά
πξνζθπλήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, θαη
κάιηζηα ζε ηνπνζεζίεο απαξάκηιινπ θπζηθνχ θάιινπο. Γη’ απηφ ην
ιφγν, απαηηείηαη ε θαηάξηηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη ζηαζεξνχ
εζληθνχ
ζρεδίνπ,
γηα
ηελ
αλάπηπμε
ηνπ
ζξεζθεπηηθνχ/
πξνζθπλεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο
γηα εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο, Βνξεηναλαηνιηθνχο Δπξσπαίνπο, κε ηα
αληίζηνηρα νηθνλνκηθά νθέιε γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο
επηθξάηεηαο.
Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηνλ ζξεζθεπηηθό –
πξνζθπλεκαηηθό ηνπξηζκό είλαη νη εμήο:
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1.
Ππλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο γηα
ηελ θαηαγξαθή ησλ εθθιεζηψλ, ησλ κνλαζηεξηψλ, φισλ ησλ ρψξσλ
πξνζθπλήκαηνο θαη ρξηζηηαληθήο ιαηξείαο, θαζψο θαη φισλ ησλ
ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε,
ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα θαηαξηηζηνχλ ζρέδηα θαη νινθιεξσκέλα
ζηξαηεγηθά πιάλα γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάδεημε θαη ηελ ηνπξηζηηθή ηνπο αμηνπνίεζε.
2.
Ππλεξγαζία κε φινπο ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο (tour
operators) ζε νκφδνμεο ρψξεο (θπξίσο Οσζία, Πεξβία θαη
Βνπιγαξία), γηα λα επηηεπρζεί ε αλαιπηηθή ελεκέξσζε φισλ ησλ
ηνπξηζηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ζξεζθεπηηθφ/πξνζθπλεκαηηθφ
ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα (π.ρ. ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα κνλαζηήξηα,
ηηο εθθιεζίεο θαη ηα ηεξά θεηκήιηα πνπ ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο
λνκνχο ηεο ρψξαο, πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο πνπ ηεινχληαη θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο) θαη δεκηνπξγία
νηθνλνκηθψλ παθέησλ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ γηα φινπο ηνπο κήλεο
ηνπ έηνπο.
3.
Γεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ ζηε Οσζία, πνπ ζα έρνπλ
σο απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηνλ ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ, ηα
πξνζθπλήκαηα θαη ηελ νξγάλσζε ζξεζθεπηηθψλ / εθθιεζηαζηηθψλ
εθδξνκψλ ζηελ Διιάδα.
4.
Γεκηνπξγία πνιπζέιηδσλ εθδφζεσλ – νδεγψλ ζηελ αγγιηθή θαη
ξσζηθή γιψζζα, γηα ηνλ ζξεζθεπηηθφ /πξνζθπλεκαηηθφ ηνπξηζκφ
ζηελ Διιάδα. Ζ έθδνζε/νδεγφο ζα έρεη ηε κνξθή ηαμηδησηηθνχ
ιεπθψκαηνο, κε πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, πιεξνθνξίεο θαη
θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ ησλ πξνζθπλεηψλ. Απηή ε έθδνζε νδεγφο κπνξεί λα δηαηίζεηαη ζηα αεξνδξφκηα, αιιά θαη ζε
βηβιηνπσιεία ηεο Οσζίαο, έρνληαο σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε
ησλ ηνπξηζηψλ.
5.
Ξξνβνιή ηεο Διιάδαο ζε φιεο ηηο νκφδνμεο ρψξεο, σο ηνλ
ηδαληθφ πξννξηζκφ γηα ζξεζθεπηηθφ/πξνζθπλεκαηηθφ ηνπξηζκφ. Γη’
απηφ ην ζθνπφ απαηηείηαη θαηάξηηζε νινθιεξσκέλνπ θαη ζηαζεξνχ
ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πξνψζεζεο ηεο Διιάδαο, ησλ κνλαζηεξηψλ,
ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ ηεξψλ θεηκειίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα. Ζ
πξνψζεζε πξέπεη λα γίλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη λα
δίλεηαη έκθαζε ζε εληαηηθέο δξάζεηο, φπσο δηαδηθηπαθή πξνβνιή,
δηαθεκίζεηο (ηειενπηηθέο, έληππεο), εθδειψζεηο, ξεπνξηάδ γηα ηελ
ρξηζηηαληθή παξάδνζε ζηελ Διιάδα θαη ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο
ηνπξηζκνχ.
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6.
Ππλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ψζηε λα
πξνζθέξεηαη έθπησζε 15% ζηηο ηηκέο ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ,
ζε φζνπο ηνπξίζηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ απφ ηε Οσζία ζηελ
Διιάδα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο, θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
7.
Γεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλαβάζκηζεο,
αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζξεζθεπηηθψλ /
ιαηξεπηηθψλ ρψξσλ θαη πξνζθπλεκάησλ ηεο Διιάδαο.
8.
Γηεπθφιπλζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ
κνλαζηεξηψλ. Γεκηνπξγία ππεξαζηηθψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ
ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, πνπ ζα εμππεξεηνχλ αληίζηνηρα ηε
λφηηα θαη ηε βφξεηα Διιάδα θαη ζα εθηεινχλ θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα
πξνο εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηνπο ηνπξίζηεο
πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα γηα ζξεζθεπηηθνχο / πξνζθπλεκαηηθνχο
ζθνπνχο.
9.
Πηειέρσζε ησλ νξγαλσκέλσλ κνλαζηεξηψλ κε εηδηθά
εθπαηδεπκέλν θαη άξηηα θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, φπσο μελαγνί,
ηζηνξηθνί θαη ζενιφγνη, ην νπνίν ππνρξεσηηθά ζα γλσξίδεη θαη ζα κηιά
ηε Οσζηθή γιψζζα (εθηφο ησλ άιισλ γισζζψλ), ψζηε νη Οψζνη
ηνπξίζηεο λα εμππεξεηνχληαη θαη μελαγνχληαη ζηα ζξεζθεπηηθά
κλεκεία ζηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα.
10. Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα πξνβιεζνχλ νη
εθθιεζίεο, ηα κνλαζηήξηα θαη ηα εθθιεζηαζηηθά θεηκήιηα ηεο ρψξαο
ζην εμσηεξηθφ θαη νη επηζθέπηεο λα κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ πνιχηηκεο
πιεξνθνξίεο γηα απηά, πξηλ απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζηελ Διιάδα
(π.ρ. φιεο νη Ξεξηθέξεηεο ππνρξεσηηθά λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο
επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπο πιεξνθνξίεο, ζηελ ειιεληθή, ηελ αγγιηθή
θαη ηε ξσζηθή γιψζζα) ζρεηηθά κε ηνλ ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή. Δπίζεο, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο (κε θξαηηθή
κέξηκλα) πνπ ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ
ζηελ Διιάδα. Ρν πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο ζα είλαη δηαζέζηκν ζε 5
γιψζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά, ξσζηθά, ζεξβηθά θαη βνπιγαξηθά) θαη
ζα πεξηέρνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, θσηνγξαθίεο θαη βίληεν
απφ φιεο ηηο εθθιεζίεο, ηα κνλαζηήξηα θαη ηα ηεξά θεηκήιηα πνπ
ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηάθνξεο
εηήζηεο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο θαη εθδειψζεηο).
11. Γεκηνπξγία θαη νξγάλσζε ζσκαηείσλ – θίισλ κνλαζηεξηψλ
(π.ρ. Φίινη Κεηεψξσλ), φπνπ ηα κέιε ζα κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ
105

πιεξνθνξίεο θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο
γηνξηέο, εθδειψζεηο, εθζέζεηο, εθδφζεηο θ.ιπ.

Ξξνηάζεηο γηα ηνλ Ρνπξηζκό
γείαο θαη επεμίαο
Ξαξάιιεια κε ηνλ γεληθφ ηνπξηζκφ, ηα ηειεπηαία ρξφληα
αλαπηχζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή, ν
ηνπξηζκφο πγείαο θαη επεμίαο. Ξνιινί είλαη εθείλνη νη ηνπξίζηεο πνπ
επηζπκνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ αλάπαπζε θαη ηελ αλαςπρή, κε
ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο απνθαηάζηαζεο θαη αλάξξσζεο απφ ζνβαξέο
αζζέλεηεο θαη ηξαχκαηα. Δπίζεο, πνιινί είλαη εθείλνη νη ηνπξίζηεο
πνπ επηζπκνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο λα θάλνπλ
ζεξαπείεο νκνξθηάο θαη αλαδσνγφλεζεο.
Ζ Διιάδα, ιφγσ θιίκαηνο, ζπλζεθψλ θαη πεξηβάιινληνο, κπνξεί λα
απνηειέζεη ηδαληθφ πξννξηζκφ γηα ηνπξηζκφ πγείαο θαη επεμίαο.
Υζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ε ρψξα δηαζέηεη:
(1)

ηδαληθφ θιίκα πνπ κπνξεί λα δξάζεη επηθνπξηθά ζηε ζεξαπεία
ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ αζζελεηψλ,
(2) πιήζνο νξγαλσκέλσλ ηακαηηθψλ πεγψλ/ ινπηξψλ, πνπ κπνξνχλ
λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ ζεξκαιηζηηθφ ηνπξηζκφ,
(3) νξγαλσκέλεο ηδησηηθέο θιηληθέο θαη λνζειεπηηθά θέληξα κε
άξηηα εθπαηδεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη
(4) πνιπάξηζκα πνιπηειή ηδησηηθά θέληξα πγείαο, επεμίαο θαη
νκνξθηάο (spa), ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ ζηεγάδνληαη ζε
πνιπηειείο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο,
ν ηνπξηζκφο πγείαο ζηελ Διιάδα δελ είλαη νξγαλσκέλνο, δελ
πξνσζείηαη ζην εμσηεξηθφ θαη βξίζθεηαη αθφκα ζε εκβξπαθφ ζηάδην.
Κάιηζηα, απηφ ζπκβαίλεη ηε ζηηγκή πνπ ζε δηάθνξεο άιιεο ρψξεο ηνπ
θφζκνπ (π.ρ. Θχπξνο, Ρπλεζία, Νπγγαξία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Καξφθν,
Ρνπξθία, Ηζξαήι, θ.α.), ιεηηνπξγνχλ νξγαλσκέλα θέληξα ηαηξηθνχ
ηνπξηζκνχ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ε Διιάδα λα ράλεη πνιιά
πνιχηηκα έζνδα.
Απαηηείηαη ινηπφλ θαηάξηηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη ζηαζεξνχ
εζληθνχ ζρεδίνπ, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη επεμίαο,
πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο γηα εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο, κε
ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά νθέιε γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο
επηθξάηεηαο.
Νη

βαζηθέο

πξνηάζεηο

ηεο

ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

ΙΠΖΠ

γηα

ηελ
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θαηάξηηζε ηνπ εζληθνύ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνύ
πγείαο ζηελ Διιάδα, είλαη νη αθόινπζεο:
1.
Ππλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο γηα
ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ
χπαξμε ηακαηηθψλ ινπηξψλ/πεγψλ θαη ηηο πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο
θέληξσλ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα θαηαξηηζηνχλ
ζρέδηα θαη νινθιεξσκέλα ζηξαηεγηθά πιάλα γηα ηελ αλάδεημε θαη
ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ζεκείσλ αλά πεξηθέξεηα.
2.
Γεκηνπξγία
πνιπζέιηδσλ
ελεκεξσηηθψλ
θπιιαδίσλ,
κεηαθξαζκέλσλ ζηα αγγιηθά θαη ηα ξσζηθά, πνπ ζα αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά θαη κε θσηνγξαθίεο ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα.
Απηά ηα θπιιάδηα κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη ζε ηαηξηθά θέληξα, ζε
θιηληθέο απνθαηάζηαζεο θαη ζε ηλζηηηνχηα πγείαο επεμίαο θαη
νκνξθηάο (spa) ηνπ εμσηεξηθνχ, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ θαη λα
πξνζειθπζηνχλ νη ελδηαθεξφκελνη ηνπξίζηεο.
3.
Ξξνβνιή ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ, σο ηνλ ηδαληθφ πξννξηζκφ
γηα ηνπξηζκφ πγείαο θαη επεμίαο. Γη’ απηφ ην ζθνπφ απαηηείηαη
θαηάξηηζε νινθιεξσκέλνπ θαη ζηαζεξνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ
πξνψζεζεο ηεο Διιάδαο θαη ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ πγείαο
(ηαηξηθά θέληξα, ηδησηηθέο θιηληθέο, θέληξα απνθαηάζηαζεο, spa,
ηακαηηθά ινπηξά), θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, δίλνληαο έκθαζε
ζε εληαηηθέο δξάζεηο, φπσο δηαδηθηπαθή πξνβνιή, δηαθεκίζεηο
(ηειενπηηθέο, έληππεο), εθδειψζεηο, νκηιίεο, ξεπνξηάδ θαη
ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ.
4.
Ππλεξγαζία κε φινπο ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο (tour
operators) ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (θπξίσο φκσο ζηε
Οσζία, φπνπ νη πνιίηεο απνδεδεηγκέλα ελδηαθέξνληαη γηα ηνπξηζκφ
πγείαο θαη επεμίαο, θαζψο 1 ζηνπο 10 Οψζνπο ελδηαθέξεηαη λα
επηζθεθζεί ηακαηηθά θέληξα), γηα λα επηηεπρζεί ε αλαιπηηθή
ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ ηνπξηζηψλ (π.ρ. ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ηα ειιεληθά ηακαηηθά ινπηξά, ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο
ησλ ειιεληθψλ ηακαηηθψλ πεγψλ, ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζηνλ
ηνκέα ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, ηα ειιεληθά θέληξα ηαηξηθνχ
ηνπξηζκνχ θαη ηηο ζεξαπείεο νκνξθηάο ζηα ειιεληθά spa).
5.
Ίδξπζε ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ ζηε Οσζία θαη αιινχ, πνπ ζα
έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη επεμίαο
ζηελ Διιάδα θαη δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ ηνπξηζηηθψλ
παθέησλ γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο.
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6.
Γεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλαβάζκηζεο θαη
αλάπηπμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνδνκψλ πγείαο θαη επεμίαο ηεο
ρψξαο.
7.
Σνξήγεζε θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη
βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ ππνδνκψλ πγείαο θαη επεμίαο.
8.
Αμηνπνίεζε, αλάδεημε θαη αλάπηπμε φισλ ησλ νξγαλσκέλσλ
ηακαηηθψλ πεγψλ ηεο ρψξαο (Αηδεςφο, πάηε, Θπιιήλε, Θχζλνο,
Ινπηξάθη θαη Θατάθαο), κε ηε δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ πνιπηειψλ
θαηαιπκάησλ ζεξκαιηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, φπνπ ζα παξέρνληαη ζηνπο
ηνπξίζηεο αληίζηνηρεο ζεξαπείεο.
9.
Νξγάλσζε, αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ κε νξγαλσκέλσλ
ηακαηηθψλ πφξσλ πνπ είλαη δηάζπαξηνη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
10. Φνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο, κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη
παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε λέσλ επελδχζεσλ ζηνλ
ηνπξηζκφ πγείαο (ηδησηηθέο θιηληθέο, ηδησηηθά θέληξα απνθαηάζηαζεο
θαη θπζηθνζεξαπείαο, θέληξα ςπρηθήο πγείαο, ηλζηηηνχηα αηζζεηηθήο
θαη spa).
11. Ίδξπζε θέληξσλ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. Ρν θάζε θέληξν ζα είλαη
ζπγθξφηεκα πνιπηειψλ θαηαιπκάησλ θαη ηαηξείσλ, ζα είλαη
απνκαθξπζκέλν απφ κεγάιεο πφιεηο, ζα βξίζθεηαη θνληά ζηε θχζε,
ζε ηνπνζεζία κε θπζηθφ θάιινο θαη ζα εμεηδηθεχεηαη ζε έλαλ ηνκέα
ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο (π.ρ. αηζζεηηθή, ππεξεζίεο νκνξθηάο θαη
αλαλέσζεο, ςπρηθή πγεία, απνθαηάζηαζε θ.ιπ.).
12. Ίδξπζε θέληξνπ ελαιιαθηηθήο ηαηξηθήο, φπνπ φιεο νη ζεξαπείεο
ζα βαζίδνληαη ζηε ρξήζε θπηψλ θαη βνηάλσλ ηεο ειιεληθήο γεο.
13. Ίδξπζε ηνπξηζηηθψλ θέληξσλ πγηεηλήο δηαβίσζεο. Ξξφθεηηαη γηα
πνιπηειή ηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα, φπνπ ζα ππάξρνπλ θαηαιχκαηα,
γπκλαζηήξηα, γήπεδα. Δθεί νη ηνπξίζηεο, αλεμαξηήησο ηεο
θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο, ζα αθνινπζνχλ – κε ηε βνήζεηα ηνπ
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ – έλα πξφγξακκα πγηεηλήο θαη θπζηθήο
δσήο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη πγηεηλή δηαηξνθή, ελεξγεηηθή άζιεζε,
δίαηηα, σξάξην παξάιιειν κε ηνπο θπζηθνχο βηνξπζκνχο, δξαζηεξηφηεηεο δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπ ππαίζξηνπ ηνπξηζκνχ (π.ρ. πεξίπαηνη
ζηε θχζε) θαη πξνγξάκκαηα ςπρηθήο ηζνξξνπίαο θαη θαηαζηνιήο ηνπ
άγρνπο.
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14. πνρξεσηηθή ζηειέρσζε φισλ ησλ ππνδνκψλ πγείαο θαη
επεμίαο κε άξηηα εθπαηδεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ (ηαηξνί,
θπζηθνζεξαπεπηέο, ςπρνιφγνη, ςπρίαηξνη, λνζειεπηέο, πιαζηηθνί
ρεηξνχξγνη, αηζζεηηθνί).
15. πνρξεσηηθή εηήζηα εθπαίδεπζε
εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο.

(ζεκηλάξηα)

φισλ

ησλ

16. Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα πξνβιεζνχλ ηα
ηαηξηθά ηνπξηζηηθά θέληξα θαη φιεο νη ειιεληθέο ππνδνκέο πγείαο θαη
επεμίαο ζην εμσηεξηθφ θαη νη επηζθέπηεο λα κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ
πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα απηά, πξηλ απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζηελ
Διιάδα.
17. Γηάζεζε κέξνπο ησλ εηήζησλ εζφδσλ ησλ ππνδνκψλ πγείαο θαη
επεμίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη βειηίσζή ηνπο.
18. Γηακφξθσζε εζληθνχ δηαθξηηηθνχ ζήκαηνο (brand) γηα ηνλ
ειιεληθφ ηνπξηζκφ πγείαο θαη δεκηνπξγία δηθηχνπ πξνψζεζεο ζηηο
αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο.

Ξξνηάζεηο γηα ηνλ Αγξνηηθό Ρνπξηζκό
(Αγξνηνπξηζκόο)
Ν αγξνηνπξηζκφο απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ, πνπ
αλαπηχζζεηαη ζηελ χπαηζξν, ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Νη ηνπξίζηεο πνπ
ελδηαθέξνληαη γηα αγξνηνπξηζκφ δηακέλνπλ ζε αγξνθηήκαηα ή ζε
θαηαιχκαηα παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα θαη κηθξήο δπλακηθφηεηαο θαη
αζρνινχληαη θαζεκεξηλά κε κηα επξεία πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ
αλαςπρήο πνπ ζπλδένληαη είηε κε ηελ γεσξγηθή / θηελνηξνθηθή
παξαγσγή, είηε κε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε νξεηβαζία, ε
πεδνπνξία θαη ε πνδειαζία.
Αλακθίβνια, ε Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε
αγξνηνπξηζκνχ, σζηφζν – κέρξη θαη ζήκεξα – απηή ε κνξθή
πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή δηακνλή ζε δηάθνξνπο αγξνηνπξηζηηθνχο
πξννξηζκνχο, κε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο
βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ.
Ππλεπψο, απαηηείηαη ε θαηάξηηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη ζηαζεξνχ
εζληθνχ ζρεδίνπ, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, πνπ κπνξεί
λα απνηειέζεη πφιν έιμεο γηα πνιινχο ηνπξίζηεο, κε ηα αληίζηνηρα
νηθνλνκηθά νθέιε γηα φιεο ηηο αγξνηηθέο – θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο
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ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
Νη βαζηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα, είλαη νη αθόινπζεο:
1.
Ππλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο γηα
ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ
πξννξηζκψλ θάζε πεξηνρήο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα θαηαξηηζηνχλ
ζρέδηα θαη νινθιεξσκέλα ζηξαηεγηθά πιάλα γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ
αλάδεημε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ζεκείσλ.
2.
Ππλεξγαζία κε φινπο ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο (tour
operators) ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα λα επηηεπρζεί ε
αλαιπηηθή ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ ηνπξηζηψλ, γηα ηηο
δπλαηφηεηεο αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα.
3.
Ξξνβνιή ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ, σο ηνλ ηδαληθφ πξννξηζκφ
γηα αγξνηηθφ ηνπξηζκφ. Γη’ απηφ ην ζθνπφ απαηηείηαη θαηάξηηζε
νινθιεξσκέλνπ θαη ζηαζεξνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πξνψζεζεο ηεο
Διιάδαο, ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ / θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη
ησλ αγξνηηθψλ / θηελνηξνθηθψλ δξάζεσλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζε εληαηηθέο δξάζεηο, φπσο δηαδηθηπαθή
πξνβνιή, δηαθεκίζεηο (ηειενπηηθέο, έληππεο), εθδειψζεηο, ξεπνξηάδ
θαη ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ.
4.
Γεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλαβάζκηζεο θαη
αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ αγξνηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο.
5.
Σνξήγεζε θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη
βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ ππνδνκψλ αγξνηνπξηζκνχ.
6.
Φνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο, κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη
παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε λέσλ επελδχζεσλ ζηνλ
αγξνηνπξηζκφ.
7.
Γεκηνπξγία παξαδνζηαθψλ αγξνηηθψλ / θηελνηξνθηθψλ
μελψλσλ θαη νηθηζκψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
8.
Νξγάλσζε θαη πινπνίεζε θαζεκεξηλψλ γεσξγηθψλ θαη
θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη ηνπξίζηεο.
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9.
Πηειέρσζε ησλ ππνδνκψλ αγξνηνπξηζκνχ κε εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ.
10. Ππλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο αγξνηηθνχο θαη θηελνηξνθηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο γηα ηελ νξγάλσζε θαη πξνβνιή ησλ επνρηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη
ελδηαθεξφκελνη ηνπξίζηεο.
11. Γεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ ρψξσλ αλαςπρήο, άζιεζεο θαη
πεξηπάηνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ νηθηζκψλ αγξνηνπξηζκνχ.
12.

Γεκηνπξγία θπζηθψλ πάξθσλ.

13. Ξξνψζεζε
αζιεηηθνχ
ηνπξηζκνχ
πνδειαηνδξνκηψλ, νξεηβαηηθψλ αγψλσλ).
14.

(π.ρ.

δηελέξγεηα

Αλάδεημε ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θάζε λνκνχ.

15. Αλαβίσζε θαη πξνβνιή παξαδνζηαθψλ εζίκσλ θαη εθδειψζεσλ
θάζε πεξηνρήο, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ
ηνπξηζηψλ.

Ξξνηάζεηο γηα ηνλ Θαιάζζην ηνπξηζκό
Ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ηνπξηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε ζάιαζζα, θπξίσο ηνπο
ζεξηλνχο κήλεο. Ρέηνηεο είλαη νη θξνπαδηέξεο, νη ζαιάζζηεο
πεξηεγήζεηο κε ζθάθε αλαςπρήο θαη ηζηηνπιντθά, ηα ζαιάζζηα
αζιήκαηα (φπσο ζαιάζζην ζθη, jet ski, wind surfing θιπ), νη
θαηαδχζεηο θαη πξφζθαηα αλαπηχζζεηαη θαη ν ηρζπνηνπξηζκφο, φπνπ
νη ηνπξίζηεο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη
κεηά ην ςάξεκα.
Ζ ρώξα καο απνηειεί ηδαληθό πξννξηζκό γηα απηέο ηηο
δξαζηεξηόηεηεο. Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ είλαη νη
εμήο:
1. Ππλεξγαζία κε ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο γηα πξνβνιή φισλ απηψλ
ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε Οσζία θαη
ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ παθέησλ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ ζα
πεξηιακβάλνπλ κία ή θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο.
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2. Κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ.
3. Γηνξγάλσζε ζαιάζζησλ αζιεκάησλ
αληίζηνηρε παξάδνζε θαη εκπεηξία.

ζηα

λεζηά

πνπ

έρνπλ

4. Γηνξγάλσζε ηζηηνπιντθψλ αγψλσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπξηζηψλ.
5. Γεκηνπξγία πξνβιεηψλ γηα ηα θξνπαδηεξφπινηα ζηα ιηκάληα πνπ
απνηεινχλ ζηαζκνχο ηνπο. Γη’ απηφ απαηηείηαη ζπλεξγαζία ηνπ π.
Ρνπξηζκνχ κε ην π. Λαπηηιίαο, ηηο Ιηκεληθέο Αξρέο θαη ηηο
λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο πινία.
6. Γεκηνπξγία καξίλσλ θαη αλαβάζκηζε ησλ ππαξρφλησλ κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο ησλ ΠΓΗΡ.
7.
Γεκηνπξγία επηζθεπαζηηθψλ ππνδνκψλ ζηα βαζηθά ιηκάληα πνπ
ειιηκελίδνληαη ζθάθε αλαςπρήο θαη ηζηηνπιντθά, αιιά θαη
αλαβάζκηζε ησλ ρψξσλ κφληκνπ ειιηκεληζκνχ ηνπο.

Ξξνηάζεηο γηα ηνλ Νηθνηνπξηζκό
Ν νηθνηνπξηζκφο ζπλδέεηαη κε ηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε
θχζε. Αλαπηχζζεηαη ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ πξνζηαηεπκέλεο
πεξηνρέο(δει πεξηνρέο Natura), είηε ζε θπζηθά πάξθα (φπσο απηφ
ηεο Γξάκαο). Ζ ρψξα καο έρεη δηάθνξα πξνζηαηεπφκελα είδε
ρισξίδαο θαη παλίδαο κε πνιιέο πεξηνρέο Natura θαη κε θαηαθχγηα
άγξησλ δψσλ θαη πνπιηψλ.
Νη βαζηθέο καο πξνηάζεηο είλαη:
1. Έθδνζε Νδεγνχ Νηθνηνπξηζκνχ γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο
ρψξαο καο ζηελ αγγιηθή θαη ζηε ξσζηθή γιψζζα, πνπ ζα δηαλέκεηαη
ζηηο εηζφδνπο ηεο ρψξαο (αεξνδξφκηα θαη ιηκάληα), αιιά θαη απφ
ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί
αληίζηνηρε ηζηνζειίδα απφ ην π. Ρνπξηζκνχ πνπ ζα πξνβάιεη ηηο
θπζηθέο νκνξθηέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο/παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπξίζηεο.
2. Γεκηνπξγία θαη αλάδεημε ησλ πξνζηαηεπκέλσλ Ξάξθσλ θαη
πεξηνρψλ Natura.
3.

Γεκηνπξγία δηθηχνπ νξεηβαηηθψλ πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ.
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4. Νξγάλσζε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε θχζε, φπσο θαηάβαζε
κε θαγηάθ ελφο πνηακνχ, νξεηβαζία θιπ.
5. Αλάδεημε πεξηπαηεηηθψλ κνλνπαηηψλ,
ζεκάλζεσλ θαη έθδνζε αλάινγσλ ραξηψλ.

ηνπνζέηεζε

ζρεηηθψλ

6. Αμηνπνίεζε ησλ ζπειαίσλ θαη δηνξγάλσζε πεξηεγήζεσλ ζε απηά.
7. Ππλεξγαζία κε Νκάδεο, ζπιιφγνπο θαη ΚΘΝ πνπ πξνζηαηεχνπλ
άγξηα δψα, (πρ Αξθηνχξνο) γηα ηελ νξγάλσζε νκαδηθψλ ηνπξηζηηθψλ
επηζθέςεσλ ζε θαηαθχγηα άγξησλ δψσλ θαη ζε ζαιάζζηα πάξθα (πρ
ζαιάζζην πάξθν Αινλλήζνπ).
9.
Ξξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ζε εθζέζεηο, ζπλεξγαζία
κε ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο θαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα
πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο δηαδηθηπαθά.

Ξξνηάζεηο γηα Νξεηλό/Σεηκεξηλό ηνπξηζκό
Ζ Διιάδα είλαη έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο πνπ κπνξεί λα έρεη
ηνπξηζκφ φρη κφλν ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, αιιά θαη ηνπο ρεηκεξηλνχο.
Ζ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ απνηειεί αληηθεηκεληθφ καο
ζηφρν θαη είλαη πξνηεξαηφηεηά καο, ψζηε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ
αζρνιείηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ λα πάςεη λα είλαη επνρηθφ θαη λα έρεη
εξγαζία φιν ην έηνο.
Νη βαζηθέο καο πξνηάζεηο είλαη νη εμήο:
1.
Ππλεξγαζία κε ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο ηνπ εμσηεξηθνχ
γηα πξνβνιή ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ νη ρεηκεξηλνί πξννξηζκνί ηεο ρψξαο καο. Ηδηαίηεξε
έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηνπο Οψζνπο ηνπξίζηεο, νη νπνίνη έρνπλ
γλψζε ησλ ρεηκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αζιεκάησλ.
2. Έθδνζε Νδεγνχ Σεηκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρψξσλ
αλαςπρήο, θαζψο θαη δεκηνπξγία αληίζηνηρεο ηζηνζειίδαο γηα ηελ
δηαδηθηπαθή πξνβνιή ησλ ρεηκεξηλψλ καο πξννξηζκψλ.
3. Ππλεξγαζία κε αεξνπνξηθέο εηαηξείεο γηα παξνρή έθπησζεο 10%
ζηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ ζα επηιέμνπλ έλαλ
ειιεληθφ ρεηκεξηλφ πξννξηζκφ.
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4. Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ησλ ππαξρφλησλ ρηνλνδξνκηθψλ
θέληξσλ θαη αμηνπνίεζε άιισλ πνπ δελ έρνπλ ηχρεη ηεο θαηάιιειεο
αμηνπνίεζεο, φπσο ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Φαιαθξνχ φξνπο ζηε
Γξάκα.

Ξξνηάζεηο γηα ηνλ Γαζηξνλνκηθό ηνπξηζκό
Ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο έρεη σο επίθεληξν ηελ επαθή θαη ηε
γλσξηκία ησλ ηνπξηζηψλ κε ηελ ηνπηθή/παξαδνζηαθή θνπδίλα. Απηφ
ην είδνο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα απνηειέζεη κέξνο ή έλα
ηκήκα ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, εθφζνλ, κέζσ ηεο παξαδνζηαθήο
θνπδίλαο, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα έξζεη έκκεζα ζε επαθή θαη λα
«γλσξίζεη» ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο, ηηο ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο, ηα ήζε, ηα έζηκα, ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ιανχ θαη ηηο
γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δδψ ζα πξέπεη λα θάλνπκε ηδηαίηεξε
κλεία ζηε ρξήζε θαη πξνζθνξά ηνπηθψλ αγξνηηθψλ θαη
θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, παξαδνζηαθψλ πξψησλ πιψλ, πξντφλησλ
βηνινγηθήο παξαγσγήο, θαζψο θαη πξηνλσηψλ πξνζηαηεπκέλεο
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΞΝΞ) ή γεσγξαθηθήο έλδεημεο (ΞΓΔ).
ινη νη ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ρψξα καο, αιιά ηδηαίηεξα νη
Άγγινη θαη νη Οψζνη, δείρλνπλ ζνβαξφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ
παξαδνζηαθή ειιεληθή θνπδίλα, ηα ηνπηθά πξντφληα, ηα θξέζθα
θξνχηα θαη ιαραληθά, ηα ςάξηα θαη ηα ζαιαζζηλά. Ζ αμηνπνίεζε ηεο
ειιεληθήο θνπδίλαο κπνξεί λα δξάζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζε κηα ή
πεξηζζφηεξεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Νη βαζηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ είλαη:
1.
Ξξνβνιή ηεο παξαδνζηαθήο θνπδίλαο ζην εμσηεξηθφ, κε δξάζεηο
φπσο δηαδηθηπαθή πξνβνιή, δηαθεκίζεηο (ηειενπηηθέο, έληππεο),
εθδειψζεηο, ξεπνξηάδ θαη ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο πνηψλ θαη
ηξνθίκσλ.
2.
Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δεκηνπξγία επίζεκεο
ηζηνζειίδαο γηα ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή θνπδίλα, ην πεξηερφκελν
ηεο νπνίαο ζα είλαη δηαζέζηκν ζε 2 γιψζζεο: αγγιηθά θαη ξσζηθά,
ψζηε νη επηζθέπηεο λα κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ρξεηάδνληαη, πξηλ απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζηελ ρψξα.
3.
Δλζσκάησζε
ειιεληθψλ
παξαδνζηαθψλ
πξντφλησλ
θαη
παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ πηάησλ ζην κελνχ φισλ ησλ μελνδνρείσλ.
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4.
Πην κπνπθέ ησλ μελνδνρείσλ λα ππάξρεη ππνρξεσηηθά κία
γσληά ειιεληθήο θαη κία γσληά ηνπηθήο θνπδίλαο (π.ρ. ζην κπνπθέ
ησλ μελνδνρείσλ ηεο Θξήηεο λα ππάξρεη ειιεληθή θαη θξεηηθή γσληά,
κε παξαδνζηαθά ειιεληθά θαη θξεηηθά πξντφληα/ πηάηα).
5.
Πην πξσηλφ ησλ μελνδνρείσλ λα ελζσκαησζεί θαη «ειιεληθφ
πξσηλφ» (Greek breakfast) (π.ρ. ηεγαλίηεο, γηανχξηη, θξέζθν ςσκί,
βνχηπξν, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, θξέζθα θξνχηα, ηνπηθά ηπξηά,
ζηξαπαηζάδα, αθεςήκαηα απφ ειιεληθά βφηαλα), ψζηε νη ηνπξίζηεο
λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ην παξαδνζηαθφ ειιεληθφ
πξσηλφ.
6.
Γηνξγάλσζε μελαγήζεσλ θαη νξγαλσκέλσλ επηζθέςεσλ ζε
ειιεληθά εξγαζηήξηα παξαζθεπήο ηξνθίκσλ, ζε ηπξνθνκεία, ζε
παξαδνζηαθνχο θνχξλνπο, ζε αιεπξφκπινπο.
7.
Ξξνψζεζε, πξνβνιή θαη νξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη
εθζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιεληθή δηαηξνθή (π.ρ. Κνπζείν
ειηάο θαη ιαδηνχ ζηελ Ιαθσλία).
8.
Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο δηαηηνιφγνπο δηαηξνθνιφγνπο, γηα λα κπεζνχλ νη ηνπξίζηεο ζηελ ειιεληθή
κεζνγεηαθή δηαηξνθή.

Ξξνηάζεηο γηα ηνλ Νηλνηνπξηζκό
Ν Νηλνηνπξηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη ππνθαηεγνξία ηνπ
Ξνιηηηζηηθνχ, ή Γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ, ή αθφκα θαη ηνπ
Αγξνηνπξηζκνχ. Αλαπηχζζεηαη ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ
νηλνπνηεία θαη ακπεινθαιιηέξγεηεο, απ’ φπνπ παξάγεηαη νίλνο
Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο Αλψηεξεο Ξνηφηεηαο (ΝΞΑΞ). πνινγίδεηαη
πσο ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ πεξί ηα 600 ζχγρξνλα Νηλνπνηία πνπ
αξθεηά θαηαζθεπάζζεθαλ κε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη παξάγνπλ
θξαζηά εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. ιεο νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζηελ
Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα ειιεληθά Ρξφθηκα & Ξνηά θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ σθεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο εμαγσγέο,
αθνχ νη ηνπξίζηεο ηα αλαδεηνχλ ζηηο ρψξεο ηνπο φηαλ επηζηξέςνπλ,
«ππνρξεψλνληαο» ηα θαηαζηήκαηα ηνπο λα ηα πξνκεζεπηνχλ.
Πρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα
δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ειιεληθφ νίλν. Ππλεπψο, ν
νίλνο απνηειεί έλα ηνπξηζηηθφ πξντφλ, πνπ κπνξεί λα δξάζεη
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ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ ππφινηπσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
Νη βαζηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ
αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηνπ νηλνηνπξηζκνύ είλαη:

γηα

ηελ

1.
Ξξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ νίλνπ ζην εμσηεξηθφ, κε δξάζεηο φπσο
δηαδηθηπαθή
πξνβνιή,
δηαθεκίζεηο
(ηειενπηηθέο,
έληππεο),
εθδειψζεηο, ξεπνξηάδ θαη ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο πνηψλ θαη
ηξνθίκσλ.
2.
Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δεκηνπξγία επίζεκεο
ηζηνζειίδαο γηα ηνλ ειιεληθφ νίλν, ην πεξηερφκελν ηεο νπνία ζα είλαη
δηαζέζηκν ζε 2 γιψζζεο: αγγιηθά θαη ξσζηθά, ψζηε νη επηζθέπηεο λα
κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη, πξηλ απφ
ηελ επίζθεςή ηνπο ζηελ ρψξα.
3.
Δλζσκάησζε ηνπ ειιεληθνχ νίλνπ ζην κελνχ φισλ ησλ
μελνδνρείσλ.
4.
Κεγάιε πνηθηιία ειιεληθψλ θξαζηψλ ζηα κπαξ
μελνδνρείσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ νη ηνπξίζηεο.

ησλ

5.
Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ησλ ηνπξηζηψλ ζε εηήζηεο εθδειψζεηο
πνπ έρνπλ σο ζέκα ηνλ νίλν (π.ρ. Γηνξηή Θξαζηνχ).
6.
Γηνξγάλσζε μελαγήζεσλ θαη νξγαλσκέλσλ επηζθέςεσλ ζε
ακπειψλεο θαη νξγαλσκέλα νηλνπνηεία (π.ρ. Θαηψγη Αβέξσθ ζην
Κέηζνβν), φπνπ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζα μελαγεί ηνπο
επηζθέπηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζα ηνπο θέξλεη ζε επαθή κε ηνλ
ηξφπν παξαγσγήο ηνπ νίλνπ.
7.
Ξξνψζεζε, πξνβνιή θαη νξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη
εθζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ειιεληθφ νίλν (π.ρ. Κνπζείν
Ακπέινπ θαη Νίλνπ ζηε Λάνπζα).

Ξξνηάζεηο γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθό ηνπξηζκό
Ν εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη ηκήκα ηνπ
πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. Κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζε ηνπηθέο
θνηλσλίεο, εθφζνλ γίλεη πφινο έιμεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ/καζεηηθφ
ηνπξηζκφ. Νη βαζηθέο ζέζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ είλαη:
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1. Γηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα θνηηεηέο
παλεπηζηεκίσλ θαη θνιεγίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε
λέεο αγνξέο φπσο ε Οσζία.
2.
Ξξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα
εθδξνκέο ζρνιείσλ θαη παλεπηζηεκίσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη
εηδηθφηεξα απφ ηε Οσζία. Απηά ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα
ζπλδπαζηνχλ κε πνιηηηζηηθά ή ζξεζθεπηηθά/πξνζθπλεκαηηθά
δξψκελα (εηδηθά γηα ηνπο νκφδνμνπο ιανχο).
3. Ξξφγξακκα γλσξηκίαο θαη εθπαίδεπζεο ηεο Διιεληθήο Ξνιηηηζηηθήο
Θιεξνλνκηάο.
4. Ξξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζεσξεί ηνλ ΡΝΟΗΠΚΝ σο ηελ βαξηά βηνκεραλία
ηεο ρψξαο καο θαη γη’ απηφ έρεη πξνηάζεηο ζ’ φινπο ηνπο δπλαηνχο
ηνκείο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ κε πξφζεκν πξνο ηελ νκφζξεζθε
Οσζία, φπνπ νη πνιίηεο ηεο δείρλνπλ ηδηαίηεξν δήιν γηα λα
επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα, φρη κφλν γηα λα απνιαχζνπλ ηε ζάιαζζα,
ηνλ ήιην, ηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα, αιιά θαη γηα λα πξνζθπλήζνπλ
επιαβηθά ζηηο Η. Κνλέο θαη Δθθιεζίεο καο, φπνπ θπιάζζνληαη ηεξά
ιείςαλα θαη θεηκήιηα.
Νη ζπλερείο αλαθνξέο καο ζηε Οσζία έρνπλ ζρέζε κε ηα θνηλά
ζηνηρεία πνπ έρνπκε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ρώξα ησλ 144. εθ.
θαηνίθσλ ζήκεξα, θαζώο επίζεο κε ηελ αλάγθε εμεηδίθεπζεο
ηνπ Διιεληθνύ Ρνπξηζκνύ. Αλάινγεο ελέξγεηεο ζα κπνξνύζαλ λα
γίλνπλ αξγόηεξα κε ηελ Θίλα, όζνλ αθνξά όκσο κόλν ηελ
πνιηηηζκηθή καο θιεξνλνκηά πνπ εθηηκνύλ ηδηαίηεξα νη Ξνιίηεο ηεο,
εθηόο βέβαηα από ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αζύγθξηηεο θπζηθήο
νκνξθηάο ηεο παηξίδαο καο.

117

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖΛ ΛΑΡΗΙΗΑ
«Κέγα ηό ηῆο ζαιάζζεο θξάηνο» (Θνπθπδίδεο)
Ν Εαθ Ιαθαξηέξ είρε πεη πσο: «Ν πινύηνο θαη ε δύλακε ησλ
Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί όπνπ βξηζθόηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ
Νδπζζέα: Πηε Θάιαζζα».
Ν εκπνξηθφο ζηφινο ηεο Διιάδαο είλαη ν κεγαιχηεξνο θαη
παξαγσγηθφηεξνο ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε, ην λνχκεξν έλα κεηά ηε
δεθαεηία ηνπ 1970, αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ ηαπσληθφ θαη ηνλ
θηλεδηθφ. Αλ θαη δελ έρεη δνζεί πνηέ ηδηαίηεξε ζεκαζία, είλαη γεγνλφο
πσο απφ ην 1999 έσο ην 2008 ε Διιάδα γλψξηζε έκκεζα κία
εμαγσγηθή έθξεμε, φζν θακία άιιε ρψξα ηεο δπηηθήο Δπξψπεο, κε
εμαίξεζε κφλν ηε Λνξβεγία, επηηπγράλνληαο ηζρπξφηαηεο εμαγσγηθέο
επηδφζεηο, νη νπνίεο δελ ζπγθξίλνληαη κε θαλέλα άιιν θξάηνο.
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Δηδηθφηεξα, κε βάζε δηεζλείο κειέηεο, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδαο ζα ήηαλ έσο ην 2008 πεξηζζφηεξν
πιενλαζκαηηθφ απφ απηφ ηεο Γεξκαλίαο, εάλ απεηθνληδφηαλ ζηα
επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ε λαπηηιία - ε νπνία απνηειεί ηνλ
θπξίαξρν θιάδν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κεηά ην 1960. Γπζηπρψο
φκσο ν θιάδνο βαζίδεηαη ζην δνιάξην, ηφζν φζνλ αθνξά ηα έζνδα,
φζν θαη ηα έμνδα ηνπ, δηαηεξψληαο παξαδνζηαθά ηξαπεδηθνχο
ινγαξηαζκνχο ζηε Λέα φξθε, ζην Ινλδίλν θαη ζηε Γελεχε.
Έσο ηελ επνρή ηψξα πνπ πηνζεηήζεθε ην επξψ απφ ηε ρψξα καο, νη
ζπλαιιαγέο ηεο λαπηηιίαο δελ δηελεξγήζεθαλ ζρεδφλ πνηέ κέζσ ησλ
ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Ζ αηηία ήηαλ θπξίσο ην φηη, κεηά ηελ ίδξπζε
ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδαο (1929), απφ ην 1932, ππήξμε έλα
λνκηζκαηηθφ θαζεζηψο κε άθακπηνπο ειέγρνπο θεθαιαίσλ, ην νπνίν
παξέκεηλε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν σο είρε, κέρξη ην 1994.
Νπζηαζηηθά ινηπφλ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα δηελεξγεζνχλ
δηεζλείο θεθαιαηαθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ,
νπφηε ε Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο έπαςε λα θαηαρσξεί ηα έζνδα απφ ηηο
κεηαθνξέο (θφκηζηξα) ησλ πινίσλ ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ,
δειψλνληαο ηα σο εμαγσγέο, απνηειψληαο ηε κνλαδηθή εμαίξεζε
ζπγθξηηηθά κε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο.
Υο εθ ηνχηνπ, απηφ πνπ θαηαρσξνχηαλ απφ ηελ Διιάδα έσο ην 1998
πεξίπνπ (πεγή: Bernegger), ήηαλ κφλν ην εζσηεξηθφ θφζηνο ηεο
λαπηηιίαο, φπσο νη κηζζνί, νη θαηαζέζεηο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν
ησλ λαπηηθψλ (ΛΑΡ), νη δαπάλεο ησλ γξαθείσλ, νη πιεξσκέο
κεξηζκάησλ εληφο ηεο ρψξαο θιπ. Πε θάζε πεξίπησζε, ηα έζνδα απφ
ηηο κεηαθνξέο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ (ηδίξνο) έσο ην 1998, δελ
θαηαρσξνχληαλ θαζφινπ ζην ηζνδχγην ηεο Διιάδαο, αιιά ζε κία
ζεηξά άιιεο ρψξεο.
Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο λαπηηιίαο
παξέκελε ζε ινγαξηαζκνχο δνιαξίσλ ζην εμσηεξηθφ, ρσξίο πνηέ λα
εηζέξρεηαη ζην θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
ελψ κέρξη ην 2002, αθφκε θαη ηα έζνδα απφ ηηο επαλεπελδχζεηο ησλ
εθνπιηζηψλ δελ θαηαγξάθνληαλ, θάηη πνπ άιιαμε κφλν ελ κέξεη ην
2003.
ζνλ αθνξά γεληθφηεξα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ Διιήλσλ
εθνπιηζηψλ, ηα νπνία απμάλνληαη ζπλερψο, παξακέλνληαο ζην
ζπληξηπηηθά
κεγαιχηεξν
κέξνο
ηνπο
ζην
εμσηεξηθφ, δελ
θαηαγξάθνληαη επίζεο ζηηο ζηαηηζηηθέο ηεο ρψξαο καο, φπσο
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ζπκβαίλεη κε ηα άιια θξάηε (ζηε ζέζε «απ’ επζείαο επελδχζεηο ζην
εμσηεξηθφ»).
Σσξίο λα επεθηαζνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο, ε δπλεηηθή ζπλδξνκή ηεο
λαπηηιίαο ζην ειιεληθφ ΑΔΞ, θαζψο επίζεο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ, ηδίσο ζηα έηε ηεο θαηαθφξπθεο αλφδνπ ησλ
λαπηηιηαθψλ εζφδσλ (1999 – 2008), ππνινγίδεηαη ζηα 60 δηο $.
Γπζηπρψο φκσο θαηαγξάθνληαλ κφλν ελ κέξεη ζηελ Διιάδα, θαηά
10% έσο ην 2008, κεηά δε θαηά πεξίπνπ 25%.
Ρν γεγνλφο απηφ ηεθκεξηψλεηαη επίζεο απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ηεο ΔΔ, ε
νπνία ην 2014 θαηείρε ην 40% ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ κε θξηηήξην
ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα (gross tonnage), κε ηελ ειιεληθή λαπηηιία
λα ππνινγίδεηαη γχξσ ζην 50% ηεο επξσπατθήο. Ν άκεζνο ηδίξνο ηεο
ΔΔ ήηαλ 56 δηο €, ηα άκεζα θνξνινγηθά έζνδα 6 δηο €, ελψ ν
ζπλνιηθφο ηδίξνο, άκεζνο θαη έκκεζνο (γηα θάζε 1 € άκεζνπ
δεκηνπξγείηαη 1,6 € έκκεζνπ, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο Oxford
Economics) 145 δηο €.

Ππλνιηθά, άκεζα θαη έκκεζα δειαδή, είλαη ππεχζπλε γηα 2.300.000
ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ ΔΔ, πξνζθέξνληαο θνξνινγηθά έζνδα 41 δηο €
- ελψ πξψηε ζηε λαπηηιηαθή απαζρφιεζε είλαη ε Κ. Βξεηαλία
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(2014), αθνινπζνχκελε απφ ηε Γεξκαλία θαη ηε Λνξβεγία. Κε βάζε
ινηπφλ ηα παξαπάλσ, θαζψο επίζεο κε ηελ ειιεληθή λαπηηιία λα
ζπκκεηέρεη θαηά 50%, ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο ην ηδίξν, ηελ
απαζρφιεζε (γξάθεκα) θαη ηα θνξνινγηθά έζνδα πνπ παξέρεη ζηελ
ΔΔ, κε ηελ Διιάδα λα πζηεξεί ιφγσ ηεο κε εθκεηάιιεπζεο ηνπ
ηεξαζηίνπ απηνχ πινχηνπ ηεο.

Κε δεδνκέλν πάλησο ην φηη, ηα ζαιάζζηα θφκηζηξα κεηψζεθαλ απφ ην
2008 ζρεδφλ θαηά 90%, θπξίσο ζηα μεξά θνξηία, ελψ ην θφζηνο ηνπ
πεηξειαίνπ απμήζεθε θαηαθφξπθα, θαηαλνεί θαλείο πσο ε θξίζε
θφζηηζε έκκεζα ζηελ Διιάδα πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε
ρψξα ζηνλ πιαλήηε.
Ζ έμνδνο ηψξα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα δεζκά ηνπ ρξένπο
θαη ηεο χθεζεο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ πνπ ζα κπνξέζεη λα γίλεη
πεξηζζφηεξν εμσζηξεθήο θαη δηεζλψο αληαγσληζηηθή. Απηά φκσο
είλαη δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ, ήδε εδψ θαη πάξα πνιιέο δεθαεηίεο,
έρεη θαηαθέξεη λα απνθηήζεη κε ηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο ε ειιεληθή
εκπνξηθή λαπηηιία.
Νη βαζηθνί ΞΙΥΛΔΠ ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο είλαη νη εμήο:
-

Ξνληνπφξνο Λαπηηιία
Αθηνπινΐα
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-

Λαπηεξγαηηθφ Γπλακηθφ
Δθνπιηζκφο
Θξνπαδηεξφπινηα
Ιηκέλεο
Λαππεγνεπηζθεπαζηηθή Γξαζηεξηφηεηα
Λαπηηθή Δθπαίδεπζε
Δπαγγεικαηηθά Πθάθε Αλαςπρήο
Ξαξαλαπηηιηαθέο Γξαζηεξηφηεηεο

Πηηο κέξεο καο φκσο, εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο, ην
λαπηηιηαθφ ζχκπιεγκα δνθηκάδεηαη απφ:
(1)

ηελ εζσηεξηθή νηθνλνκηθή θξίζε,

(2) ηελ «ερζξηθή» πνιηηηθή φισλ ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ,
απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά, απέλαληη ζηηο λαπηηιηαθέο
επηρεηξήζεηο ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ,
(3) ηηο κεζνδεπκέλεο θηλήζεηο, ηα θίλεηξα θαη ηηο θνξνινγηθέο
ειαθξχλζεηο απφ αληαγσληζηηθά λαπηηιηαθά θέληξα γηα ηελ
κεηεγθαηάζηαζε ζε απηά ησλ ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ,
θαζψο επίζεο
(4) απφ ηνπο ειέγρνπο θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ κεηψζεη ηα θαζαξά
λαπηηιηαθά έζνδα απφ 6,87 δηο € ην 2014 ζηα 3,36 δηο € ην 2017
(γξάθεκα).
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Πχκθσλα πάλησο κε κειέηε ηεο Ernst & Young, ε Διιάδα ζα
κπνξνχζε λα έρεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, εάλ γηλφηαλ έδξα
λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ αλεμάξηεηα απφ ηε ζεκαία, ζηελ νπνία ζα
ήηαλ λενινγεκέλα ηα πινία ηνπο. Ρα νθέιε απηά ππνινγίζζεθαλ
ζηα 25,9 δηο € εηεζίσο, δεκηνπξγψληαο 550.000 ζέζεηο εξγαζίαο θαη
επηιχνληαο ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ καο.
Δλ πξνθεηκέλσ, ην Ληνπκπάη ζεσξείηαη ην θαιχηεξν παξάδεηγκα σο
λαπηηιηαθφ θέληξν, ην νπνίν παξέρεη δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ
λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ελψ δελ δηαζέηεη λαπηηιηαθφ ζηφιν.
Θαηά ηελ έξεπλα ηεο E&Y ζηνλ Ξεηξαηά ιεηηνπξγνχλ 3.273
λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηε Θεζζαινλίθε δξαζηεξηνπνηνχληα
118 εηαηξείεο, κε ην ζπλνιηθφ ηνπο αξηζκφ λα αλέξρεηαη ζε 3.391
επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ 28 δηαθνξεηηθνχο ηνκείο
(εθ ησλ νπνίσλ ην 70,5% δελ είλαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο θαη
ιεηηνπξγίαο πινίσλ). Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε πσο ην 97% ησλ
εηαηξεηψλ δελ πξαγκαηνπνηνχλ θάπνηεο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο
πινίσλ ζηελ Διιάδα θαη κφιηο ην 3% έδσζε ζεηηθή απάληεζε.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
λαπηηιίαο, πνπ ζε πξψηε θάζε ζα απνηξέπνπλ ηελ πεξαηηέξσ
ζπξξίθλσζε ηνπ ειιεληθνχ λαπηηιηαθνχ ζπκπιέγκαηνο θαη ζε
δεχηεξε θάζε ζα νδεγήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ.
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Ξξηλ απφ φια ηελ θαηάξγεζε ησλ ειέγρσλ θεθαιαίσλ πνπ ζα
απμήζεη ακέζσο ην ΑΔΞ καο θαηά 4 δηο €, ηε δεκηνπξγία ησλ
θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα λα γίλεη ε Διιάδα έδξα εηαηξεηψλ
δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο πινίσλ απμάλνληαο θαηά 26 δηο € ην ΑΔΞ
θαη δεκηνπξγψληαο 550.000 ζέζεηο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο ηελ
πξνζέιθπζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ απφ ην
Ινλδίλν, κε ηελ επθαηξία ηεο εμφδνπ ηεο Βξεηαλίαο απφ ηελ ΔΔ.
Νη ππόινηπεο πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ είλαη νη
αθόινπζεο:
1.
Ίδξπζε
Ρξάπεδαο
Λαπηηιηαθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο,
αληαγσληζηηθήο ησλ ππεξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηα πινία
Διιεληθνχ λενινγίνπ, ελδερνκέλσο κε ηε ζπκκεηνρή λαπηηιηαθψλ
εηαηξεηψλ πνπ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζηα θεθάιαηα ηεο θαη ηελ
παξάιιειε εηζαγσγή ηεο ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα.
2.
Όπαξμε ζπλεξγεηψλ, πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ
θάζεηε νξγάλσζε ηεο δηνηθεηηθήο παξέκβαζεο ζε θιαδηθφ επίπεδν.
3.
Πεκαληηθή
κείσζε
ηνπ
θφζηνπο
ζπκκφξθσζεο
ησλ
εκπιεθφκελσλ εηαίξσλ πξνο ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε
λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα. Απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα βειηησζεί
θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ λαπηηιηαθνχ ζπκπιέγκαηνο
έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ηεο αιινδαπήο.
4.
Γεκηνπξγία
ειεθηξνληθνχ
λενινγίνπ
(e-λενινγίνπ),
πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα
απινπζηεπζνχλ νη εγγξαθέο πινίσλ ζην ειιεληθφ λενιφγην.
5.
Αιιαγή ζηε θνξνιφγεζε ησλ πινίσλ κε παξάιιειε ζέζπηζε
ηζρπξψλ θηλήηξσλ, πνπ δελ ζα ζίγνπλ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Απηφ
ην κέηξν θξίλεηαη άθξσο απαξαίηεην, γηαηί νη εθνπιηζηέο πιεξψλνπλ
θφξν φρη κε βάζε ηα θέξδε ηνπ πινίνπ, αιιά κε βάζε ην tonnage
πνπ πξνθχπηεη κε έλαλ ζπληειεζηή.
6.
Δπιαβηθή ηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ
δηέπεη ηε λαπηηιία ζε θνξνινγηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα.
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7.
Ππκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ειιεληθήο λαπηηιίαο πνπ απνηειεί θξίζηκν ππιψλα ηνπ εζληθνχ
λαπηηιηαθνχ ζπκπιέγκαηνο.
8. Πην πιαίζην ησλ επεξρφκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αλαζχληαμε ηνπ
ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, λα ζεζπηζηεί ε ππνρξεσηηθή
ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθήο
λαπηηιίαο.
9. Πην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο-ΗΗΗ, ε Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο λα
κεξηκλήζεη ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηδηνκνξθία ηεο λαπηηιηαθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
10. Δληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Θξάηνπο θαη ησλ
Θνηλσληθψλ Δηαίξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζην λαπηηθφ
επάγγεικα.
11. Οηδηθέο ηνκέο θαη εθζπγρξνληζκφο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηθήο
εθπαίδεπζεο.
12. Αλαβάζκηζε θαη επηθαηξνπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ
Αλσηάησλ Πρνιψλ Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ (ΑΔΛ).
13. πνρξεσηηθή
εηήζηα
κεηεθπαίδεπζε
ηνπ
δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ λεφηεπθηα πινία.
14. πνρξεσηηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε
δηδαζθαιία.
15. Γεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, απαηηείηαη ε άκεζε πινπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο
ζην ρψξν ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο.
16. Θξαηηθή κέξηκλα ψζηε, λα κελ αγλνεζεί ε λαπηηθή εθπαίδεπζε
θαη θαηάξηηζε ζην πιαίζην ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΔΠΞΑ.
17. Πηήξημε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα απφ θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηε λαπηηιία.
18. Θέζπηζε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα χςσζε ηεο ειιεληθήο
ζεκαίαο ζηα ζθάθε αλαςπρήο.
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19. Γεκηνπξγία Ξαξάιιεινπ Λενινγίνπ γηα πινία πνπ πςψλνπλ
ειιεληθή ζεκαία. Κε απηφ ην κέηξν, αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ πνιιά
θαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, φπσο ζπκβαίλεη εδψ θαη πνιιά
ρξφληα ζε αξθεηέο ρψξεο, φπσο ε Λνξβεγία, Νιιαλδία, Ηηαιία θη
άιιεο.
Κε απηήλ ηελ πξόηαζε:
Αλαδεηθλχεηαη κία λέα δπλακηθή ζηξαηεγηθή πνπ σθειεί ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο.
-

Κεηψλεηαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ πινίνπ.

-

Ραμηδεχνπλ ρσξίο πξνβιήκαηα.

Αληαγσληζηηθφ θφζηνο ζην δεχηεξν λενιφγην γηα ηνλ Έιιελα
πινηνθηήηε, φηαλ πςψλεη ηελ ειιεληθή ζεκαία.
-

Ππλερήο είζπξαμε ηειψλ λενιφγεζεο γηα ην θξάηνο.

Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα.

ζην

γξαθεία

ησλ

20. Αλαδηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ πνπ
επηρεηξνχλ ζηα ειιεληθά λεζηά, κέζα θαη απφ ζπγρσλεχζεηο, ψζηε λα
δεκηνπξγεζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη λα γίλνπλ θεξδνθφξεο.
21. Ρξνπνπνίεζε θαη δηαθνπή εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ, εηδηθά φζνλ
αθνξά ζηα ηαρχπινα πινία.
22. Κείσζε ηηκψλ ησλ εηζηηεξίσλ γηα ηνπο κνλίκνπο θαηνίθνπο ησλ
λήζσλ. Έηζη, αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί αχμεζε θξαηηθψλ εζφδσλ,
γηαηί ηα λαχια δελ ζα είλαη πιένλ απαγνξεπηηθά γηα ηνπο πνιίηεο ησλ
λήζσλ.
23. Γξαζηηθή πεξηθνπή ιηκεληθψλ ηειψλ, ζην
πξαγκαηηθά επελδχνληαη πξνο φθεινο ησλ επηβαηψλ.
24.

βαζκφ

πνπ

Κείσζε ηνπ επίλαπινπ ηνπ 3%, πνπ επηβαξχλεη ηα εηζηηήξηα.

25. Αληηθαηάζηαζε πινίσλ ζε κεξηθέο γξακκέο κε άιια πινία
θαηάιιεινπ κεγέζνπο γηα εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ.
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26. Γξνκνιφγεζε πινίνπ γηα νξηζκέλν δηάζηεκα ζε γξακκή πνπ ε
εηαηξεία ηνπ πινίνπ εμππεξεηεί εηεζίσο.
27. Δλίζρπζε
θαη
ξηδηθφο
εθζπγρξνληζκφο
ηεο
Λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο Βηνκεραλίαο (ΛΔΒ), εηδηθά ζε επίπεδν
εμνπιηζκνχ, νξγάλσζεο θαη εξγαζίαο, ε νπνία ζα σθειήζεη
επξχηεξα ηελ επαλαβηνκεραλνπνίεζε ηεο Διιάδαο. Απηή ε
αλαδηάξζξσζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζε:
(α)

Θεζκηθφ επίπεδν

Κε νξηνζέηεζε ηεο ΛΔΠ ΛΑΠΝΙΞ, σο ηδηαίηεξεο ΒΗ.ΞΔ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ Λένπ Κφινπ Γξαπεηζψλαο,
ηνπ Κφινπ ηεο ΓΔΖ θαη ηελ Θπλφζνπξα. Ζ ΛΑΠΝΙΞ ΑΔ λα
δηεξεπλήζεη δπλαηφηεηα ζπλδπαζκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο κε εζληθνχο
θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο, αθνχ ζα απνηειεί νξγαλσκέλε ΒΗ.ΞΔ.
(β)

Αλαπηπμηαθέο Ξαξεκβάζεηο

Ν θιάδνο δελ απνηειεί επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα γηα επηρνξήγεζε
ζχκθσλα κε ηελ ΔΔ, αιιά θαη κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πινπνίεζεο
ηνπ ΔΠΞΑ, ην νπνίν ξεηά εμαηξεί ηελ λαππεγνεπηζθεπαζηηθή κέρξη
ζήκεξα. Πεκαληηθή ζεηηθή εμέιημε ε απφθαζε ηεο Θνκηζηφλ, φηη
επηηξέπνληαη επηρνξεγήζεηο γηα θαηλνηνκία θαη θαηαζθεπή πισηψλ
θαη θηλεηψλ ππεξάθηησλ θαηαζθεπψλ, φηαλ ε ρξήζε ηνπο αθνξά
ζηελ εθκεηάιιεπζε ΑΞΔ.
Πην πιαίζην απηό πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ δξάζεηο/έξγα:
Ξαξνρή θηλήηξσλ ζηνπ εθνπιηζηέο γηα λαππήγεζε θαη επηζθεπή
πινίσλ ζε ειιεληθέο εζράξεο θαη ληφθνπο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο
κεραλέο ηνπο.
Θαηαζθεπή πισηψλ νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ αθαιάησζεο κε
ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ.
Θαηαζθεπή
ζπζηεκάησλ
παξαγσγή ελέξγεηαο.

πισηψλ

αλεκνγελλεηξηψλ

γηα

Θαηαζθεπή πισηψλ κέζσλ ζπιινγήο, δηαρείξηζεο, επεμεξγαζίαο
θαη αμηνπνίεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ απφ κηθξά λεζηά.
-

Θαηαζθεπή πισηψλ ζπζηεκάησλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
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Θαηαζθεπή λένπ ηχπνπ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ αινπκηλίνπ, πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ΑΞΔ γηα ηηο αλάγθεο θίλεζήο ηνπο.
28. Δθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο κε
βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ ηνπο.
29. Πεκαληηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ
απειεπζέξσζε ηεο θξνπαδηέξαο. Ζ Διιεληθή θξνπαδηέξα, αθφκα θαη
ζήκεξα ζπλερίδεη λα πεξηνξίδεηαη απφ ην θακπνηάδ (cabotage) θαη ηηο
ζπλέπεηέο ηνπ, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην 1926 θαη είρε ζεζπηζηεί γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο λαπζηπινΐαο απφ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ
αιινδαπψλ εηαηξεηψλ. Πε επίπεδν ΔΔ, ε πιήξεο άξζε ηνπ θακπνηάδ
έγηλε ην 1992 γηα ηε λαπζηπινΐα θαη ην 1999 γηα ηελ θξνπαδηέξα.
Υζηφζν, ζηελ Διιάδα κέρξη θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα, φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο.
Ζ θξνπαδηέξα κπνξεί λα γίλεη ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ηελ
Διιάδα θαη ε ρψξα κπνξεί λα κνηξαζηεί έλα ζεκαληηθφ πνζφ απφ ηνλ
δηεζλή εηήζην ηδίξν, πνπ μεπεξλά ηα 40 δηο επξψ (εηδηθφηεξα, γηα ηελ
πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ, ν ηδίξνο μεπεξλά ηα 10 δηο επξψ, ελψ ε
Διιάδα είρε ηδίξν κφιηο 476 εθ. € ην 2017 απφ ηνπο επηβάηεο
θξνπαδηέξαο). Ρν βαζηθφηεξν πξφβιεκα φκσο πνπ ζπλαληνχλ ηα
θξνπαδηεξφπινηα πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα, είλαη νη ππνδνκέο
θαη εηδηθφηεξα ην ιηκάλη πξφζδεζεο θαη νη ρψξνη γχξσ απφ απηφ. Ρα
ιηκάληα
ηνπ Ξεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη νξηζκέλα
ιηκάληα κεγάισλ λεζηψλ, φπσο ε Θξήηε, κπνξνχλ λα δερηνχλ
θξνπαδηεξφπινηα, αξθεί λα γίλνπλ κεξηθέο παξεκβάζεηο ζηελ
ππνδνκή, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πνηνηηθά θαη ειθπζηηθά.
Κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, νη ηνπξίζηεο πνπ θηάλνπλ ζηελ
Διιάδα κε θξνπαδηεξφπινηα ή/θαη πνπ θηάλνπλ ζηελ ρψξα γηα
ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο, ππνινγίδεηαη πσο αθήλνπλ έζνδα πνπ
θηάλνπλ θαη μεπεξλνχλ ην κηζφ δηζεθαηνκκχξην επξψ. Κε ηηο
θαηάιιειεο αιιαγέο ζηηο ππνδνκέο ησλ ιηκαληψλ θαη κε ηε
δηεπθφιπλζε ηεο θξνπαδηέξαο, ηα έζνδα απηά κπνξνχλ λα απμεζνχλ
θαηαθφξπθα!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεύεη πσο ε λαπηηιία, εάλ ζπλδπαζηεί
κε ηελ αλάπηπμε ζηνπο ηνκείο ηεο πξσηνγελνύο νηθνλνκίαο
θαη ηνπ ηνπξηζκνύ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ
επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο.
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Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ
είλαη έηνηκε λα πινπνηήζεη άκεζα
ηηο πξνηάζεηο θαη ηα ζρέδηά ηεο!
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ
Ζ βηνκεραλία κίαο ρψξαο εμαξηάηαη απφ ηηο πξψηεο χιεο, απφ ηνπο
εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο, απφ ηελ ελέξγεηα, απφ ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα πνπ είλαη ζπλάξηεζε ησλ κηζζψλ θαη ησλ
επελδχζεσλ, απφ ηε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο ησλ παξαγνκέλσλ
πξντφλησλ (δίθηπα δηαλνκήο), απφ ηε ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο, απφ ηηο
κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη απφ ηελ ηερλνινγία.
Ζ Διιάδα έρεη αμηφινγεο ρεκηθέο βηνκεραλίεο, βηνκεραλίεο
επεμεξγαζίαο μχινπ θαη ράξηνπ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ φπσο ην
ηζηκέλην, δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ, θαξκαθνβηνκεραλίεο, βηνκεραλία
επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη λαππεγεία πνπ βξίζθνληαη
δπζηπρψο ελ ππλψζεη. Ζ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο εμαξηάηαη θπξίσο
απφ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεη κία ρψξα, νπφηε είλαη
απαξάδεθην λα πνπιάεη ε Διιάδα ηε κεγαιχηεξε επηρείξεζε ηεο, ηε
Γ.Δ.Ζ., ε νπνία έρεη ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ζήκεξα ηεο ηάμεο ησλ 500
εθ. €, φηαλ ε αληίζηνηρε ηεο Ξνξηνγαιίαο πάλσ απφ 12 δηο €.
Δηδηθά επεηδή ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεη ε
Γ.Δ.Ζ. πξνέξρεηαη απφ ιηγλίηε θαη πδξνειεθηξηθά, φπνπ δελ
επηηξέπεηαη ην 90% ησλ λεξψλ ησλ πνηακηψλ λα θαηαιήγεη ζηε
ζάιαζζα, επεηδή δελ γίλνληαη νη αλάινγεο επελδχζεηο. Φπζηθά δελ
αξθεί ε ελέξγεηα απηή γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ καο, νπφηε
εηζάγεηαη πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην. Κεηά ην 2010 δε ε
βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο ρψξαο έρεη ζπξξηθλσζεί αξθεηά, αιιά
άξρηζε μαλά λα απμάλεηαη
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Ν πξσηνγελήο ηνκέαο, ν ηνπξηζκφο θαη ε λαπηηιία νθείινπλ λα
ζηεξίμνπλ ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο πνπ κπνξεί λα ηελ
απειεπζεξψζεη απφ ηελ παγίδα, ζηελ νπνία έρεη νδεγεζεί,
απμάλνληαο ην ΑΔΞ θαη δεκηνπξγψληαο αληαγσληζηηθέο ζέζεηο
εξγαζίαο. Πηφρνο πξέπεη λα είλαη ε εμαγσγέο κφλν έηνηκσλ
πξντφλησλ θαη θαζφινπ πξψησλ πιψλ, νη νπνίεο είλαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο θαη δελ πξέπεη λα
«δσξίδνληαη» εμαγφκελεο αθαηέξγαζηεο.
Ρν βαζηθφηεξν πξφβιεκα ηεο βηνκεραλίαο είλαη ε πνιχ αθξηβή
ελέξγεηα ιφγσ θφξσλ θαη αζχκθνξσλ ζπκθσληψλ κε ηε Οσζία
θπξίσο, ην αζηαζέο θνξνινγηθφ πιαίζην, θαζψο επίζεο ε αδπλακία
ρξεκαηνδφηεζεο
ησλ
καθξνπξφζεζκσλ
επελδχζεσλ
πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θιάδν. Δπίζεο ε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ εθ κέξνπο
ηεο Ξνιηηείαο κέζσ ηνπ πνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, ην νπνίν πξέπεη λα
ζπλδέεηαη κε φινπο ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο, θαζψο επίζεο κε ηα
Ξαλεπηζηήκηα θαη κε ηα Ξνιπηερλεία, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία λέσλ
κνλάδσλ ζε πεδία πνπ ε Διιάδα δηαζέηεη ζεκαληηθά αληαγσληζηηθά
πιενλεθηήκαηα.
Πηφρνο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ είλαη ε ζηήξημε ηεο ειιεληθήο
βηνκεραλίαο ζε φια ηα επίπεδα, επηιχνληαο ην ζέκα ηεο αθξηβήο
ελέξγεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Οσζία, ελψ νη πξνηάζεηο ηεο
αλαθέξνληαη παξαθάησ, ζηηο πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο ηεο γηα ηελ
αλάπηπμε.

131

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΖ
Ζ Αλάπηπμε είλαη ην δεηνχκελν φισλ ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ
θαη φισλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ πέξαζαλ απφ ηελ ρψξα,
θπξίσο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξψηνπ κλεκνλίνπ, έσο θαη ζήκεξα.
Αλ θαη φινη νη πνιηηηθνί κηινχλ γηα ηελ πνιππφζεηε Αλάπηπμε θαη
ππνζηεξίδνπλ πσο ην δηθφ ηνπο πνιηηηθφ πξφγξακκα είλαη εθείλν πνπ
ζα βγάιεη ηελ Διιάδα απφ ηελ θξίζε θαη ηελ χθεζε, κηα πην
πξνζεθηηθή κειέηε ησλ πξνηάζεσλ απνδεηθλχεη πσο πξφθεηηαη απιά
γηα αεξνινγίεο, κε ξεαιηζηηθέο ιχζεηο θαη πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο
πνπ είλαη αδχλαηνλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ, έρνληαο ζηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ είλαη
απνηέιεζκα
πνιπεηνχο
κειέηεο
θαη
έξεπλαο,
παξνπζηάδεη
ζπγθεθξηκέλεο, ξεαιηζηηθέο θαη άκεζα πινπνηήζηκεο πξνηάζεηο, πνπ
κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζνπλ ηελ
Διιάδα ζην δξφκν ηεο Αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο! Νη πξνηάζεηο
καο είλαη απφξξνηα επίπνλεο έξεπλαο πνπ έρεη ζην επίθεληξν ην
Δζληθφ Ππκθέξνλ θαη ηελ επεκεξία ησλ Διιήλσλ!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ γλσξίδεη πσο κνλφδξνκνο γηα ηελ αλάπηπμε είλαη
ε έκθαζε ζηηο επελδχζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα! Φπζηθά κηιάκε
γηα πξαγκαηηθέο επελδχζεηο θαη πξαγκαηηθή αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ρσξίο κεηαθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζε
βαιθαληθέο ρψξεο, γηα λα γιηηψζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο απφ ηελ
ιεζηξηθή θνξνεπηδξνκή ηνπ Θξάηνπο!
Ζ Αλαπηπμηαθή Ξνιηηηθή ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ έρεη σο ζεκείν
αλαθνξάο ηελ Αλαπηπμηαθή Ξνιηηηθή νηθνλνκηθά ηζρπξψλ θαη
θξαηαηψλ ρσξψλ, πνπ έρνπλ ζπλερή θαη νπζηαζηηθφ ξπζκφ
αλάπηπμεο. Νη ρψξεο απηέο απνηέιεζαλ γηα εκάο «Case Study»,
πεγή γλψζεο θαη έκπλεπζεο!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ γηα λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο θαη λα ηνλψζεη
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ ρψξα έρεη θαηαξηίζεη ιεπηνκεξέο
ζηξαηεγηθφ ζρέδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα –
πξνηάζεηο:
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1.
Γεκηνπξγία
αλεμάξηεηνπ
γξαθείνπ
επελδχζεσλ
θαη
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην νπνίν ζα ζηειερψλεηαη απνθιεηζηηθά απφ
ηερλνθξάηεο θαη επηηπρεκέλνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο. Ρν γξαθείν
επηζήκσο ζα ππάγεηαη ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ, φκσο ζα είλαη
αλεμάξηεην απφ πνιηηηθέο / θνκκαηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζα έρεη ζαλ
αληηθείκελν ηηο επελδχζεηο, ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο λέεο επηρεηξήζεηο
ζηελ ρψξα. Ρελ αξκνδηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ γξαθείνπ ζα ηελ έρεη
κφλν ην Θνηλνβνχιην, 2 θνξέο θάζε έηνο.
2. Γεκηνπξγία ζρεδίνπ νινθιεξσκέλεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ζε
λέεο επηρεηξήζεηο θαη επελδχζεηο. Θα θαηαξηηζηνχλ πξνγξάκκαηα
ππνζηήξημεο ησλ λέσλ επελδχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ, κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο, μέλσλ επελδπηψλ θαη ηξαπεδψλ.
3.
Πεκαληηθέο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη θνξναπαιιαγή γηα ηα
πξψηα δχν ρξφληα ζε φπνηα επηρείξεζε επηιέμεη λα θάλεη επελδχζεηο
ςεινχ ξίζθνπ θαη ςειήο απφδνζεο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα
έρνπλ θπξίσο νη θαηλνηφκεο επελδχζεηο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην
θξάηνο δείρλεη ηελ έκπξαθηε ζηήξημή ηνπ ζηνλ επηρεηξεκαηία πνπ
επηιέγεη λα ξηζθάξεη. Ζ θνξναπαιιαγή ησλ δχν πξψησλ εηψλ ζα
βνεζήζεη ζεκαληηθά ηνλ επηρεηξεκαηία κέρξη λα αξρίζεη ε επέλδπζή
ηνπ λα απνδίδεη. Αθνχ αξρίζεη ε επηρείξεζε λα απνδίδεη θαη λα έρεη
νπζηαζηηθά έζνδα, ηφηε ζα θνξνινγεζεί κε ρακειφ θνξνινγηθφ
ζπληειεζηή ΚΝΛΝ επί ησλ Θαζαξψλ εζφδσλ.
4. Ξαξάθακςε φισλ ησλ ρξνλνβφξσλ θαη αληηπαξαγσγηθψλ
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ έγθξηζεο ησλ
αηηεκάησλ γηα επελδχζεηο θαη έλαξμε λέσλ επηρεηξήζεσλ! Ν ρξφλνο
πνπ ζα κεζνιαβεί απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηελ έθδνζε
ηεο άδεηαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ 1 κήλα! Νη ρξνλνβφξεο
γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
κεζνιαβεί γηα ηε κειέηε θαη ηελ έγθξηζε ησλ αηηεκάησλ είλαη ε
δεχηεξε θχξηα αηηία απνθπγήο ησλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα! Ζ
πξψηε αηηία είλαη ε παξάινγε ππεξθνξνιφγεζε φισλ ησλ
επηρεηξήζεσλ, πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά έζνδα ηεο
επηρείξεζεο!
5. Γεκηνπξγία θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα είλαη θηιηθφ πξνο
ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ηνλ επελδπηή. Ζ θνξνινγία πνπ έρεη
εθαξκνζηεί απφ φιεο ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο κέρξη θαη ζήκεξα
δείρλεη πσο ην θξάηνο δελ αληηκεησπίδεη ηελ επηρείξεζε σο έλαλ απφ
ηνπο βαζηθφηεξνπο κνρινχο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο! Αληηζέησο,
εδψ θαη δεθαεηίεο ην Θξάηνο, κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί, δείρλεη
πσο «κηζεί» ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ηηο επηρεηξήζεηο (κηθξέο,
133

κεζαίεο θαη κεγάιεο) θαη ηηο επελδχζεηο. Ζ θνξνινγία πνπ επηβάιιεη
θάζε άιιν παξά δίθαηε είλαη θαη κνηάδεη λα έρεη «ηηκσξεηηθφ»
ραξαθηήξα γηα ηνλ επηρεηξεκαηία πνπ ηφικεζε λα επελδχζεη ζηελ
Διιάδα!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ινηπφλ πξνηείλεη ηε ζέζπηζε ρακεινχ
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή χςνπο 8% ζε φιεο ηηο λέεο επηρεηξήζεηο θαη
ζε θάζε επηρείξεζε πνπ επελδχεη ηα ρξήκαηά ηεο μαλά ζηελ Διιάδα,
γηα δέθα ρξφληα. Απηφ ζα ηζρχεη γηα θάζε λέα επέλδπζε ζηελ ρψξα.
Έηζη, ζα κεησζεί θαηαθφξπθα ε αλεξγία, ζα απμεζνχλ νη εηζθνξέο
ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηα νπνία ζα γεκίζνπλ κε ρξήκαηα, ζα
απμεζεί ε θαηαλάισζε ζηελ εγρψξηα αγνξά γηαηί ζα κεησζνχλ νη
άλεξγνη ζπκπνιίηεο καο θαη ζα μαλακπεί ε ρψξα ζηνλ πνιππφζεην
ξπζκφ αλάπηπμεο!
6.
Θαηάζεζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, κε έκθαζε
Βηνκεραλία θαη κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζηελ ηξηεηία.
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7.
Νινθιεξσηηθή Αιιαγή ζηηο Πρέζεηο ηνπ Θξάηνπο κε ηνπο
Ξνιίηεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θαη αιιαγή Θνπιηνχξαο ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε.
8.
Δλίζρπζε ηεο Ηδησηηθήο Ξξσηνβνπιίαο κε θαηνρχξσζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ κε ζεβαζκφ ζηα
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ηελ Αχμεζε θαη ηελ Γίθαηε Θαηαλνκή ηνπ
ΑΔΞ.
9.
Άκεζε νινθιήξσζε φισλ ησλ έξγσλ ππνδνκήο ηεο ρψξαο, ηα
νπνία είλαη ζε εθθξεκφηεηα εδψ θαη δεθαεηίεο. Ζ βειηίσζε ησλ
θξαηηθψλ ππνδνκψλ, φπσο νη νδηθνί άμνλεο ηεο ρψξαο θαη ηα
ιηκάληα, θαζηζηνχλ ηελ ρψξα καο ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα
πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ θαη λέσλ επελδχζεσλ.
10. ζνλ αθνξά ην ρξεκαηηζηήξην, ζα απαγνξεπζνχλ φια ηα
παξάγσγα πξντφληα, ελψ νη ηξάπεδεο ζα ρσξηζηνχλ ζε εκπνξηθέο θαη
επελδπηηθέο. Ζ θεξδνζθνπία ζα απνθεπρζεί κε ηε θνξνινγία επί ησλ
θεξδψλ ησλ κεηνρψλ χςνπο 50%, φηαλ απηέο πσινχληαη ζε
ιηγφηεξν απφ 12 κήλεο, θάηη πνπ ζα ηζρχεη θαη γηα ηα αθίλεηα.
11. Θα επηδησρζεί επί πιένλ ε εηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ εηαηξηθψλ θαη
θξαηηθψλ νκνιφγσλ γηα δηαπξαγκάηεπζε ζην ρξεκαηηζηήξην, γηα λα
δηεπθνιχλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απ' επζείαο απφ
ηνπο επελδπηέο, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ησλ ηξαπεδψλ, ελψ ζα
«ηηηινπνηεζνχλ» θαη ζα εηζαρζνχλ ζην ρξεκαηηζηήξην πεξηνπζηαθά
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ζηνηρεία ηεο ρψξαο πνπ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ παξάγνληαο
θέξδε κειινληηθά. Έηζη ην ρξεκαηηζηήξην ζα κεηαηξαπεί ζε έλα
κεραληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ, φζν θαη ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα, ζε ζπλζήθεο ειεχζεξεο αιιά φρη αζχδνηεο αγνξάο.
12. Ρέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί ζηηο ξνέο ησλ θεθαιαίσλ,
κέζσ ησλ ηξαπεδψλ - φπνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο
ζα δίλνληαη πςειά επηηφθηα κφλν ζε θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο άλσ ησλ
δψδεθα κελψλ. Σξεηάδεηαη επίζεο ή ίδξπζε κίαο αλαπηπμηαθήο
ηξάπεδαο, ζηα πξφηππα ηεο γεξκαληθήο Kfw.

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ
έρεη ζρέδην πνπ κπνξεί
λα νδεγήζεη ηελ ρώξα
ζηελ Αλάπηπμε!
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖΛ
ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ - ΦΝΟΝΓΗΑΦΓΖ
Νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πξνζπαζνχλ λα
απμήζνπλ ηα θξαηηθά έζνδα κε ηνλ παξάινγν θαη εθ πξννηκίνπ
απνηπρεκέλν ηξφπν ηεο ππεξβνιηθήο θνξνιφγεζεο ησλ πνιηηψλ θαη
ηεο επηβνιήο θφξσλ ζηνπο ήδε ππάξρνληεο θφξνπο! Γελ ζέινπλ λα
θαηαιάβνπλ ην νηθνλνκηθφ αμίσκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν φηαλ νη
θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ππεξβαίλνπλ έλα αλψηαην φξην αλνρήο ησλ
Ξνιηηψλ, ηφηε ηξνθνδνηείηαη ε θνξνδηαθπγή θαη ηα θνξνινγηθά
έζνδα ηνπ θξάηνπο κεηψλνληαη, αληί λα απμάλνληαη.
Ζ ππεξβνιηθή θνξνιφγεζε, ε δηφγθσζε ησλ νθεηιψλ ησλ πνιηηψλ
ζην θξάηνο πνπ έρνπλ ππεξβεί ηα 100 δηο €, ηα κεδεληθά έζνδα ζηα
θξαηηθά ηακεία θαη ε επηβνιή λέσλ θφξσλ, νδεγνχλ ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία ζε βαζηά χθεζε! Ξαξάιιεια, νη πνιίηεο γίλνληαη θάζε
ρξφλν φιν θαη πην θησρνί θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο πνπ ήηαλ ε
«αηκνκεραλή» ηεο νηθνλνκίαο θαη ηξνθνδνηνχζε ηα θξαηηθά
αζθαιηζηηθά ηακεία, έρεη πιένλ δηαιπζεί!
Ρν άδηθν θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ε επηβνιή ζηνπο πνιίηεο θφξσλ
πνπ δελ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ, νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηε
θνξνδηαθπγή. Κε ηελ ππάξρνπζα θνξνινγηθή θαηαηγίδα, κε
ζπληειεζηέο πνπ θπκαίλνληαη απφ 22% έσο 45% απφ ην εηζφδεκα
φισλ ησλ πνιηηψλ (13% γηα αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη νκάδεο
αγξνηψλ, 15% γηα έζνδα απφ αθίλεηα έσο 12.000 €), νη άκεζνη
θφξνη πνπ εηζέπξαμε ην θξάηνο ην 2015 ήηαλ 19,94 δηο € θαη νη
έκκεζνη 23,78 δηο €.
Ρν ζπλνιηθφ εηζφδεκα πνπ δήισζαλ 8.516.953 θνξνινγνχκελνη ην
2015 ήηαλ 73,93 δηο €, εθ ησλ νπνίσλ νη κηζζσηνί 32 δηο €, νη
ζπληαμηνχρνη 24,65 δηο €, νη εηζνδεκαηίεο αθηλήησλ 5,94 δηο €, νη
εηζνδεκαηίεο απφ επελδχζεηο 4,15 δηο €, νη επηρεηξεκαηίεο-ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο 4,82 δηο €, νη αγξφηεο 1,34 δηο €, νη λαπηηθνί 769,5
εθ. € θαη νη θαηαζέηεο 183 εθ. €.
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Ρν πνζνζηφ ηψξα ησλ άκεζσλ θφξσλ επί ησλ εηζνδεκάησλ ησλ
πνιηηψλ δηακνξθψζεθε ζην 27% πεξίπνπ, ελψ νη κηζζσηνί θαη νη
ζπληαμηνχρνη δήισζαλ εηζνδήκαηα 56,65 δηο € ή ην 76,62% ησλ
ζπλνιηθψλ, επηβαξπλφκελνη κε ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ησλ θφξσλ. Αληίζεηα, νη επηρεηξεκαηίεο-επαγγεικαηίεο κε 4,82 δηο €,
δήισζαλ κφιηο ην 6,5% ησλ εηζνδεκάησλ.
Κε θξηηήξην ηνπο πνζνζηηαίνπο ζηφρνπο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ γηα ην 2017, φπσο είραλ απνηππσζεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ, νη πεγέο εζφδσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 46,858 δηο €
(ηειηθά δηακνξθψζεθαλ ζην 47,56 δηο €) ήηαλ νη εμήο:
Άκεζνη θόξνη 20,415 δηο €: Φφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ
πξνζψπσλ 9,172 δηο €, Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ
3,236 δηο €, Δηδηθψλ θαηεγνξηψλ 1,251 δηο €, Φφξνο πεξηνπζίαο
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(ΔΛΦΗΑ) 3,132 δηο €, Άκεζνη θφξνη Ξ.Ν.Δ. 1,291 δηο € θαη Ινηπνί
άκεζνη θφξνη 2,333 δηο €.
Έκκεζνη θόξνη 26,443 δηο €: ΦΞΑ 15,476 €, Ξεηξειαηνεηδψλ
1,879 δηο €, Θαπλνχ 0,663 δηο €, Ινηπνί θφξνη ζπλαιιαγψλ 0,509
δηο €, Κεηαβηβάζεηο θεθαιαίσλ 0,225 δηο €, Σαξηφζεκα 0,281 δηο €,
Φφξνο αζθαιίζηξσλ 0,384 δηο €, Ρέινο ηαμηλφκεζεο νρεκάησλ
0,165 δηο €, Ινηπνί Δ.Φ.Θ. (θαπλνχ θιπ.) 3,013 δηο €, Ρέιε
θπθινθνξίαο νρεκάησλ 1,106 δηο €, Ινηπνί θφξνη θαηαλάισζεο
0,369 δηο €, Έκκεζνη θφξνη Ξ.Ν.Δ. 0,549 δηο €, Ινηπνί έκκεζνη 0,362
δηο € θιπ.
Πηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019 νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο εζφδσλ
δηακνξθψλνληαη σο εμήο:

Πηα πιαίζηα απηά ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πξνηείλεη κείσζε ηνπ
ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ (επηρεηξήζεσλ) ζην
15% κε 50% πξνθαηαβνιή, ε νπνία ζα θφζηηδε ζην δεκφζην έζνδα
ηεο ηάμεο ησλ 2,2 δηο €. Ζ δηαθνξά απηή ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί
εχθνια απφ ηελ άλνδν ηνπ ηδίξνπ ησλ εηαηξεηψλ, απφ ηελ
πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ θαη απφ ηνλ εθνχζην πεξηνξηζκφ ηεο
θνξνδηαθπγήο ιφγσ ηνπ ρακεινχ ζπληειεζηή.
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ζνλ αθνξά ηνπο ηδηψηεο, μαλά κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο
θνξνδηαθπγήο, ην θξάηνο πξέπεη λα ζεζπίζεη έλα απιφ θαη δίθαην
θνξνινγηθφ ζχζηεκα, φπσο ην εμήο: αθνξνιφγεην εηζφδεκα έσο
12.000 €, απφ 12.000 κέρξη 20.000 θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή
15%, απφ 20.000 επξψ κέρξη 50.000 κε 25% θαη άλσ απφ 50.000,
φζν αλ είλαη ην εηζφδεκα, κε 35%.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα δεκηνπξγεζεί θνξνινγηθή ζπλείδεζε
ησλ πνιηηψλ είλαη νη δίθαηνη θφξνη, ν ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο απφ ηελ
Ξνιηηεία, ε παξαδεηγκαηηθή ζηάζε ησλ ηζπλφλησλ, ην αδίθεκα ηεο
θνξνδηαθπγήο λα θαηαζηεί ηδηψλπκν, φπσο είλαη ζηελ Ακεξηθή θαη νη
πνηλέο λα είλαη εμνλησηηθέο ζε φπνηνλ θνξνδηαθεχγεη.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη εηνηκάζεη πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ άκεζα, λα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο δίθαηνπ
θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απφδνζε ησλ
θφξσλ.
Νη βαζηθέο ιύζεηο πνπ πξνηείλνπκε θαη πνπ είλαη άκεζα
εθαξκόζηκεο είλαη νη θάησζη:
1.
Κεησκέλνπο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο, κε εθαξκνγή ηνπο απφ
ην επφκελν Νηθνλνκηθφ Έηνο, φπσο νη παξαπάλσ (15% γηα ηηο
επηρεηξήζεηο, θιίκαθα απφ 15% έσο 35% γηα ηνπο ηδηψηεο, κε
αθνξνιφγεην 12.000 €). Ζ Διιάδα δηαζέηεη έλαλ απφ ηνπο
πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζε
ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ. Ρν ίδην ζπκβαίλεη κε ηνλ ζπληειεζηή
ΦΞΑ θαη κε ηνλ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα, ν πςειφο
θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ΔΦΘΑ, κε ηελ επί
πιένλ θνξνινγία ησλ κεξηζκάησλ θαηά 15% θαη κε ηελ απαξάδεθηε
100% πξνθαηαβνιή θφξνπ, θαζηζηά εληειψο αζχκθνξε ηελ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε.
Δθηφο απηνχ, ζπλερψο πξνθχπηνπλ λένη έθηαθηνη θφξνη επί ησλ ήδε
θνξνινγεζέλησλ εηζνδεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εηζθνξά
αιιειεγγχεο ή ην ηέινο αθηλήησλ. Ζ παγθφζκηα εκπεηξία έρεη δείμεη
φηη ην χςνο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζπλδέεηαη κε ηνλ ξπζκφ
αλάπηπμεο. ζν ρακειφηεξνη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, ηφζν
κεγαιχηεξνη νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο!
2.
Δηδηθφ Θαζεζηψο ΦΞΑ Ρξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ζην 10%, ησλ
Λεζηψλ ζην 7% θαη φισλ ησλ ινηπψλ ζπλαιιαγψλ ζην 20%,
ζηαδηαθά κείσζε ζην 15%. Ζ Διιάδα δηαζέηεη απφ ηνπο πςειφηεξνπο
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ζπληειεζηέο ΦΞΑ ζην ΝΝΠΑ, ελψ ηαπηφρξνλα δελ ιακβάλνληαη
ππφςε εηδηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ,
φπσο ηα πνιιά κηθξά θαη κεγάια λεζηά καο θιπ.
3.
Ζιεθηξνληθή ζχλδεζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη παξαγσγηθψλ
δηαδηθαζηψλ, απφ ηε βάζε ηεο παξαγσγήο κέρξη ηελ ηειηθή
θαηαλάισζε. Θακία «Ζιεθηξνληθή Θάξηα ηνπ Ξνιίηε», ηελ εθαξκνγή
θαη ηελ ρξήζε ηεο νπνίαο θαηαδηθάδνπκε!
Ζ επηβνιή ησλ capital controls ην θαινθαίξη ηνπ 2015 έθαλε ηηο
ζπλαιιαγέο
κε
πηζησηηθέο
θαη
ρξεσζηηθέο
θάξηεο
κηα
θαζεκεξηλφηεηα. Νη ζπλαιιαγέο ζα γίλνληαη κε εηδηθέο θάξηεο (φρη
RFID) πνπ ζα θαζηζηνχλ ηελ θνξνδηαθπγή ζρεδφλ αλέθηθηε. Δίλαη
φκσο θαη έλα νπζηαζηηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, πνπ κπνξεί λα θαηαπνιεκήζεη ηελ
θαζπζηέξεζε ή ηελ απνθπγή ηεο απφδνζεο ηνπ ΦΞΑ.
4. Θαηάξγεζε ησλ Ρεθκεξίσλ θαη Θέζπηζε Γίθαηνπ Φνξνινγηθνχ
Ππζηήκαηνο, φπνπ ν θαζέλαο ζα θνξνινγείηαη βάζεη ησλ
πξαγκαηηθψλ θαη θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ θαη φρη βάζεη απηψλ πνπ
θαληάδεηαη ή ππνζέηεη ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ! ζν πην δίθαην
είλαη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ηφζν πεξηνξίδεηαη ε θνξνδηαθπγή.
ηαλ ην θξάηνο θηάλεη ζην ζεκείν λα θαηαιεζηεχεη ην 70% ησλ
εζφδσλ ελφο ηδηνθηήηε κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα έλα πεξίπηεξν ή έλα εκπνξηθφ θαηάζηεκα, ηφηε είλαη
επφκελν ν πνιίηεο λα θξχβεη ηα έζνδα!
Ζ θνξνινγία δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 15% ησλ πξαγκαηηθψλ
θαζαξψλ εζφδσλ θαη είλαη αλεπίηξεπην λα κελ αθαηξνχληαη
απζαίξεηα νη δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα
θνξνινγεηέα έζνδα ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ΔΦΘΑ. Δπηπιένλ,
κε ηε κείσζε ηεο ππεξθνξνιφγεζεο ην Θξάηνο ζα σθειεζεί γηαηί ν
θάζε πνιίηεο ζα έρεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα λα θαηαλαιψζεη, λα
ηα δηαζέζεη ζηελ αγνξά, λα επσθειεζνχλ πνιινί θιάδνη θαη
επηρεηξήζεηο θαη ην θξάηνο λα εηζπξάηηεη πεξηζζφηεξα έζνδα απφ ην
ΦΞΑ.
5.
Θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη δσξνδνθίαο ζην
δεκφζην. Ρα κεγαιχηεξα θαη πεξηζζφηεξα θξνχζκαηα δηαθζνξάο
απαληψληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ρν θξάηνο νθείιεη λα ειέγρεη
εμνλπρηζηηθά ηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ, αιιά θαη ηα
πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη εάλ απηά
ζπλάδνπλ κε ηνπο κηζζνχο ηνπο.
140

6.

Απηφκαηνο Ππκςεθηζκφο Νθεηιψλ θαη Δπηζηξνθψλ.

7.
Θαηάξγεζε θαη Γηαγξαθή φισλ ησλ Ξξνζηίκσλ-Ξξνζαπμήζεσλ
πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ην Γεκφζην πξνο ηνπο Ξνιίηεο, ψζηε ν
πνιίηεο ζα θιεζεί λα θαηαβάιιεη κφλν ην νθεηιφκελν θεθάιαην θαη
φρη ηνπο ηνθνγιπθηθνχο ηφθνπο πνπ ην ίδην ην Γεκφζην ηνπ έρεη
επηβάιιεη.
8.
Γεκηνπξγία Φνξνινγηθήο Θιίκαθαο κε βάζε ην Θξηηήξην:
«Έζνδα – Έμνδα = πνθείκελα ζε Φφξν».
9.
Γίλνπκε ιχζε
ζην πξφβιεκα ησλ αζθαιηζκέλσλ
αλαζθάιηζησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε ηα παξαθάησ κέηξα:
Γηαγξαθή ηνπ 50% ησλ αλεμφθιεησλ
δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηα ρξφληα ηεο χθεζεο.

εηζθνξψλ

–

πνπ

Δπαλππνινγηζκφο ησλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα εηήζηα εηζφδεκα
ηνπο.
Αθαίξεζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο εηζθνξάο, κηαο θαη ν
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο πνπ ήηαλ αλαζθάιηζηνο θιήζεθε λα
θαηαβάιιεη ηελ αληίζηνηρε εηζθνξά.
Αθαίξεζε φισλ ησλ παξάλνκσλ ηφθσλ (απφ 3 έσο 48%) θαη
πξνζαπμήζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ, γηαηί νη εηζθνξέο ηνπ επαγγεικαηία
είλαη αηνκηθέο θαη φρη εξγνδνηηθέο.
Ρν πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη ζα ξπζκηζηεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν
επαγγεικαηίαο λα κπνξεί λα ην απνπιεξψζεη κέρξη λα βγεη ζηελ
ζχληαμε ηνπ, αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο ηξέρνπζεο
εηζθνξέο, πνπ ζα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ην πξαγκαηηθφ εηήζην
εηζφδεκα ηνπ θαη φρη ζε πίλαθεο κε αχμεζε αλά ηξηεηία.
- Ζιεθηξνληθή ζχλδεζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ, απφ ηα δηπιηζηήξηα
κέρξη ην πξαηήξην, απφ ην ρσξάθη έσο ην θαηάζηεκα, απφ ην
εξγνζηάζην έσο ηνλ θαηαλαισηή.
- Ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εηζξνψλ-εθξνψλ θαπζίκσλ
πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί αιιά δελ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη πνηέ.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη ζαθείο θαη ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο γηα
ηε δεκηνπξγία ελόο δίθαηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ
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ρώξα, πνπ παξάιιεια ζα βνεζήζεη θαη ζηε κείσζε ηεο
θνξνδηαθπγήο.
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΔΗΑ
Νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη πιένλ νξαηέο θαη
αηζζεηέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ Γεκφζηνπ Βίνπ, αθφκα θαη ζηνλ
ηνκέα ηεο γείαο! Ζ πγεία απνηειεί ην χςηζην αγαζφ, ηελ πξνζηαζία
θαη δηαζθάιηζε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα παξέρεη ΓΥΟΔΑΛ θάζε Γπηηθφ
Θξάηνο Ξξφλνηαο.
Υζηφζν, ζηελ κλεκνληαθή Διιάδα δελ ηζρχεη απηφ! Απφ ην 2009 έσο
θαη ζήκεξα, ην 2018, νη παξνρέο πγείαο δηαξθψο κεηψλνληαη θαη
ππνβαζκίδνληαη. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ην Δζληθφ Πχζηεκα γείαο
(ΔΠ) εδψ θαη πνιιά ρξφληα ππνιεηηνπξγεί θαη ζήκεξα βξίζθεηαη
πιένλ ζηα φξηα ηεο θαηάξξεπζεο. ιεο απηέο νη θαηαζηάζεηο
νδήγεζαλ ηελ γεία ζηελ Διιάδα ζε βαζηά θξίζε!
Απηφ πνπ απαηηείηαη πιένλ είλαη άκεζε αλαδηάξζξσζε ηνπ ηνκέα ηεο
γείαο θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠ, ψζηε ε γεία λα
θαηαζηεί μαλά έλα θνηλσληθφ αγαζφ πξνζβάζηκν ζε φινπο!
Ρα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε
δχν
παξακέηξνπο
θπξίσο:
(1)
Ρν
κέξνο
ηνπ
θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζηελ γεία θαη (2) ηελ
αδξαλνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ παξνρψλ γείαο, ιφγσ ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Έιιελεο Ξνιίηεο.
Ζ Ξνιηηηθή γείαο πνπ πξνηείλεη ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζηεξίδεηαη ζε κηα
ΛΔΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑ γηα ην ΔΠ ε νπνία εδξάδεηαη ζηνπο παξαθάησ
ζεκειηψδεο ππιψλεο:
Η.

Ρελ εθαξκνγή
Φξνληίδαο.

Ξξνιεπηηθήο

Ηαηξηθήο

Δθπαίδεπζεο

θαη

ΗΗ. Ρελ παξνρή Δληαίαο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο.
ΗΗΗ. Ρελ παξνρή Γεπηεξνβάζκηαο – Λνζνθνκεηαθήο Φξνληίδαο γείαο.
ΗV. Ρελ Αλαδηνξγάλσζε ηεο Ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠ θαη έιεγρν ησλ
δαπαλψλ.
Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ ΘΔΠΔΗΠ – ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ καο είλαη
νη εμήο:
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(Η). Πην
Αλψηαην
Ππκβνχιην
γείαο
ζα
εληάζζνληαη
νη
Ξαλεπηζηεκηαθέο Ηαηξηθέο Πρνιέο, νη Πρνιέο Θιάδσλ γείαο (ΑΔΗ θαη
ΡΔΗ), θαζψο θαη ηα Ρκήκαηα Ξξφλνηαο ησλ ΝΡΑ. Κέιεκα φισλ απηψλ
ησλ θνξέσλ γηα ηελ εθαξκνγή Ξξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο
θαη Φξνληίδαο ζα είλαη:
1. Ζ έληαμε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ
καζεκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη θξνληίδαο, ζε φινπο ηνπ
θιάδνπο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
2. Ζ πξαθηηθή εμάζθεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηε παξνρή
Ξξψησλ Βνεζεηψλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν.
3.
Ζ εθπαίδεπζε ησλ ειηθησκέλσλ ζε ΘΑΞΖ θαη Θνηλφηεηεο
ειηθησκέλσλ κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή αιιεινβνήζεηα θαη
αιιεινυπνζηήξημε απηψλ.
4.
Ζ ζπιινγηθή εθπαίδεπζε ζηε ζπζηεκαηηθή Αηκνδνζία, ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε γηα Γσξεά Νξγάλσλ θαη Κπεινχ ησλ Νζηψλ, ζηελ
αλαθχθισζε, ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ζηε ζπλεηδεηή
επηινγή πγηεηλήο δηαηξνθηθήο ζπλήζεηαο.
5.
Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γεκφζην θαη
ζηνλ Ηδησηηθφ Ρνκέα ζε ζέκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, θαιήο πγείαο,
πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ζσκαηηθήο άζθεζεο. Ραθηηθέο εμακεληαίεο ή
εηήζηεο εθδειψζεηο (φπσο, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, αζιεηηθέο δνθηκαζίεο
θιπ) γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλνιηθήο θαιήο πγείαο.
Ρν Αλψηαην Ππκβνχιην γείαο ζα ζπγθξνηείηαη σο εμήο:
(α)

Θεληξηθφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην

Δπηακειέο Ππκβνχιην, πνπ ζα εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε
ηνπ Αλσηάηνπ Ππκβνπιίνπ γείαο, ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ φινη νη
θνξείο πγείαο θαη αζθάιηζεο. Δληάζζνληαη επίζεο νη παλεπηζηεκηαθέο
ζρνιέο πγείαο, δηνίθεζεο θαη νηθνλνκηθψλ. Ρν Θεληξηθφ ΓΠ ζα
θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΠ, ζα θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην
πξνυπνινγηζκφ, ζα παξαθνινπζεί ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΠ
θαη ζα εληάζζεη ην ΔΠ ζην ρξεκαηηζηήξην.
(β)

Θεληξηθφ Διεγθηηθφ Ππκβνχιην.
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Θα ζπγθξνηείηαη απφ Αλεμάξηεηα Πηειέρε θαη Ρερλνθξάηεο
εηδηθεπκέλνπο ζηνλ Θιάδν γείαο, χζηεξα απφ δηαγσληζκφ. Θα
ειέγρεη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΔΠ (ζχκθσλα
κε ην λνκηθφ πιαίζην ηεο Διιάδνο θαη ηεο ΔΔ) θαη ζα παξεκβαίλεη
απνηξέπνληαο θάζε παξέθθιηζε. Θα θαηαξηίδεη Πηξαηεγηθφ Πρέδην
Αλάπηπμεο ηνπ ΔΠ θαη ζα εξγάδεηαη κε θχξην ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή
απηάξθεηα θαη αλεμαξηεζία ηνπ ΔΠ.
(ΗΗ). Ρν ζεκεξηλφ ΔΠ ζεσξείηαη θαη είλαη Λνζνθνκεηνθεληξηθφ
ζχζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε θαηαλνκή ησλ πεξηζζφηεξσλ
θξνληίδσλ ηεο Ξξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο γίλεηαη ζηα λνζνθνκεία
θαη θαλεξψλεη αδπλακία θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξέρνληνο
ζπζηήκαηνο, ζε βάξνο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Απαηηείηαη
επνκέλσο επαλαζρεδηαζκφο ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο ζε φιε ηε
δνκή ηεο. Κε δεδνκέλν φηη, ε Ξξσηνβάζκηα πεξίζαιςε de facto
πεξηιακβάλεη ζπληξηπηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο παξνρήο πγείαο
ζηνπ πνιίηεο, θαζίζηαηαη άθξσο αλαγθαία ε έληαμε φζν γίλεηαη
πεξηζζφηεξσλ Κνλάδσλ ππάξρνπλ ζηε Γνκή ηεο Ξξσηνβάζκηαο
Φξνληίδαο γείαο.
Υο Ξξσηνβάζκηα Φξνληίδα γείαο λννχληαη φιεο νη πεξεζίεο θαη νη
πξάμεηο, πνπ δηελεξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη
απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πγείαο ζηα παξαθάησ:
Δμσηεξηθά ηαηξεία ησλ Λνζνθνκείσλ, ζηα νινήκεξα ηαηξεία θαη
ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα απηψλ.
πεξεζίεο ηνπ ΔΘΑΒ.
Θέληξα γείαο θαη Ξεξηθεξεηαθά ηαηξεία
Αγξνηηθά Ηαηξεία
Ξνιπταηξεία θαη ηαηξεία
Θέληξα απνζεξαπείαο – απνθαηάζηαζεο
Ππκβεβιεκέλεο Ηδησηηθέο Θιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ εμσηεξηθά
ηαηξεία θαη δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα εθηέιεζεο ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη
παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ.
Ππκβεβιεκέλνπο ηδησηηθνχο θνξείο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην
άξζξν 28 ηνπ Λ.3846/2010 (Α’,66)
Ηαηξνχο ΘΑΞΖ – Θέληξσλ Φηινμελίαο Ζιηθησκέλσλ
Κνλάδεο Τπρηθήο γείαο
Κνλάδεο Αηκνθάζαξζεο
Θηλεηέο Κνλάδεο Ξξσηνβάζκηαο γείαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
Λ.2071/1992 (Α’, 123)
Πηαζκνχο Ξξνζηαζίαο Κάλαο, Ξαηδηνχ θαη Δθήβνπ, φπνπ
δηαζέηεη ν θνξέαο.
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Δπνκέλσο, γηα ηελ παξνρή Δληαίαο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο
(ΞΦ) είλαη αλαγθαία ε αλαδηνξγάλσζε ησλ πνδνκψλ ΞΦ θαη ε
έληαμή ηνπο ζπλνιηθά ζε έλαλ εληαίνη θνξέα. Πηνλ εληαίν απηφ θνξέα
πξνζηίζεληαη Θέληξα Ξξψησλ Βνεζεηψλ (αζηηθά θαη πεξηθεξεηαθά),
θαζψο θαη θάζε άιιε παξεκθεξήο πεξεζία. Θχξηνο ζηφρνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη λα απαιιαγνχλ ζηαδηαθά ηα Λνζνθνκεία απφ ηελ
ΞΦ θαη λα αθηεξσζνχλ ΞΙΖΟΥΠ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε.
(ΗΗΗ). Υο Γεπηεξνβάζκηα Φξνληίδα γείαο (Γ.Φ.) λννχληαη φιεο νη
πεξεζίεο θαη πξάμεηο, πνπ γίλνληαη εληφο ησλ εζσηεξηθψλ ηκεκάησλ
ησλ Λνζνθνκείσλ, ζηηο ζπκβεβιεκέλεο ηδησηηθέο θιηληθέο, ζηηο
κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο, ζηα θέληξα απνζεξαπείαο-απνθαηάζηαζεο
θιεηζηήο λνζειείαο θαη ζηα ζεξαπεπηήξηα ρξφλησλ παζήζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θη απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε
δηάξθεηα εκεξήζηαο λνζειείαο.
Ζ ιεηηνπξγία ησλ πξναλαθεξζέλησλ κνλάδσλ επεξεάδεηαη απφ
πνηθίινπο παξάγνληεο, φπσο ν νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο πνιηηψλ
πνπ θαηαθεχγεη ζηε Γεκφζηα γεία, ε απμεκέλε δήηεζε
λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ, ν αξηζκφο ησλ άζθνπσλ εηζαγσγψλ
αζζελψλ ζηα λνζνθνκεία, ε δπλαηφηεηα καθξνπξφζεζκεο θξνληίδαο
ζηνπο ρξφληα πάζρνληεο αζζελείο θαη ε παξνρή καθξνπξφζεζκεο
απνθαηάζηαζεο θαη απνζεξαπείαο.
Απφ ηφηε πνπ μέζπαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη κεηά, ν αξηζκφο ησλ
αζζελψλ πνπ εηζάγνληαη ζηα λνζνθνκεία παξνπζηάδεη ζηαζεξή εηήζηα
αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10%! Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαγσγψλ
αζζελψλ ζηα Γεκφζηα Λνζνθνκεία κπνξεί λα απνδνζεί ζε δχν
βαζηθέο αηηίεο:
1.
Πηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αλαπφθεπθηα νδεγεί ζηελ
θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ αλαγθψλ γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη
2.
Πηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηψλ πνπ θαηαθεχγνπλ ζηε
δεκφζηα γεία, ιφγσ αδπλακίαο πξνζθπγήο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,
εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Πε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζε έλα αθφκε
ζεκαληηθφ δείθηε πνηφηεηαο ηεο Γεκφζηαο γείαο θαη ηεο
παξερφκελεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ
λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ.
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Κε ηνλ φξν «λνζνθνκεηαθέο θιίλεο» νξίδνληαη φια ηα δηαζέζηκα
θξεβάηηα ησλ λνζνθνκείσλ, ησλ κνλάδσλ ςπρηθήο πγείαο θαη άιισλ
εμεηδηθεπκέλσλ ζεξαπεπηεξίσλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ γεξνθνκείσλ θαη
ησλ ηδξπκάησλ), πνπ ππνζηεξίδνληαη κε εμεηδηθεπκέλν λνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ θαη δηαηίζεληαη άκεζα γηα ρξήζε απφ ηνπο αζζελείο.
Πχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ ΝΝΠΑ, ε Διιάδα δηαζέηεη πεξίπνπ 4
λνζνθνκεηαθέο θιίλεο αλά 1.000 άηνκα. Απηφο ν αξηζκφο είλαη
ελδεηθηηθφο ηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο ηνπ ΔΠ λα δεκηνπξγήζεη
θαηλνχξγηεο λνζνθνκεηαθέο θιίλεο ή λα ελεξγνπνηήζεη ηηο
ππάξρνπζεο πνπ παξακέλνπλ αδξαλείο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.
Δπηζεκαίλεηαη δε πσο ζε εηήζηα βάζε, ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ
λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ νινέλα θαη κεηψλεηαη, ιφγσ ησλ δηαξθψλ
πεξηθνπψλ ζηνλ ηνκέα ηεο γείαο θαη ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ
Λνζνθνκείσλ.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ είλαη εδψ γηα λα πξνηείλεη άκεζεο θαη ξεαιηζηηθέο
πξνηάζεηο – ιχζεηο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ΔΠ, ψζηε λα κελ ζηεξείηαη θαλέλαο Έιιελαο ην
αγαζφ ηεο γείαο! Νη πξνηάζεηο απηέο είλαη:
1.
Άκεζε επαλαιεηηνπξγία
Λνζνθνκείσλ ηεο Σψξαο.

φισλ

ησλ

Κνλάδσλ

ΚΔΘ

ησλ

2. Πηειέρσζε κε Ηαηξηθφ θαη Λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ φισλ ησλ
Λνζνθνκείσλ αλά ηελ επηθξάηεηα πνπ παξακέλνπλ θιεηζηά, ιφγσ
έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ππεξζχγρξνλν θαη
θαηλνχξην Λνζνθνκείν Ιηβαδεηάο.
3. Γσξεάλ πεξίζαιςε θαη λνζειεία γηα φινπο ηνπο Έιιελεο Ξνιίηεο,
αλεμαξηήησο εάλ αλήθνπλ ζε θάπνην αζθαιηζηηθφ ηακείν ή φρη.
4. Γσξεάλ πεξίζαιςε κφλν γηα ηνπο λφκηκνπο κεηαλάζηεο πνπ
απνδεδεηγκέλα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα λφκηκα έγγξαθα, πξάζηλε
θάξηα, είλαη ζπλεπείο ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο απέλαληη
ζην Διιεληθφ Θξάηνο, είλαη αζθαιηζκέλνη ζε Γεκφζηα Ρακεία,
εξγάδνληαη θαη ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά ζηελ Διιεληθή Νηθνλνκία.
5. Ξξνηεξαηφηεηα ησλ
λνζνθνκεηαθέο θιίλεο.

Διιήλσλ

Ξνιηηψλ

ζηηο

ΚΔΘ

θαη

ζηηο

6. Ξεξίζαιςε ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, πνπ δελ δηαζέηνπλ
λφκηκα έγγξαθα θαη έρνπλ εηζβάιεη παξάλνκα ζηελ Διιάδα, κφλν
εάλ θαηαβάινπλ πξνθαηαβνιηθά ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα ζηνηρίζεη
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ζην Διιεληθφ Θξάηνο ε πεξίζαιςε θαη ε λνζειεία ηνπο. Πε αληίζεηε
πεξίπησζε, ην Θξάηνο έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ πεξίζαιςή
ηνπο, φπσο ηζρχεη ζηελ Ακεξηθή, φπνπ ε έλλνηα ηεο «Γσξεάλ γείαο»
είλαη άγλσζηε!
7. Δμνπιηζκφο φισλ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο κε ηα απαξαίηεηα
ηαηξν-θαξκαθεπηηθά πιηθά.
8. Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ (δεπηεξνγελήο
πξφιεςε) ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηελ εθαξκνγή Δζληθψλ
Ξξνγξακκάησλ
Ξξνζπκπησκαηηθνχ
Διέγρνπ
βάζεη
δηεζλψλ
επηζηεκνληθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ
παζήζεσλ θαη λνζεκάησλ.
9.
Αληηκεηψπηζε
ησλ
ινηκσδψλ
λνζεκάησλ,
παξνπζηάδνπλ έμαξζε ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο.

ηα

νπνία

10. Άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ ειιεηκκάησλ γηα ην εκβφιην MMR θαη
γηα ηνλ πλεπκνλφθνθθνπ γηα παηδηά έσο 1 έηνπο.
11. Γσξεάλ εκβνιηαζκφο γηα φια ηα Διιελφπνπια, απφ ηελ ειηθία
ησλ 0 – 15 εηψλ. Ρα παηδηά ησλ αιινδαπψλ, αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ
γελλεζεί ζηελ Διιάδα ή φρη, ππνρξεσηηθά ζα θαηαβάινπλ ην θφζηνο
ηνπ εκβνιίνπ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα γηα ηνπο Έιιελεο.
12. Κέξηκλα γηα ηελ ςπρηθή γεία θαη δσξεάλ ςπρηθή ππνζηήξημε
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απμεκέλεο ζπρλφηεηαο θαηάζιηςεο θαη
απηνθηνληψλ. Κεγαιχηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζε άηνκα πνπ έρνπλ
εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα ειάθξπλζεο ρξεψλ, ζε πνιππξνβιεκαηηθέο νηθνγέλεηεο θαη ζε βεβαξπκκέλα ςπρηθά άηνκα.
13. Δπαλαθνξά ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ
λαξθσηηθψλ, ελίζρπζε ησλ κνλάδσλ απεμάξηεζεο θαη εθαξκνγή
εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζην
καζεηηθφ πιεζπζκφ, εληζρχνληαο ην ζεζκφ ησλ ππεχζπλσλ Αγσγήο
γείαο θαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθή δηεχζπλζε. Γη’ απηφ απαηηείηαη
ελίζρπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΔ.Δ.ΙΞΛΝ κε ηαπηφρξνλν
ηαθηηθφ έιεγρν ησλ δηαηηζέκελσλ θνλδπιίσλ απφ ην ΠΓΝΔ.

Φάξκαθν θαη Σξεκαηνδόηεζε ηεο γείαο
Δηζαγσγηθά, ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πγεία, απνηειείηαη απφ
ηελ θξαηηθή (ην πνζφ πνπ επελδχεη ην θξάηνο γηα ηελ πγεία
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ζπλνιηθά) θαη απφ ηελ ηδησηηθή (ηα ρξήκαηα πνπ δίλνπλ νη πνιίηεο
γηα ππεξεζίεο πγείαο).
Ρν 2009, ν κέζνο Έιιελαο δηέζεηε 906 δνιάξηα ηνλ ρξφλν γηα
ππεξεζίεο πγείαο, ην ηέηαξην κεγαιχηεξν πνζφ ζηελ δψλε ηνπ Δπξψ.
Ρν θξάηνο φκσο, δηέζεηε 1972 δνιάξηα, ην πέκπην κηθξφηεξν πνζφ
ζηελ Δπξσδψλε. Γηα ζχγθξηζε, ν κέζνο Δπξσπαίνο δηέζεηε 759 $ απφ
ηα δηθά ηνπ ρξήκαηα, ελψ ην θξάηνο δηέζεηε 2.682 $. Ππλνιηθά, ε
Διιάδα είρε ζρεηηθά ρακειέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία, ιφγσ ηεο κηθξήο
ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο, νη νπνίεο ήηαλ ζρεηηθά θνληά ζηνλ κέζν
φξν ηεο Δπξσδψλεο (2.878 ε Διιάδα, 3.441 ε Δπξσδψλε).
Ρν 2016 o κέζνο Έιιελαο ζπλέρηδε λα δηαζέηεη, παξά ηελ θξίζε, ην
ίδην ζρεδφλ πνζφ (927 $ ηνλ ρξφλν) γηα ππεξεζίεο πγείαο. Ρν θξάηνο
φκσο κείσζε ηα έμνδα ηνπ ζηα 1.296 $. Ρν 2016 ην θξάηνο δηέζεζε
γηα ηελ πγεία ην κηθξφηεξν πνζφ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ηεο
Δπξσδψλεο, νπφηε κε ηα επί πιένλ ρξήκαηα (676 €) επηβαξχλζεθαλ
νη πνιίηεο.
Νη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζηελ Διιάδα ήηαλ 15,5 δηο € ην
2010, έρνληαο κεησζεί ζηα 8,7 δηο € ην 2014 ή θαηά 6,8 δηο €! Υο
πξνο ην ΑΔΞ κεηψζεθαλ απφ 6,8% ζην 4,9%, παξά ηελ θαηάξξεπζε
ηνπ ΑΔΞ. Αληίζεηα, νη ηδησηηθέο δαπάλεο σο πνζνζηφ επί ησλ
ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο απμήζεθαλ απφ 30% ην 2010 ζην 40,3%
ην 2014, επηβαξχλνληαο μαλά ηνπο Έιιελεο, ζαλ κία δεχηεξε θξπθή
θνξνιφγεζε ηνπο (κία ηξίηε θξπθή θνξνιφγεζε είλαη ηα
θξνληηζηήξηα, ιφγσ ηνπ θαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο).
Έηζη ε Διιάδα ζήκεξα σο θξάηνο έρεη ηηο ρακειφηεξεο δαπάλεο γηα
ηελ γεία ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσδψλε, ελψ ν Έιιελαο ζπλερίδεη λα
βάδεη επηπιένλ ρξήκαηα απφ ηελ ηζέπε ηνπ γηα λα θξνληίζεη ηελ
πγεία ηνπ. Γηα λα κε θαλεί δε ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηνπ
ΑΔΞ, ρσξίο λα αλαθέξεηαη πσο ε Διιάδα έραζε ην 27% ηνπ ΑΔΞ ηεο
απφ ην 2008 ζπλ ην 10% αλάπηπμε πνπ ήηαλ ε κέζε ηεο
Δπξσδψλεο, άξα ην κνλαδηθφ ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία πνζνζηφ ηνπ
37%!
ζνλ αθνξά ηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο, νη Έιιελεο ην 2009
μνδεχακε 782 € αλά άηνκν γηα θάξκαθα, κε δεχηεξνπο ηνπο
Ηξιαλδνχο κε κφιηο 661 $, κε κέζνλ φξν ηεο Δπξσδψλεο 553 € αλά
πνιίηε. Ρν 2015 ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζηελ Διιάδα είρε πέζεη ζηα
552 $ αλά πνιίηε, πνιχ θνληά ζηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο, πνπ
ήηαλ 561 $. Δλ ηνχηνηο, ην 2009 μνδεχακε ην 27% ησλ ζπλνιηθψλ
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δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ζε θάξκαθα θαη ην 2015 μνδεχακε ην 26%,
ελψ ν κέζνο φξνο ζηελ Δπξσδψλε είλαη ζην 16%.
Απφ ηφηε πνπ κπήθακε ζην Δπξψ, θαη κέρξη θαη ην 2003-2004 ε
θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζηελ Διιάδα ήηαλ πνιχ θνληά ζηνλ κέζν φξν
ηεο Δπξσδψλεο. Ρν 2009 γίλακε πξσηαζιεηέο ζηελ θαξκαθεπηηθή
δαπάλε, ε νπνία εθηνμεχζεθε ζηα 5,1 δηο € απφ πεξίπνπ 2 δηο € ην
2003, έρνληαο κεησζεί ζηα 1,95 δηο € ην 2017.
Νη βαζηθνί ιφγνη ηεο εθηφμεπζεο ησλ δαπαλψλ ζε θάξκαθα είλαη
θπξίσο νη εμήο:
1. Ζ θπθινθνξία ελφο κεγάινπ αξηζκνχ λέσλ - αθξηβψλ θαξκάθσλ
ηε δεθαεηία 2000-2009
2. Ζ αλππαξμία κέζσλ ειέγρνπ ησλ ηηκψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη
ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηεο Δπξψπεο
3. Ν θαζνξηζκφο πςειήο πξψηεο ηηκήο παξά ην θαζεζηψο
ηηκνιφγεζεο κε βάζε ηνλ κέζν φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ
ζηελ Δ.Δ. (ε Διιάδα ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ρψξεο «ππνδνρήο» λέσλ
ζθεπαζκάησλ)
4. Ζ ππνθαηάζηαζε παιαηψλ θζελψλ θαξκάθσλ κε λέα αθξηβφηεξα
5. Ζ δηαηήξεζε ηεο πξψηεο ηηκήο ζηαζεξήο γηα πάλσ απφ 3 ρξφληα
6. Ζ θαζπζηέξεζε ζηηο αλαηηκνινγήζεηο
7. Ζ αλππαξμία αμηνιφγεζεο θαη απνδεκίσζεο ρσξίο έιεγρν απφ ηα
Ρακεία
8. Ζ άθξαηε ζπληαγνγξάθεζε ρσξίο δηθιίδεο αζθαιείαο
9.
Ζ
αλππαξμία
ειεθηξνληθήο
κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ

ζπληαγνγξάθεζεο

θαη

10. Νη παξάλνκεο εμαγσγέο ζθεπαζκάησλ ηα νπνία απνδεκηψλνληαλ
θαη εληφο Διιάδαο
11. Ρν marketing ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ
12. Ζ έμαξζε ηεο πνιπθαξκαθίαο
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Ππλερίδνληαο, νη Έιιελεο Ξνιίηεο έρνπλ νπζηαζηηθή αλάγθε ηα
θαξκαθεπηηθά
ζθεπάζκαηα
πξνθεηκέλνπ
λα
κπνξνχλ
λα
εμαζθαιίζνπλ ηελ πγεία ηνπο. Ρν Διιεληθφ Θξάηνο, φπσο άιισζηε
θάζε θξάηνο Ξξφλνηαο, έρεη ππνρξέσζε λα παξάγεη θαη λα δηαζέηεη
ζηελ αγνξά ηα θάξκαθα πνπ έρνπλ αλάγθε νη πνιίηεο.
Πε απηφ ην πιαίζην, θξίλεηαη αλαγθαία ε αλάπηπμε θαη ζηήξημε ηνπ
θιάδνπ ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο, ν νπνίνο κπνξεί λα εμειηρζεί ζε
έλαλ απφ ηνπο πην δπλακηθνχο θαη νηθνλνκηθά πην απνδνηηθνχο
θιάδνπο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 2014, έδεημαλ πσο ν
θιάδνο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο εμαζθάιηζε 132.000 ζέζεηο
εξγαζίαο θαη ζπλεηζέθεξε πεξίπνπ 7,55 δηο επξψ ζην ΑΔΞ (πεξίπνπ
ην 4%). Δπίζεο, ην θξάηνο εηζέπξαμε πεξίπνπ 400 εθαη. επξψ απφ
απφδνζε θφξσλ θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Ξαξφια απηά, νη
πεξηνξηζκνί ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο έρνπλ νδεγήζεη ζε πνιιέο
πεξηθνπέο πνπ πξνθαινχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο
γείαο.
Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ πσο ην ΔΠ έξρεηαη αληηκέησπν κε
αλππέξβιεηα εκπφδηα θαη ζνβαξέο ειιείςεηο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ
φιν θαη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο αλαδεηνχλ βνήζεηα ζηα δεκφζηα
Λνζνθνκεία!
Απηά ηα πξνβιήκαηα επηδεηλψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν, επεηδή γηα
πξψηε θνξά ηίζεηαη θιεηζηφο πξνυπνινγηζκφο ζηε λνζνθνκεηαθή
θαξκαθεπηηθή δαπάλε (570 επξψ γηα ην 2016, 550 επξψ γηα ην
2017, 530 επξψ γηα ην 2018). Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα
επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε δηαλνκή θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο.
Γελ κπνξνχκε εδψ λα παξαβιέςνπκε πσο ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο
έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο.
Νη εμαγσγέο θαξκάθσλ ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα ππεξβαίλνπλ ην 1
δηο επξψ, απνηειψληαο έηζη ην πξψην εμαγψγηκν πξντφλ ζε φξνπο
αμίαο, αλ θαη νη πξαγκαηηθέο εμαγσγέο, ρσξίο ηηο λφκηκεο παξάιιειεο
εμαγσγέο δειαδή, κεηψζεθαλ (Ξεγή: Eurostat international trade,
EU Trade since 1988by CN8, ΔΝΦ).
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Πε επίπεδν πνιηηηθήο θαξκάθνπ, γηα ην 2016 ε ζπκθσλία κε ηνπο
δαλεηζηέο πξνβιέπεη κία ζεηξά απφ λέα κέηξα, φπσο ε δηελέξγεηα
θεληξηθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα θαξκάθσλ ζηα
λνζνθνκεία, νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ΔΝΞ θαη θαξκαθεπηηθψλ
εηαηξεηψλ γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο, ε εθαξκνγή απζηεξψλ
ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηηο 20 πην δαπαλεξέο ζεξαπείεο θαη
κεηξψσλ αζζελψλ γηα λέεο, θαηλνηφκεο ζεξαπείεο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο γείαο πξνηείλεη κηα
ζεηξά απφ κέηξα, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εθκεηάιιεπζε πφξσλ πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ην θάξκαθν, θαη
ζπγθεθξηκέλα:
1.
Θαζνξηζκφο ΦΞΑ γηα ηα θάξκαθα ζην 6%. Ρν πνζφ πνπ ζα
πξνθχπηεη απφ απηφ ην θφξν ζα εθρσξείηαη ΑΞΔΘΔΗΑΠ ζην π.
γείαο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πιεξσκή ησλ αλαγθψλ ησλ
Λνζνθνκείσλ, ησλ εθεκεξηψλ ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη
παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξηθνχ
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
2.
Θίλεηξα θαη πξνψζεζε δξάζεσλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο –
Ξαξαγσγήο εγρψξησλ θαξκάθσλ – ζθεπαζκάησλ γηα ηελ εγρψξηα
θαηαλάισζε, αιιά θαη γηα εμαγσγέο.
3. Γη’ απηφ ην ζθνπφ, πξνηείλνπκε ηε ζχζηαζε ΔΘΛΗΘΖΠ
ΦΑΟΚΑΘΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ψζηε λα δνζνχλ επηπιένλ θίλεηξα θαη γηα
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ηδησηηθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο κε εηδηθά θίλεηξα ρακεινχ θφζηνπο
παξαγσγήο θαη κε θνξναπαιιαγέο γηα λα παξακείλνπλ ζηελ ρψξα
θαη λα ιεηηνπξγνχλ δίλνληαο ζέζεηο εξγαζίαο ζε επηζηεκνληθφ θαη
ινηπφ πξνζσπηθφ.
4.
Ζ ζπκκεηνρή εηζθνξάο αζζελψλ γηα
πξνζδηνξηζζεί ζε 10% γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο.

ηα

θάξκαθα

λα

5.
Ξξνσζνχκε ηελ αλαδηνξγάλσζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ
ππεξεζηψλ ησλ Λνζνθνκείσλ, κε ηε βνήζεηα ησλ Λέσλ Ρερλνινγηψλ.
6.
Πηελ θαηεγνξία ησλ θαξκάθσλ ππάγνληαη ηα θαξκαθεπηηθά
βφηαλα. Ξξνηείλεηαη ινηπφλ θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαιιηέξγεηαο
απηψλ ησλ βνηάλσλ απφ ην π. γείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην π.
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, φπνπ νη αγξφηεο πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε απηέο
ηηο θαιιηέξγεηεο ζα έρνπλ κεησκέλν θφξν εηζνδήκαηνο ζε ζρέζε κε
ηνπο ππφινηπνπο. Ρα βφηαλα απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
εγρψξηα παξαζθεπή ζθεπαζκάησλ, αιιά θαη γηα εμαγσγή σο πξψηε
χιε θαηεξγαζκέλε ή αθαηέξγαζηε.
7.
Δθαξκνγή ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ καο γηα ηελ ρξήζε ησλ
θαξκαθεπηηθψλ βνηάλσλ θαη ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηελ
παξαγσγή θαιιπληηθψλ πςειήο πνηφηεηαο. Ζ Διιάδα είλαη ε
κνλαδηθή ρψξα παγθνζκίσο πνπ ιφγσ ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ
θαηάιιεισλ γεσθπζηθψλ ζπλζεθψλ, κπνξεί λα αλαπηχμεη ηέηνηνπ
είδνπο
θαιιηέξγεηεο,
αθνχ
ππάξρνπλ
πάλσ
απφ
3.000
θαηαγεγξακκέλα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά, φπσο γηα
παξάδεηγκα νη πνηθηιίεο Aloe Vera πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ Θξήηε
θαη έρνπλ παγθφζκηα επηηπρία.
8.
Δπηπξνζζέησο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Θιάδνπ γείαο κπνξεί λα
επηηεπρζεί θαη κε θφξν 1,5% ζηα ηπρεξά παίγληα θαη ηα ηζηγάξα (πνπ
ζα απνδίδεηαη φπσο ν ΦΞΑ, απεπζείαο ζην π γείαο), απφ δσξεέο,
ρνξεγίεο, εθκεηάιιεπζε θιεξνδνηεκάησλ (ελνηθίαζε θαη φρη
πψιεζε), απφ δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ζπλαπιίεο γηα
θάπνηεο νκάδεο αζζελψλ, εθζέζεηο, θνθ.), επηρνξεγήζεηο απφ
δηάθνξνπο Νξγαληζκνχο θαη απφδνζε ηνπ 2% απφ ηα έζνδα ησλ
ζηαζκψλ δηνδίσλ φιεο ηεο ρψξαο απεπζείαο ζην π γείαο.
9. Δλίζρπζε ηεο Ηαηξηθήο Έξεπλαο θαη Δπηκφξθσζεο ησλ Ηαηξψλ
ΝΙΥΛ ησλ βαζκίδσλ (Δπηκειεηψλ Β’ θαη Α’ βαζκίδαο, Γηεπζπληψλ
θαη Ππληνληζηψλ Γηεπζπληψλ κε ζπκκεηνρή ζε Γηεζλή Ππλέδξηα,
Πεκηλάξηα θαη Γεκνζηεχζεηο). Ραπηφρξνλα, εθαξκφδνπκε Πρέδην
δηαζχλδεζεο ησλ Λνζνθνκείσλ κε Δξεπλεηηθά Θέληξα θαη
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Λνζνθνκεία ηνπ Δμσηεξηθνχ γηα κεηεθπαίδεπζε Διιήλσλ Ηαηξψλ,
αιιά θαη γηα Δμεηδηθεχζεηο αλά εηδηθφηεηα.
10.

Αλαθνζηνινγνχκε φιεο ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο θαη εμεηάζεηο.

11. Δθαξκφδνπκε δηαδηθαζία Ξηζηνπνίεζεο (ISO) ζε φια ηα
Λνζνθνκεία (Ηδησηηθά θαη Γεκφζηα), ζηα πξφηππα ηνπ Λνζνθνκείνπ
Θαβάιαο.
12. Θαηαξγνχκε ηνλ Λ.3754/2009, πνπ αθνξά ζην πνιπδάπαλν θαη
πνιπδηεπζπληηθφ ζχζηεκα ζρεηηθά κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηαηξψλ
ηνπ ΔΠ.
13. Δθαξκφδνπκε Δηδηθφ Ξξφγξακκα Δπαηζζεηνπνίεζεο ησλ
Διιελίδσλ θαη ησλ Διιήλσλ γηα δηελέξγεηα Ξξνιεπηηθψλ Διέγρσλ
θαη ηαπηφρξνλα, αληηκεησπίδνπκε ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ πιεζπζκνχ
ζπιινγηθά θαη φρη κεκνλσκέλα.
14. Γείρλνπκε έκπξαθηα ηελ ζηήξημή καο ζηηο Διιελίδεο πνπ
γίλνληαη κεηέξεο. Ρν θξάηνο ζα βξίζθεηαη δίπια ζηηο λέεο κεηέξεο, ζε
θάζε γέλλα, κεξηκλψληαο γηα ειάρηζηε ζπκκεηνρή ζην θφζηνο ηνπ
ηνθεηνχ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία (ζρεδφλ 10%) θαη παξνρή θξαηηθνχ
δψξνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη είδε βξεθηθήο πξνηθφο. Απηή ε θίλεζε
ζα απνηειέζεη ηελ έκπξαθηε απφδεημε πσο ην θξάηνο είλαη δίπια ζηηο
κεηέξεο ζηελ πην ζεκαληηθή ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο.

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ
έρεη ζαλ βαζηθή πξνηεξαηόηεηα
ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Γεκόζηαο γείαο, γηα λα
επηηεπρζεί ε πνηνηηθή δηαβίσζε όισλ ησλ Διιήλσλ! Ζ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεύεη πσο θαλέλαο Έιιελαο
δελ πξέπεη λα ζηεξείηαη ην αγαζό ηεο γείαο!
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΡΝ
ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝ
Ρν δεκνγξαθηθφ απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα
πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο, αθνχ νη ζάλαηνη ππεξβαίλνπλ πιένλ ηηο
γελλήζεηο, ελψ ε καδηθή κεηαλάζηεπζε ησλ λέσλ δελ έρεη κφλν
ηξνκαθηηθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ΑΔΞ ηεο ρψξαο (άξα ζηα
έζνδα ηνπ δεκνζίνπ, ζην αζθαιηζηηθφ θιπ.) αιιά, επίζεο, ζηε
κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, θαηά 6% ην 2015. Δλ πξνθεηκέλσ, ε
δεκηνπξγία ελφο πνπξγείνπ Νηθνγελείαο, φπσο ζε νξηζκέλεο άιιεο
ρψξεο ηεο ΔΔ, νθείιεη λα κειεηεζεί ζνβαξά, κε ζηφρν ηε ζηήξημε
ησλ λέσλ γνλέσλ.

Δηδηθά φζνλ αθνξά ηε κεηαλάζηεπζε ησλ λέσλ, ππνινγίδνληαο πσο
ην θφζηνο ελειηθίσζεο ελφο αηφκνπ έσο φηνπ αξρίζεη λα εξγάδεηαη
είλαη ηεο ηάμεο ησλ 200.000 €, ε Διιάδα έρεη εμάγεη κέρξη ζηηγκήο
εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαηά 80% παλεπηζηεκηαθήο κφξθσζεο, θφζηνπο
άλσ ησλ 100 δηο €, ην νπνίν εθκεηαιιεχνληαη ρψξεο φπσο ε
Γεξκαλία, ελψ ην πιεξψζακε φινη εκείο.
Θεσξνύκε απαξαίηεην γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεκνγξαθηθνύ ηελ
επηδνκαηηθή πνιηηηθή ζηηο γελλήζεηο. Αλαιπηηθφηεξα, ηα
επηδφκαηα γηα φια ηα παηδηά Διιήλσλ ηζαγελψλ κε θνξνινγηθή
δηακνλή ζηελ Διιάδα, ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. ηαλ δελ
εξγάδνληαη ή είλαη άλεξγα, ηφηε έσο φηνπ ζπκπιεξψζνπλ ην 21ν
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έηνο. Ρν επίδνκα ζα είλαη χςνπο 150 € κεληαία γηα ην πξψην παηδί,
170 € γηα ην δεχηεξν, 190 € γηα ην ηξίην θαη 210 € γηα θάζε
επφκελν. Γίλεηαη είηε άκεζα ζε αδχλακεο νηθνγέλεηεο κε εηζνδήκαηα
θάησ απφ ην ειάρηζην αθνξνιφγεην φξην, είηε σο ειάθξπλζε θφξνπ
ζηηο ππφινηπεο, εθφζνλ ηηο ζπκθέξεη θαιχηεξα.
Δηζαγσγηθά ηψξα φζνλ αθνξά ην αζθαιηζηηθφ, ηδηαίηεξε αλαθνξά
πξέπεη λα γίλεη ζην δείθηε εμάξηεζεο, κε ηνλ νπνίν κεηξάηαη ε
δπλαηφηεηα αλάπηπμεο κίαο ρψξαο, κε θξηηήξην ηνλ πιεζπζκφ,
θαζψο επίζεο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ
εχξεζε ηνπ δείθηε εμάξηεζεο δηαηξείηαη ν αξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ
θάησ ησλ 15 εηψλ θαη άλσ ησλ 65, κε ηνλ πιεζπζκφ κεηαμχ 15 εηψλ
θαη 65 εηψλ – κε απηνχο δειαδή πνπ επξίζθνληαη ζε εξγάζηκε ειηθία
- φπνπ ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν έλα πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο ηάμεο ηνπ
8%.
Ππλήζσο ν νηθνλνκηθφο απηφο δείθηεο είλαη θάησ απφ ην 1, επεηδή ν
αξηζκεηήο είλαη ρακειφηεξνο απφ ηνλ παξαλνκαζηή. Γειαδή, ν
αξηζκφο ησλ εμαξηεκέλσλ είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
εξγαδνκέλσλ, νπφηε αθελφο κελ κπνξεί λα ζπληεξεζνχλ νη κε
εξγαδφκελνη, αθεηέξνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο
αλάπηπμεο κίαο ρψξαο, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα πσο ζα
δηελεξγνχληαη θπζηνινγηθέο επελδχζεηο.
Πηελ Διιάδα ν δείθηεο εμάξηεζεο πξηλ απφ ηελ θξίζε ήηαλ ήδε
πξνβιεκαηηθφο, αθνχ ππεξέβαηλε ην 1 (1,36), κε ηελ έλλνηα πσο δελ
εμαζθάιηδε ηελ αλάπηπμε ζηελ νηθνλνκία, νχηε ηε ζπληήξεζε ησλ
κε εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ρν 2016 ν δείθηεο απηφο
είρε επηδεηλσζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αλεξγία, θηάλνληαο ζην
1,66. Ρν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη, ζε θάζε εξγαδφκελν
αληηζηνηρνχζαλ 1,66 άηνκα πνπ δελ εξγάδνληαλ θαη φθεηιε λα
ζπληεξεί, ελψ ε νηθνλνκία δελ αλαπηπζζφηαλ (θάηη πνπ άιισζηε
ζπλερίδεηαη, ελψ ν δείθηεο είλαη ίζσο αθφκε ρεηξφηεξνο, εάλ
δερζνχκε πσο ε πξαγκαηηθή αλεξγία είλαη ζην 28%).
Πηα πιαίζηα απηά, κε ζηφρν ηε ζχγθξηζε, ν δείθηεο εμάξηεζεο ηεο
Γεξκαλίαο δελ ήηαλ θαη δελ είλαη ηφζν πξνβιεκαηηθφο, αθνχ ζε θάζε
εξγαδφκελν αληηζηνηρεί ιηγφηεξν απφ έλα άηνκν πνπ δελ εξγάδεηαη
θαη νθείιεη λα ζπληεξεί, ελψ έρεη θαιπηεξεχζεη ιφγσ ηεο κείσζεο
ηεο αλεξγίαο, νπφηε ινγηθά ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο
απμήζεθε.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Διιάδα, κε δείθηε εμάξηεζεο ζην 1,66% δελ
156

είλαη δπλαηφλ λα έρεη βηψζηκε αλάπηπμε, καθξνπξφζεζκα ζηαζεξή
δειαδή αθφκε θαη αλ ππνζέζνπκε πσο ζα δηελεξγνχληαλ επελδχζεηο.
Δθηφο απηνχ είλαη θαλεξφ ην πξφβιεκα ηνπ αζθαιηζηηθνχ, επίζεο
ιφγσ ηνπ πςεινχ δείθηε εμάξηεζεο, νπφηε ε επίιπζε ηνπ, φζν δελ
θαιπηεξεχεη ν δείθηεο απηφο, είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ νπηνπηθή.
Δπί πιένλ επηβάιιεηαη ζηελ Διιάδα ε εμνλησηηθή πνιηηηθή ησλ
κλεκνλίσλ, ε νπνία δελ επηηξέπεη ειπίδεο φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε
ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ππξνδνηήζεη λέεο
επελδχζεηο. Ξαξάιιεια, ε κε δηελέξγεηα επελδχζεσλ είλαη αδχλαηνλ
λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο καο, νπφηε ηηο
εμαγσγέο (δειαδή ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δήηεζεο άιισλ ρσξψλ),
αθφκε θαη αλ νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ κεδελίδνληαλ.
Δπνκέλσο, ε κνλαδηθή ιχζε απφ ηελ πιεπξά ησλ δαλεηζηψλ είλαη ελ
πξψηνηο ε δηφξζσζε ηνπ ζπληειεζηή εμάξηεζεο, έηζη ψζηε λα πέζεη
θάησ απφ ηε κνλάδα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη ηε κείσζε ηνπ
πιεζπζκνχ άλσ ησλ 65 θαη θάησ ησλ 15 εηψλ. Θαη’ επαθφινπζν, ν
ζηφρνο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, θαζψο επίζεο ησλ
γελλήζεσλ θαη άξα ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, κε
πξνηίκεζε βέβαηα απηέο ηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο.
Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην εθαξκφδνληαη ηα γλσζηά κέηξα ηνπ
πεξηνξηζκνχ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία,
ηεο κείσζεο ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ, ηεο ππεξβνιηθήο
αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο θνθ., κε απνηέιεζκα αθελφο κελ λα
πεζαίλνπλ πην γξήγνξα νη ειηθησκέλνη, αθεηέξνπ λα κελ γελλνχλ
παηδηά νη λένη, αθνχ αδπλαηνχλ λα ηα θξνληίζνπλ. Αθξηβψο γηα ην
ιφγν απηφ κεηψλεηαη ξαγδαία ν πιεζπζκφο ζε φπνηεο ρψξεο εηζβάιιεη
ην ΓΛΡ γηα λα ηηο «βνεζήζεη», φπσο ζην παξάδεηγκα ηεο Οσζίαο, ν
πιεζπζκφο ηεο νπνίαο κεηψζεθε ηφηε θαηά 15 εθ. άηνκα.
Ππλερίδνληαο, γηα λα κπνξέζεη λα αμηνινγήζεη θαλείο ην ζέκα ησλ
ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ, ην νπνίν είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
ζηελ Διιάδα, κε ην αζθαιηζηηθφ γεληθφηεξα λα απνηειεί ηε
θνξπθαία βφκβα ζηα ζεκέιηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο καδί ζα πξέπεη λα
έρεη αθξηβή λνχκεξα, ηα νπνία δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο
κχζνπο πνπ θπθινθνξνχλ. Πηα πιαίζηα απηά ηα εμήο:
Πε ζρέζε κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ Ξνιηηψλ άλσ ησλ 60 εηψλ,
πξψηε έξρεηαη ε Ηαπσλία κε 30%, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ηηαιία
(27%), ηε Γεξκαλία (26%) θαη ηηο Φηλιαλδία, Διιάδα, Βνπιγαξία θαη
Ξνξηνγαιία (25%). Ρν κεγάιν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ
αθνξά ηηο ζπληάμεηο, ζηηο νπνίεο θπζηθά νθείιεη λα πξνζζέζεη θαλείο
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ηα έμνδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ελψ θνξπθψλεηαη ζε εθείλεο ηηο
ρψξεο πνπ ζπλδπάδνπλ πςειά επίπεδα γήξαλζεο κε κεγάιν πνζνζηφ
αλεξγίαο. Ρν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη, ζηελ Διιάδα ε θαηάζηαζε
είλαη δξακαηηθή, αθνχ έρεη καθξάλ ηε κεγαιχηεξε αλεξγία απφ φιεο
ηηο παξαπάλσ ρψξεο.
Πχκθσλα ηψξα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2012, νη ζπληαμηνδνηηθέο δαπάλεο
ζηελ Διιάδα ήηαλ ζην 17,5% ηνπ ΑΔΞ θαη ζηελ Ηηαιία ζην 16,5%,
ελψ ν κέζνο φξνο ζηελ ΔΔ ήηαλ 14%. Ρν 2015 ε Διιάδα δαπάλεζε
γηα ζπληάμεηο 28,5 δηο € ή ην 16,12% ηνπ ΑΔΞ ηεο ή ην 55,4% ησλ
θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηα νπνία ήηαλ 51,4
δηο €. Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα ζπγθξηηηθά κεγέζε
ηεο Διιάδαο κε νξηζκέλεο άιιεο ρψξεο.

Σψξα
(2016)

Δξγ.
δπλακηθ
φ

Δξγαδφκελν
η

Άλεξγνη

Ππληαμ
.

Αλαινγία
*

2,66

1,35

Διιάδα

4,76

3,59

1.170.00
0
(24,6%)

Ξνξηνγαιί
α

5,17

4,65

527.000
(10,2%)

2,50

1,86

5,60

3,28

13,70

2,01

Ηζπαλία

22,89

18,39

4.510.00
0
(19,7%)

Γαιιία

30,48

27,53

2.950.00
0 (9,7%)

* Αλαινγία ζπληαμηνχρσλ πξνο εξγαδνκέλνπο, αθαηξνχκελεο ηεο αλεξγίαο

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, ε Διιάδα έρεη ηε ρεηξφηεξε αλαινγία
ζπληαμηνχρσλ πξνο εξγαδνκέλνπο, αθνχ γηα θάζε ζπληαμηνχρν
αληηζηνηρνχλ κφιηο 1,35 εξγαδφκελνη, θπξίσο ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο
αλεξγίαο. Αθφκε φκσο θαη λα εξγαδφηαλ φιν ην δπλακηθφ ηεο ρψξαο
(4,76 εθ.), ε αλαινγία ζα ήηαλ 1,79 (μαλά ε ρεηξφηεξε κεηαμχ ησλ
παξαπάλσ ρσξψλ).
Ξεξαηηέξσ, νη κέζεο ζπληάμεηο ζηελ Δπξψπε θπκαίλνληαη απφ 250 €
κεληαία, έσο 1.600 €, φπνπ ζηελ Διιάδα ήηαλ ζηα 882 € (713 €
θχξηα θαη 169 € επηθνπξηθή), ζηελ Ξνξηνγαιία 833 €, ζηελ Ηζπαλία
1.020 €, ζηε Ιηζνπαλία 242 €, ζηε Πινβαθία 408 €, ζηελ Ξνισλία
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504 €, ζηε Γαιιία 1.032 € (ζπλ απφ 25% έσο 50% επηθνπξηθή), ελψ
ζηε δπηηθή Γεξκαλία 1.576 € γηα ηνπο άλδξεο θαη 1.302 € γηα ηηο
γπλαίθεο (ζηελ πξψελ αλαηνιηθή 1.303 € θαη 1.219 €).
Νη Έιιελεο ζπληαμηνχρνη κε θξηηήξην ηα πνζά πνπ παίξλνπλ κεληαία,
εάλ ππνινγίζνπκε κφλν ηηο ζπληάμεηο γήξαηνο, νη 48.791
εηζπξάηηνπλ πάλσ απφ 2.000 € κεληαία, εθ ησλ νπνίσλ φκσο νη
37.364 θαηά κέζνλ φξν 2.168,17 €. Απφ ηνπο 402.353
ζπληαμηνχρνπο ιφγσ ζαλάηνπ νη 1.084 ιακβάλνπλ πάλσ απφ 2.000
€, ελψ απφ ηηο 231.536 ζπληάμεηο αλαπεξίαο νη 681 είλαη πςειφηεξεο
ησλ 2.000 €.
Δάλ αθαηξνχηαλ φια ηα πνζά πάλσ απφ 2.000 € απφ ηηο ζπληάμεηο
γήξαηνο, ε εηήζηα εμνηθνλφκεζε ζα ήηαλ πεξί ηα 191,5 εθ. € (κφιηο
0,67% ησλ ζπλνιηθψλ ζπληάμεσλ), ελψ γηα ηηο ππφινηπεο
θαηεγνξίεο πνιχ ρακειφηεξε (επξίζθεηαη εάλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηνλ
αξηζκφ κε ην πνζφλ άλσ ησλ 2.000 €). Αληίζηνηρα, εάλ αθαηξνχηαλ
ην πνζφλ πάλσ απφ 1.500 € κφλν απφ ηηο ζπληάμεηο γήξαηνο, ε
εηήζηα εμνηθνλφκεζε ζα ήηαλ πεξί ηα 484 εθ. € (1,70% ησλ
ζπλνιηθψλ
ζπληάμεσλ),
φπνπ
ζηα
παξαπάλσ
πνζά
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πνιιαπιέο ζπληάμεηο.
Ρέινο, εάλ αθαηξνχληαλ ηα πνζά άλσ ησλ 1.000 €, ε εμνηθνλφκεζε
ζα ήηαλ 777 εθ. € εηήζηα (κφιηο2,73% ησλ ζπλνιηθψλ ζπληάμεσλ).
Κφιηο 255 άηνκα πάλησο παίξλνπλ ζπληάμεηο άλσ ησλ 4.000 €,
νπφηε θαηαλνεί θαλείο ην κέγεζνο ησλ κχζσλ πνπ δηαθηλνχληαη.
Κε θξηηήξην ηψξα ηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο ηνπ 2015, νη νπνίνη ζηε
Γεξκαλία ήηαλ πεξίπνπ φζν ε κέζε ζχληαμε, πξνβιέπεηαη ε
πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ζπληάμεσλ έσο φηνπ θηάζνπλ ηνλ θαηψηαην
κηζζφ θαηά κέζνλ φξν, εθηφο εάλ απμεζεί ν θαηψηαηνο κηζζφο.
Ππλνιηθά πάλησο έγηλαλ 23 δηαθνξεηηθέο κεηψζεηο ζε επηά ρξφληα
πνπ θφζηηζαλ πεξί ηα 50 δηο € ζηνπο ζπληαμηνχρνπο. Πην γξάθεκα
θαίλεηαη πνηνί ζπληαμηνχρνη πνηψλ ηακείσλ θαη κε πφζν
επηβαξχλζεθαλ, ελψ δηαπηζηψλεηαη πσο εθηφο απφ ηνπο κηζζνχο πνπ
είλαη πςειφηεξνη ζην δεκφζην απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γεγνλφο
απαξάδεθην, ηζρχεη θάηη αλάινγν κε ηηο ζπληάμεηο.
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Γηα ηελ πεξίνδν 2018-2019 ηψξα έρνπκε ηα εμήο: (α) Ξεξηθνπή
ηνπιάρηζηνλ έσο θαη 18% ζηηο θαηαβαιιφκελεο ζπληάμεηο κέζσ ηεο
πξνζσπηθήο δηαθνξάο, (β) Κείσζε έσο 30% ζηηο λέεο ζπληάμεηο πνπ
εθδίδνληαη κε βάζε κε ην λφκν Θαηξνχγθαινπ, (γ) Ξεξηνξηζκφο ηνπ
ΔΘΑΠ γηα πάλσ απφ 140.000 ρακεινζπληαμηνχρνπο, (δ) Κείσζε ησλ
λέσλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ, (ε) Λέα κείσζε ζην εθάπαμ έσο θαη
6% (ζη) Ξάγσκα ησλ ζπληάμεσλ ρσξίο θακία νλνκαζηηθή αχμεζε.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ, γλσξίδνληαο φια απηά ηα πξνβιήκαηα, πηζηεχεη
πσο ε ζπληαγή ηεο επίιπζεο ηνπο είλαη κία θαη κνλαδηθή: ε
παξαγσγή πινχηνπ ζηελ παηξίδα καο, ε νπνία ζα πξνθαιέζεη ηελ
επηζηξνθή ησλ λέσλ, ζα απμήζεη ηηο γελλήζεηο, ζα κεηψζεη ηνπο
ζαλάηνπο, ζα πεξηνξίζεη ηελ αλεξγία, ζα απμήζεη ηνπο κηζζνχο, ζα
ζηεξίμεη ηηο ζπληάμεηο θνθ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ην ζπληαμηνδνηηθφ
πξνηείλεη
επί
πιένλ
έλαλ
ζπλδπαζκφ
αληαπνδνηηθνχ
θαη
αλαδηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε αθελφο κελ λα ακείβνληαη νη
ζπληαμηνχρνη αλάινγα κε ηηο εηζθνξέο ηνπο, αθεηέξνπ λα
επηβνεζνχληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία απηνί πνπ πξαγκαηηθά
έρνπλ αλάγθε.

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ
έρεη ζαλ βαζηθή πξνηεξαηόηεηα
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ηε βειηίσζε ηνπ δείθηε εμάξηεζεο θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ δεκνγξαθηθνύ κέζσ ηεο
αλάπηπμεο, έηζη ώζηε λα επηιπζεί ην αζθαιηζηηθό
πξόβιεκα θαη λα εμαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ηνπ
πιεζπζκνύ
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ
ΡΖΠ «ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΛΔΥΠΗΚΔΠ ΞΖΓΔΠ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
Νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απαζρνινχλ
θπβεξλήζεηο ηα ηειεπηαία 26-27 ρξφληα.
Νη βαζηθνί ηνκείο
ελδηαθέξνλ είλαη:

ζηνπο

νπνίνπο

επηθεληξψλεηαη

ηηο
ην

ειιεληθέο
πνιηηηθφ

(1) νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο,
(2) ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη
(3) ε νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο.
Ξαξά φκσο ηελ δσηηθή αλάγθε – ζε παγθφζκην επίπεδν – γηα ζηξνθή
ζηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, νη Διιεληθέο Θπβεξλήζεηο, απφ ην
1990 θαη κεηά, δελ έρνπλ δείμεη ην απαηηνχκελν ελδηαθέξνλ θαη δελ
έρνπλ θάλεη θακία πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, παξφιν πνπ ε
Διιάδα, σο ρψξα, κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη, είλαη
ν ηδαληθφο ηφπνο γηα ηε δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ, ηνπνζέηεζε
αλεκνγελλεηξηψλ, ειηνζπιιεθηψλ θαη θσηνβνιηατθψλ πνπ ζα έπξεπε
φκσο λα θαηαζθεπάδνληαη εδψ.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο εθκεηάιιεπζεο
ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, έρεη θαηαξηίζεη ζηξαηεγηθφ
ζρέδην Δζληθήο Δλεξγεηαθήο Ξνιηηηθήο, πνπ έρεη σο βαζηθνχο
ζηφρνπο ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ελαιιαθηηθψλ,
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ζε
φιε ηελ επηθξάηεηα, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ
εζφδσλ, ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ Διιήλσλ, ζηε
κείσζε ηεο αλεξγίαο, ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ
δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη ε ρψξα θαη ηειηθά, ζηελ παξνρή θζελήο
ελέξγεηαο γηα φινπο ηνπο Έιιελεο θαη ηελ εμαγσγή ηεο ελέξγεηαο
πνπ πεξηζζεχεη.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο γηα ηελ Δζληθή
Δλεξγεηαθή Ξνιηηηθή:
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1.
Αλαδηνξγάλσζε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ Θέληξνπ Αλαλεψζηκσλ
Ξεγψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, πνπ ηδξχζεθε ην 1987 θαη
έθηνηε έρεη παξακείλεη ζρεδφλ αλελεξγφ. Άκεζε αμηνθξαηηθή
ζηειέρσζή ηνπ κε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, απφθνηηνπο ησλ
πνιπηερληθψλ ζρνιψλ ηεο ρψξαο καο, πνπ έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζηνλ
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.
2. Ππλεξγαζία κε ηηο πεξηθέξεηεο, ψζηε λα θαηαγξαθνχλ νη
θιηκαηνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο θαη νη δπλαηφηεηεο
δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ
ελαιιαθηηθψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ.
3. Ξαξνρή θξαηηθήο ζηήξημεο ζηελ παηέληα θαη ηελ θαηλνηνκία πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ ελέξγεηα. Νη ηδηψηεο ζα ζηεξίδνληαη απφ ην θξάηνο
γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ παηεληψλ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ
απηέο απνδεηρζνχλ επηηπρείο, ηφηε ζα ηνπο εμαζθαιίδεηαη δηα βίνπ
ρξεκαηηθφ εηζφδεκα γηα ηελ θξαηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο ηδέαο ηνπο.
4.
Θξαηηθή κέξηκλα γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ θαη δηεζλέο
θάιεζκα ζε επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη, ψζηε λα επελδχζνπλ ζην
Θέληξν Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο κειέηεο θαη έξεπλαο.
5.
Ππλεξγαζία κε ην Οσζηθφ θξάηνο, έλαλ απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο δηεζλείο παίρηεο ζηνλ ηνκέα, γηα θνηλέο δξάζεηο
ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο.
6. Ξαξνρή θηλήηξσλ θαη θξαηηθή ζηήξημε ζε φινπο ηνπο ηδηψηεο πνπ
ζειήζνπλ λα εγθαηαζηήζνπλ ζην ζπίηη ηνπο ζπζηήκαηα παξαγσγήο
ελέξγεηαο απφ ελαιιαθηηθέο αλαλεψζηκεο πεγέο, ψζηε λα είλαη
απηάξθεηο.
7. Σξήζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο γηα ηελ θίλεζε ησλ Κέζσλ
Καδηθήο Κεηαθνξάο. Ρα Κέζα Κεηαθνξάο ζα γίλνπλ θηιηθά πξνο ην
πεξηβάιινλ, ζα αμηνπνηνχλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη έηζη,
πέξα απφ ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε, ε κεηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ ζα
γίλεη πην νηθνλνκηθή θαη ζα κεησζνχλ νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ.
8.
Ππλεξγαζία κε ηηο πεξηθέξεηεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα
ελεξγεηαθφ πάξθν αλά πεξηθέξεηα. Ρα ελεξγεηαθά πάξθα ζα είλαη
αλνηρηά ζηνπο πνιίηεο θαη ηα ζρνιεία θαη ζα έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν
ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γχξσ απφ ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα.
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9.
Γεκηνπξγία Γηθηχνπ Ππλεξγαζηψλ κε ρψξεο ηνπ Δμσηεξηθνχ, ζε
ζέκαηα ελέξγεηαο.
10. Γεκηνπξγία Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ, ψζηε ζε 10 ρξφληα, φια ηα
λεζηά ηεο Διιάδαο λα είλαη ελεξγεηαθά απηφλνκα θαη απηάξθε! Θα
ηνπνζεηεζνχλ ζε θάζε λεζί αλεκνγελλήηξηεο θαη θσηνβνιηατθά
ζπζηήκαηα, ψζηε λα παξάγεηαη ε απαξαίηεηε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ
έρεη αλάγθε ην λεζί θαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηζζεχεη ζα αμηνπνηείηαη γηα
ηε ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ κνλάδσλ αθαιάησζεο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ κεξηκλά γηα ηα ειιεληθά λεζηά θαη ζέιεη
λα
βειηηώζεη
ην
βηνηηθό
επίπεδν
ησλ
θαηνίθσλ,
δηεπθνιύλνληαο ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο!
11. Δθκεηάιιεπζε ησλ κε θαηνηθεκέλσλ λεζηψλ ηεο ρψξαο γηα ηε
δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ
ζπζηεκάησλ, φπνπ ε παξαγφκελε ελέξγεηα ζα εμάγεηαη.
12. Δθκεηάιιεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο WAVEPLAM – «Δπθπήο
Δλέξγεηα γηα ηελ Δπξψπε» - κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ή θαη ηελ άξζε
ησλ κε ηερλνινγηθήο θχζεσο εκπνδίσλ, πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ,
φηαλ κεγάιεο θιίκαθαο εθαξκνγέο ησλ ηερλνινγηψλ αμηνπνίεζεο ηεο
θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζα είλαη έηνηκεο πξνο εγθαηάζηαζε. Απηφ ην
πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Ζ
Διιάδα, ζαθέζηαηα είλαη κηα απφ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ κπνξεί
θαη πξέπεη λα ζπκκεηέρεη.
13. Αμηνπνίεζε ησλ ζθνππηδηψλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη
αλαθχθισζε γηα ιήςε ρξεζίκσλ επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ
πιψλ.

ΡΝΚΔΑΠ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζηα πιαίζηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο ζεκεξηλήο
αλαρξνληζηηθήο, απνζπαζκαηηθήο θαη ζπγθερπκέλεο ειιεληθήο
ηερληθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο ελαξκφληζεο ηεο, κε ηνλ ζχγρξνλν
θφζκν πνπ ζήκεξα δηαηξέρεη ηελ ηέηαξηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε,
φπσο είλαη ε ξνκπνηηθή, ε ηερλεηή λνεκνζχλε, ε ςεθηαθή
ηερλνινγία, ε πξάζηλε ελέξγεηα θιπ, πξνηίζεηαη λα θαηαξγήζεη θαη
ηηο 21 ρηιηάδεο ζειίδεο λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ (Λφκνπο, Ξξνεδξηθά
Γηαηάγκαηα, Δγθπθιίνπο θιπ), πνπ ζήκεξα πιαηζηψλνπλ ηνλ ηνκέα
απηφλ.
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Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζα δεκηνπξγήζεη κηα λέα, ζχγρξνλε, πεξηεθηηθή
θαη πξαθηηθά απνηειεζκαηηθή ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηερληθψλ
λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ θαη πξαθηηθψλ νδεγψλ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη
ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ 21νπ αηψλα , θαζηζηψληαο
ηελ Διιάδα πξσηνπφξα εληφο ηεο Δπξψπεο.
Ζ ρψξα δελ κπνξεί λα δηνηθείηαη κέζσ κίαο ρανηηθήο γξαθεηνθξαηηθήο
θαη αλνξζνινγηθήο πνιπλνκίαο. Ρν γεγνλφο φηη αθφκα θαη ζήκεξα
ππάξρνπλ
λφκνη
πνπ
πεξηέρνπλ
αληηθξνπφκελεο
ή
αιιεινθαιππηφκελεο δηαηάμεηο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία
κηαο ηεξάζηηαο ζχγρπζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηνπ
δεκνζίνπ θαη ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε ή ηνπ ππνςήθηνπ επελδπηή
πνπ ζέιεη, αιιά δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πινχην κέζα απφ
θαηλνηφκεο θαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο επηρεηξήζεηο.
Ζ Διιάδα θαηέρεη κία απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηνλ θφζκν πνπ
δηνηθείηαη κε ρηιηάδεο Θνηλέο πνπξγηθέο Απνθάζεηο (Θ..Α),
Δξκελεπηηθέο Δγθπθιίνπο θιπ θαη φρη απν Λφκνπο. Θαηέρνπκε ηα
πξσηεία ζηελ εθηειεζηηθή απζαηξεζία, φπνπ ε εθάζηνηε εθιεγκέλε
θπβέξλεζε, λα εξκελεχεη ή λα πεξηθξνλεί θαη λα θαηαξγεί θαηά ην
δνθνχλ ηνπο λφκνπο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ πξνεγνχκελεο
θπβεξλήζεηο, κε ζθνπφ λα εμππεξεηεί ηφζν κηθξνθνκκαηηθά
ζπκθέξνληα θαη δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο ζπληερλίεο, φζν θαη
κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο νηθνλνκηθήο ‘’ειίη’’ θαη εκεηέξσλ
ηεο,κε πξνθαλή βιάβε γηα ην θνηλσληθφ θαη εζληθφ ζπκθέξνλ ηεο
παηξίδνο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζηειερσκέλε απφ έκπεηξνπο ηερλνθξάηεο έρεη
εθπνλήζεη νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πνιενδνκίαο, δηθηχσλ,
πεξηβάιινληνο θαη πξάζηλεο ελέξγεηαο.

• Έθδνζε Νηθνδνκηθώλ Αδεηώλ θαη Αδεηώλ Ιεηηνπξγίαο
Δπηρεηξήζεσλ
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζα πξνβεί θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ
επηθαηξνπνίεζε
ηνπ
ζεκεξηλνχ
Διιεληθνχ
Θηεξηνδνκηθνχ
Θαλνληζκνχ, κε ζηφρν λα απινπνηήζεη φινπο ηνπο φξνπο δφκεζεο
θαη ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, θαζψο θαη φιε
ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ αδεηνδφηεζε κηθξψλ θαη κεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ.
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Ππγθεθξηκέλα ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζα δψζεη άκεζε πξνηεξαηφηεηα
ζηελ επίιπζε φισλ ησλ εθθξεκψλ ζεκάησλ πνπ καζηίδνπλ ηελ
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα εδψ θαη δεθαεηίεο θαη θπξίσο ζεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεο γεο, κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ
θαη ζηελ αηζζεηηθή ηεο πεξηνρήο, ηνλ απνραξαθηεξηζκφ δαζηθψλ
εθηάζεσλ πνπ πιένλ δελ είλαη δαζηθέο, αιια κφλν ζηα ραξηηά θπξίσο
εληφο αζηηθψλ θαη πεξηαζηηθψλ πεξηνρψλ, ζα επαλαθαζνξίζεη ηηο
εηδηθέο ηνπξηζηηθέο δψλεο πςειήο δήηεζεο κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία
λέσλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ, αγλνψληαο ηα δηάθνξα θσιχκαηα
πνπ πξνβάινπλ αληηδξαζηηθά θηλήκαηα κε νπηζζνδξνκηθέο αληηιήςεηο
ή θνβηθέο ηδενιεςίεο.
Ξξψην κέιεκα ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ ζε ζπλεξγαζία κε ην
ΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ (ΡΔΔ) ζα είλαη ε
νινθιήξσζε ηνπ Δζληθνύ Τεθηαθνύ Σάξηε πνπ ζα αθνξά φιε ηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα ζαθείο θαη ν νπνίνο ζα εκπεξηέρεη ζαθείο θαη
πεξηεθηηθέο πιεξνθνξίεο κε ην λνκηθφ θαη πνιενδνκηθφ θαζεζηψο
πνπ επηθξαηεί αλά πεξηνρή, ηνπο φξνπο δφκεζεο, ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο, ηηο εθάζηνηε ρξήζεηο γεο, ηηο
θηεκαηνινγηθέο πιεξνθνξίεο, θιπ, έηζη ψζηε ν θάζε πνιίηεο ή
επελδπηήο κε έλα θιηθ επάλσ ζηνλ ςεθηαθφ ράξηε θαη ζηελ πεξηνρή
πνπ ηνλ ελδηαθέξεη λα ιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
ζε ειάρηζην ρξφλν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμεη ζηνλ δαίδαιν
ησλ πθηζηάκελσλ λφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζεί γηα φιν ην
λνκηθφ θαη πνιενδνκηθφ θαζεζηψο θαη αλάινγα λα αμηνινγεί ην
θαζαξφ φθεινο ηεο επέλδπζεο ηνπ.
Ζ έθδνζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ζα γίλεηαη κε
ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζε εηδηθή ειεθηξνληθή πιαηθφξκα,
αλάινγε κε απηή πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ζήκεξα ην ΞΔΘΑ γηα ηελ
έθδνζε ησλ ελεξγεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή ησλ πξνγξακκάησλ
εμνηθνλφκεζεο θαη’ νίθνλ. Ρελ επζχλε γηα ηελ αξηηφηεηα, ηελ
πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ , δει ησλ
κειεηψλ, ησλ ζρεδίσλ, ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, ησλ βεβαηψζεσλ, ησλ
δειψζεσλ θιπ ζα ηελ θέξεη απνθιεηζηηθά ν εθάζηνηε κεραληθφο ή
ζχκβνπινο πνπ ζα έρεη εθ ηνπ λφκνπ ηελ επζχλε ηεο έθδνζεο ηεο.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε ειέγρνπ εάλ δηαπηζησζεί παξαβίαζε
ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ν εθδίδσλ ηελ ειεθηξνληθή
άδεηα ζα έρεη φρη κφλν δηνηθεηηθέο θαη αζηηθέο θπξψζεηο, αιιά θαη
απζηεξέο πνηληθέο θπξψζεηο.
Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα ζηακαηήζεη ε δηα δψζεο ζπλαιιαγή δεκνζίσλ
ππαιιήισλ θαη πνιηηψλ. Ρν ηέινο απηήο ηεο δηαπξνζσπηθήο επαθήο
απηνκάησο ζα ζέζεη ζε ηέινο ηελ αδεηνδνηηθή θσιπζηεξγία, ηελ
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νκεξία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνιηηψλ απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ηηο
ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη ηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο απφθαζεο
εμαηηίαο ησλ πνιιψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, είηε ηεο αλεπαξθνχο
γλψζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζην ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν, θαη ησλ ππνθεηκεληθψλ εξκελεηψλ ηεο λνκνζεζίαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζεκεξηλή δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ κε ππνβνιή
εθηππσκέλσλ εγγξάθσλ, ζρεδίσλ θιπ, δεκηψλεη ην δεκφζην, αιιά
θπξίσο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο κε εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο.
Δπίζεο ε θχιαμε φισλ απηψλ ησλ θαθέισλ αδεηνδνηήζεσλ ζηα
αξρεία ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ, απνηειεί κείδνλ πξφβιεκα
ρσξνζέηεζεο, αζθαινχο θχιαμεο, αιιά θαηαζηξνθήο ηνπο απν
θπζηθά ή δφιηα ηερλεηά αίηηα.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζα δεκηνπξγήζεη ην Πώκα Νξθσηώλ
Δπηζεσξεηώλ
Αδεηνδνηήζεσλ
Δπηρεηξήζεσλ
,
πνπ
ζα
απνηειείηαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο ηδηψηεο ηερλνθξάηεο (κεραληθνχο
, ζπκβνχινπο , θιπ) , φπσο ηζρχεη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο (π.ρ
νξθσηνί ινγηζηέο, ειεγθηέο δφκεζεο , θιπ) νη νπνίνη ζα ειέγρνπλ
δεηγκαηνιεπηηθά ηελ λνκηκφηεηα ησλ εθδηδνκέλσλ ειεθηξνληθψλ
αδεηψλ, ελψ ην ζψκα απηφ ζα ειέγρεηαη απεπζείαο απφ ηνλ εθάζηνηε
αξκφδην ππνπξγφ θαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ φξθνπ ηνπο, ζα
επηβάιινληαη απζηεξέο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.

• Έθδνζε Τεθηαθνύ Κεηξώνπ Ππληεξήζεσλ Γηθηύσλ θαη
πνδνκώλ
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζα πξνβεί γηα πξψηε θνξά ζηα ρξνληθά ηνπ
ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζπληήξεζεο φισλ ησλ δεκφζησλ
ππνδνκψλ – δηθηχσλ ηεο ρψξαο κε ηελ θαζηέξσζε Ζιεθηξνληθνχ
Κεηξψνπ Ππληεξήζεσλ (γέθπξεο, νδηθνί άμνλεο, αεξνδξφκηα,
ιηκάληα, απνρεηεπηηθά δίθηπα, αληηπιεκκπξηθά δίθηπα, θιπ). Πην
κεηξψν απηφ ζα θαηαρσξνχληαη απφ ηηο πεξηθέξεηεο, δήκνπο,
παξφρνπο θιπ φιεο νη πξνβιεπφκελεο ζπληεξήζεηο ηερληθψλ έξγσλ
κε βάζε ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία.
ιν ην ηζηνξηθφ βιαβψλ, επηζθεπψλ, ζπληεξήζεσλ ζα θαηαρσξείηαη
ειεθηξνληθά ζε εηδηθή πιαηθφξκα ηνπ ΞΔΘΑ θαη ζε πεξίπησζε
ειέγρνπ πιεκκειψλ ζπληεξήζεσλ, πιεκκειψλ ιήςεο κέηξσλ
αζθαιείαο, θαθνηερληψλ, θιπ ζα ινγνδνηεί ζηελ δηθαηνζχλε ν
αξκφδηνο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο ππνδνκήο. Ρν κεηξψν απηφ ζα
απνηειεί ην ηεθκήξην λνκηθψλ θπξψζεσλ, έλαληη νπνηνπδήπνηε πνπ
εκπιέθεηαη κε ηελ ζπληήξεζε ζε πεξίπησζε αζηνρηψλ.
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• Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ εμνηθνλόκεζε
Δλέξγεηαο ζην θηεξηαθό απόζεκα ηεο ρώξαο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο
λνκνζεζίαο πνπ πνπ πιαηζηψλεη ηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο
ζηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο.
Ππγθεθξηκέλα πέξαλ ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΞΑ πνπ αθνξνχλ ηηο
ελεξγεηαθέο αλαβαζκίζεηο θαηνηθηψλ (π.ρ ην εμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ
ΗΗ), ζα ελεξγνπνηήζεη θαη άιια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία κέζσ ΔΠΞΑ
γηα ηελ ελεξγεηαθή ζσξάθηζε ησλ θηεξίσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα
(Λνζνθνκεία, Πρνιεία, Μελνδνρεία, Δπηρεηξήζεηο θιπ), πξάγκα πνπ
κέρξη ζήκεξα δελ έρεη πινπνηεζεί ζε θαλέλα αλάινγν πξφγξακκα
ζην βάζνο θαη ζηελ έθηαζε πνπ ζα έπξεπε λα επηθέξεη νπζηαζηηθή
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, άξα θαη ρξεκάησλ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην
ηεο ρψξαο.
Ζ Διιεληθή Ιχζε έρεη σο κφληκν κέιεκα ηελ ζηαδηαθή απεκπινθή
ηεο ρψξαο απφ ηελ εηζαγφκελε ελέξγεηα ( θπζηθφ αέξην, πεηξέιαην
θιπ) θαη ηελ ζηαδηαθή εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πξάζηλεο ελέξγεηαο,
εθκεηαιιεπφκελε ην πινχζην ειηαθφ, γεσζεξκηθφ θαη αηνιηθφ ηεο
δπλακηθφ, πνπ ζθφπηκα ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο νηθνλνκηθήο
ειίη ηεο ρψξαο θξαηάεη ζε νκεξία ηελ εθάζηνηε εμαξηεκέλε ειιεληθή
θπβέξλεζε.
Ζ Διιεληθή Ιχζε ζα πξηκνδνηεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζηελ
πξάζηλε ελέξγεηα κε εηδηθφ θνξνινγηθφ θαη αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο,
πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζεη θαη λα πξνζειθχζεη λένπο επελδπηέο
κε απιέο δηαδηθαζίεο αδεηνδνηήζεσλ.
ζνλ αθνξά ηα λνηθνθπξηά, πέξαλ απφ ηα γλσζηά πξνγξάκκαηα εμ
εμνηθνλφκεζεο θαη’ νίθνλ, φζνη δελ ζα εληάζζνληαη ζε απηά θαη
παξφιν απηά , ζα πξνβαίλνπλ ζε ελεξγεηαθή ζσξάθηζε ησλ θηεξίσλ
ηνπο (θνπθψκαηα, κνλψζεηο, ειηαθά, θ/β, γεσζεξκηθέο αληιίεο, θιπ)
κε ίδηα θεθάιαηα ζα έρνπλ απαιιαγεί ηνπ ΦΞΑ ζηνλ ελεξγεηαθφ
εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην θηήξην θαη
επηθέξνπλ πηζηνπνηεκέλε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηηο
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ
Θηεξίσλ (ΘΔΛΑΘ).
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Ζ απαιιαγή ηνπ ΦΞΑ δελ ζα απνκεηψζεη ηα θξαηηθά έζνδα, αθνχ ζα
κεησζνχλ αληίζηνηρα νη δαπάλεο γηα ηελ εηζαγσγή πξσηνγελνχο
ελέξγεηαο απφ ηξίηεο ρψξεο.
Ζ Διιεληθή Ιχζε ζα ζπλδέζεη ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε ηελ
ελεξγεηαθή
θιάζε
ηνπ
αθηλήηνπ.
Κεγαιχηεξε
ελεξγεηαθή
απνδνηηθφηεηα ελφο αθηλήηνπ, κηθξφηεξνο αλαινγηθά θφξνο ,
κηθξφηεξε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ελφο αθηλήηνπ κεγαιχηεξνο
θφξνο.

• Ξξνζηαζία ηνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Ξαξαγσγή Δλέξγεηαο
από Βηναέξην.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζα πξνσζήζεη ηελ πεξηβαιινληηθή θαη
νηθνινγηθή εθπαίδεπζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, μεθηλψληαο
πξψηα απφ ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ επηρείξεζε κε ζθνπφ ν
Διιελαο λα δηακνξθψζεη πεξηβαιινληηθή θαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε.
Ρα άκεζα κέηξα πνπ ζα αλαιάβεη ε Διιεληθή Ιχζε ζα είλαη:
Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηδφζεσλ φισλ ησλ νξγαληζκψλ-επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ
ρψξα.
H θνξνινγηθή ειάθξπλζε ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ
πηνζεηήζεη
ζπζηήκαηα
απνηειεζκαηηθήο
θαη
θαηλνηφκνπ
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κε αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε απν ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ.
Ζ Γηαρείξηζε νξγαληθψλ απνξξηκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο
απφ βηναέξην. Πηελ δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, νη νπνίεο ζα κεηψλνπλ δξαζηηθά
ηνλ φγθν ηνπο. Πην πιαίζην απηφ ζα εληαρζνχλ κε άκεζε
πξνηεξαηφηεηα ηα εθαηνκκχξηα ηφλνη θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ πνπ
παξάγνληαη εηεζίσο ζηε ρψξα καο, ηα νπνία θαηά θαλφλα πεηηνχληαη
αλεμέιεγθηα ζε ρηιηάδεο Θνπξνππεηνχο.
Ρα Απφβιεηα ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία
βηναεξίνπ απφ ην νπνίν δχλαηαη λα παξαρζεί ζεξκφηεηα θαη
ειεθηξηζκφο ζπλνιηθήο ηζρχνο 350 MW - πεξίπνπ φζε ελέξγεηα
αλαγθαδφκαζηε λα εηζάγνπκε θάζε θαινθαίξη, ιφγσ απμεκέλεο
δήηεζεο ζε ξεχκα.
Ζ δεκηνπξγία 10 - 15 ηέηνησλ κνλάδσλ ζε φιε ηε ρψξα ζα ήηαλ
αξθεηέο γη' απηφλ ην ζθνπφ. Δπίζεο, απφ ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο
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ησλ απνβιήησλ ησλ βνπζηαζίσλ, ησλ ζθαγείσλ θαη ησλ
πηελνηξνθείσλ ζε βηναέξην, παξάγεηαη έλα ιίπαζκα πςειήο
απφδνζεο, 85% θζελφηεξν απφ ηα αληίζηνηρα πξντφληα ηνπ
εκπνξίνπ.

• Ζιεθηξνληθή Ραπηόηεηα Θηεξίσλ θαη Αληηκεηώπηζε
Ξνιενδνκηθώλ Απζαηξεζηώλ
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζα πξνβεί ζε ξηδηθή αλαζεψξεζε φιεο ηεο
θείκελεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πνιενδνκηθψλ παξαβάζεσλ θαη απζαηξεζηψλ, κε γλψκνλα ηελ
νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο
ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη φρη κε βάζε ηελ ινγηθή ηεο
είζπξαμεο ραξαηζηψλ, πνπ επηβαξχλνπλ αδίθσο ηνπο ηδηνθηήηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο.
Ππγθεθξηκέλα ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζα εθαξκφζεη φια ηα
πξσηφθνιια θαηεδάθηζεο ρσξίο θακία εμαίξεζε θαη ζα πξνβεί ζηελ
θαηεδάθηζε φισλ ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ πνπ έρνπλ θηηζηεί
παξαλφκσο εληφο δαζηθψλ πεξηνρψλ, ξεκάησλ, αηγηαινχ θαη
πεξηνρψλ natura, θακία εηδηθή ξχζκηζε δηαηήξεζεο πξνζηίκσλ ζε
απηά ηα απζαίξεηα θηίζκαηα. Δπηπιένλ γηα αθίλεηα πνπ θηίζηεθαλ κε
νηθνδνκηθή άδεηα θαη έρνπλ ππέξβαζε δφκεζεο, εληφο φκσο ηνπ
πεξηγξάκκαηνο, ηνπ χςνπο θαη ηνπ φγθνπ ηνπ θηεξίνπ, ρσξίο λα
παξαβηάδνπλ ηαπηφρξνλα ηελ ξπκνηνκηθή θαη νηθνδνκηθή γξακκή, ζα
απαιιάζζνληαη απν ηελ ππνρξέσζε ηαθηνπνηήζεσλ-λνκηκνπνηήζεσλ
απν ηπρφλ παξαβάζεηο πνπ γίλνληαη εληφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ
φξσλ δφκεζεο.
Δπηπιένλ γηα ηνλ έιεγρν πνιενδνκηθήο λνκηκφηεηαο γηα φια ηα
πθηζηάκελα θηήξηα πνπ έρεη απνιεζηεί ν θάθεινο νηθνδνκηθήο αδείαο
ηνπ θηεξίνπ κε επζχλε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ν έιεγρνο
πνιενδνκηθήο λνκηκφηεηαο , ζα γίλεηαη κφλν κε βάζε ηα ζρέδηα ηεο
ζπκβνιαηνγξαθηθήο ζχζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη φρη κε ηελ
ππνρξέσζε αλαζχζηαζεο ηνπ θαθέινπ αδείαο κε επζχλε ηνπ πνιίηε,
σο ηζρχεη ζήκεξα , αθνχ δελ θέξεη ν πνιίηεο ηελ επζχλε απψιεηαο
δεκνζίσλ εγγξάθσλ (ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, θιπ) απφ ην αξρείν ησλ
θαηά ηφπσλ αξκνδίσλ πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ.
Ζ ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα ησλ θηεξίσλ είλαη κηα νξζή θαηαγξαθή
ηνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο ηεο ρψξαο, απηφο ζα γίλεη άπαμ ζε φια ηα
θηήξηα απφ αξκφδηνπο κεραληθνχο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα
κε δαπάλε ηεο πνιηηείαο, ελψ νπνηαδήπνηε πνιενδνκηθή παξάβαζε
ζπληειεζηεί κεηά ηελ πξψηε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή, νθείιεη ν
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πνιίηεο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε λα ελεκεξψζεη ηελ βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ξνιενδνκηθψλ Ξαξαβάζεσλ γηα
ηπρφλ νηθνδνκηθέο αιιαγέο ζην αθίλεην ηνπ θαη φρη λα εμαλαγθάδεηαη
λα πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθέο (5 έηε ή 7 έηε) επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ
αθηλήηνπ, εθφζνλ δελ έρεη επέιζεη θακία νπζηαζηηθή θηεξηαθή
αιιαγή. Πε πεξίπησζε δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ απφ ηνπο
επηζεσξεηέο δφκεζεο πξνθχςνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ πθηζηάκελε
δφκεζε θαη δελ έρεη πξνβεί ζηελ ζρεηηθή έθδνζε αδείαο ή
ελεκέξσζεο ηνπ θαθέινπ αδείαο, ή έρεη απνθξχςεη ηηο κεηαβνιέο
ηνπ θηεξίνπ ηνπ, ζα επηβάιινληαη απφ ηνλ λφκν νη πξνβιεπφκελεο
αζηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζα θηλεζεί ζην πλεχκα ηεο πνιενδνκηθήο
λνκηκφηεηαο, ζεβφκελε ηνπο ηζρχνληεο ζεζκνζεηεκέλνπο φξνπο
δφκεζεο αλά πεξηνρή, ζεβφκελε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο
δνκεκέλεο αλάπηπμεο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα επηβάιεη
ραξάηζηα ζε ηδηνθηήηεο αθηλήησλ νη νπνίνη πξνέβεζαλ ζε
κηθξνπαξαβάζεηο φπσο εζσηεξηθέο αιιαγέο ηνπ αθηλήηνπ ηνπο, ή
δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε πνπ δελ επεξεάδνπλ
ηελ ζηαηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ελ γέλεη ηνπ θηεξίνπ.
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζηελ ρψξα θαη ε βαζηά χθεζε ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ έθαλε πην νξαηή
απφ πνηέ ηελ αλάγθε γηα ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο.
Ζ βαζηά δηαπινθή, ε δηαθζνξά νξηζκέλσλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη
νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνπ «έρηηδε» ην εθάζηνηε θφκκα εμνπζίαο κε
ηνπο ςεθνθφξνπο, ζηαδηαθά δεκηνχξγεζαλ έλαλ νγθψδε,
βξαδπθίλεην «κεραληζκφ» πνπ ιέγεηαη «Διιεληθφ Γεκφζην», έρεη
ζαλ
θχξηα
ραξαθηεξηζηηθά
ηελ
λσζξφηεηα,
ηε
κεησκέλε
παξαγσγηθφηεηα, ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο.
Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο φια ηα κλεκνληαθά θφκκαηα, ελψ έιαβαλ
πνιχ ζθιεξά κέηξα γηα φιεο ηηο ηάμεηο εξγαδνκέλσλ θαη επέβαιαλ
ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απέθπγαλ λα ιάβνπλ δξαζηηθά
κέηξα – ή έζησ αληίζηνηρα κε ηα κέηξα πνπ επηβιήζεθαλ ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα – γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ν ιφγνο είλαη πσο εθεί
βξίζθνληαη φινη νη «πειάηεο – ςεθνθφξνη». Δίλαη ινηπφλ, γλσζηφ
πιένλ πσο ν ηδησηηθφο ηνκέαο, πνπ ήηαλ ε «αηκνκεραλή» ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, «ζπζηάζηεθε» γηα λα ζσζεί ην δεκφζην.
Ρν πξφβιεκα δελ είλαη ηφζν ν αξηζκφο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, αλ
θαη είλαη θαηά 8% ησλ εξγαδνκέλσλ πςειφηεξνο απφ ηε Γεξκαλία,
φζν ε κε παξαγσγηθφηεηα ηνπο, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζαζξή
δνκή ηνπ δεκνζίνπ.
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Απαηηνχληαη ινηπφλ ξηδηθέο αιιαγέο θαη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο
ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, γηαηί
απηή κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη άιινπο λεπξαιγηθνχο ηνκείο, φπσο νη
επελδχζεηο, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε απαζρφιεζε θαη γεληθφηεξα, ε
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο.

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ΘΔΥΟΔΗ
ΞΥΠ ΔΗΛΑΗ ΞΙΔΝΛ ΔΞΗΡΑΘΡΗΘΖ Ζ ΑΛΑΓΘΖ
ΓΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΟΗΕΗΘΥΛ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΔΥΛ ΠΡΖ
ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΥΠΡΔ ΑΡΖ
ΛΑ ΘΑΡΑΠΡΔΗ ΞΗΝ ΔΔΙΗΘΡΖ, ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ,
ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΖ ΘΑΗ ΛΑ ΠΚΒΑΙΔΗ
ΠΡΖ ΚΔΗΥΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΣΟΔΝΠ

Κε ηελ νξγάλσζε πνπ έρεη απηή ηε ζηηγκή ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, θάζε
άιιν παξά ιεηηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή είλαη. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη νξηζκέλα απφ ηα «θαθψο θείκελα»:
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•
Νη πξνζιήςεηο θαη νη δηνξηζκνί ζην δεκφζην δελ γίλνληαη βάζεη
αμηνθξαηηθψλ
κεζφδσλ,
πξνζφλησλ
ησλ
ππνςεθίσλ
θαη
αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, αιιά βάζεη πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ.
•
Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ Γεκφζησλ πεξεζηψλ ζπρλά είλαη
απαξάδεθηε απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, παξφιν πνπ ν κφλνο ιφγνο
χπαξμεο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη
λα εμππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο θαη λα ξπζκίδνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο κε
ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.
•
Ξνιπάξηζκεο δνκέο θαη ππάιιεινη, πνπ αληί λα δηεπθνιχλνπλ
ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ θάλνπλ δπζθνιφηεξε, ιφγσ
έιιεηςεο
νπζηαζηηθήο
νξγάλσζεο,
θαηαθεξκαηηζκνχ
ησλ
αξκνδηνηήησλ, ρακειήο απνδνηηθφηεηαο θαη ειιηπνχο δηαρείξηζεο
αλζξσπίλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ.
•
Αλεπαξθήο αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, κε απνηέιεζκα
ε Διιεληθή Θεληξηθή Γηνίθεζε θαη ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ λα
είλαη ρακειήο πνηφηεηαο θαη λα παξνπζηάδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα,
ιφγσ ησλ κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ ρξνλνβφξσλ
δηαδηθαζηψλ.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ επηδηψθεη ηελ εμπγίαλζε ζην ζχλνιν ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψζηε απηή λα θαηαζηεί πην επέιηθηε,
ιεηηνπξγηθή, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή.
Κείδνλνο ζεκαζίαο είλαη ηα εμήο:
•

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ

•

Ν εθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο

•

Ζ κείσζε ησλ πεξηηηψλ δαπαλψλ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο

•
Ζ αμηνθξαηηθή επηινγή ησλ ππαιιήισλ πνπ ζηειερψλνπλ ηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο
•
Ζ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δηαπινθήο ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε
Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα κεηαξξπζκίζεηο ζηε
Γεκόζηα Γηνίθεζε, είλαη:
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•
Κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπληήξεζε
θαη ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε: (1) κείσζε ησλ κηζζψλ
ηνπ Γεκνζίνπ, ψζηε λα θηάζνπλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηνπο κηζζνχο
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, (2) ζπγθέληξσζε ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ θαη
δηάζπαξησλ Γεκφζησλ πεξεζηψλ, (3) αμηνπνίεζε φισλ ησλ
δεκφζησλ θηηξίσλ, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ηα έμνδα κίζζσζεο, (4)
θαηάξγεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ ΚΘΝ, νη νπνίεο δελ πξνζθέξνπλ
ηίπνηα νπζηαζηηθφ ζην θξάηνο, απιά απαζρνινχλ ππαιιήινπο πνπ
κηζζνδνηνχληαη κε ηδηαηηέξσο πςειέο κεληαίεο απνδνρέο.

Άιισζηε νη ακνηβέο ησλ Γ είλαη πςειφηεξεο απφ ην κέζνλ φξν ηεο
Δπξσδψλεο σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΞ (γξάθεκα), θαζψο επίζεο
ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ν απψηεξνο
ζηφρνο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ βέβαηα είλαη ε αχμεζε ησλ ακνηβψλ
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αλάινγα κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ ζπλ ηνλ πιεζσξηζκφ, νπφηε δελ ζα δεκηψζνπλ νη Γ
πνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, έρνπλ αθελφο κελ κφληκεο
ζέζεηο εξγαζίαο, αθεηέξνπ αξθεηά άιια πξνλφκηα.
•
Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο ησλ πξνζφλησλ φισλ ησλ Γεκνζίσλ
παιιήισλ θαη απφιπζε φζσλ ππαιιήισλ βξίζθνληαη ζε απηή ηε
ζέζε κε αλαμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ρσξίο λα πιεξνχλ ηηο
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο.
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•
Γηνξηζκφο Γεκνζίσλ παιιήισλ κε απζηεξά θξηηήξηα, κεηά
απφ δηαδηθαζία απζηεξνχ δηαγσληζκνχ πξφζιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο
χπαξμεο θαη εγθπξφηεηαο φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαη ηίηισλ ζπνπδψλ.
•
Γεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ δνκψλ θαη επηηξνπψλ ζε θάζε
αξκφδην πνπξγείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ
αληίζηνηρσλ
Γεκφζησλ
πεξεζηψλ,
ησλ
δηαδηθαζηψλ
πνπ
αθνινπζνχληαη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ
δαπαλψλ,
ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ.
•
Γηαξθήο παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο, κέζσ ελφο γεληθεπκέλνπ
ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο, πνπ ζα ειέγρεηαη απεπζείαο απφ ηνλ
Ξξσζππνπξγφ, θαη ζα αμηνινγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνχο θαη
πνηνηηθνχο δείθηεο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθάζηνηε Γεκφζηαο
πεξεζίαο.
•
Γεκηνπξγία αλεμάξηεηεο Δπηηξνπήο Ππληνληζκνχ, ηα κέιε ηεο
νπνίαο ζα δηνξίδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Ξξσζππνπξγφ θαη ζα έρνπλ
σο ξφιν ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαθφξσλ πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Ρα
πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, νη θαζπζηεξήζεηο θαη ε γξαθεηνθξαηία
απαληψληαη θπξίσο φηαλ ζε κία ππφζεζε εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξεο
απφ κία Γεκφζηεο πεξεζίεο. Πηε ζπλέρεηα, ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ
θαη ε αλεπαξθήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, θαζηζηά ηελ
επίιπζε ηεο ππφζεζεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εθάζηνηε πνιίηε
αθφκα πην δχζθνιε. Δπηπιένλ, ζπρλά παξαηεξείηαη πσο πνιινί
Γεκφζηνη
Φνξείο
έρνπλ
επηθαιππηφκελεο
αξκνδηφηεηεο
θαη
εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ησλ ίδησλ ππνζέζεσλ. Υο εθ ηνχηνπ, ε
Δπηηξνπή Ππληνληζκνχ ζα έρεη σο αξκνδηφηεηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη
ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα
απνθεχγεηαη ε ηαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ θαη ν ζθφπεινο ηεο
γξαθεηνθξαηίαο.
•
Δθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη εηζαγσγή ησλ
Λέσλ Ρερλνινγηψλ, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε γξαθεηνθξαηία, λα
δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ Γεκφζησλ πεξεζηψλ θαη φζνη
πνιίηεο κπνξνχλ, λα απηνεμππεξεηνχληαη απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ
ζπηηηνχ ηνπο.
•
Αμηνπνίεζε ησλ Λέσλ Ρερλνινγηψλ, έηζη ψζηε ζηαδηαθά λα
νδεγεζνχκε ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ζηελ απνθπγή ηεο
γξαθεηνθξαηίαο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
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θξάηνπο. Δπηπιένλ, κε απηφ ηνλ ηξφπν εμνξζνινγίδνληαη θαη
επηηαρχλνληαη νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα.
•
Θέζπηζε θαη δεκηνπξγία απζηεξψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ,
πνπ ζα απνηεινχληαη απφ κέιε πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν
θαη δελ είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ζα έρνπλ σο αξκνδηφηεηα ηνλ
έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δεκφζησλ
ππεξεζηψλ. Νη ραιαξνί ειεγθηηθνί κεραληζκνί πνπ ππάξρνπλ απηή ηε
ζηηγκή ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε επλννχλ ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ
δηαθζνξάο, ζπγθαιχπηνπλ αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο θαη εληζρχνπλ
ην πειαηεηαθφ θξάηνο. Υο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεηε ε δηακφξθσζε
κηαο
απζηεξήο
θαη
νξγαλσκέλεο
ζηξαηεγηθήο
δηαρείξηζεο
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνθξαηία θαη ζηελ
απνπζία
πνιηηηθψλ
παξεκβάζεσλ
ζηελ
επηινγή
θαη
ηε
δεκνζηνυπαιιειηθή εμέιημε. Δπηπιένλ, νη ελ ιφγσ ειεγθηηθνί
κεραληζκνί ζα έρνπλ σο αξκνδηφηεηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε αηνκηθή
αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κπνξεί λα εληζρχζεη ηε δηαθάλεηα ζηε
δεκνζηνυπαιιειηθή ζεηεία, λα δηεπθνιχλεη ηελ εμέιημε θαη ηελ
θηλεηηθφηεηα, θαζψο θαη λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ηνπ πιενλάδνληνο
πξνζσπηθνχ.
•
Θαζηέξσζε ελφο απινπζηεπκέλνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ζην
δεκφζην, πνπ ζα
πεξηιακβάλεη κηζζνχο θαη επηδφκαηα θαη ζα
ιακβάλεη ππφςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ ηνπο
ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ Γεκνζίσλ
παιιήισλ. Έηζη, ζα δηακνξθσζεί έλα δίθαην ζχζηεκα, φπνπ νη
απνδνρέο
ζα
αληηθαηνπηξίδνπλ
ηα
θαζήθνληα
θαη
ηελ
παξαγσγηθφηεηα. Δπαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ κφληκσλ γεληθψλ
δηεπζπληψλ ζηα πνπξγεία, φπσο ιεηηνπξγνχζε πξηλ ην 1964.
Κε απηέο ηηο πξνηάζεηο, ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ επηδηψθεη ηε ξηδηθή
αλαδηάξζξσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ Γεκφζησλ
πεξεζηψλ, ψζηε απηέο λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθέο,
απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πνιηηψλ. Δπηπιένλ, επηδηψθεηαη λα θαηαπνιεκεζεί ε θαηαζπαηάιεζε
Γεκφζηνπ Σξήκαηνο, ε δηαθζνξά θαη ε δηαπινθή, θαζψο επίζεο λα
ιεηηνπξγνχλ πιένλ νξζνινγηθά νη Δζληθνί Θεζκνί, ρσξίο ηνπο
νπνίνπο είλαη αδχλαηε ε παξαγσγή πινχηνπ ζε κία ρψξα.
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«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΘΑΗΝΠΛΖ
Ζ δηθαηνζχλε απνηειεί έλα αγαζφ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ, πνπ έρεη σο
απψηεξν ζθνπφ ηελ επδαηκνλία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ,
θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
κσο, ην ζχζηεκα απφδνζεο ηεο δηθαηνζχλεο ζπλδέεηαη άξξεθηα θαη
εμαξηάηαη απφ ηνπο λφκνπο πνπ έρνπλ ςεθηζηεί, επξηζθφκελνη ζε
ηζρχ ζε θάζε θξάηνο. Υο εθ ηνχηνπ, φζν πην αλαπνηειεζκαηηθνί,
πεξίπινθνη θαη πνιπάξηζκνη νη λφκνη ελφο θξάηνπο, ηφζν πην
αλαπνηειεζκαηηθή θαη αξγή ε δηαδηθαζία απφδνζεο Γηθαηνζχλεο.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη ζπγθεθξηκέλεο θαη ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο γηα
ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Διιεληθήο
Γηθαηνζχλεο, ψζηε ν Ξνιίηεο λα αηζζάλεηαη αζθαιήο θαη
πξνζηαηεπκέλνο, νη λφκνη λα ηζρχνπλ γηα φια ηα πξφζσπα
αλεμαξηήησο αλ είλαη απινί πνιίηεο ή άηνκα κε ηζρχ θαη εμνπζία, ην
θξάηνο λα ιεηηνπξγεί εχξπζκα θαη λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε
θνηλσληθή ζπλνρή.
Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο δηθαηνζχλεο, είλαη νη εμήο:
1.
Γεκηνπξγία εηδηθήο Δπηηξνπήο, πνπ ζα ειέγρεηαη άκεζα απφ ηνλ
Ξξσζππνπξγφ, ζα απαξηίδεηαη απφ αδηάθζνξνπο Γηθαζηηθνχο, νη
νπνίνη ζα έρνπλ πιένλ ζπληαμηνδνηεζεί θαη ζα έρνπλ σο αξκνδηφηεηα
ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο Γηθαηνζχλεο, ηελ επηζήκαλζε ησλ
πξνβιεκάησλ θαη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ-ιχζεσλ γη’ απηά.
2.
Έιεγρνο ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ Λνκνζρεδίσλ, ησλ
ηξνπνινγηψλ θαη ησλ Ξ.Γ. απφ ην ΠηΔ, πξνηνχ απηά θαηαηεζνχλ γηα
ςήθηζε ζηε Βνπιή θαη ηεζνχλ ζε ηζρχ.
3.
Γεκηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ Αξρείνπ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη
νη απνθάζεηο ησλ Γηθαζηεξίσλ φιεο ηεο ρψξαο, κε ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηθαζηή. Έηζη, ζα δεκηνπξγεζεί κηα εληαία,
νινθιεξσκέλε, πιήξεο θαη πξνζβάζηκε απφ φινπο Ζιεθηξνληθή
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Βάζε Λνκνινγίαο ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ, φπσο ηζρχεη ζηηο
πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο.
4.
Γεκηνπξγία
Νινθιεξσκέλνπ
Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ πνζέζεσλ
Ξνηληθήο Γηθαηνζχλεο.

Ζιεθηξνληθνχ
Ππζηήκαηνο
Ξνιηηηθήο, Γηνηθεηηθήο θαη

5.
Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ.
6.
Θαηαπνιέκεζε ηεο βξαδχηεηαο απνλνκήο
επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Δίλαη απαξάδεθην
ππφζεζεο λα θηάλεη ηα 4-5 ρξφληα αλακνλήο! Ζ
πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ πνπ εκπνδίδεη ηελ εχξπζκε θαη
Γηθαηνζχλεο.

δηθαηνζχλεο θαη
ε εθδίθαζε κηαο
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ
ζιηβεξνχ απηνχ
νκαιή απφδνζε

7.
Άκεζε πξφζιεςε δηθαζηψλ, εθφζνλ νη ππάξρνληεο δελ
επαξθνχλ, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πνιπάξηζκσλ δηθαζηηθψλ
ππνζέζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλακνλή.
8.
Ζιεθηξνληθφ Αξρείν θαη κεηξψν θξαηνπκέλσλ απφ φια ηα
θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ηεο ρψξαο.
9.
Άκεζε εθαξκνγή θαη ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηηήξεζεο
ππνδίθσλ, θαηαδίθσλ θαη θξαηνπκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε άδεηα.
10. Άκεζε θαηάξγεζε ηεο βνπιεπηηθήο Αζπιίαο θαη ηνπ λφκνπ
«Ξεξί Δπζχλεο πνπξγψλ».
11. Αιιαγή ηνπ Λφκνπ πεξί «Ηζφβηαο Θάζεηξμεο». Ζ Ηζφβηα
Θάζεηξμε ζα είλαη θάζεηξμε εθ’ φξνπ δσήο θαη φρη 25 εηψλ, φπσο
ηζρχεη ζήκεξα.
12. Πηα πνηληθά αδηθήκαηα πνπ ζα επηζχξνπλ πνηλή Ηζφβηαο
θάζεηξμεο, ζα ζπκπεξηιεθζνχλ επηπιένλ θαη ηα θάησζη αδηθήκαηα:
Δκπνξία Λαξθσηηθψλ, Θαηάρξεζε Γεκνζίνπ Σξήκαηνο, Δκπνξία
αλζξψπσλ, Ξαηδεξαζηία, ζπκκεηνρή ζε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο
θαη δηαθίλεζε ιαζξνκεηαλαζηψλ. Δπηπξφζζεηα, γηα ην αδίθεκα ηεο
παηδεξαζηίαο, πέξα απφ ηελ ηζφβηα θάζεηξμε, πξνηείλεηαη θαη έλα
κέηξν ην νπνίν έρεη αξρίζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα εθαξκφδεηαη ζηελ
Απζηξαιία θαη είλαη ε ρνξήγεζε έλεζεο ζηνπο παηδεξαζηέο, ε νπνία
πξνθαιεί ζηεηξφηεηα θαη αληθαλφηεηα.
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13.

Κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζε ππεξεζηαθά λνκηθά ζπκβνχιηα

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ έρεη ξεαιηζηηθέο θαη άκεζα
εθαξκόζηκεο ιύζεηο γηα ηε ξηδηθή αλαδηάξζξσζε θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκό ηεο δηθαηνζύλε.
Γηαζέηνπκε ηελ ΡΝΙΚΖ θαη ηε ΒΝΙΖΠΖ λα
εθαξκόζνπκε όια ηα κέηξα.
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ
Νη Διιεληθέο θπβεξλήζεηο πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηε ρψξα έσο θαη
ζήκεξα δελ έρνπλ ελδηαθεξζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο
θαηλνηνκίαο, ν νπνίνο είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο Διιάδαο.
Ζ Θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα είλαη παξαγθσληζκέλε, νη θπβεξλήζεηο
δελ δίλνπλ θίλεηξα ζηνπο πνιίηεο, έηζη νη δηαζέζηκνη επξσπατθνί
πφξνη θαη ηα ζρεηηθά θνλδχιηα κέλνπλ αλαμηνπνίεηα.
Ζ Διιάδα έρεη αλάγθε απφ δξάζεηο θαηλνηνκίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ
λα
νδεγήζνπλ
ζηελ
αχμεζε
ησλ
επελδχζεσλ
θαη
ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε έζνδα γηα ην ειιεληθφ
θξάηνο, αιιά θαη ζε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε θνηλσληθφ επίπεδν.
Πηελ Διιάδα ηεο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο, επηπρψο ππάξρνπλ αθφκα
πνιινί Έιιελεο πνπ κε θαηλνηφκεο ηδέεο θαη παηέληεο αληηζηέθνληαη!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ληψζεη ππνρξεσκέλε λα ζηεξίμεη απηνχο ηνπο
Έιιελεο θαη λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ
θαηλνηφκσλ ηδεψλ ηνπο!

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ
ΠΡΖΟΗΕΔΗ ΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ ΘΑΗ ΡΖ
ΘΔΥΟΔΗ ΥΠ ΔΛΑΛ ΑΞΝ
ΡΝΠ ΚΝΣΙΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ
ΔΞΑΛΔΘΘΗΛΖΠΖΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ επηζπκεί λα πξνάγεη ηελ θαηλνηνκία κέζα απφ κηα
ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ θαη ξεαιηζηηθψλ πξνηάζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ άκεζα θαη λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο. Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ είλαη
νη αθφινπζεο:
1.
Γεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ γξαθείνπ θαηλνηνκίαο ην νπνίν ζα
ζηειερψλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηερλνθξάηεο, επηηπρεκέλνπο Έιιελεο
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επηρεηξεκαηίεο θαη επηζηήκνλεο, απφ φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο
θιάδνπο. Ρν γξαθείν επηζήκσο ζα ππάγεηαη ζην πνπξγείν
Αλάπηπμεο, φκσο ζα είλαη αλεμάξηεην απφ πνιηηηθέο / θνκκαηηθέο
παξεκβάζεηο θαη ζα έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ησλ
θαηλνηφκσλ ηδεψλ, ηελ ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο λέεο
επηρεηξήζεηο θαη ηελ θαζνδήγεζε – ζπκβνπιεπηηθή ζε φζνπο λένπο
επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηηο Start Up επηρεηξήζεηο (λενθπείο
επηρεηξήζεηο) πνπ βαζίδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ κηα
θαηλνηφκα ηδέα.
2. Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο,
φπνπ ζα ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο φιεο νη ειιεληθέο Start Up
επηρεηξήζεηο θαη φιεο νη θαηνρπξσκέλεο θαηλνηφκεο ηδέεο.
3. Γεκηνπξγία ζρεδίνπ νινθιεξσκέλεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ζε
λέεο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. Θα θαηαξηηζηνχλ πξνγξάκκαηα
ππνζηήξημεο ηεο θαηλνηνκίαο, κε πξνζέιθπζε μέλσλ θεθαιαίσλ, ηε
ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο, μέλσλ επελδπηψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ.
4. Πεκαληηθέο θνξνειαθξχλζεηο ζε φιεο ηηο Start Up επηρεηξήζεηο,
πνπ ζπρλά ζπλδπάδνπλ ην πςειφ ξίζθν, αιιά θαη ηελ πςειή
απφδνζε.
5. Νινθιεξσηηθή Αιιαγή ζηηο Πρέζεηο ηνπ Θξάηνπο κε ηνπο Ξνιίηεο
θαη δεκηνπξγία αλνηρηνχ δηαιφγνπ γηα ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ηηο
Start Up επηρεηξήζεηο.
6.
Αιιαγή Θνπιηνχξαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε απέλαληη ζηελ
θαηλνηνκία.
7. Δλίζρπζε ηεο Ηδησηηθήο θαηλνηφκαο Ξξσηνβνπιίαο κε θαηνρχξσζε
ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ.
8. Δθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Έξεπλαο θαη
Θαηλνηνκίαο 2014-2020 (ΔΠΞΔΘ).
9. Δθαξκνγή ζηαζεξήο Ξνιηηηθήο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο πνπ ζα
έρεη ζην επίθεληξν ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο.
10. Ίδξπζε εμεηδηθεπκέλσλ πάξθσλ θαηλνηνκίαο ζε δηάθνξεο
κεγάιεο πεξηθέξεηεο, φπνπ ζα ζηεγάδνληαη πνιιέο καδί θαηλνηφκεο
επηρεηξήζεηο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία θαη ε
θαιχηεξε αλάπηπμε ηνπο.
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Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ
ζηεξίδεη έκπξαθηα ηελ θαηλνηνκία!
Νη ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο καο
ην απνδεηθλύνπλ!
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΜΥΡΔΟΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ
Ρν ζεκεξηλφ δηεζλέο πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα
θαηλφκελα αζηάζεηαο, ξεπζηφηεηαο, πςειήο αιιειεμάξηεζεο θαη
εχζξαπζησλ ηζνξξνπηψλ. Ρα δηεζλή, ηα πεξηθεξεηαθά θαη ηα εζληθά
πεξηβάιινληα αζθάιεηαο ηείλνπλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πεδία
ζπγθξηηηθά νκφθεληξα. Ζ αηδέληα ηνπ 21νπ αηψλα πεξηιακβάλεη κηα
ζεηξά απφ πξνβιήκαηα – πξνθιήζεηο πνπ γίλνληαη νινέλα θαη πην
πηεζηηθά: πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ελέξγεηα,
πδάηηλνη πφξνη, κεηαλάζηεπζε θαη παξάλνκε κεηαλάζηεπζε,
ζξεζθεπηηθφ θνληακεληαιηζκφ, δηεζλή ηξνκνθξαηία, νξγαλσκέλν
έγθιεκα θαη πεηξαηεία, εμάπισζε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο,
πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε θιπ.
Ζ Διιάδα επξηζθφκελε ζε έλα θξίζηκν Γεσπνιηηηθφ ρψξν θαη ζε έλα
ξαγδαία κεηαβαιιφκελν γεσζηξαηεγηθφ πεξηβάιινλ, θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη κε αμηνπηζηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα έλα ζχλνιν
ζχλζεησλ θαη πνιπδηάζηαησλ δπλεηηθψλ πξνθιήζεσλ, θηλδχλσλ θαη
πξνβιεκάησλ, κε ηξφπν πνπ λα επλνεί ηελ εμαζθάιηζε ησλ εζληθψλ
ηεο ζπκθεξφλησλ.
Ζ πνιπκεξήο δηπισκαηία απνηειεί ηελ πιένλ ζχγρξνλε θαη ξαγδαία
αλαπηπζζφκελε ηάζε ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, κε ηελ δηεμαγσγή
δειαδή δηεζλψλ ζρέζεσλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο επαγγεικαηηψλ
δηπισκαηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηξήλε,
ην εκπφξην,
ηνλ πφιεκν,
ηελ
νηθνλνκία,
ηνλ πνιηηηζκφ,
ην πεξηβάιινλ θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε ζθνπφ ηελ απφπεηξα
απφθηεζεο ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο.
Πηελ ζχγρξνλε επνρή πνηθηιφκνξθεο απεηιέο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
εηξήλεο παγθνζκίσλ δηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνπλ
ηε δηεζλή
δηπισκαηία ζηελ θπβεξλνηερλνινγία, ελψ απαηηνχλ ηελ επεμεξγαζία
λέσλ δνγκάησλ απνηξνπήο θαη ζηξαηεγηθήο. Ζ Διιεληθή δηπισκαηία
ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ελαιιαθηηθνχο
ζπλνκηιεηέο.
Ξπξήλαο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ είλαη ην
Δζληθφ ζπκθέξνλ. Αληαπνθξηλφκελνη ζηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο,
αιιάδνπκε ζθαίξα επηξξνήο πξνο ηα εθεί φπνπ ην Δζληθφ ζπκθέξνλ
184

επηβάιιεη.
Δπηζπκνχκε Διιελνθεληξηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, κε επειημία, ρσξίο
δνγκαηηζκνχο ζηηο Γεσπνιηηηθέο θαη Πηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο. Ζ
ζχγρξνλε ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΑ, ζήκεξα δελ αξθεί λα πξνσζεί
θαη λα ζηεξίδεη κφλν ηα ειιεληθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζην
εμσηεξηθφ, αιιά θαη λα εηζάγεη κεραληζκνχο αμηνπνίεζεο λέσλ
παγθφζκησλ ηάζεσλ.
Υο εθ ηνύηνπ επηδηώθνπκε ηα εμήο:
(1) Αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ βειηίσζε ησλ
δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηελ νκφδνμε Οσζία, ηελ ηζηνξηθά θίιε ρψξα
Θίλα θαη άλνηγκα ζε άιιεο λέεο αγνξέο.
(2) Αλάπηπμε κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ
ΞΔΜ ηνπ εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη
ησλ παξαγφλησλ ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο καο, κε δηνξγάλσζε
ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ησλ αληηζηνίρσλ επηρεηξεκαηηψλ αλά εμαγσγηθφ
αληηθείκελν (ΔΜΥΠΡΟΔΦΔΗΑ). Νη εηαίξνη καο πξέπεη λα θαηαιάβνπλ
πσο γηα λα πιεξψζνπκε ηα ρξέε καο ζα πξέπεη λα αλνίμνπλ ηηο
αγνξέο ηνπο ζηα πξντφληα καο θαη εηδηθά ζε απηά ηνπ πξσηνγελή καο
ηνκέα. Σσξίο ζεκαληηθέο εμαγσγέο εηδηθά ζηηο ρψξεο κε ηηο νπνίεο
έρνπκε θνηλφ λφκηζκα θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο αλαηηκήζεηο, είλαη
αδχλαηνλ λα εμππεξεηήζνπκε νπνηνδήπνηε ρξένο.
(3) Δληνπηζκφ επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ
ηεο
Γηαζπνξάο,
νη
νπνίεο
ελδηαθέξνληαη
λα
αλαπηχμνπλ
δξαζηεξηφηεηεο κε Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο.
(4) Δλεκέξσζε ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε απηέο
ηηο πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο.
(5) Νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ
ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ζπλεξγαηηθνχ ηχπνπ (Partenariat).
Ζ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΑ αληηκεησπίδεηαη σο εξγαιείν ελ
αθζνλία ζε κηα ρψξα ελ ππλψζεη. Δίκαζηε κία ρψξα πνπ έρεη
ζεσξεζεί θαη απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα ζπλερηζηήο ηεο αξραίαο
ειιεληθήο θαη βπδαληηλήο παξάδνζεο, θαζψο θαη ην κέξνο φπνπ
πξσηνεκθαλίζηεθαλ δνκηθά γηα ην ζχγρξνλν δπηηθφ πνιηηηζκφ
ζηνηρεία φπσο ε Γεκνθξαηία, ε Φηινζνθία θαη ν Νιπκπηζκφο.
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Ζ ρψξα απνηειεί παξάδεηγκα ζχγρξνλεο Ξνιηηείαο, είλαη ππεξήθαλε
γηα ηελ Ηζηνξία, ηνλ Ξνιηηηζκφ θαη ηα θαηνξζψκαηα ηνπ ιανχ ηεο,
αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή δελ θάλεη ηίπνηα επί ηνπ πξαθηένπ γηα λα
δηθαηνινγήζεη ηελ ίδηα ηελ ηαπηνινγηθή ηεο ζπγγέλεηα κε ην «έλδνμν
παξειζφλ».
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζα δεκηνπξγήζεη ηνκέα Γεσπνιηηηζκνχ ζην ΞΔΜ.
Θα δηεθδηθήζεη ηα θαπειεπζέληα ηζηνξηθά ζηνηρεία απφ ηξίηνπο θαη
ηελ ππεξάζπηζε ησλ δίθαησλ θαη ηζηνξηθά απνδεηθλπφκελσλ
Διιεληθψλ ζέζεσλ.
Θα πξνβεί ζε δηαρείξηζε ησλ Ξνιηηηζηηθψλ απηψλ πφξσλ, φπνπ κέρξη
ηψξα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φρη κφλν αλεπαξθήο αιιά θαη
αληίζεηε ζε θάζε έλλνηα νξζνινγηθήο εθκεηάιιεπζεο ελφο
«πξντφληνο» ζηα πιαίζηα ηνπ ζχγρξνλνπ marketing. Θα ζπζηήζεη
εηδηθφ ηνκέα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εθηφο ζπλφξσλ Διιήλσλ.
Πηελ ΓΗΔΘΛΖ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΑ θαη ΔΜΥΡΔΟΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ, Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΙΠΖ αδηαπξαγκάηεπηα ζα δηαθπιάμεη ηα εζληθά θπξηαξρηθά
δηθαηψκαηα ζε μεξά, ζάιαζζα θαη αέξα.
Πρεηηθά κε ηελ FYROM: Νπνηαδήπνηε νλνκαζία ηνπ θξαηηδίνπ απηνχ
δελ ζα πεξηέρεη ηνλ φξν Καθεδνλία ή παξάγσγν απηνχ, δηφηη ε
Καθεδνλία είλαη κία θαη είλαη Διιεληθή.
Πρεηηθά κε ην Αηγαίν: Αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο γεσγξαθηθήο
ηνπο ζέζεο έρνπλ φια ηα λεζηά πθαινθξεπίδα, αηγηαιίηηδα δψλε θαη
ελαέξην ρψξν, ζηνηρεία πνπ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην νξίδνπλ
ζαθψο ηα φξηα ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. Αδηάιεηπηνο επηηήξεζε θαη
δπλακηθή ππεξάζπηζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο.
Πρεηηθά κε ηελ ΑΝΕ: Άκεζε άζθεζε ηνπ θπξηαξρηθνχ δηθαηψκαηνο
ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ΑΝΕ.
Πρεηηθά κε ηελ Θξάθε: Ξεξηνξηζκφο ηνπ Ρνπξθηθνχ Ξξνμελείνπ ηεο
Θνκνηελήο ζηα θαζαξά πξνμεληθά θαζήθνληα. Δπαγξχπλεζε θαη
κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Διιεληθψλ κεηνλνηήησλ, φπνπ θαη αλ
βξίζθνληαη.
Πρεηηθά κε ηελ Θχπξν: πνζηήξημε ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο απφ
ην Διιεληθφ θξάηνο, ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ ςεθηζκάησλ
θαη απνθάζεσλ ηνπ ΝΖΔ γηα ηελ απνρψξεζε ησλ ηνπξθηθψλ
ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο, ηελ επαλαζχζηαζε εληαίνπ θαη αλεμάξηεηνπ
Θππξηαθνχ θξάηνπο κε απνκάθξπλζε ησλ επνίθσλ, ηελ επαλαθνξά
ηεο πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο αλάινγεο ηνπ 1974 θαη ηελ θαηαβνιή
Ρνπξθηθψλ απνδεκηψζεσλ.
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΛΗΘΖ ΑΚΛΑ
Θεσξνχκε φηη νη Έλνπιεο Γπλάκεηο (Δ.Γ.) είλαη ν ζεζκηθφο παξάγσλ
γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο ηεο εδαθηθήο
αθεξαηφηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηεο παηξίδαο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο.
Δπίζεο κε ηηο έλνπιεο δπλάκεηο πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη θαη λα
πξνσζνχληαη ηα εζληθά ζπκθέξνληα. Ρν πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο
θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ρξήδεη ζπλνιηθήο αλαδηακφξθσζεο
απφ ην θαηψηεξν κέρξη ην αλψηεξν επίπεδν θαζψο κε ηηο ζεκεξηλέο
επηινγέο ηεο θπβέξλεζεο θηλδπλεχεη λα ραζεί, θαζφηη ην πξνζσπηθφ
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απαζρνιείηαη ζε αληηθείκελα άζρεηα κε ηα
θαζήθνληα ηνπ.
Ζ Διιάδα δελ έρεη νξίζεη ΑΝΕ κε θακία γείηνλα ρψξα, αλ θαη έρεη ην
δηθαίσκα λα ην πξάμεη ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην ηεο Θάιαζζαο
θαη ηε δηεζλή λνκνζεζία. Υζηφζν ην ΞΔΘΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηα
άιια ζπλαξκφδηα ππνπξγεία ζα πξνβεί ζε απηή ηελ ελέξγεηα.
Ρν πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ έρεη ππνζηεί ππνβάζκηζε
ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζήο ηνπο θαζψο δελ ππάξρεη άκεζε αλαγλψξηζε
ησλ θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρνπλ νη εξγαδφκελνη, νη απνδνρέο ζπλερψο
κεηψλνληαη ελψ ηαπηφρξνλα νη απαηηήζεηο θαη νη θίλδπλνη απμάλνληαη.
Ν ακπληηθφο κεραληζκφο θαη ην ζχζηεκα αζθαιείαο ηεο ρψξαο καο
έρεη ππνβαζκηζηεί θάζεηα ελψ ν επηδησθφκελνο ζηφρνο ζην πιαίζην
ησλ αιιαγψλ είλαη ε ζπγθξφηεζε ελφο ακπληηθνχ κεραληζκνχ πνπ
ζα εθκεηαιιεχεηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνπο απαξαίηεηνπο
νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ είλαη ε εζληθή
εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη ε αζθάιεηα. Υο εθ ηνχηνπ, ε αλάπηπμε κηαο
βηψζηκεο πνιεκηθήο βηνκεραλίαο ηθαλήο λα ππνζηεξίδεη ηηο αλάγθεο
ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ αιιά θαη λα δηαζέηεη εμαγσγηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ είλαη απαξαίηεηε θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί
λα επηηεπρζεί ε κηθξφηεξε δπλαηή εμάξηεζε απφ πεγέο ηνπ
εμσηεξηθνχ γηα ην εζληθφ ζπκθέξνλ.
H κεηαξξχζκηζε ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο ρψξαο καο είλαη εζληθή
αλάγθε, γηα ηελ ξηδηθή κεηαβνιή ζηελ νξγάλσζε ησλ ελφπισλ
δπλάκεσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο κηθξφηεξνπ επέιηθηνπ αιιά
θαη πην αμηφκαρνπ απνηξεπηηθνχ ακπληηθνχ κεραληζκνχ. πσο επίζεο
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νη δπλαηφηεηεο ζχλαςεο λέσλ ζπκκαρηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
λέεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθά πεξηνρή
ηεο ΛΑ Κεζνγείνπ, νη νπνίεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ
επηθξαηνχζαλ πξηλ απφ 60 ρξφληα, νπφηε μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη ε
πνιηηηθή ηνπ «Αλήθνπκε ζηε Γχζε» θαη ην εζληθφ ζπκθέξνλ.
Νη απεηιέο, είλαη ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλεο σο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε, ηελ πνηφηεηα θαη ην είδνο ηνπο, κε ζπλέπεηα λα
επαλεμεηάδνπκε ξηδηθά ηελ πξνέιεπζε ησλ ζπγρξφλσλ πξνκεζεηψλ,
ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο ακπληηθέο αλάγθεο ηεο
ρψξαο θαη λα ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.
Ζ ζπκκεηνρή δπλάκεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ είλαη ζέκα πνιηηηθφ θαη πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαηά
πεξίπησζε,
ιακβαλνκέλσλ
ππφςε
ησλ
ινηπψλ
Δζληθψλ
ππνρξεψζεσλ θαη ην εζληθφ ζπκθέξνλ.
Δπηβάιιεηαη ε παξνρή θηλήηξσλ ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ
ακπληηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ελζάξξπλζε ζπλεξγαζίαο κε εξεπλεηηθά
ηδξχκαηα θαη Ξαλεπηζηήκηα.
Ζ Ξνιηηεία πξέπεη λα ηηκά θαη θξνληίδεη φιν ην ζηξαηησηηθφ
πξνζσπηθφ, ελ ελεξγεία, εθέδξνπο θαη απνζηξάηνπο. Νη Δ.Γ πξέπεη
λα παξακέλνπλ αθνκκάηηζηεο. Ζ εθαξκνγή αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο
αμηνιφγεζεο ζηειερψλ πξέπεη λα είλαη
ε θνξσλίδα
ησλ
πξνζπαζεηψλ καο θαζφζνλ ε ππεξνρή ηνπ έκςπρνπ πιηθνχ καο
απνηειεί ην βαζηθφ πνιιαπιαζηαζηή ηεο ηζρχνο καο. Θέκαηα
ζηαδηνδξνκίαο, εμέιημεο, αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο επεξεάδνπλ ηα
κέγηζηα ζηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Δπίζεο ζα ζεζπηζηνχλ επαγγεικαηηθά θξηηήξηα γηα ηελ θάιπςε ησλ
ζέζεσλ πςειήο επζχλεο κε ηελ εθαξκνγή αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο
αμηνιφγεζε ζηειερψλ.
Ρν Ξξόγξακκα Κεηαξξπζκίζεσλ
1.
Αλαδηάηαμε ζηξαηησηηθψλ ζπλεξγαζηψλ: Νη κέρξη ηψξα
εκπεηξίεο απφ ηελ ζπκκεηνρή καο ζηελ Λνηηναηιαληηθή Ππκκαρία, ζε
ζρέζε κε ηηο εκπινθέο καο κε ηελ γείηνλα ρψξα (Θχπξν 1974, Ίκηα
1996), δεκηνπξγνχλ αλαζθάιεηα γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο.
Δπηζπκνχκε θαη επηδηψθνπκε ηελ άκεζε, νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε
νπνηαδήπνηε θηιηθή ρψξα, κε θξηηήξην ην ζπκθέξνλ ηεο παηξίδαο
καο, ζηα ζέκαηα Άκπλαο θαη Δζληθήο Αζθάιεηαο. Πην πιαίζην απηφ,
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επηδηψθνπκε ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ππνδνκψλ, εμνπιηζκψλ,
επηρεηξεζηαθά θαη πιεξνθνξηψλ.
2.
Ζ απεκπινθή ησλ ζηξαηεπκάησλ καο απφ ηηο απνζηνιέο ηνπ
ΛΑΡΝ ή ηνπ ΝΖΔ είλαη αλαγθαία, φηαλ δελ ππάξρεη εζληθφ ζπκθέξνλ,
ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ελφπισλ
δπλάκεσλ, φζν θαη γηα πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ.
3.
Αλαζεψξεζε Ακπληηθνχ δφγκαηνο: Νη γεσπνιηηηθέο θαη
γεσζηξαηεγηθέο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Λ.Α. Κεζνγείνπ,
επηβάινπλ ηελ αλαζεψξεζε ησλ Δζληθψλ ζηφρσλ, θαζψο αλ
δερηνχκε επίζεζε ή ζηξαηησηηθή παξέκβαζε ζηα δηεζλψο
θαηνρπξσκέλα ζπκθέξνληα καο, ηφηε ην πεδίν αληηπαξάζεζεο δελ ζα
είλαη ν δηθφο καο ρψξνο αιιά ηνπ αληηπάινπ. Απηφ ην δφγκα πέξα
απφ ζηξαηησηηθή πξέπεη λα έρεη θαη ζαθή πνιηηηθή δηάζηαζε. Ξξέπεη
λα επηδησρηνχλ ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη ζπλεξγαζίεο ζε
επηρεηξεζηαθφ επίπεδν κε ρψξεο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ Διιεληθή
ΑΝΕ ή άιιεο ζπκκαρίεο, πάληα βέβαηα κε πξσηαξρηθφ ιφγν ην εζληθφ
ζπκθέξνλ.
4.
Δπίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αδηθηψλ πνπ
δεκηνχξγεζαλ νη Κλεκνληαθέο Θπβεξλήζεηο ζην ελ ελεξγεία
ζηειερηαθφ δπλακηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ζην ελ
απνζηξαηεία πξνζσπηθφ. Άκεζε απεμάξηεζε απφ ηα πνιηηηθά δεζκά
ησλ κλεκνλίσλ. Απνθαηάζηαζε ησλ αδηθηψλ πνπ έρνπλ δηαπξάμεη νη
Κλεκνληαθέο θπβεξλήζεηο ΞΑΠΝΘ-ΛΓ θαη ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ θαηά ησλ ελ
ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία ζηειερψλ ησλ ΔΓ θαη επηζηξνθή ησλ
ρξεκάησλ πνπ ηνπο έρνπλ αθαηξεζεί απφ ην εηζφδεκά ηνπο, πνπ
έρνπλ επηδηθαζηεί θαη πνπ έρνπλ θξηζεί απφ ην ΠηΔ σο
αληηζπληαγκαηηθέο.
5.
Αλαβάζκηζε ησλ ζηξαηησηηθψλ εξγνζηαζίσλ (ΔΑΒ, ΔΒΝ θαη
ΔΙΒΝ), κε ζπκθσλίεο ζπκπαξαγσγήο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ απφ
νπνηαδήπνηε θηιηθή ρψξα θαη κε θξηηήξην ην εζληθφ ζπκθέξνλ.
Αλάζεζε εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο
εγρψξηεο ακπληηθέο βηνκεραλίεο θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλά
πξνγξάκκαηα κε Δξγνζηάζηα μέλσλ ρσξψλ κε θξηηήξην ην εζληθφ
ζπκθέξνλ.
6. Ππγθξφηεζε Δηδηθήο Νκάδαο ζην ΞΔΘΑ, πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ηηο
Διιεληθέο Δθεπξέζεηο θαη νη νπνίεο, αθνχ αμηνινγεζνχλ, ζα
δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηά ζπκπαξαγσγήο ηνπο κε
Δξγνζηάζηα
μέλσλ θαη θηιηθά πξνζθείκελσλ ρσξψλ κε ηελ ρψξα καο θαη πάληα
κε θνξσλίδα ην εζληθφ ζπκθέξνλ. Ξέξαλ ηνχηνπ, ζα επηδησρζεί ε
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αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη ε ζπκπαξαγσγή ακπληηθνχ θαη
ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ, πνπ ζα θαιχςεη είηε εγρψξηεο αλάγθεο, είηε ζα
απνηειεί εμαγψγηκν πιηθφ.
7.
Γηαθάλεηα ζηηο πξνκήζεηεο, επαλέιεγρνο ησλ πθηζηάκελσλ
λνκνζεηηθψλ θελψλ, ππνζηεξίδνπκε κε ζπλέπεηα ηε δηαθάλεηα ζηνπο
ακπληηθνχο εμνπιηζκνχο θαη πξνηείλνπκε: α. ηελ ελίζρπζε ηεο
εγρψξηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε ζπλεξγαζία κε ειιεληθά
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θνξείο. Ζ αλαδήηεζε ηερλνινγηθψλ
θαηλνηνκηψλ θαη ε ζηξνθή ζε πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο. Δπίζεο,
ζε πνιπεζληθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ζπκπαξαγσγήο θαη
ππνζηήξημεο, αλάινγα κε ην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη β. γηα φιεο ηηο
πξνκήζεηεο, αλνηθηνχο δηεζλείο κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο, ππφ ηνλ
έιεγρν ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηεο Διιεληθήο Βνπιήο θαη ηελ πιήξε
θαηάξγεζε ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ.
8. Ρε δπλαηφηεηα κηζζψζεσο δεμακελψλ ησλ λαππεγείσλ ζε ρψξεο
θηιηθά πξνζθείκελεο ζηελ Διιάδα, γηα επηζθεπή ή θαη θαηαζθεπή
πινίσλ, κε ζεκαληηθφ ηίκεκα γηα ηε ρψξα θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε δηαθξαηηθή ζπκθσλία.
9.
Δθκεηάιιεπζε ησλ ππαξρφλησλ ππνδνκψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε
ηεο εθπαίδεπζεο ζηειερψλ θαη ηελ εηζξνή εζφδσλ απφ ηξίηεο ρψξεο:
Κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ΑΠΔΗ, ηελ ΑΠΞ θαη ηε
ΠΔΘΑ, αλαγλσξίδνληαο σο Κεηαπηπρηαθφ Ρίηιν Ππνπδψλ ησλ
απνθνίηεζε απφ ηηο Πρνιέο ΑΠΞ θαη ΠΔΘΑ. Ζ ζπλερήο αμηνιφγεζε
ζηελ εθπαίδεπζε εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπνίεζε αιιά θαη ηελ εμέιημε
θάζε ζηειέρνπο αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, έηζη εμαζθαιίδεηαη ε
ηνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπνπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε θαη
απνθεχγνληαη θαηλφκελα εμσζεζκηθψλ αιιά θαη εζσηεξηθψλ
ζπληερληαθψλ παξεκβάζεσλ.
10. Δθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαη ε
ζπκκεηνρή ζε πνιπεζληθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ζπκπαξαγσγήο
θαη ππνζηήξημεο είλαη απνηειεζκαηηθά θαη νηθνλνκηθά επσθειή ζε
βάζνο ρξφλνπ θαη πξέπεη λα επηδησρζεί ε ζπκκεηνρή καο αλάινγα κε
ην εζληθφ ζπκθέξνλ, ελψ επηδίσμε καο είλαη ε εθπαίδεπζε ζηειερψλ
ζπκκαρηθψλ θαη θίιησλ ρσξψλ κε φθεινο ηελ δεκηνπξγία εζφδσλ θαη
ελδπλάκσζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ.
11. Δπίιπζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ πξνβιήκαηνο ηνπ ελ ελεξγεία
ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ηελ αμηνπνίεζε (εγθαηαιειεηκκέλσλ)
ζηξαηνπέδσλ πνπ είλαη πιεζίνλ ή εληφο νηθηζηηθήο δψλεο.
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12. Θα ραξαρζεί εληαία πνιηηηθή αληηκεησπίζεσλ
πξνβιεκάησλ ησλ έλζηνισλ
θαη γηα ηα δεηήκαηα
ελδηαθέξνληνο φπσο ηε βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ
αιιά θαη ηα ζεζκηθά πξνβιήκαηα
Ρελ αλαβάζκηζε ησλ απνδνρψλ θαη ηεο εξγαζηαθήο
πξνζσπηθνχ.

ησλ θνηλψλ
γεληθφηεξνπ
ζπζηήκαηνο,
ζρέζεο ηνπ

13. Ίδξπζε Φνξέα Ξξνψζεζεο Δμαγσγψλ θαη Ξξνκεζεηψλ ακπληηθνχ
ιηθνχ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπεη ηάμε ζην ήδε ραψδεο ζχζηεκα
Ξξνκεζεηψλ θαη ζα κπνξεί άκεζα λα ππάξρεη πξφζβαζε απφ ην
ΞΔΘΑ ζηε ιίζηα κε ηηο ελεξγέο εηαηξείεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ
παξνρή πιηθψλ ή θαη ππεξεζηψλ ζην ΞΔΘΑ.
Δπίζεο, κε ην Φνξέα Ξξνψζεζεο Ακπληηθνχ ιηθνχ, ζα επηδησρζεί ε
πξνψζεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξάγνπλ ηα ειιεληθά εξγνζηάζηα
ακπληηθνχ πιηθνχ ζε ηξίηεο ρψξεο. Ρα ζηξαηησηηθά εξγνζηάζηα πνπ
ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα έρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο πξνζθνξάο, ελψ
κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ απνθαζηζηηθά ζηελ παξαγσγή θαη ζηε
ζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ελ θαηξψ εηξήλεο. Απνηεινχλ έλαλ
παξακειεκέλν κνριφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαη ε
Διιεληθή Ιχζε έρεη θαηαξηίζεη εηδηθφ πξφγξακκα εθκεηάιιεπζεο
ηνπο απφ ηα εμεηδηθεπκέλα κέιε ηεο. Νη δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηνπ
ΑΔΞ, ησλ εζφδσλ ηεο ρψξαο θαη ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο απφ ην
ζπγθξηκέλν ηνκέα είλαη πάξα πνιχ κεγάιεο, ζπκβάιινληαο
ζεκαληηθά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ άιισλ κεξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
καο.
14. Γεκηνπξγία Αλεμάξηεηεο Αξρήο Διεγθηψλ ησλ Ξξνκεζεηψλ ζηηο
ΔΓ. Ζ Αξρή απηή ζα ειέγρεη ηηο Ξξνκήζεηεο ιηθψλ ησλ ΔΓ θαη ε
αλαβάζκηζε ηεο κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ, κέζα, δηαδηθαζίεο ηνπ
θεληξηθνχ θνξέα ηεο γεληθήο δηεχζπλζεο ακπληηθψλ εμνπιηζκψλ γηα
παξαθνινχζεζε, ζρεδίαζε, πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο
ηεο εζληθήο βηνκεραλίαο. Ζ αξρή απηή ζα είλαη ζηα δηεζλή πξφηππα,
ζηειερσκέλε απφ απνιχησο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, δηαθνκκαηηθφ
θαη επηζηεκνληθά θαηεξηηζκέλν.
15. Δπαλα-ελεξγνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ θαη ζχγρξνλσλ
ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξαηείαο
θαη ζηειέρσζε απηψλ κε πξνζσπηθφ θαηά πξνηίκεζε πξνζθάησο
απνιπφκελσλ, αθνχ δνζνχλ ειθπζηηθά θίλεηξα
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑ
ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ
Ρα ζηειέρε ησλ Πσκάησλ Αζθαιείαο απνηεινχλ γηα ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΙΠΖ ηελ εζσηεξηθή αζπίδα αζθαιείαο ησλ Διιήλσλ Ξνιηηψλ έλαληη
ησλ ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ, ησλ ζχγρξνλσλ εγθιεκαηηψλ, ησλ
αδίζηαθησλ ιαζξεκπφξσλ θαη γεληθψο ησλ παξάλνκσλ αλζξψπσλ κε
έληνλε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, ζηελ ηξνκνθξαηία, ζηηο
αζχκκεηξεο απεηιέο, ζηηο λέεο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο, ζηελ
εκπνξία αλζξψπσλ, ηα εγθιήκαηα θαηά ησλ παηδηψλ.
Νη Αξρέο «Αζθάιεηα θαη Διεπζεξία» απνηεινχλ κέξνο ησλ
αλζξσπίλσλ θαη αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε θαη είλαη
ζεκαληηθέο γηα ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ - ελψ βαζηθφ θξηηήξην είλαη ηα
ζαθή φξηα πνπ δελ πεξηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο
φισλ ησλ πνιηηψλ. Ζ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, ν ζεβαζκφο θαη ε
ηήξεζε ησλ λφκσλ απφ φινπο φζνπο θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα,
απνηεινχλ ζεκειηψδεηο ππνρξεψζεηο ηνπ Θξάηνπο, ελψ δελ κπνξεί
λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάθακςε ρσξίο αζθαιέο πεξηβάιινλ.
Ζ Γεκφζηα Αζθάιεηα, εηδηθά ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο
ησλ πνιηηψλ, δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα νχηε απνηεινχλ
αληηθείκελν κηθξνπνιηηηθήο θαη θνκκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ή ηξφπν
επηβνιήο θνκκαηηθήο γξακκήο. Ζ πνιηηεία πξέπεη λα αλαπηχμεη λέεο
πνιηηηθέο ψζηε νη αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο λα εθπιεξψλνπλ κε
επηηπρία ηελ απνζηνιή ηνπο.

Ξξνηάζεηο θαη ιύζεηο
Πε πνιηηηθό Δπίπεδν
1. (α) Δίλαη απαξαίηεηεο νη αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε, ηε δνκή θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο ζχκθσλα κε ηα επηηπρεκέλα
δηεζλή πξφηππα.
(β) Αλαζχζηαζε ηνπ π. Γεκφζηαο Αζθαιείαο θαη ππαγσγή ζε απηφ
φισλ ησλ Πσκάησλ Αζθαιείαο θαη ηεο ΔΞ.
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2. Ρνπνζέηεζε ζηε ζέζε Γεληθνχ Γξακκαηέα ελφο Απφζηξαηνπ
Αμησκαηηθνχ ησλ Πσκάησλ Αζθαιείαο, θαηαμησκέλνπ ζην ρψξν ηνπ
θαη κε φια ηα ηππηθά πξνζφληα.
3. Ππκκεηνρή ηνπ πνπξγνχ, θππνπξγνχ θαη ησλ εθάζηνηε
Αξρεγψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΔΙ.ΑΠ), ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ
Πψκαηνο (Ξ.Π) θαη ηνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο (Ι.Π) ζην Ππκβνχιην
Δζληθήο Αζθαιείαο (Π.Δ.Α).
4. Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ Θαλφλσλ Δκπινθήο θπξίσο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο ΔΙ.ΑΠ, ιφγσ ηνπ ζπλερψο νμπλφκελνπ πξνβιήκαηνο
ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ παξαβαηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπο ελαληίσλ ησλ
Διιήλσλ Ξνιηηψλ.
5. Αλαδηνξγάλσζε ηεο ΔΞ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα.
6. Ππλεξγαζία ηφζν ησλ Πσκάησλ Αζθαιείαο φζν θαη ηεο ΔΞ ζε
ζέκαηα εθπαίδεπζεο, πιηθψλ, αιιά θαη επηρεηξεζηαθά, κε αληίζηνηρεο
πεξεζίεο άιισλ ρσξψλ.
7. Αμηνθξαηηθά θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζε ηνπνζεηήζεηο,
κεηαζέζεηο, πξναγσγέο θαη απαγφξεπζε δπλαηνηήησλ θνκκαηηθψλ ε
άιισλ παξεκβάζεσλ
Πε Δπηρεηξεζηαθό - Γηνηθεηηθό Δπίπεδν
1. Ρε δεκηνπξγία εηδηθψλ ηκεκάησλ ηεο Διιάο κε εμεηδίθεπζε ζε
ηδηαίηεξα εγθιήκαηα.
2. Ρελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ θαη ηνπ έξγνπ
ηεο ηνπξηζηηθήο Αζηπλνκίαο, ζε κέξε πνπ ζθχδνπλ απφ ηνπξηζκφ,
ψζηε λα απνθεχγνληαη θξνχζκαηα θαη αίζρε αηζρξνθέξδεηαο, γηα ηνλ
έιεγρν θαηαζηεκάησλ πξνο απνθπγή εθκεηάιιεπζεο ζε νηθνλνκηθφ
επίπεδν αιιά θαη πνηνηηθφ.
3. Ππγθξφηεζε κηαο Κνλάδαο Αεξνπνξηθψλ Κέζσλ ηεο ΔΙ.ΑΠ., ηνπ
Ξ.Π. θαη ηνπ ΑΙΠ ζε αεξνδξφκην ηεο Ξνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, γηα
επθνιφηεξν θαη ακεζφηεξν ζπληνληζκφ, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε
ησλ πηεηηθψλ κέζσλ. Δθπαίδεπζε θαη ζπληήξεζε εθπαίδεπζεο ησλ
ρεηξηζηψλ ζηε Γηαθιαδηθή Αθαδεκία Διηθνπηέξσλ ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ.
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4. Δληαηηθνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηε ρψξα απφ
μεξάο θαη ζαιάζζεο ψζηε λα κεησζεί δξαζηηθά ν δείθηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζε αιινδαπνχο.
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ
1. Αλαδηνξγάλσζε ηεο Γνκήο Γηνίθεζεο θαη Δπηρεηξεζηαθνχ Διέγρνπ
ηεο ΔΙ.ΑΠ.
2. Απφζπξζε αζηπλνκηθψλ απφ ηελ πξνζηαζία ςειψλ θαη Δηδηθψλ
Ξξνζψπσλ δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ, κε αμηνπνίεζε ηνπο ζε ελεξγέο
ππεξεζίεο ππεξέηεζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ πνιίηε.
3. Δπαλαιεηηνπξγία ηεο ζπλνξνθπιαθήο ζε εηδηθή δηεχζπλζε ηεο
ΔΙ.ΑΠ., κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ απνηξνπή εηζφδνπ θαη ην ρεηξηζκφ
παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, κε εηδηθή εθπαίδεπζε θαη εμνπιηζκφ, ρξήζε
λέσλ ηερλνινγηψλ (drones θαη Google map), Ρα Drons πξέπεη λα
πξνκεζεπηνχλ απφ ηελ Διιεληθή αγνξά, ψζηε λα εληζρπζεί ε λέα
απηή ηερλνινγία ζηε ρψξα καο, θαζφηη ππάξρνπλ πνιινί θνξείο ζηελ
Διιάδα (Γεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα), πνπ έρνπλ έηνηκα
πξνγξάκκαηα κε απηή ηελ ηερλνινγία θαη είλαη έηνηκνη λα ηα ζέζνπλ
ζηελ παξαγσγή.
4. Ξξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαηά πξνηίκεζε απφ ηνπο παξακεζφξηνπο
λνκνχο, θαζψο θαη αλεμάξηεηε λνκνζεηηθή θαη ζεζκηθή απνζηνιή κε
βάζε ηα πξφηππα ησλ Ζ.Ξ.Α., γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο
ησλ ζπλφξσλ απφ αφπινπο εηζβνιείο (κεηαλάζηεο).
5. Ρελ πξφιεςε ηνπ αλαγθαίνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ
ζπλερφκελε εθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ άξηηα
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχλ, ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ
ζεζκνχ ησλ πεδψλ πεξηπνιηψλ, ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο
ηεο ππαίζξνπ.
6. Δπέθηαζε ιεηηνπξγίαο ηεο δίθπθιεο αζηπλφκεπζεο κε πνδήιαην ζε
ηνπξηζηηθνχο ρψξνπο εθηφο Αηηηθήο.
7. Ξξνκήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ ΔΙ.ΑΠ
γηα ηελ ακέξηζηε θαη νξζή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο, αληίζηνηρνπ
ησλ ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ. Ππλερείο κεηεθπαηδεχζεηο θαζ' φζνλ ε
κνξθή ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαζεκεξηλά αιιάδεη.
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8.
Δλίζρπζε κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο
Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ θαη επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε
άιιεο αληίζηνηρεο πεξεζίεο άιισλ ρσξψλ.
9. Αλαδηάξζξσζε θαη ελίζρπζε ησλ Κ.Α.Ρ θαη .Κ.Δ.Ρ κε πξνζσπηθφ
θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.
10. Ρελ επαλαζχζηαζε ησλ απαξαίηεησλ αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ ή
ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο, θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε Αζηπλνκία λα
πξνζηαηεχεη φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο πνπ δνπλ ζηηο πφιεηο ή
ζηελ χπαηζξν.
ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΝ ΠΥΚΑ
1.Αλαδηνξγάλσζε ηεο Γνκήο Γηνίθεζεο θαη Δπηρεηξεζηαθνχ Διέγρνπ
ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο.
2. Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (ΞΠ) κε λέα πιηθά
θαη κέζα, κε ηελ ππνγξαθή δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο κε φπνην δήπνηε
θηιηθφ θξάηνο, πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ζηελ θαιχηεξε
ηηκή.
3. Αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ηνπ Πψκαηνο κέζσ ηνπ αλεθνδηαζκνχ
κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.
4. Ρεο πξφζιεςεο ηθαλνχ αξηζκνχ ππξνζβεζηψλ γηα ηελ θάιπςε
φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο.
5. Ξξνκήζεηα Ξπξνζβεζηηθψλ Αεξνζθαθψλ θαη ειηθνπηέξσλ θαη
έληαμή ηνπο ζε επίπεδν ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηελ Ξνιεκηθή Αεξνπνξία
6. Πηαδηαθή αλαβάζκηζε θαη
Νρεκάησλ κε λέεο ηερλνινγίεο.

εμνπιηζκφ

ησλ

Ξπξνζβεζηηθψλ

7.
Ξξνκήζεηα ησλ εηδηθψλ ζηνιψλ ησλ ππξνζβεζηψλ θαη ησλ
εζεινληψλ ππξνζβεζηψλ, φπσο θαη ηνπ ινηπνχ θζαξκέλνπ ή κε
ιεηηνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ.
8. Αλαβάζκηζε ηεο Ξπξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο κε ζέκαηα Ξνιηηηθήο
Ξξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά πξφηππα.
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9. Αλαβάζκηζε ζε φια ηα επίπεδα, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθνχ
Πρεδηαζκνχ (Γ.Γ.Ξ.Ξ) σο Πρεδηαζηηθνχ – Ππληνληζηηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ βξαρίνλα ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (ΞΠ) θαη
ελζσκάησζήο ηνπ ζην θπζηθφ ηνπ ρψξν, απηφ ηεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο κέζσ ηεο ππαγσγήο ηνπ ζηελ θεληξηθή δηεχζπλζε ηνπ
Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (Ξ.Π)
10. Αλαδηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη επαλαθαζνξηζκφο ηνπ ξφινπ
θαη αλαζρεδηαζκφο ηεο δνκήο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
Αξρεγείνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (Α.Ξ.Π.)
11. Απνθέληξσζε ησλ δνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξ.Π
θαη αμηνπνίεζε ησλ εζεινληηθψλ κνλάδσλ δαζνπξνζηαζίαο κε πιηθφ
εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ζεζκηθή αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
12. Θαζηέξσζε καζήκαηνο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε, έηζη ψζηε λα γηγαλησζεί ε ζπλείδεζε πξνζηαζίαο ησλ
Γαζψλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δηαζέηεη ε παηξίδα καο.
13. Θαηάξηηζε λένπ Νξγαλνγξάκκαηνο θαη αμηνθξαηηθά θαη
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζε ηνπνζεηήζεηο, κεηαζέζεηο, πξναγσγέο θαη
απαγφξεπζε δπλαηνηήησλ θνκκαηηθψλ ε άιισλ παξεκβάζεσλ
ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑ
1.
Νη απαηηήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη κεγάιεο γηα ην Ιηκεληθφ
Πψκα πνπ θαιείηαη λα ηηο αληηκεησπίζεη (εηδηθά ζην Αηγαίν), σο εθ
ηνχηνπ απαηηείηαη ε Αλαδηνξγάλσζε ηεο Γνκήο Γηνίθεζεο θαη
Δπηρεηξεζηαθνχ Διέγρνπ ηνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο.
2. Άκεζε ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο γηα ηελ
θαιχηεξε θξνχξεζε, ηνλ έιεγρν ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο, ησλ
ιηκεληθψλ έξγσλ, ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο, ηε δηάζσζε
θηλδπλεπφλησλ ζηε ζάιαζζα, ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ εθηάθησλ
γεγνλφησλ ζηε ζάιαζζα, ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηνλ
έιεγρν ησλ ρσξηθψλ πδάησλ
ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ, ηνπ
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πνηνηηθήο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο
ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ αιιά θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ησλ
λαπηηθψλ.
3. Αμηνθξαηία θαη δηαθάλεηα ζηα Πψκαηα Αζθαιείαο κε
εθζπγρξνληζκφ θαη νξζή θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ, έληαμε ζην
ζχζηεκα παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ
ππαμησκαηηθψλ ζην Πψκα.
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4. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Αθαδεκίαο ηνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο θαη
αλαβάζκηζή ηεο ζε επίπεδν Αλσηάηεο Πρνιήο.
5. Θάιπςε φισλ ησλ ζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην νξγαλφγξακκα
ηνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο κε πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θαη ζπλερή
εθπαίδεπζε γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ.
6. Ζ θαζηέξσζε αμηνθξαηηθψλ θξηηήξησλ γηα ηελ επηινγή πξνζψπσλ
ζε πςειφβαζκεο ζέζεηο ηνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο, επίζεο Αμηνθξαηηθά
θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζε ηνπνζεηήζεηο, κεηαζέζεηο, πξναγσγέο
θαη απαγφξεπζε δπλαηνηήησλ θνκκαηηθψλ ε άιισλ παξεκβάζεσλ
αιιά θαη γηα ηηο θξίζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ, απνηειεί βαζηθή
ζπληζηακέλε ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Πψκαηνο θαη γη’ απηφ ζα
πξνρσξήζνπκε άκεζα ζηελ πινπνίεζή ηνπ.
7. Γεκηνπξγία λέαο δηεχζπλζεο ζην Ι.Π. κε ζθνπφ ηελ θχιαμε ησλ
ζαιάζζησλ ζπλφξσλ, (naval border security), κε εηδηθφ εμνπιηζκφ
θαη εθπαίδεπζε, ρξήζε λέσλ πισηψλ θαη αεξνπνξηθψλ κέζσλ
θαηαιιήισλ γηα απηφ ηνλ ζθνπφ, λέαο ηερλνινγίαο, ψζηε λα
θαιχπηνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο αλάγθεο “κε εηδηθφ βάξνο’’ ζηνλ
έιεγρν, απνηξνπή θαη ρεηξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ. Ξξφζιεςε ηνπ
εηδηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηα παξακεζφξηα λεζηά θαηά πξνηεξαηφηεηα.

Γηα ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ε αλαβάζκηζε, ε
αλαδηάξζξσζε θαη ν εθζπγρξνληζκόο
ηεο Δζληθήο Άκπλαο, ε Αζθάιεηα ηνπ πνιίηε
θαη ε κέξηκλα γηα ηνλ πνιίηε είλαη
ΤΗΠΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΘΖΘΝΛ
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ
ΡΖΠ «ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΝΗΛΝΒΝΙΔΡΗΠΚΝ
Ρν πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, ην νπνίν ηζρχεη απφ ην
1974 κέρξη ζήκεξα, νλνκάδεηαη «Ρξίηε Διιεληθή Γεκνθξαηία». Απηφ
ην πνιηηηθφ ζχζηεκα πξνπαγαλδίδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ
ζπζηήκαηνο σο ε θαιχηεξε δεκνθξαηία πνπ γλψξηζε ε Διιάδα.
κσο, φπσο φινη γλσξίδνπκε, απηφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, νδήγεζε ηε
ρψξα θαη ην ιαφ ζηε ρξενθνπία, ή έζησ, αλ κε ηη άιιν, δελ ζηάζεθε
ηθαλφ λα ηελ απνηξέςεη. Θαη ζαλ λα κελ έθηαλε απηφ, έρνπκε ήδε
εηζέιζεη ζε έλα νιηζζεξφ δξφκν εζληθψλ παξαρσξήζεσλ.
Ξέξα φκσο απφ ηελ νδπλεξή πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπκε, κηα
απιή θαη κφλν ζχγθξηζε ησλ ζεζκψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Πχληαγκα
ηεο Ρξίηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, κε αληίζηνηρνπο άιισλ
αλεπηπγκέλσλ επξσπατθψλ θξαηψλ, είλαη ηθαλή λα εμεγήζεη ηελ
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε θαη ην πνιηηηθφ αδηέμνδν πνπ
έρνπκε εηζέιζεη.
Δπνκέλσο απηφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζα αιιάμεη ή ζα ηξνπνπνηεζεί
ξηδηθά, ψζηε αθελφο λα αλαηξαπεί ε παξαθκηαθή πνξεία ηεο ρψξαο,
αθεηέξνπ λα ζσξαθηζηεί ε Διιάδα θαη ν Διιεληθφο ιαφο απφ
παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ζην κέιινλ, αιιά θαη απφ πεξηπηψζεηο
εζληθψλ πεξηπεηεηψλ.
Ζ «Διιεληθή Ιύζε» ινηπόλ πξνηείλεη λα πάκε ζην κέιινλ
ζηελ ΡΔΡΑΟΡΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ.
Γηα λα γίλεη φκσο απηφ, γηα λα αιιάμεη δειαδή ην πνιηηηθφ ζχζηεκα,
είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ ζεκαληηθέο επεκβάζεηο ζηνλ Θαηαζηαηηθφ
Σάξηε ηεο ρψξαο, ν νπνίνο θαη ξπζκίδεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ Θξάηνπο θαη ηδηαίηεξα ηνλ ηξφπν πνπ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο
εθείλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο Διιάδαο, ηελ επεκεξία ηνπ
Διιεληθνχ Ιανχ θαη ηελ επηβίσζε Διιεληθνχ Έζλνπο.
Νη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηε
ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε
ρψξα θαη ηδίσο ηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη ε Διιάδα σο Δζληθφ Θξάηνο
απφ ηηο δπλάκεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (κέξνο θαη εηθφλα ηεο νπνίαο
είλαη θαη ε Δπξσδψλε). Ιακβάλνπλ επίζεο ζνβαξά ππφςε φηη ε
δηεζλείο ζεζκνί, ζηηο ξάγεο ησλ νπνίσλ θηλείηαη ε παγθνζκηνπνίεζε,
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είλαη δεκηνπξγήκαηα ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ
εξήκελ ησλ ιαψλ.
Γηα ηνπ ιόγνπο απηνύο, ε «Διιεληθή Ιύζε» πηζηεύεη όηη ν
Θαηαζηαηηθόο Σάξηεο ηεο ρώξαο δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα
είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ
θαη πξνηείλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνύ Ιανύ ζηε
δηακόξθσζή ηνπ.
Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία επί ηεο νπζίαο ζηνρεχεη ηελ θαηάξγεζε
θπξίαξρσλ εζληθψλ θξαηψλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο ρσξίο ζχλνξα
εληαίαο παγθφζκηαο αγνξάο θεθαιαίσλ, εκπνξεπκάησλ θαη εξγαζίαο
κε ειεχζεξε κεηαθίλεζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, δεκηνπξγήζεθε
θαη
γηγαληψζεθε
βαζηδφκελε
θαη
ζηεξηδφκελε
πάλσ
ζην
αληηπξνζσπεπηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, απηφ δειαδή πνπ ιέκε
θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία. Δδψ ινηπφλ είλαη ην θξίζηκν ζεκείν.
Απιέο αιιαγέο δηαρεηξηζηηθνχ ηχπνπ ζην αληηπξνζσπεπηηθφ
πνιίηεπκα, φπσο απηέο πνπ πξνηείλνπλ ηα ππφινηπα θφκκαηα, νη
νπνίεο δελ αλαηξνχλ ην βαζηθφ ηνπ κεηνλέθηεκα, δειαδή ηνπ λα
κπνξεί
ε
δηεζλήο
νηθνλνκηθή
εμνπζία
λα
ειέγρεη
ηηο
αληηπξνζσπεπηηθέο θπβεξλήζεηο θαη κέζσ απηνχ ηνπ ειέγρνπ λα
κέλνπλ νη ιανί απξνζηάηεπηνη θαη ζηελ νπζία θαη εθηεζεηκέλνη, δελ
έρνπλ λφεκα.
Ζ «Διιεληθή Ιύζε» πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή λέσλ ζεζκώλ
νξγάλσζεο ηεο Ξνιηηείαο, πνπ ζα απεμαξηνύλ ηελ πνιηηηθή
εμνπζία από ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο εμνπζίαο.
Ζ πξφηαζε απηή δελ αθνξά κφλν ηα εζσηεξηθά καο πξάγκαηα. Πηελ
νπζία μαλαβάδεη ηελ Διιάδα ζηελ πξσηνπνξία ησλ παγθφζκησλ
εμειίμεσλ θαη είλαη ε απάληεζε ησλ Διιήλσλ ζηελ παγθνζκηνπνίεζε.
Ζ «Διιεληθή Ιύζε» πξνηείλεη ηελ εγθαζίδξπζε δπλακηθήο
δεκνθξαηίαο έλαληη ηεο ζηαηηθήο πνπ ηζρύεη ζήκεξα.
Δίλαη ε δπλαηφηεηα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξφνδν απέλαληη ζηε
ζπληήξεζε. Δίλαη αθφκα ε δπλαηφηεηα ιατθψλ κεηνςεθηψλ λα
ζέηνπλ κε πξσηνβνπιία ηνπο αλά πάζα ζηηγκή ζηε ιατθή θξίζε,
ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη απαηηνχλ
επαλεμέηαζε θάησ απφ ηηο λέεο θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο
ζπλζήθεο. Δίλαη εληέιεη ε δπλαηφηεηα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή
εηξήλε, αθνχ παξέρνληαη λφκηκνη δηέμνδνη εθδήισζεο ηεο ιατθήο
δπζθνξίαο θαη επηβνιήο ηεο ιατθήο βνχιεζεο.
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ΑΛΑΙΡΗΘΔΠ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ
(1) ΚΝΟΦΖ ΞΝΙΗΡΔΚΑΡΝΠ
α. Ρν ρξενθνπεκέλν πξσζππνπξγνθεληξηθφ ππεξζπγθεληξσηηθφ
πνιίηεπκα πνπ έρνπκε ηψξα ζα αιιάμεη θαη αξκφδηνο γηα λα ην θάλεη
απηφ είλαη ην αλψηαην θπξίαξρν φξγαλν ηνπ Θξάηνπο, δειαδή ν
ίδηνο ν ιαφο.
β. Θα νξηζηεί φηη νη εμνπζίεο αζθνχληαη (θαη ζα αζθνχληαη) απφ ην
ιαφ θαη φρη απιά φηη ππάξρνπλ ππέξ απηνχ, φπσο είλαη ηψξα.
(2) ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ
Νη Έιιελεο πνιίηεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ρσξίο δηαθξίζεηο ζηα δεκφζηα
βάξε, αλάινγα κε ηα θαζαξά ηνπο εηζνδήκαηα.
(3) ΞΑΗΓΔΗΑ – ΗΓΗΥΡΗΘΑ ΑΔΗ
H αλψηαηε εθπαίδεπζε ζα παξέρεηαη απφ ηδξχκαηα πνπ απνηεινχλ
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πιήξε απηνδηνίθεζε, θαζψο
φκσο θαη απφ ηδησηηθά παλεπηζηεκηαθά ή πνιπηερληθά ηδξχκαηα θαη
ηδξχκαηα ηδηνθηεζίαο νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Tα
ηδξχκαηα απηά ζα ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Kξάηνπο, αιιά κφλν
ηα θξαηηθά ηδξχκαηα ζα έρνπλ δηθαίσκα λα εληζρχνληαη νηθνλνκηθά
απφ ην θξάηνο.
Ζ εκπεξηζηαησκέλε δηδαρή ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο θαη ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζα είλαη
ππνρξεσηηθή ζηε κέζε θαη πξσηνβάζκηα παηδεία γηα ηελ δεκηνπξγία
άξηηα θαηαξηηζκέλσλ Διιήλσλ πνιηηψλ.
(4) ΠΛΓΗΘΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
Ρν θαηλφκελν ηνπ θνκκαηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ πνπ πιήηηεη ηα
ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα εθιείςεη. Ξξνέρεη ην
πξαγκαηηθφ ζπκθέξνλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζα απφ έλαλ
αθεδεκφλεπην ζπλδηθαιηζκφ θαη φρη ην θνκκαηηθφ ηνπο θαπέισκα.
Έηζη νη εθιεγέληεο ζπλδηθαιηζηέο δελ ζα κπνξνχλ λα είλαη
ηαπηφρξνλα ζηειέρε πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη δελ ζα κπνξνχλ λα
θαηαιάβνπλ αηξεηφ ή θαηφπηλ δηνξηζκνχ πνιηηηθφ αμίσκα ή πνιηηηθή
ζέζε, πξηλ παξέιζνπλ ηέζζεξα ρξφληα απφ ηελ ιήμε ηεο
ζπλδηθαιηζηηθήο ζεηείαο ηνπο.
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Δπίζεο δελ ζα επηηξέπεηαη ζπλδηθαιηζκφο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη
ζηελ αζηπλνκία.
(5) ΘΝΗΛΥΛΗΘΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΘΟΑΡΝΠ
α. Ρν θξάηνο ζα πάςεη λα είλαη δπλάζηεο ηεο θνηλσλίαο θαη κέζν
εμππεξέηεζεο ηεο θνκκαηηθήο πειαηείαο θαη ζα κεηαηξαπεί ζε
φξγαλν
ζηα ρέξηα ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο, δειαδή ζα δηαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξία, ηελ
θνηλσληθή αζθάιεηα, ηελ θνηλσληθή εηξήλε, ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ δίθαηε θαηαλνκή ηνπ
εζληθνχ εηζνδήκαηνο κέζσ ηεο δίθαηεο θνξνινγίαο θαη εμαζθάιηζεο
ηεο ειεχζεξεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα φινπο.
β. Νη κηζζνί θάζε είδνπο αμησκαηνχρσλ ηνπ δεκνζίνπ ζα είλαη
ζπλάξηεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
(6) ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ
α. Ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ζα εθιέγεηαη απεπζείαο απφ ην ιαφ
θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζα είλαη ηεηξαεηήο θαη γηα δχν κφλν
ηεηξαεηίεο.
β. πνςήθηνο Ξξφεδξνο ζα είλαη ην πξφζσπν εθείλν πνπ ζα
πξνηείλεηαη απφ θνηλνβνπιεπηηθά θφκκαηα ή δέθα βνπιεπηέο ή απφ
είθνζη ρηιηάδεο πνιίηεο.
γ. Ξξφεδξνο ζα εθιέγεηαη κφλνλ γελλεκέλνο Έιιελαο πνιίηεο θαη ζα
έρεη απφ παηέξα ή κεηέξα ειιεληθή θαηαγσγή, ζα δηαζέηεη κφλν
ειιεληθή ππεθνφηεηα θαη ζα έρεη ζπκπιεξψζεη ην ηεζζαξαθνζηφ
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
δ. Θα επαλέιζνπλ ζηνλ εθιεγφκελν απφ ην ιαφ Ξξφεδξν
ηνπιάρηζηνλ νη αξκνδηφηεηεο πνπ είρε ζχκθσλα κε ην Πχληαγκα ηνπ
1975.
(7) ΓΖΚΝΤΖΦΗΠΚΑΡΑ
Ξέξαλ ησλ άιισλ, ζα δηεμάγνληαη δεκνςεθίζκαηα επί παληφο
ζέκαηνο, φηαλ ην δεηήζνπλ 100.000 πνιίηεο.

201

(8) ΒΝΙΖ
α. Ν αξηζκφο ησλ βνπιεπηψλ ζα είλαη 300. Αληίζεηα, φζν κηθξφηεξνο
γίλεη ν αξηζκφο ησλ βνπιεπηψλ ηφζν πην πνιχ ζα θαηαλεκεζνχλ
κεηαμχ θάπνησλ πνιηηηθψλ νηθνγελεηψλ θαη ηφζν πην εχθνια ζα
κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία.
β. Ξάγην εθινγηθφ ζχζηεκα ζα είλαη ε απιή αλαινγηθή κε
ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ηνπ νξίνπ εηζφδνπ 3%. Θα ππάξρεη θπζηθά
πξφβιεςε γηα ηελ κε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο ή ηελ απνβνιή απφ ηε
Βνπιή θφκκαηνο πνπ δελ ζα απνηειείηαη απφ Έιιελεο πνιίηεο ή ζα
εθθξάδεη απφςεηο πνπ ζίγνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηελ εδαθηθή
αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο ή ηάζζεηαη ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ μέλνπ
θξάηνπο ή αλαθηλεί κεηνλνηηθά δεηήκαηα.
γ. Ν βνπιεπηέο ζα εθιέγνληαη ην αλψηεξν γηα ηξεηο ηεηξαεηείο
ζεηείεο.
δ. Πε θάζε πεξίπησζε ζα ππάξρεη ζηαζεξή ηεηξαεηία.
ε. Ν κηζφο αξηζκφο ησλ βνπιεπηψλ ζα εθιέγνληαη ζην κέζνλ θάζε
ηεηξαεηίαο.
ζη. Νη βνπιεπηέο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ θαηά ζπλείδεζε..
‘κσο, εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηεο αλάθιεζεο απφ ηνπο ίδηνπο πνιίηεο
ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ εθιεγέληνο βνπιεπηή. Πηε ζέζε ηνπ
αλαθαινχκελνπ ζα ππεηζέξρεηαη ν πξψηνο επηιαρψλ. Ν ζεζκφο ηεο
αλάθιεζεο ζα ηζρχζεη έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ιανχ κε
δεκνςήθηζκα.
δ. Ν βνπιεπηήο δελ κπνξεί λα έρεη αζπιία γηα πνηληθά αδηθήκαηα. Γελ
ζα δηψθεηαη κφλν γηα ςήθν πνπ έδσζε ζηε Βνπιή θαζψο θαη γηα ηηο
αγνξεχζεηο ηνπ εληφο ηεο Βνπιήο, εθηφο αλ απηέο ζίγνπλ
ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα κε ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε.
ζ. Νη πξνηάζεηο λφκσλ ζα γίλνληαη απφ ηε Βνπιή, απφ ηελ
θπβέξλεζε (λνκνζρέδηα), αιιά θαη απφ 30.000 πνιίηεο.
η. Φφξνο ή νπνηνδήπνηε άιιν νηθνλνκηθφ βάξνο δελ ζα κπνξεί λα
επηβιεζεί κε λφκν αλαδξνκηθήο ηζρχνο.
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(9) ΘΒΔΟΛΖΠΖ
α. Ζ ηδηφηεηα ηνπ βνπιεπηή είλαη αζπκβίβαζηε κε εθείλε ηνπ
ππνπξγνχ. Δθείλνο πνπ εθιέρζεθε βνπιεπηήο δελ ζα κπνξεί λα γίλεη
ππνπξγφο, νχηε κε παξαίηεζε ηνπ απφ ην βνπιεπηηθφ αμίσκα, γηα
φιε ηελ πεξίνδν πνπ έρεη εθιεγεί.
β. Θαλέλαο δελ ζα δηνξίδεηαη κέινο ηεο Θπβέξλεζεο, αλ
πξνεγνπκέλσο δελ
έρεη αζθήζεη επάγγεικα ζηελ Διιάδα
ηνπιάρηζηνλ γηα κηα πεληαεηία θαη δελ έρεη αληίζηνηρε επαγγεικαηηθή
αζθάιηζε.
γ. Ζ θπβέξλεζε ζα ζπληάζζεη ππνρξεσηηθά θάζε ηέινπο ηνπ έηνπο
ηζνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο θαη ζα πξνβαίλεη ζε δεκφζηα ινγνδνζία
ελψπηνλ ηεο Βνπιήο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ ςεθηζζέληνο
πξνυπνινγηζκνχ.
(10) ΔΘΛΖ ΞΝΟΓΥΛ
Ξιήξε θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ππληάγκαηνο. Νη ππνπξγνί ζα
έρνπλ ηελ ίδηα επζχλε θαη ζα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν
φπσο νη απινί πνιίηεο.
(11) ΓΗΘΑΗΝΠΛΖ
α. Έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ ιανχ κε δεκνςήθηζκα ζα ζεζπηζηεί ε
εθινγή απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ςεθνθφξνπο, ελφο ηνπηθνχ πνιίηε
πνπ αζθεί λνκηθφ επάγγεικα επί εηθνζαεηία, σο επηθεθαιήο ηεο
εηζαγγειίαο θάζε λνκνχ γηα κηα ηεηξαεηία. Νη δε ππφινηπνη
πθηζηάκελνη εηζαγγειείο ζα είλαη θαλνληθά επαγγεικαηίεο δηθαζηηθνί
ιεηηνπξγνί, φπσο είλαη ζήκεξα.
β. Νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί (δηθαζηέο θαη εηζαγγειείο) ζα πξνάγνληαη
θαη ζα κεηαηίζεληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, έπεηηα απφ πξφηαζε
εηδηθνχ πξνο ηνχην δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη φρη ηεο θπβέξλεζεο ή
ηεο θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο ηεο βνπιήο.
γ. Αγσγέο θαθνδηθίαο ελαληίνλ δηθαζηψλ ζα δηθάδνληαη απφ εηδηθφ
δηθαζηήξην πνπ ζα ζπγθξνηείηαη απφ άιινπο λνκηθνχο ζην
επάγγεικα, εθηφο ηεο έδξαο πνπ ππεξεηεί ν ελαγφκελνο δηθαζηήο.
δ. Θα πηνζεηεζεί δηθνλνκηθφο ηξφπνο ψζηε ε ππφζεζε πνπ άγεηαη
ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, λα απνηειεί ελφηεηα ηφζν σο πξνο ην
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πνηληθφ φζν θαη σο πξνο ην αζηηθφ ηεο κέξνο, γηα ηελ έθδνζε εληαίαο
απφθαζεο.
ε. Πηελ πνιηηηθή δηθνλνκία ζα πηνζεηεζεί δηαδηθαζία πξνδηθαζίαο κε
ηελ εκπινθή θαη ηελ επζχλε ηνπ δηθαζηή θαη φρη κφλν ησλ ηδησηψλ
δηαδίθσλ. Ν δηθαζηήο ζα είλαη απφιπηα ππεχζπλνο λα δεηήζεη ηα
θαηά ηε γλψκε ηνπ απνδεηθηηθά κέζα θαη θπξίσο δηεπθξηλήζεηο επί
αφξηζησλ ζεκείσλ, πξηλ ε ππφζεζε θξηζεί ψξηκε γηα ηελ έθδνζε
απφθαζεο. Κε ηνλ ηξφπν αθελφο ζα ζπληνκεπηεί ε αζηηθή δίθε κε ηε
ζπκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δίθεο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ
δηθαζηεξίνπ, αθεηέξνπ δελ ζα ππάξρεη πιένλ ην θαηλφκελν ηεο
απφξξηςεο αγσγψλ σο αφξηζησλ θαη απαξάδεθησλ.
ζη. Θα ππάξμεη απινπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο πνιπδαίδαιεο
λνκνζεζίαο, ηελ νπνία θαλείο δελ γλσξίδεη.
δ. Θα ζεζκνζεηεζεί Ππληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην. Θάζε δηάηαμε λφκνπ,
πνπ ζα θεξχζζεηαη αληηζπληαγκαηηθή απφ ην Ππληαγκαηηθφ
Γηθαζηήξην, ζα είλαη άθπξε θαη αλίζρπξε γηα φιν ην ιαφ, απφ ηε
δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ή απφ ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη κε
ηελ απφθαζε. Ρν δηθαζηήξην απηφ ζα ζπγθξνηείηαη κε θιήξσζε απφ
πέληε αλψηαηνπο δηθαζηέο, πέληε θαζεγεηέο λνκηθήο θαη πέληε
δηθεγφξνπο ζηνλ Άξεην Ξάγν κε ελλεαεηή ζεηεία θαη κε αλαλέσζε
ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ κειψλ ηνπ αλά ηξηεηία.
(12) ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖ
α. Δηζάγνπκε πξαγκαηηθή απνθέληξσζε ηεο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο
θαη εγθαζίδξπζε ηεο δεκνθξαηίαο ηνπ δήκνπ θαη φρη απιά ηππηθή
γξαθεηνθξαηηθή απνθέληξσζε.
β. Θα ζεζπηζηεί ην ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο ππέξ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο. πνηα αξκνδηφηεηα δελ πξνβιέπεηαη ξεηά φηη αλήθεη
ζηελ Θεληξηθή Θπβέξλεζε, απηή εθ ηνπ ζπληάγκαηνο ζα αλήθεη ζηελ
ΡΑ.
γ. Ζ ζπιινγή ησλ θφξσλ ζα αλαηεζεί ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη
απφ ηα ρξήκαηα πνπ ζα ζπιιέγεη, ζα παξαθξαηεί ην πνζνζηφ πνπ ηεο
αλαινγεί βάζε λφκνπ, ην δε ππφινηπν ζα ην απνδίδεη ζηελ Θεληξηθή
Θπβέξλεζε.
δ. Νη αξρέο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζα εθιέγνληαη κε
θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία, απφ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, κε δχν
μερσξηζηά ςεθνδέιηηα, έλα γηα ηνλ Γήκαξρν ή Ξεξηθεξεηάξρε θαηά
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πεξίπησζε, νη νπνίνη ζα εθιέγνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία θαη έλα
γηα ηα αληίζηνηρα ζπκβνχιηα γηα ηα νπνία ζα ηζρχεη ε εθινγή ηνπο κε
ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο. Πε πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο
δήκαξρνο ή πεξηθεξεηάξρεο αληίζηνηρα, δελ ζπγθέληξσζε απφιπηε
πιεηνςεθία, ε εθινγή ζα επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε Θπξηαθή
κεηαμχ ησλ δχν ζρεηηθψο πιεηνςεθηζάλησλ.
ε. Κε πξφηαζε πνιηηψλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 5% ηνπ εθινγηθνχ
ζψκαηνο, ζα πξνθεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά δεζκεπηηθφ ηνπηθφ
δεκνςήθηζκα γηα νπνηνδήπνηε ηνπηθφ ζέκα.
ζη. Έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ ιανχ κε δεκνςήθηζκα, ζα ζεζπηζηεί ε
εθινγή ελφο ηνπηθνχ πνιίηε σο επηθεθαιήο ηεο αζηπλνκίαο θάζε
λνκνχ.
δ. Ρα αηξεηά φξγαλα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζα ινγνδνηνχλ δεκφζηα
ελψπηνλ ζπλέιεπζεο ησλ πνιηηψλ θαη ζα εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο ηνπ
αμηψκαηφο ησλ ζε πεξίπησζε πνηληθήο θαηαδίθεο ηνπο γηα ηα
αδηθήκαηα πνπ ζα πξνβιέπεη ζρεηηθφο λφκνο πεξί ινγνδνζίαο.
ε. Νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ αληηθείκελν ππάξρεη κέζα ζηελ
επηθξάηεηα ελφο ΝΡΑ (θηίξηα, δάζε, δξφκνη, θαη ινηπά αθίλεηα
πεξηνπζηαθά αληηθείκελα, εθηφο εθείλσλ ηεο εζληθήο άκπλαο, ησλ
εζληθψλ δηθηχσλ ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ, εζληθψλ νδψλ θαη ησλ
ζηδεξνδξφκσλ), έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ ιανχ κε δεκνςήθηζκα ζα
πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηφηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ ΝΡΑ.
(13) ΑΞΝΓΖΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝΠ
α. Ρν Θξάηνο ζα κεξηκλά γηα ηε δσή ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ θαη ηε
δηαηήξεζε ησλ δεζκψλ ηνπ κε ηε κεηέξα Ξαηξίδα. Δπίζεο ζα
κεξηκλά γηα ηελ παηδεία θαη ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή
πξναγσγή ησλ Διιήλσλ πνπ εξγάδνληαη έμσ απφ ηελ Δπηθξάηεηα.
β. Νη Έιιελεο θάηνηθνη ηνπ εμσηεξηθνχ ζα ζπκκεηέρνπλ θαη ζα
ςεθίδνπλ θαλνληθά ζηηο ειιεληθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο θαη ζηηο
επξσεθινγέο.
(14) ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΖ ΡΝ ΠΛΡΑΓΚΑΡΝΠ
ηνζεηνύκε αληί ηεο ζηαηηθήο, ηε δπλακηθή δεκνθξαηία.
α. Γελ ζα ππάξρεη απαγνξεπηηθή πξνζεζκία αλαζεψξεζεο δηαηάμεσλ
ηνπ Ππληάγκαηνο, εθφζνλ απηέο απνδεηθλχνληαη πξνβιεκαηηθέο.
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β. ιεο νη δηαηάμεηο ηνπ Ππληάγκαηνο ζα ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε,
κε πξφβιεςε αλάινγσλ πιεηνςεθηψλ ζε ζρέζε κε ηε ζπνπδαηφηεηα
ησλ αλαζεσξνχκελσλ δηαηάμεσλ.
γ. Ζ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηνπ Ππληάγκαηνο ζα αξρίδεη είηε κε
απφθαζε ηεο Βνπιήο πνπ ιακβάλεηαη, χζηεξα απφ πξφηαζε πελήληα
ηνπιάρηζηνλ βνπιεπηψλ θαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέκπησλ ηνπ
φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο, είηε χζηεξα απφ ππνγξαθέο 200.000
πνιηηψλ.
δ. Πε θάζε πεξίπησζε νη αλαζεσξνχκελεο δηαηάμεηο ζα ηίζεληαη
ππνρξεσηηθά ζε δεκνςήθηζκα, γηα επηθχξσζε ή απφξξηςε απφ ην
ιαφ.
(15). ΣΟΖΠΖ ΡΖΠ ΠΓΣΟΝΛΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ
Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
δεκνθξαηίαο, κε ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ εθινγηθή
δηαδηθαζία θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πηζηεύεη
πσο νη Βνπιεπηέο έρνπλ ύςηζηε επζύλε απέλαληη
ζηελ παηξίδα θαη ηνπο Ξνιίηεο!
Ν θάζε βνπιεπηήο αζθεί ιεηηνύξγεκα
θαη όρη επάγγεικα!

Ζ Διιάδα δελ έρεη αλάγθε
από επαγγεικαηίεο βνπιεπηέο, αιιά
από παηξηώηεο, πνπ ζα βάδνπλ
ην εζληθό ζπκθέξνλ πάλσ από ην αηνκηθό!
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΝ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ
Ρν κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα είλαη έλα απφ ηα πνιιά κειαλά ζεκεία ηεο
Θπβέξλεζεο ΠΟΗΕΑ – ΑΛΔΙ, ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα δπλακηηίζεη ηα
ζεκέιηα φρη κφλν ηεο Διιεληθήο Θνηλσλίαο, αιιά νιφθιεξνπ ηνπ
Διιεληθνχ Θξάηνπο θαη ηνπ Διιεληζκνχ σο ζχλνιν!
Ζ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε αλέθαζελ απνηεινχζε έλα «αγθάζη» γηα
θάζε Διιεληθή Θπβέξλεζε. Πηηο Διιεληθέο Ξφιεηο πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί Hot Spots παξά ην φηη ε εγθιεκαηηθφηεηα έρεη απμεζεί
θαηαθφξπθα, ην θξάηνο αδηαθνξεί θαη νη Έιιελεο είλαη κνλίκσο
εθηεζεηκέλνη ζε θαθνπνηά θαη εγθιεκαηηθά ζηνηρεία. Δπίζεο, νη
αζζέλεηεο ζεξίδνπλ! Δπέζηξεςαλ ζηελ Διιάδα αζζέλεηεο πνπ έρνπλ
πιένλ εμαθαληζηεί απφ ηηο Γπηηθέο Θνηλσλίεο, φπσο ε Δινλνζία θαη ν
Ρχθνο!
Νη Έιιελεο Ξνιίηεο κέζα ζηελ
αληηκεησπίδνληαη σο κεηνλφηεηα!

Διιάδα

θηκψλνληαη

θαη

ιεο νη θπβεξλήζεηο ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ηελ επεκεξία ησλ
παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. Πε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα
αξπάδνπλ ηα ζπίηηα ησλ Διιήλσλ πνπ ρξσζηνχλ θαη κέζα ζε απηά ζα
εγθαζηζηνχλ παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, αδηαθνξψληαο γηα ηελ ηχρε
ησλ Διιήλσλ, πνπ δπζηπρψο πιαλήζεθαλ απφ ςεχηηθεο ππνζρέζεηο
θαη ηνπο έδσζαλ κε ηε ςήθν ηνπο ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο!
Ήδε εηνηκάδνληαη πξνγξάκκαηα ελζσκάησζεο ησλ παξάλνκσλ
κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα θαη απηφ ζεκαίλεη πσο δπζηπρψο ήξζαλ γηα
λα κείλνπλ! Ζ αιινίσζε ηεο γιψζζαο, ηεο Θξεζθείαο, ησλ
Ξαξαδφζεσλ, ησλ Αμηψλ καο θαη γεληθά ηνπ Διιεληζκνχ, είλαη
δήηεκα ρξφλνπ. ζν παξακέλεη ζηελ εμνπζία απηή ε επηθίλδπλε
ζπγθπβέξλεζε, ν ρξφλνο απηφο πιεζηάδεη φιν θαη πην ζχληνκα!
Νη Έιιελεο πξέπεη λα αληηζηαζνχλ θαη λα αληηδξάζνπλ γηα λα
θεξδίζνπλ πίζσ ηελ Ξαηξίδα ηνπο! ινη καδί πξέπεη λα βνεζήζνπκε
ψζηε λα αξζεί ε εζληθά επηθίλδπλε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη εδψ θαη
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ζρεδφλ 4 ρξφληα!
Νη Βαιθαληθέο ρψξεο έθιεηζαλ ηα ζχλνξά ηνπο γηαηί βιέπνπλ ηνλ
θίλδπλν πνπ έξρεηαη!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ θαιεί φινπο ηνπο Έιιελεο λα ηελ αθνινπζήζνπλ
πξνηνχ λα είλαη πνιχ αξγά γηα ηελ παηξίδα καο!
Ζ Διιάδα ζην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα είλαη κφλε ηεο! Γελ έρεη ηε
ζηήξημε θαλελφο, νχηε θπζηθά ησλ Δπξσπαίσλ Δηαίξσλ! Νη
Δπξσπατθέο ρψξεο αδηαθνξνχλ γηα ηνπο επηθίλδπλνπο κεηαλάζηεο
πνπ εγθισβίδνληαη ζηελ Διιάδα θαη ε ρψξα καο δέρεηαη
αδηακαξηχξεηα ην θιείζηκν ησλ Ππλφξσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
Πέλγθελ, κφλν θαη κφλν γηα λα δηαηεξεζεί ε αζθάιεηα ησλ ρσξψλ
ηεο Θεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο!
Ζ Διιεληθή Θπβέξλεζε δελ γλσξίδεη ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ
παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ πνπ βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζηελ Σψξα!
Άιιεο θνξέο ηζρπξίδνληαη πσο είλαη πεξίπνπ 50.000, ελψ άιιεο
θνξέο ιέλε πσο πηζαλφλ λα είλαη ιηγφηεξνη ή πεξηζζφηεξνη! Δλ
νιίγνηο, ε Θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ – ΑΛΔΙ δελ έρεη ηδέα ηη γίλεηαη κε ηελ
παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, πφζνη βξίζθνληαη ζηελ ρψξα, πνηα είλαη ε
πξαγκαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη απφ πνπ πξνέξρνληαη! ινη απηνί νη
παξάλνκνη κεηαλάζηεο είλαη κηα σξνινγηαθή βφκβα έηνηκε λα
εθξαγεί!
Απφ ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θηλδπλεχεη ε θνηλσληθή θαη ε
νηθνλνκηθή ζπλνρή ηεο ρψξαο!
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο
παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, πξνηείλεη ηα αθφινπζα κέηξα:
1. Ππζηεκαηηθή θχιαμε ησλ ρεξζαίσλ ζπλφξσλ καο, απνθιεηζηηθά
απφ ην εηδηθφ ζψκα ΠΛΝΟΝΦΙΑΘΥΛ ηεο ΔΙ.ΑΠ.. Θα γίλνληαη
δηαξθείο πεξηπνιίεο θαη φζνη παξάλνκνη κεηαλάζηεο ζπιιακβάλνληαη
ζα απνκαθξχλνληαη, απφ ην Διιεληθφ έδαθνο! Δπίζεο πξνηείλεηαη
επέθηαζε ηνπ Φξάρηε ηνπ Έβξνπ, εηδηθά ζηα ζεκεία πνπ ε ζηάζκε
ηνπ πνηακνχ είλαη ρακειή θαη σο εθ ηνχηνπ ν πνηακφο θαζίζηαηαη
δηαβαηφο. Πε απηφ ην πιαίζην, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία
ηνπ πνπξγείνπ Ακχλεο κε ηελ πεξηθέξεηα Έβξνπ.
2.
Ρηο ζαιάζζηεο πεξηπνιίεο ζην Αηγαίν ηηο αλαιακβάλεη
απνθιεηζηηθά ην Δηδηθφ Πψκα ΦΙΑΜΖΠ ΠΛΝΟΥΛ ηνπ Ι.Π. πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί! Πε απηφ ην πιαίζην πξνηείλνπκε ηελ αθχξσζε ηεο
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ζπκθσλίαο πνπ ππεγξάθε απφ ηελ Θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ πεξί
θνηλήο θχιαμεο ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ.
3. Νη δνπιέκπνξνη πνπ ζα ζπιιακβάλνληαη απφ ηηο Διιεληθέο αξρέο
ζα δηθάδνληαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζα θαηαδηθάδνληαη ζε
ηζφβηα θάζεηξμε, ρσξίο δπλαηφηεηα αλαζηνιήο ή κείσζεο ηεο πνηλήο.
4. Απαγφξεπζε δεκηνπξγίαο θαηαπιηζκψλ ιαζξνκεηαλαζηψλ ζηελ
επεηξσηηθή Διιάδα θαη κεηαθνξά φισλ ησλ Hot Spot ζε κηζζσκέλα
ΞΙΝΊΑ αλά ρψξα πξνέιεπζεο. Έηζη, νη Έιιελεο πνιίηεο δελ ζα
θηλδπλεχνπλ
απφ
αζζέλεηεο
θαη
απφ
ηελ
αχμεζε
ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ζα είλαη επθνιφηεξνο ν έιεγρνο ησλ
παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ απφ ηηο Διιεληθέο αξρέο. Πε απηά ηα πινία
ζα ππάξρνπλ απμεκέλεο νκάδεο θχιαμεο.
5. Απνζπκθφξεζε ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ απφ ηνπο
παξάλνκνπο κεηαλάζηεο. Γελ ζα κείλεη θαλέλα Hot Spot ζε απηά ηα
λεζηά! Ιήςε
νηθνλνκηθψλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ κεηαθνξάο
ζπλαιιάγκαηνο θαη έιεγρνο ηεο πξνέιεπζεο ησλ ρξεκάησλ.
6. Άκεζε απέιαζε φισλ ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ πνπ βξίζθνληαη
ζηελ Διιάδα θαη επηζηξνθή ζηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο
αθηνπιντθψο, αμηνπνηψληαο θνλδχιηα ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΖΔ. Πε απηή
ηελ πξνζπάζεηα ζα βνεζήζεη θαη ε εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ 17
Ππκθσληψλ Δπαλεηζδνρήο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ΔΔ κε ρψξεο
πξνέιεπζεο ιαζξνκεηαλαζηψλ.
7.
Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο ησλ
παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ πνπ θηάλνπλ ζηα Διιεληθά λεζηά, κε ηε
ζπλεξγαζία ηεο Europol θαη ηεο Interpol.
8.
Δπηπξφζζεηε επηρνξήγεζε απφ ηελ ΔΔ ζηελ ρψξα καο, γηα λα
θαιπθζνχλ νη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηνπ πξνζθπγηθνχ
δεηήκαηνο. Απηή ε επηρνξήγεζε δελ ζα ζρεηίδεηαη θαη δελ ζα
ζπλππνινγίδεηαη κε ηα δάλεηα ηεο ρψξαο!
9.
Δπαλαθνξά ησλ λφκσλ πεξί ηζαγέλεηαο θαη αλαζηνιή
εθαξκνγήο γηα επαλεμέηαζε φισλ ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο κε
θνηλνηηθνχο αιινδαπνχο πνπ ςεθίζηεθαλ απφ Πεπηέκβξην 2009 θαη
κεηά.
10. Άκεζε θαηάξγεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ζπκθσλίαο ηνπ Καξφθνπ
πνπ ππέγξαςε αλφεηα ε ζπγθπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ.
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Νη πξνηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ έρνπλ ζην επίθεληξν ην εζληθφ
ζπκθέξνλ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο Διιάδαο θαη ησλ Διιήλσλ!
Νη Έιιελεο πξέπεη λα πάξνπκε πίζσ ηελ παηξίδα καο θαη λα
δηαθπιάμνπκε ηε γιώζζα, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηε ζξεζθεία καο!
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΝΠ ΔΙΙΖΛΔΠ
ΡΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΘΑΗ
ΡΖΛ ΝΚΝΓΔΛΔΗΑ
Δθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη
κηα δεχηεξε Διιάδα!
Δίλαη νη Έιιελεο κεηαλάζηεο θαη ν απφδεκνο Διιεληζκφο πνπ
αγαπνχλ ηελ Διιάδα πεξηζζφηεξν απφ ηνπο Έιιελεο πνπ έρνπλ
παξακείλεη ζηελ ρψξα!
Γηα ηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ ε Διιάδα είλαη ε κεηέξα Ξαηξίδα
θαη θάζε θνξά πνπ ε ρψξα καο έρεη αλάγθε ηα παηδηά ηεο πνπ
βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ, εθείλα πάληα πξφζπκα ζπλεηζθέξνπλ κε
φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπο!
Πην εμσηεξηθφ φκσο δελ δνπλ κφλν νη νκνγελείο θαη νη Έιιελεο
δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο. Ενπλ θαη νη Έιιελεο πνπ γελλήζεθαλ,
κεγάισζαλ, ζπνχδαζαλ ζηελ Διιάδα θαη αλαγθάζηεθαλ ζηελ
δεχηεξε, ηξίηε ή ηέηαξηε δεθαεηία ηεο δσήο ηνπο λα εγθαηαιείςνπλ
ηελ ρψξα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, αλαδεηψληαο θαιχηεξεο ζπλζήθεο
δσήο θαη επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο πνπ δελ κπνξεί λα ηνπο
πξνζθέξεη ε Κεηέξα - Διιάδα. Φεχγνπλ δειαδή, αλαδεηψληαο ηηο
επθαηξίεο πνπ ηνπο αμίδνπλ!
Ρα ηειεπηαία ρξφληα, ε Διιάδα βηψλεη γηα κηα αθφκε θνξά έλα
ηεξάζηην
θχκα
κεηαλάζηεπζεο.
Φπζηθά,
νη
Έιιελεο
πνπ
κεηαλαζηεχνπλ ζην εμσηεξηθφ, δελ θηάλνπλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο σο
ιαζξνκεηαλάζηεο, νχηε θεχγνπλ κε ζθνπφ λα «παξαζηηνχλ» ζηηο
νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, δεηψληαο δσξεάλ
ηξνθή θαη ζηέγε. Ρα Διιελφπνπια θεχγνπλ ζην εμσηεξηθφ, έρνληαο
ζηελ θαξέηξα ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, πηπρία, κεηαπηπρηαθά θαη
δηδαθηνξηθά.
Αλαδεηνχλ
ζέζεηο
εξγαζίαο
σο
επηζηεκνληθφ
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πξνζσπηθφ, επηδηψθνληαο λα βειηηψζνπλ ηε δσή θαη ην κέιινλ ηνπο,
ελψ ζπκβάιινπλ ηαπηφρξνλα ζηελ αλάπηπμε (νηθνλνκηθή θαη
επηζηεκνληθή) ηεο ρψξαο φπνπ κεηαλαζηεχνπλ.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ινηπφλ, ζεσξεί πσο ηψξα ε αλάγθε αλάπηπμεο
ηζρπξψλ δεζκψλ κε ηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηελ νκνγέλεηα
είλαη πην επηηαθηηθή απφ πνηέ! Νη πξνηάζεηο πνπ έρεη ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΙΠΖ είλαη νη αθφινπζεο:
1.
Γεκηνπξγία Γξαθείνπ πνπ δηνηθεηηθά ζα ππάγεηαη ζην
πνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ζα είλαη ππεχζπλν γηα φια ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνλ απφδεκν Διιεληζκφ.
Ρν ζπγθεθξηκέλν γξαθείν ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζχλδεζε θαη
επηθνηλσλία κε φιεο ηηο Διιεληθέο Ξξεζβείεο, ελψ εηεζίσο ζα
θαηαξηίδεη έλα ζρέδην δξάζεσλ γηα ηνλ Απφδεκν Διιεληζκφ θαη ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Κε απηφ ηνλ
ηξφπν ην Διιεληθφ Θξάηνο ζα δείμεη εκπξάθησο πσο ελδηαθέξεηαη γηα
ηελ Διιάδα πνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο θαη νη
απφδεκνη Έιιελεο δελ ζα αηζζάλνληαη απνθνκκέλνη απφ ηε Κεηέξα
Ξαηξίδα.
2.
Άκεζε εμππεξέηεζε φισλ ησλ Διιήλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην
εμσηεξηθφ θαη πξέπεη λα δηεπζεηήζνπλ δηνηθεηηθά ζέκαηα ζηελ
Ξαηξίδα. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη γηα απνθπγή
ρξνλνβφξσλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζα ππάξρεη ζηελή
ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηφπνπο Διιεληθέο Ξξεζβείεο.
3. Πε ζπλεξγαζία κε ηηο Ξξεζβείεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ δηαθξαηηθέο
νξγαλψζεηο θνηλσληθήο θηιίαο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε
πξσηνβνπιία ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο
ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ ππάξρεη Διιεληθή Θνηλφηεηα. Κε απηφλ
ηνλ ηξφπν ην θξάηνο ζα βνεζήζεη ηνπο Έιιελεο λα γλσξηζηνχλ, λα
παξακείλνπλ ελσκέλνη θαη λα θξαηήζνπλ δσληαλά ηα ήζε, ηα έζηκα
θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο παηξίδαο. Δπίζεο, κέζσ απηψλ ησλ ζπιιφγσλ
ην θξάηνο ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο Έιιελεο
ηνπ εμσηεξηθνχ γηα δηάθνξα ζέκαηα.
4.
Γηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο visa ζηνπο νκνγελείο
πνπ δνπλ εθηφο επξσπατθψλ ρσξψλ θαη δελ έρνπλ ηελ Διιεληθή
ππεθνφηεηα.
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5. Κέξηκλα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο γηα αλέγεξζε ειιελνξζφδνμσλ
εθθιεζηψλ θαη ζηειέρσζή ηνπο κε ηεξείο, ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο
ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ ππάξρνπλ Έιιελεο, αιιά δελ ππάξρνπλ λανί.
6.
Ξξνψζεζε ηεο Διιεληθήο Ξαηδείαο ζην εμσηεξηθφ. Άκεζε
επαλαιεηηνπξγία φισλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ πνπ έθιεηζαλ ελ
κέζσ θξίζεο, κε ηε δηθαηνινγία φηη ήηαλ νηθνλνκηθά αζχκθνξα γηα ην
ειιεληθφ θξάηνο θαη ζηειέρσζή ηνπο κε Έιιελεο Δθπαηδεπηηθνχο. Ζ
δηαηήξεζε ηεο Διιεληθήο παηδείαο, ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ε
εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηζηνξίαο είλαη πάγην αίηεκα
ησλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ησλ Νκνγελψλ.
7. Έκθαζε ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο νκνγέλεηαο ζηε Οσζία θαη
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηε visa θαη ηελ παξνρή ειιεληθήο
εθπαίδεπζεο.

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ
έρεη ζαλ επηδίσμε θαη ζηόρν λα βξίζθεηαη πάληα δίπια
ζηνπο Έιιελεο
ηνπ εμσηεξηθνύ θαη ζηνπο Νκνγελείο!
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΑ ΑκεΑ
Ρν ειιεληθφ Θξάηνο αλέθαζελ ήηαλ αλάιγεην θαη αδηάθνξν απέλαληη
ζηηο αλάγθεο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ). Νη θπβεξλήζεηο πνπ
πέξαζαλ, αληηκεηψπηζαλ ηα ΑκεΑ ζαλ λα είλαη πνιίηεο δεχηεξεο
θαηεγνξίαο, ελψ ηα πεληρξά επηδφκαηα πνπ ηνπο παξείραλ, θαη ηα
νπνία πεξηέθνςαλ, δφζεθαλ χζηεξα απφ πηέζεηο ηεο ΔΔ. Δπξφθεηην
δειαδή γηα πξνζπάζεηα ησλ θπβεξλήζεσλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ
πνιηηηθή ηεο ΔΔ θαη φρη γηα έκπξαθηε εθδήισζε ηεο επαηζζεζίαο θαη
ηνπ ζεβαζκνχ απέλαληη ζηα ΑκεΑ.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ είλαη εδψ γηα λα ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψκαηα ησλ
Διιήλσλ πνιηηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ ηφζα
ρξφληα ήηαλ παξαγθσληζκέλνη απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη βξίζθνληαλ
ζην πεξηζψξην ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ. Νη ΙΠΔΗΠ πνπ πξνηείλεη ε
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ είλαη νη αθφινπζεο:
(1) Άκεζε ηνζέηεζε θαη Έθδνζε Θάξηαο ΑκεΑ γηα ηνπο
έρνληεο αλαπεξία κε πνζνζηφ απφ 67% θαη άλσ, φπσο απηέο
νξίδνληαη απφ ζρεηηθέο Γηαηάμεηο. Κε ηελ θάξηα απηή ζα κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηνχλ ΝΙΔΠ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, δειαδή νηθνλνκηθέο θαη
ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο, κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο.
Ραπηφρξνλα, θαηεγνξηνπνηνχκε θαη θαηαγξάθνπκε αλά θαηεγνξία
φινπο ηνπο Έιιελεο Ξνιίηεο κε Βαξηά ή Ξνιιαπιή Αλαπεξία,
απνθεχγνληαο ηηο δηπιέο εγγξαθέο.
Δπεηδή ζηελ πξάμε ησλ ζπλαιιαγψλ εθαξκφδεηαη ε έλλνηα ηεο
αζθαιηζηηθήο αλαπεξίαο (άξζξν 27, Λ.1902/90), φπνπ δηαθξίλνληαη
ηξεηο βαζκίδεο αλαπεξίαο, ε κεξηθή, ε θαλνληθή θαη ε βαξηά
αλαπεξία, ζπλήζσο νη πεξηζζφηεξεο παξνρέο θαη δηεπθνιχλζεηο
παξέρνληαη ζηηο αλαπεξίεο πνπ αλήθνπλ ζηηο δχν ηειεπηαίεο
βαζκίδεο, δειαδή ζε απηνχο πνπ έρνπλ θαλνληθή αλαπεξία (κε
πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% έσο 79%) θαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ
βαξηά αλαπεξία (απφ 80% θαη άλσ).
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(2) Δπαλαζρεδηαζκφο ησλ ρνξεγνχκελσλ επηδνκάησλ αλαπεξίαο,
φπσο θαη ηεο δηαδηθαζίαο επίδνζήο ηνπο αλά Ξεξηθέξεηα.
Απνθεληξψλνπκε
ηε
δηαδηθαζία
θαη
δίλνπκε
πεξηζζφηεξεο
αξκνδηφηεηεο ζηηο Ξεξηθέξεηεο θαη ηνπο ΝΡΑ*, γηα λα είλαη φζν ην
δπλαηφλ ακεζφηεξε θαη πην νπζηαζηηθή ε επίδνζή ηνπο θαη ν έιεγρνο
ηνπο.
*Πε ηνχηεο ηηο ζηηγκέο ε Θπβέξλεζε ζρεδηάδεη ηε κεξηθή απεκπινθή
ησλ ΝΡΑ επηθεληξψλνληαο ηε δηαδηθαζία ζηνλ λενζχζηαην Νξγαληζκφ
Ξξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΝΞΔΘΑ),
πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ην γξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο θαη λα
απηνκαηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο. Ξαξακέλεη άγλσζηνο ν κειινληηθφο
ξφινο ησλ ΝΡΑ, ελδερνκέλσο λα ζπλερίζνπλ κφλν γηα ην θνκκάηη
ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο αξρεηνζέηεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνχρσλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ κε ηελ
θαηάιιειε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ λα
θαηαξγεζνχλ φζνλ αθνξά ηνπο λένπο δηθαηνχρνπο ηνπιάρηζηνλ.
(3) Δπαλαθνξά φισλ ησλ επηδνκάησλ ΑκεΑ πνπ έρνπλ πεξηθνπεί
άδηθα. Θα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηηο θαηά ηφπνπο
αξκφδηεο επηηξνπέο*, ψζηε λα επαλεμεηαζηνχλ φιεο νη πεξηπηψζεηο
θαη λα ρνξεγεζνχλ πιήξε επηδφκαηα θαη ζπληάμεηο ζηνπο
πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο, ησλ νπνίσλ ε αμηνπξεπήο δηαβίσζε είλαη
ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ εμαξηψκελε απφ ηελ πξφλνηα ηνπ θξάηνπο.
*Πε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη, σο επί ην
πιείζηνλ, νη αξκφδηεο επηηξνπέο είλαη νη γεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ησλ
ΘΔ.Ξ.Α (Θέληξα Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο) ηνπ ΔΦΘΑ. Γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ άδηθσλ πεξηθνπψλ ηα ΘΔ.Ξ.Α. έρνπλ εθαξκφζεη έλα
αδηαθαλέο ζχζηεκα ην νπνίν επηηξέπεη λα εμεηάδνληαη νη αζζελείο
απφ ηαηξνχο πνπ δηαηεξνχλ αλσλπκία θαη απφθξπςε ηαηξηθήο
ηδηφηεηαο. Θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ην άηνκν κε αλαπεξία δελ είλαη ζε
ζέζε λα γλσξίδεη ηη εηδηθφηεηαο ηαηξφο ην εμεηάδεη, αλ ν ηαηξφο είλαη
ηεο εηδηθφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πάζεζή ηνπ, δελ γλσξίδεη ην
φλνκα ηνπ ηαηξνχ, δελ ηνπ παξαδίδεηαη ε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ζηα
ρέξηα ηνπ, παξά κφλν έλα δηνηθεηηθφ έγγξαθν απφθαζεο
αμηνιφγεζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ.
Απηή ε έιιεηςε δηαθάλεηαο, φκσο, επηηξέπεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
ηα κέιε ησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ λα ζπκπεξηθέξνληαη αλάγσγα
θαη απνιίηηζηα ζηα εμεηαδφκελα ΑκεΑ, ηα νπνία δελ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο θαη ηα
δηθαηψκαηά ηνπο. Ρα ΑκεΑ ππνβάιινληαη ζε ςπρηθή νδχλε αθνχ ε
δηαδηθαζία ηεο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ
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καο έρνπλ αλαθέξεη, γίλεηαη νδπλεξή (ςπρνινγηθά) γηα εθείλα.
Φπζηθά ε αλσλπκία κπνξεί θαη πξνζθέξεη ην ειεχζεξν λα
πεξηθφπηνληαη ηα πνζνζηά ησλ αλαπήξσλ κε απνηέιεζκα λα
κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ην χςνο ησλ παξνρψλ.
Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη ράξηλ ηεο αλσλπκίαο ηνπο ηα κέιε ησλ
πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ ησλ ΘΔ.Ξ.Α. θάπληδαλ ζηνπο ρψξνπο
εμέηαζεο ησλ αζζελψλ! Κεηά απφ ζπλερείο θαηαγγειίεο καο
ζηακάηεζε
επηηέινπο
απηή
ε
παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά.
Αληίζεηα κε ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ησλ ΘΔΞΑ, ε ΑΠΔ (Αλσηάηε
Πηξαηησηηθή γεηνλνκηθή Δπηηξνπή) πνπ είλαη ε αξκφδηα γηα
δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ζηξαηησηηθνχο, θαζψο θαη νη ππφινηπεο
πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο (ηνπ Λαπηηθνχ
(Α.Λ..Δ.), ηεο Αεξνπνξίαο (Α.Α..Δ.), ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη
ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο), ρνξεγνχλ γλσκαηεχζεηο αλαπεξίαο
ζηηο νπνίεο νη ηαηξνί αλαγξάθνπλ ηα νλνκαηεπψλπκά ηνπο θαη ηελ
ηαηξηθή ηνπο ηδηφηεηα, κε ηηο ππνγξαθέο ηνπο.
Απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία κεηαμχ ησλ ΘΔ.Ξ.Α. θαη ησλ
ππνινίπσλ
πγεηνλνκηθψλ
επηηξνπψλ
παξαπέκπεη
ζε
άληζε
κεηαρείξηζε εηο βάξνο ησλ ΑκεΑ, θαηά παξάβαζε δηεζλψλ
ζπκβάζεσλ (ΝΖΔ θαη επξσπατθψλ ζπκβάζεσλ) γηα ηα δηθαηψκαηα
ησλ αλαπήξσλ.
(4) πνβνιή Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Κεηαθίλεζεο ησλ ΑκεΑ αλά
Ξεξηθέξεηα. Ρν Πηξαηεγηθφ Πρέδην πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά ή ηε
δσξεά Νρεκάησλ Κεηαθνξάο ΑκεΑ (ιίγσλ θαη πνιιψλ ζέζεσλ γηα
ΑκεΑ θαη ζπλνδνχο ηνπο).
(5) πνβνιή ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη επαλαιεηηνπξγίαο φισλ ησλ
εηδηθψλ ζρνιείσλ γηα παηδηά ΑκεΑ, πνπ ζα είλαη νινήκεξα θαη ζα
έρνπλ σο βαζηθφηεξν ζηφρν ηεο νκαιή έληαμε ησλ παηδηψλ ζην
θνηλσληθφ ζχλνιν.
(6) Δθαξκνγή ζρεδίνπ Αλαζπγθξφηεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ
Θηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ησλ Πρνιείσλ ησλ ΑκεΑ*.
*Πε απηφ ην ζεκείν νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε πξφζβαζε
πξέπεη λα αθνξά θάζε ζρνιείν, αθφκα θαη απηά γηα ηα νπνία δελ
πξνβιέπεηαη, κέρξη ηνπιάρηζηνλ ην 2020, ππνρξέσζε απφ ηνλ λέν
Νηθνδνκηθφ Θαλνληζκφ (λ. 4067/2012)
(7) Κείσζε ηνπ Ξαξάβνινπ πνπ θαηαβάιινπλ ηα πξνο εμέηαζε ΑκεΑ
γηα ηηο θαηεγνξίεο Β θαη Γ ησλ ΘΔΞΑ απφ ηα 46,16 Δπξψ ζηα 10
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Δπξψ. Ζ θαηαβνιή απηή ζα γίλεηαη κφλν κία θνξά θαη ζηελ 3εηία, κε
ηελ νινθιήξσζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Θφκκαηφο
καο, ζα θαηαξγεζεί πιήξσο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ΑκεΑ. Κε κηα
εμαίξεζε, πνπ ήδε εθαξκφδεηαη: Ρα ΑκεΑ πνπ ηα ίδηα είλαη άπνξα.
Αθφκα θαη ην πνζφ ησλ δέθα επξψ είλαη ζεκαληηθή επηβάξπλζε γη’
απηά.
(8) πνβάινπκε Λφκν γηα Αιιαγή ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο
Απφθαζεο γηα ΚΖ ΑΛΑΠΡΟΔΤΗΚΔΠ Ξαζήζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ
ρνξήγεζε ησλ Δπηδνκάησλ γηα ΑκεΑ. Ρα ΑκεΑ πνπ αλήθνπλ ζε απηέο
ηηο θαηεγνξίεο, ζα εμεηάδνληαη ΑΞΑΜ, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο πνπ
ζα βεβαηψλεηαη ε πάζεζε θαη απφ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο θαη
κεηά, ζα ιακβάλνπλ εθφξνπ δσήο ην επίδνκα, άλεπ επαλεμέηαζεο
ηνπο.
Κε ην ππάξρνλ πιαίζην έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ζχγρπζε σο πξνο ηηο
έλλνηεο «κε αλαζηξέςηκεο παζήζεηο», «ρξφληεο αλαπεξίεο»,
«αλαπεξίεο κε επ’ αφξηζην δηάξθεηα» θαη «παζήζεηο κε δηάξθεηα
εθφξνπ δσήο» κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη επηπιένλ
γξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο γηα ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο θάζε θνξά,
θαζψο θαη άληζε κεηαρείξηζε ζε θάπνηεο παξνρέο. Σξεηάδεηαη
απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη μεθαζάξηζκα ησλ ελλνηψλ.
(9) Δθαξκφδνπκε Πρέδην Τπρηθήο γείαο θαη Απνθαηάζηαζεο ησλ
ΑκεΑ, κε πξνγξακκαηηζκφ 15ήκεξσλ δηαθνπψλ αλά ΑκεΑ θαη αλά
Ξεξηθέξεηα ζε ρψξνπο θαηάιιεινπο γη’ απηά, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
Ξεξηθέξεηεο, ηνπο ΝΡΑ θαη ηηο Κεηξνπφιεηο.
(10) Ππλεξγαζία κε ηηο Ξεξηθέξεηεο, ηνπο ΝΡΑ θαη ηηο Κεηξνπφιεηο
αλά ηελ Διιάδα, ψζηε λα παξαρσξεζνχλ νη θαηαζθελψζεηο πνπ
ππάξρνπλ ζηελ Αηηηθή θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα – πνπ ηψξα αλήθνπλ
ζηνπο ΝΡΑ θαη νη νπνίεο εθρσξήζεθαλ ζε απηνχο απφ ην πνπξγείν
γείαο – ζηνπο ηνπηθνχο ζπιιφγνπο ησλ ΑκεΑ ή ζηα ζπλδηθαιηζηηθά
ηνπο φξγαλα (ΔΠΑκεΑ, ΞΝΠΓΘΑκεΑ) γηα λα κπνξνχλ λα ηηο
ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο (π.ρ. Παββαηνθχξηαθα, Σξηζηνχγελλα, Ξάζρα,
Θαζαξά Γεπηέξα θιπ) θαη φρη κφλν ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Κε απηφ ην
κέηξν βνεζνχκε ΑΚΔΠΑ, φρη κφλν ζηε δηαζθέδαζε ησλ ΑκεΑ θαη ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ηα εγθαηαιειεηκκέλα ΑκεΑ
ηνπ ΞΗΘΞΑ Βνχιαο θαη άιισλ Ηδξπκάησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο.
(11) πνβνιή νινθιεξσκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ
αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία φισλ ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ πνπ ζα
κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζε φια ηα
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δεκφζηα θαη ηδησηηθά θηίξηα. Δπηπιένλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
πνιενδνκία ζα επηβιεζεί ε ππνρξεσηηθή δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα
ΑκεΑ ζε φια ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, δηαζθέδαζεο θαη ζηα
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ψζηε απηνί νη πνιίηεο λα κελ είλαη
απνθνκκέλνη απφ απιέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.

Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ
δείρλεη κε ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο
πσο ελδηαθέξεηαη γηα ηα ΑκεΑ, ηα αληηκεησπίδεη
κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη ζεβαζκό
θαη επηδηώθεη ηελ ηζόηηκε κεηαρείξηζή ηνπο
δηεθδηθώληαο ηα ίδηα δηθαηώκαηα
πνπ έρνπλ όινη νη Έιιελεο πνιίηεο!
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΗΓΔΗΑ
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ Έζλνπο καο είλαη ε Ξαηδεία. Ν
Διιεληθφο ιαφο σο θσηνδφηεο ηνπ ζχγρξνλνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ
θαιείηαη απηή ηελ πεξίνδν, εληφο κηαο δξηκχηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
πνπ έθεξαλ νη Κλεκνληαθέο Θπβεξλήζεηο, λα αληηκεησπίζεη ηελ
απνδηάξζξσζε ηεο Ξαηδείαο απφ ηελ απαίδεπηε Θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑΑΛΔΙ.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πξνζδηνξίδεη ζαθέζηαηα κέζα απφ ηηο πξνηάζεηο
ηεο, ηη είδνπο Ξαηδεία ζέινπκε θαη πσο κπνξνχκε λα επαλαθέξνπκε
ηελ γλψζε θαη ηελ κάζεζε ζηα ειιελφπνπια. Ρνλίδεη δε πσο ρσξίο
ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νηθνλνκίαο, δελ είλαη εχθνιν λα
βειηησζεί ε Ξαηδεία, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη κε φινπο ηνπο άιινπο
ηνκείο ηνπ Γεκνζίνπ. Δπίζεο πσο ε Ξαηδεία, κεζαία θαη αλψηαηε,
πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ λέσλ,
έηζη ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
Νη πξνηάζεηο καο πξνάγνπλ ην Ξλεχκα θαη ηελ Ξξνζσπηθφηεηα ηνπ
καζεηή, ελψ ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχνπλ ηηο Ηθαλφηεηεο, Γεμηφηεηεο,
Ράζεηο αιιά θαη ηα Ραιέληα ηνπ. Νη Ξξνηάζεηο καο επηθεληξψλνληαη
ζηηο παξαθάησ αιιαγέο:
1.
Πχζηαζε Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ελφο
12εηνχο πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζα εθαξκφδεη
απαξέγθιηηα νπνηνζδήπνηε πνιηηηθφο ή θνκκαηηθφο ζρεκαηηζκφο έρεη
ηελ εμνπζία. Βαζηθή επηδίσμε απηήο ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ε
ζχζηαζε ελφο Θνξκνχ Αιιαγψλ θαη Κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα έρνπλ
σο ζηφρν ηελ αλαζχζηαζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο. Κε
απηφ ην ζηφρν, ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επηηξνπή ΘΑΗ
Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο (φπσο γισζζνιφγνη) γηα λα ζπλδξάκνπλ κε ηηο
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπο ζην έξγν ηεο Δπηηξνπήο.
2.
Νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ απφ ηελ Α’ Γεκνηηθνχ κε
ηελ εηζαγσγή ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζε εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία,
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ψζηε ν καζεηήο λα απνθηήζεη άκεζα εμνηθείσζε κε ηελ γιψζζα ησλ
πξνγφλσλ καο.
Ξξνηεξαηφηεηά καο είλαη ε πεξίθεκε ειιελνθεληξηθή καζεζηαθή
πνιηηηζκνινγηθή κέζνδνο πνπ εδξάδεηαη ζε έλα Δζληθφ Πρέδην
Αλακφξθσζεο ηεο Δθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη πνπ επί ηεο
νπζίαο ζα κπνξνχζε λα πξνσζεζεί επί πιένλ κέζσ εθιεθηψλ
Διιήλσλ επηζηεκφλσλ ηεο επηζηήκεο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο.
Ξηζηεχνπκε πσο ε επαλαθνξά ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Αξραίσλ
Διιεληθψλ, απνηειεί ηελ αξρή πινπνίεζεο απηνχ ηνπ Δζληθνχ
Πρεδηαζκνχ πνπ έρνπκε ζπληάμεη γηα ηελ Ξαηδεία.
Ππγθεθξηκέλα ζην Γεκνηηθφ, πέξαλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο,
ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ψζηε, νη καζεηέο λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνηεο εμεηάζεηο, κε ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη θαλεξφ
ην επίπεδν θαηνρήο ηεο γλψζεο απφ ηνλ θάζε καζεηή θαη φρη ην
επίπεδν ηεο απνκλεκφλεπζεο. Νη εμεηάζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ
ζέκαηα απιά, αιιά θξίζεσο, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ ην
γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ καζεηνχ θαη ζα μεθηλνχλ απφ ηελ Γ’
Γεκνηηθνχ.
Απηέο νη εμεηάζεηο ζα γίλνληαη θαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ
θαη Ιπθείνπ. Πε απηή ηε δηαδηθαζία, θξίζηκν ξφιν έρνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ζα θιεζνχλ αθελφο κελ λα εληνπίζνπλ πνηνη
καζεηέο έρνπλ πνιχ πςειέο δπλαηφηεηεο θαη πνηνη καζεηέο έρνπλ
ιίγεο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο, αθεηέξνπ λα ζηξέςνπλ ηνπο
αδχλακνπο καζεηέο έγθαηξα ζε ρεηξσλαθηηθέο εηδηθφηεηεο γηα λα
αμηνπνηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.
3.
Δπαλαιεηηνπξγία ηνπ Νξγαληζκνχ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ
Βηβιίσλ (ΝΔΓΒ), πνπ θαηαξγήζεθε κε ηελ αβάζηκε δηθαηνινγία πσο
θφζηηδε πνιιά ρξήκαηα ζην Διιεληθφ Θξάηνο! ια ηα ζρνιηθά βηβιία
θαη ησλ 3 βαζκίδσλ, ζα ειεγρζνχλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη ζα γξαθνχλ
απφ ηελ αξρή, ψζηε λα κελ ππάξρεη πνπζελά ζηελ χιε
δηαζηξέβισζε
ηεο
ηζηνξίαο,
αλαθξίβεηεο
θαη
θαιιηέξγεηα
αλζειιεληθψλ ζπλαηζζεκάησλ.
4.
Ζ καζεηηθή εξγαζία ζα γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε θαη φρη ζην
ζπίηη. Ν πεξηνξηζκφο ή αθφκα θαη ε εμάιεηςε ηεο θξνληηζηεξηαθήο
παηδείαο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε ιεηηνπξγίαο ελφο ζσζηά
δνκεκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ ζρνιείνπ θαη απηφο είλαη ν ζηφρνο καο.
5.
Δλζσκάησζε
ηνπ
καζήκαηνο
ηνπ
επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ απφ ην δεκνηηθφ, ψζηε ην παηδί, απφ κηθξή ειηθία,
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λα αληηιεθζεί θαη λα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηφηεηεο, ηα ηαιέληα θαη ηελ
έκθπηε θιίζε ηνπ.
6.
Κείσζε ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα κε αλψηαην φξην ηα 20 άηνκα
απφ ηελ Α’ Γεκνηηθνχ κέρξη θαη ηελ Γ’ Γπκλαζίνπ ζ’ φια ηα Πρνιεία
ηεο Δπηθξάηεηαο.
7.
Θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ ησλ
Δθπαηδεπηηθψλ θαη δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα
αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ηνπο, εηδηθά ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ
15 θαη πιένλ έηε παξνπζίαο ζηηο καζεηηθέο ηάμεηο, κε ζθνπφ ηελ
ελεκέξσζή ηνπο επί ησλ λέσλ δηδαζθαιηθψλ κεζφδσλ.
8.
Έληαμε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ πνπ ζα
δηεξεπλνχλ ηηο θαιιηηερληθέο θιίζεηο ησλ καζεηψλ, κε ζθνπφ ηνλ
εληνπηζκφ ηαιέλησλ ζηελ δσγξαθηθή, ηελ γιππηηθή, ηελ πνίεζε, ην
ηξαγνχδη, ηα κνπζηθά φξγαλα θιπ.
9.
Κείσζε ησλ καζεηψλ αλά ηάμε ζην Ιχθεην θαη πεξηνξηζκφο
ηνπο ζηνπο 15 καζεηέο ην κέγηζην αλά ηκήκα. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν
ζα γίλεηαη επθνιφηεξα ν έιεγρνο απφ ηνλ θαζεγεηή, ζα ππάξρεη
επγελήο άκηιια θαη πλεχκα νκαδηθφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα είλαη
πην εχθνιε ε επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ζέινπλ νη καζεηέο, αθνχ
ε πξνζέγγηζή ηνπο κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ζα είλαη πην ηζρπξή.
10. Γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ Γπκλαζίνπ θαη Ιπθείνπ,
ππάξρεη κηα Ρξάπεδα ζεκάησλ αλά κάζεκα, κε ζέκαηα θξίζεο θαη
απνκλεκφλεπζεο, ζηε νπνία νη δηδάζθνληεο θαζεγεηέο,
θαηαζέηνπλ 3 κήλεο πξν ηεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ
πξνηάζεηο ηνπο.

ζα
φρη
ζα
ηηο

11. Ζ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ζεκάησλ ζα γίλεηαη απφ κηα Δπηηξνπή
ηνπ π. Ξαηδείαο θαη σο βαζηθφ ηεο θξηηήξην ζα είλαη ε ΞΝΗΝΡΗΘΖ
δηαβάζκηζε ησλ ζεκάησλ θαη ΣΗ ε ΞΝΠΝΡΗΘΖ. Δπίζεο, είλαη
αλαγθαίν λα αλαζπληαρζεί ην Υξνιφγην Ξξφγξακκα Δθπαίδεπζεο.
12. Γεκηνπξγία ζσζηψλ ρψξσλ εθπαίδεπζεο κε ηα θαηάιιεια
πιηθά (βηβιία, πίλαθεο, θιπ), αιιά θαη κ’ φια ηα απαηηνχκελα κέζα
πνπ ζα θάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε άλεηε θαη επράξηζηε ζηνπο καζεηέο
(δειαδή λα έρνπλ θαινξηθέξ ή θιηκαηηζηηθά, επαξθή ζξαλία θαη
θαξέθιεο, ρψξνπο άζιεζεο κε ηα θαηάιιεια φξγαλα, θιπ).
13. Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε (π.ρ. ρξήζε
δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ)
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14. Ζ εθπαίδεπζε γηα εκάο ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΡΑΜΗΘΖ αιιά αλήθεη ζ’ φια
ηα Διιελφπνπια. Ζ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε ζε απνκαθξπζκέλα
ρσξηά ή ζε κηθξά λεζηά ησλ Θαιαζζψλ καο, απνηεινχλ πξψηε καο
κέξηκλα κε ηε ζηειέρσζή ηνπο κε ην αλαγθαίν εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ.
15. Ζ επαλαθνξά ησλ Δζληθψλ θαη Θξεζθεπηηθψλ καο Ππκβφισλ
ζηα Πρνιεία (φπσο ε Πεκαία, ε Ξξσηλή Ξξνζεπρή, νη Δηθφλεο, θιπ)
είλαη ΞΟΥΡΖ πξνηεξαηφηεηά καο!! ζνη καζεηέο είλαη άιισλ
ζξεζθεηψλ ή ηα ειιελφπνπια δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
πξσηλή πξνζεπρή, απιά δελ ζα ζπκκεηάζρνπλ, αιιά δελ έρνπλ ην
δηθαίσκα λα επηβάιινπλ ζηα ππφινηπα Νξζφδνμα Διιελφπνπια λα
θάλνπλ απηφ πνπ γηα αηψλεο θάλνπλ νη πξφγνλνί καο. Γειαδή, λα
ζέβνληαη ηα Δζληθά καο Πχκβνια θαη λα πηζηεχνπλ ζηελ Σξηζηηαληθή
Νξζφδνμε Θξεζθεία καο.
Δπίζεο, ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζα εληαρζεί μαλά ζην
σξνιφγην πξφγξακκα, σο ππνρξεσηηθφ κάζεκα (βέβαηα, νη καζεηέο
πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο ζξεζθείεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
απαιιαγήο απφ ην κάζεκα εθφζνλ ην επηζπκνχλ). Κάιηζηα,
πξνηείλεηαη νη ψξεο ηνπ καζήκαηνο λα απμεζνχλ απφ 2 ζε 4 ηελ
εβδνκάδα. Ν Γάιινο ιφγηνο Lakarier έιεγε πσο: «Ν Έιιελαο ζηελ
νξζνδνμία λνηψζεη ζην ζπίηη ηνπ». Ν ειιεληζκφο θαη ε νξζνδνμία
είλαη θνκκάηηα αιιειέλδεηα ζην Λέν Διιεληθφ Θξάηνο θαη δελ
κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ, επεηδή θαηαξγψληαο ην έλα, απηνκάησο
θαηαξγείηαη θαη ην άιιν! Ξηζηεχνπκε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ
Νξζνδνμία θαη ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ ζα ηηο ζηεξίμεη κε θάζε δπλαηφ
ηξφπν!
Γηα λα πεηχρνπλ θαη λα πινπνηεζνχλ ηα αλσηέξσ, απαηηνχληαη δχν
βαζηθέο πξνυπνζέζεηο:
Α.
Ξνιηηηθή Ζγεζία πνπ λα έρεη ΞΑΗΓΔΗΑ θαη ΔΘΛΗΘΖ ΠΛΔΗΓΖΠΖ.
Δπνκέλσο, νη εθάζηνηε πνπξγνί θαη θππνπξγνί Ξαηδείαο &
Θξεζθεπκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη Έιιελεο Ξνιίηεο κε ηα
πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά.
Β.
Λα δείμνπκε εκπηζηνζχλε ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ
(λεπηαγσγνχο, δαζθάινπο, θαζεγεηέο), φρη κε ιατθηζκφ θαη θνξψλεο,
αιιά κε εμαζθάιηζε ησλ ηδαληθψλ ζπλζεθψλ γηα λα κεηαδψζνπλ ηηο
γλψζεηο ηνπο ζηα ειιελφπνπια θαη κε κηζζνχο πνπ δελ ζα ηνπο
νδεγνχλ ζηελ εμαζιίσζε.
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17. Αμηνπνίεζε ησλ Ζ/ ζε Γπκλάζην θαη Ιχθεην ζε φια ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα. Ξξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο
πξνζνκνίσζεο, θπξίσο ζε καζήκαηα, φπσο ε Ηζηνξία θαη ε Αξραία
Διιεληθή Γξακκαηεία, έηζη ψζηε λα αλαθηήζνπλ νη αλζξσπηζηηθέο
ζπνπδέο ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή.
18. Ππγγξαθή λέσλ βηβιίσλ - εγρεηξηδίσλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ
δηδαζθνκέλνπ αλά ηάμε. Πθνπφο καο είλαη λα απνθαηαζηαζεί ν
ζεκεξηλά δπζαλάινγνο βαζκφο δπζθνιίαο ζηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ
θαη ε δνκή ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ εηδηθά ζηα βηβιία ηνπ
Γπκλαζίνπ. Θαηαξγνχκε ηελ απνζπαζκαηηθή χιε θαη πηνζεηνχκε
επξεία ρξήζε εηθφλσλ θαη επαλαιεπηηθψλ αζθήζεσλ ζην ηέινο θάζε
θεθαιαίνπ γηα λα γίλνπλ πιήξσο θαηαλνεηά ηα κελχκαηα πνπ
εκπεξηέρνληαη ζε απηά.
19. Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ αλά ηξίκελν θαη φρη αλά ηεηξάκελν.
Κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνπκε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ,
αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ζπρλφηεξα, θπξίσο φκσο
ελεκεξψλνληαη νη γνλείο γηα ηελ ελδνζρνιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
παηδηψλ ηνπο. Διαρηζηνπνηνχκε ηελ πηζαλφηεηα θξνπζκάησλ
ελδνζρνιηθήο βίαο (bullying), ελδπλακψλνληαο παξάιιεια ην
κνληέιν Πρνιείν – Νηθνγέλεηα – Θνηλσλία.
20. Αιιαγή αληίιεςεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Σξφλνπ
ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηελ εθπαίδεπζε.
Πηελ εθπαίδεπζε ζήκεξα ν ρξφλνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο
δηαρεηξηζηέο γηα λα πνζνζηνπνηείηαη θαη λα κεηξνχλ ηελ εξγαζία ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ ψξα αλά καζεηή έρεη γίλεη αληηθείκελν
αγνξαπσιεζίαο, δειαδή ζπλαιιάζζεηαη σο εκπφξεπκα θαη ππφθεηηαη
ζε δηαρείξηζε, φπσο νη πξνγπκλάζεηο (θξνληηζηεξηαθέο αγσγέο). Κε
απηή ηε δηαδηθαζία, νη παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο γίλνληαη
απφ αγσγέο εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγεκάησλ ζε εκπνξεπκαηηθέο. Ζ
εθπαίδεπζε πξνβάιιεηαη σο θαηαλαισηηθφ αγαζφ πνπ ζπλαιιάζζεηαη
αληαιιαθηηθά, κε ζπγθεθξηκέλν αληίηηκν γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν.
Δίλαη ν ρξφλνο πνπ αγνξάδεηαη ή πνπιηέηαη γηα ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία
ή δηαδηθαζία ή απνηέιεζκα. Έηζη, ε εθπαηδεπηηθή ππεξεζία
πξνηείλεηαη σο αληηθείκελν - πξάγκα ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη. Ρα
ίδηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά καζήκαηα γίλνληαη δηαηξεηά θαη
κεηξήζηκα ζε φξνπο κνλάδαο ρξφλνπ. Κηα ηέηνηα αληίιεςε, φηαλ
πξνσζείηαη θαη πξηκνδνηείηαη κε ηελ άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο, έρεη σο απνηέιεζκα ε εθπαίδεπζε λα βξίζθεηαη ζε
απνμελσκέλε ζρέζε κε ηελ κάζεζε. Δκείο αιιάδνπκε απηήλ ηελ
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αληίιεςε
θαη
θαηαζέηνπκε
Πηξαηεγηθφ
Πρέδην
Ξιήξνπο
Αλακφξθσζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Σξφλνπ, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο.
21. Αμηνιφγεζε δηδαζθφλησλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο.
Ραπηφρξνλα, πηνζεηνχκε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ΘΑΗ ηνπ Ππιιφγνπ
ησλ Γηδαζθφλησλ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο κε βάζε κεηαμχ άιισλ θαη
ηελ απμεηηθή πνξεία ησλ βαζκνινγηψλ ησλ καζεηψλ ζε ζχγθξηζε κε
άιια ζρνιεία ηεο πεξηνρήο.
22. ηνζεηνχκε λέν Ξξφγξακκα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Κνλάδσλ. Ν
πξνγξακκαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ζα θαζνξίδεη ηνπο
αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπο θαη ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ησλ
κεζφδσλ, ησλ ηξφπσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπο. Θα επηρεηξείηαη λα ππάξρνπλ θαηά
βαζκίδα εθπαίδεπζεο αληηθεηκεληθνί εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζηφρνη
ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.
Ν πξνγξακκαηηζκφο ζε θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα ζα έρεη ζηξαηεγηθφ
θαη ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα, ελψ δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη
πξνζηαηεπηηθά, ζπληνληζηηθά θαη ελίνηε ακπληηθά ή επηζεηηθά, ζην
πιαίζην ησλ δπλακηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζπληνληζκέλσλ
ζπιινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ.
Δίλαη γλσζηφ φηη, ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζηηο ειιεληθέο
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο επεξεάδεηαη ζπλήζσο άκεζα απφ ηνλ
ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ηζρχνληνο ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Ν πξνγξακκαηηζκφο πνπ ζα ηεξεζεί ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ
πηνζεηνχκελνπ απφ ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ πνιηηηζκηθνχ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, ζα ζηεξηρηεί ζηα αθφινπζα ζηάδηα:
-

Θαζνξηζκφο ζηφρσλ.
Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.
Γηεξεχλεζε ζπλζεθψλ.
Αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.
Δπηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ιχζεο.
Γηακφξθσζε επηκέξνπο πιάλσλ.
Δθαξκνγή ησλ πιάλσλ.

23. ηνζεηνχκε λέα Θνπιηνχξα ζηελ Δθπαίδεπζε θαη εθαξκφδνπκε
λέν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γπλακηθνχ
ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Κνλάδσλ.
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Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνυπνζέηεη ηε
κειέηε ηεο θνπιηνχξαο νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ,
ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη ή θνηηά ην δπλακηθφ απηφ. Ζ θνπιηνχξα
επεξεάδεη άκεζα ηε ζηάζε δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ θαη ηελ
επίδνζή ηνπο. Ζ θνπιηνχξα δέρεηαη επηξξνέο απφ ηα κέιε ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, αιιά θαη απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Ν
δηεπζπληήο νθείιεη λα αλαγλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
θνπιηνχξαο ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ ηνπ ηδξχκαηνο, λα κειεηά ηηο
θαηαβνιέο ηνπο θαη λα ηα αμηνινγεί κε ζεβαζκφ πξηλ πξνρσξήζεη ζε
παξεκβάζεηο. Ν δηεπζπληήο κε ηνπο ζσζηνχο ρεηξηζκνχο κπνξεί λα
αλαηξέςεη κηα κε ιεηηνπξγηθή θνπιηνχξα ή θαη λα δηακνξθψζεη έλα
θιίκα δεκηνπξγηθφηεηαο θαη πξνφδνπ.
Ζ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ είλαη κηα ζεκαληηθφηαηε παξάκεηξνο ηεο
δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. Ξέξα απφ ηε γλψζε θαη
εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, είλαη ζθφπηκν λα αθνινπζνχληαη
νη δηαδηθαζίεο ηεο ζχληαμεο πεξηγξαθήο ζέζεο θαη αηνκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ζηελ νπζία «δηπιίδνπλ» ηε ζέζε. Δίλαη
ζπκθέξνλ ηφζν ηνπ ππνςεθίνπ φζν θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε
δηαδηθαζία, εθείλνη πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ
θξηηεξίσλ πξφζιεςεο λα είλαη ηα άηνκα πνπ ζα ζπλεξγαζηνχλ κε
ηνλ ππνςήθην ή ζα ηνλ επηβιέπνπλ. Ν δηεπζπληήο απνηειεί βέβαηα
αλαπφζπαζην κέινο απηήο ηεο νκάδαο. Ζ κειέηε θαη θξίζε ησλ
αηηήζεσλ, ε εξκελεία ησλ ζπζηάζεσλ θαη ε δηεμαγσγή ηεο
ζπλέληεπμεο απαηηνχλ ηδηαίηεξε ηερληθή θαη πξνζφληα.
Ν δηεπζπληήο επηιέγεη ηα άηνκα πνπ είλαη ηθαλά λα θέξνπλ εηο πέξαο
απηή ηε δηαδηθαζία. Ππλέρεηα ηεο επηινγήο ελφο ππνςεθίνπ
δηδάζθνληνο απνηειεί ε ππνδνρή θαη ε αξρηθή ζηήξημή ηνπ. Ζ θάζε
ηεο ζηήξημεο κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ κεξηθέο εκέξεο έσο θαη
κεξηθνχο κήλεο. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε νινθιεξσκέλε έληαμή ηνπ
ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο. Κε ηελ ππνδνρή, ν λένο
εθπαηδεπηηθφο μελαγείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδνο, γλσξίδεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ,
ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, ηνπ γλσζηνπνηνχλ πιεξνθνξίεο, πνπ ζα ηνλ
βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζεη θαη λα εθαξκφζεη ζσζηά ηηο δηάθνξεο
ιεηηνπξγίεο ηεο κνλάδαο εθπαίδεπζεο.
Δπηβεβαηψλεη ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη απφ απηφλ ν νξγαληζκφο. Ρνπ
παξέρεηαη βνήζεηα θαη ζηήξημε, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψλεη ην
εθπαηδεπηηθφ ιεηηνχξγεκά ηνπ. Δλεξγνπνηείηαη ην πιαίζην ησλ
ελεξγεηψλ, ζε ζεκείν πνπ λα αληηιακβάλεηαη φηη, ε παξνπζία ηνπ
εθηηκάηαη. Αηζζάλεηαη πσο απνηειεί έλα γλήζην ππνζχλνιν θαη
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ζεζκηθφ κέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηεο κνλάδνο ηνπ
ηδξχκαηνο. Πηγά-ζηγά ηνπ μεθαζαξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην
εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη πηνζεηεί ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ γεληθφηεξα, ψζηε λα κπνξέζεη λα
ζέζεη ηνπο δηθνχο ηνπ εθαξκνζηηθνχο ζηφρνπο.
Ππλέπεηα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο
θηινζνθίαο θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ ππνβάζξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη
εξγαζηαθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη ε ζηαδηαθή έληαμε θαη πξνζαξκνγή
ηνπ ζην ελ γέλεη πεξηβάιινλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδνο ηνπ
ηδξχκαηνο. Νη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο, ππνδνρήο θαη αξρηθήο
ζηήξημεο εθαξκφδνληαη θαη γηα ην κε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Γηαθνξνπνίεζε ππάξρεη σο πξνο ην κέγεζνο, αθνχ είλαη ινγηθφ γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο νη ελ ιφγσ
δηαδηθαζίεο σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ απηέο
ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θαζ’ ελφο.
Νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ην επίκαρν κέξνο. ια πξάηηνληαη γηα
απηνχο, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφλ
εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. Ζ εθπαίδεπζε ησλ δηδαζθφλησλ ζε ζέκαηα
παηδαγσγηθήο ςπρνινγίαο θαη κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη
αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αληίζηνηρεο αλάγθεο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ.
Πηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο ζα δνζεί κεγάιε βαξχηεηα
εθεί πνπ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλαδεηθλχεη κηα αδπλακία θαη ε
νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ. Δίλαη αθαδεκατθά γλσζηφ φηη, φηαλ πξφθεηηαη γηα
εθπαίδεπζε θνηηεηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή εθπαίδεπζε
ελειίθσλ, ην θιεηδί ηεο επίηεπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο
έγθεηηαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Απηή πξέπεη
λα ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ζηελ
δένπζα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Πε φηη αθνξά ηνπο αλήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο, πέξα φηη επηβάιιεηαη
λα ππάξρεη έλα ειθπζηηθφ θηίξην κε ηηο δένπζεο ππνδνκέο θαη
εγθαηαζηάζεηο, ζα ιακβάλνληαη θαη φια ηα αλαγθαία κέηξα ελφο
νξγαλσηηθνχ, πξαθηηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ νξγάλσζε
πνιηηηζκνινγηθψλ,
ηζηνξηθψλ,
αζιεηηθψλ,
θαιιηηερληθψλ,
αλζξσπνθεληξηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε εθαξκνζηηθή
παηδεία ηνπ ζεάηξνπ, νη ξεηνξηθνί, δηαιεθηηθνί αγψλεο επηρεηξεκάησλ
θ.α. ζα είλαη ελζπλείδεηεο ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ θαη ζα απνηεινχλ
αληαπφθξηζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο.
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Νη πξναλαθεξφκελεο δξάζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδνο, αιιά εθηφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ, θαζψο
θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ππνζηήξημε θαη ελεξγφ αλάκεημε ηνπ
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδνο, ηνπ νκίινπ
γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη ηεο ηνπηθήο θαη επξχηεξεο θνηλσλίαο. Ζ
ζπκβνιή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζα είλαη θαηαιπηηθή ζηελ επίηεπμε
ησλ αλαιπκέλσλ δξάζεσλ. Θεηηθφηαην θαη νξγαλσηηθφ ξφιν ζηηο
πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζα παίμεη θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην
ησλ πνιηηηζκηθψλ δξάζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδνο, φπνπ ζα
ηεξαξρεί δεδνκέλα, ελέξγεηεο θαη ξφινπο πξνο απνθπγή δπζθνιηψλ,
αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζσζηήο απφδνζεο θαη έθβαζεο φισλ
ησλ πξάμεσλ πνπ επηβάιιεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.
Πην παξαπάλσ πιαίζην ζα ππάξρεη εληζρπκέλνο ν ξφινο ησλ ζέζεσλ
θαη ησλ εθζέζεσλ πξσηνβνπιηψλ ζρεηηθά κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ
θαη ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα
ππάξμνπλ ζεηηθφηεξα
απνηειέζκαηα. Ρν επηπιένλ φθεινο απφ ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο είλαη
φηη, ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ πνιχ επλντθφηεξα γηα φιν εθείλν ην
καζεηηθφ θνηλφ, πνπ κπνξεί λα απνδεηά πην εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο
ιφγσ νηθνγελεηαθψλ, πνιηηηζκηθψλ, ςπρνθνηλσληθψλ ή άιισλ
ηδηαηηεξνηήησλ, θαζψο θαη ηπρφλ άιισλ πξνβιεκάησλ.
Ζ δένπζα ππνζηήξημε σο ηνκέαο ζα πθίζηαηαη ζε φιεο ηηο
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο. Δπίζεο, ζα ππάξρεη αλά
δεθαπελζήκεξν πιήξεο ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επί ζεκάησλ
πνπ άπηνληαη ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ, έηζη ψζηε λα ελεκεξψλνληαη
θαη λα επαηζζεηνπνηνχληαη δεφλησο. Δμ’ άιινπ, θαη απηή ε
επηβεβιεκέλε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έλαληη ησλ καζεηψλ πνπ
ρξήδνπλ ζπκπαξάζηαζεο, πξνβιέπεηαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην θαλφλσλ
ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
εξγάδνληαη ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο.
24. ηνζεηνχκε λέα δηαδηθαζία επηκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ.
Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο είλαη
επηβεβιεκέλε. Ππλδέεηαη άκεζα κε ην «ιεηηνχξγεκα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ», κε ηε βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε, κε ηελ άζθεζε ηνπ
έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ, κε ηηο ηπρνχζεο αιιαγέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζε
έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη κε ηηο δηεπξπκέλεο πνιηηηζκηθέο θαη
θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ εθηφο ζρνιείνπ. ινη απηνί νη
παξάκεηξνη ζπλδένπλ κε δπλακηθνχο θαη πνιχπινθνπο φξνπο ηελ
εξγαζηαθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ζα
εξγαζζεί ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο.
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Ζ «επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ» γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο
είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζεζκηθή ελέξγεηα γηα ηελ επηζηεκνληθή
ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζην πιαίζην ησλ αξρψλ πνπ
αζπάδεηαη ε θηινζνθία ηνπ Δζληθνχ καο Πρεδίνπ γηα ηελ Ξαηδεία, γηα
ηελ δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη ηελ αγσγή παηδείαο. Απνηειεί επίζεο
αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ζεζκηθή ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
νξγαληζκψλ ηνπ ηδξχκαηνο θαη πξνθχπηεη θάησ απφ δηάθνξνπο φξνπο
ζπλερψλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
αιιαγψλ, πνπ επαγσγηθά αληηζηνηρνχλ θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο
αιιαγέο.
Ζ δεδνκέλε αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο παξαπέκπεη θαη ζε
αληίζηνηρε
νξηνζέηεζε
πνιιαπιψλ
ζθνπψλ
θαη
κνξθψλ
επηκφξθσζεο, πνπ ζπλπθαίλνληαη ζηελά ηφζν κε ηηο αλάγθεο ησλ
πξνγξακκάησλ, ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ
ηνπ ηδξχκαηνο, πνπ ζα είλαη αλνηρηά ζηελ θξίζε θαη ηελ αιιαγή, φζν
θαη κε ηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο κνξθέο παξέκβαζεο πνπ ζα
αλαπηχζζνπλ ζ’ απηά.
Ξξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη, ε επηκφξθσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε
γλψκνλα ηελ πξνψζεζε κηαο θηινζνθίαο γηα έλα ζρνιείν κε
πνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή θαη ζρνιηθή θαηλνηνκία κε πξνηάγκαηα ηε
ζρνιηθή επηηπρία, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ ηζνηηκία ην ζεβαζκφ
ηνπ άιινπ, ηελ απνδνρή, ηελ αιιειεγγχε, ηε κφξθσζε θαη ηελ
επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή. Απηά απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
ειιελνθεληξηθήο παηδείαο ηνπ Δζληθνχ καο Πρεδηαζκνχ γηα ηελ
Ξαηδεία. Ππλεπψο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί
ππξήλα ηεο ζπλνιηθήο καο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη αλάγθεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο
γηα
λα
θαιπθζνχλ
νπζηαζηηθά,
πξνυπνζέηνπλ ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο δηάδνζεο θαη κεηαθνξάο
λέσλ γλψζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηδξχνπκε έλα
Δπηκνξθσηηθφ Θέληξν, πνπ ζα νξγαλψζεη ζεζκηθά θαη ζπζηεκαηηθά
ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Ξαλεπηζηήκην έλα
νξγαλσκέλν δίθηπν θνξέσλ θαη κνξθψλ επηκφξθσζεο, κε
πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο επηζηεκνληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο.
Ζ επηκφξθσζε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα θαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία
θαλείο εληάζζεηαη ζε πξνζσπηθφ - αηνκηθφ επίπεδν (απηνκφξθσζε),
ή ζε ζπιινγηθφ-καδηθφ επίπεδν. Γη’ απηφ ην ιφγν, εληάζζνπκε ηελ
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φιε δηαδηθαζία θάησ απφ έλαλ λέν ζεζκηθφ θνξέα, πνπ ζα
θαηεπζχλεη ελέξγεηεο θαη δξάζεηο.
Νη εθπαηδεπηηθνί κέζνδνη ηνπ Αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ πείζνπλ, φηη
κπνξεί ε αλνηθηή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, λα ζπληειέζεη
απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζπλερή επηκφξθσζε θαη
θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλ νη εθπαηδεπηηθνί εληάζζνληαλ,
πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνχλ ζε θάπνηα εηδηθά πξνγξάκκαηα ησλ
ζρνιψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ, ηα πξνβιήκαηα ζα
κπνξνχζαλ λα ιπζνχλ ζρεηηθά εχθνια, αθνινπζψληαο ηα αθφινπζα
ζηάδηα:
1ν Πηάδην: Δλεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ
ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηδηαίηεξα
ηνπ βαζηθνχ εξγαιείνπ ηεο, ηελ αλνηθηή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.
2ν Πηάδην: Απνζηνιή ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνχ πνπ ζα είλαη
πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ηεο δένπζαο εθαξκφζηκεο κεζφδνπ.
Θα πξέπεη λα απνζηαιεί ζηνπο επηκνξθνχκελνπο – θαζεγεηέο έληππν
πιηθφ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: βηβιία, βνεζήκαηα, άξζξα απφ
πεξηνδηθά, αιιά θαη νπηηθφ-αθνπζηηθφ πιηθφ (εηδηθά πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο). Θα νξηζηεί έλαο θαζεγεηήο – ζχκβνπινο απφ πιεπξάο
ηνπ Αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ πνπ ζα βνεζάεη θαη ζα ζπληνλίδεη ηελ
νκάδα ζηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο. Ν θάζε θαζεγεηήο επηκνξθνχκελνπο ζπνπδαζηήο ζα κειεηά ζην ζπίηη ην πιηθφ, ζα
επηθνηλσλεί κε ηνλ θαζεγεηή - ζχκβνπιν γηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ
ζα πξνθχπηνπλ, ζα ρξεζηκνπνηεί σο κέζα επηθνηλσλίαο ην ηειέθσλν,
ην ηαρπδξνκείν, ην fax, ην e-mail θαη ζα ηνπ ζηέιλεη ηηο
θαζνξηζκέλεο αλά ηξίκελν εξγαζίεο. Νη ηπρνχζεο ζπκβνπιεπηηθέο
ζπλαληήζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδνο. Κεηά ηε ιήμε ηεο εηήζηαο θνίηεζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζπνπδαζηέο ζα δψζνπλ γξαπηέο ηειηθέο εμεηάζεηο, πνπ ζα βαζίδνληαη
ζε φιν ην πιηθφ πνπ ηνπο έρεη δνζεί.
Έηζη, παξαθάκπηνπκε πξνβιήκαηα πνπ ζπλήζσο ζπλαληάκε ζηε
δηαδηθαζία επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο:
Ζ αδπλακία επηκφξθσζεο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο
ηεο ρψξαο καο (λεζηά, απνκαθξπζκέλα ρσξηά θιπ).
Ζ θαζεκεξηλή εξγαζία ζην ζρνιείν θαη ε δένπζα πξνεηνηκαζία
ζην ζπίηη πνπ εκπνδίδεη ηε θπζηθή παξνπζία ζε κία αίζνπζα
δηδαζθαιίαο ή ηε κεηαθίλεζε ζ’ έλα άιιν ηφπν.
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Ρν κεγάιν θφζηνο επηκφξθσζεο γηα ην Θξάηνο, αθνχ είλαη
αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε ησλ αλακνξθνχκελσλ απφ αλαπιεξσηέο
γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ.
Ζ αλάγθε θπζηθήο θαη ηεο ζπλερνχο παξνπζίαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ψζηε λα κελ απνθνπεί απφ
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Ρα ιίγα πεξηζψξηα πνπ ππήξραλ, έηζη ψζηε, ν εθπαηδεπηηθφο λα
επηιέμεη ν ίδηνο ην ζέκα, ζην νπνίν ζέιεη λα επηκνξθσζεί, αθνχ θάζε
ρξφλν πξαγκαηνπνηνχληαη ειάρηζηα πξνγξάκκαηα θαη κάιηζηα γηα
νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο.
Ρν ζέκα φηη, νη ππνρξεσηηθέο εμεηάζεηο ζηα ζπκβαηηθά
παλεπηζηήκηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο
δεκηνπξγνχλ
ζπλήζσο
πνιιά
πξνβιήκαηα
ζε
πνιινχο
εθπαηδεπηηθνχο, ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ ηειεηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο πξηλ
πνιιά ρξφληα.
Ζ
εηζαγσγή
λέσλ
καζεκάησλ,
ε
δεκηνπξγία
λέσλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ε ζπγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη ε παξαγσγή
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ απμάλεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο
δηδαθηηθήο πξάμεο.
Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ καο φισλ ησλ βαζκίδσλ απνηειεί
βαζηθή
καο
πξνηεξαηφηεηα,
ψζηε
λα
δηαζθαιίζνπκε
ζηα
Διιελφπνπια, ην θαηάιιειν επίπεδν ησλ γλψζεσλ θαη θξηηηθήο
ηθαλφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα γίλνπλ ζθεπηφκελνη Ξνιίηεο!
Θέινπκε Διιελίδεο θαη Έιιελεο Ξνιίηεο ζθεπηφκελνπο θαη κε
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζην κέιινλ
ησλ παηδηψλ καο θαη ηεο Ξαηξίδαο καο.
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Γηα ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΠΖ
είλαη επηηαθηηθή αλάγθε
ε ΟΗΕΗΘΖ ΑΛΑΓΗΑΟΘΟΥΠΖ
ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ,
γηαηί κόλν κε απηό ηνλ ηξόπν
κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί
ε ζπλέρεηα ηνπ Διιεληζκνύ
θαη ηεο Νξζνδνμίαο καο!
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
«ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΙΠΖΠ»
ΓΗΑ ΡΖΛ ΗΓΗΥΡΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ
Ζ ηδησηηθή εθπαίδεπζε ζηα Ξαλεπηζηήκηα είλαη έλα βαζηθφ ζέκα γηα
ηελ Διιάδα, ε νπνία πξέπεη λα παξάγεη πινχην απφ φινπο ηνπο
θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ηεο γηα λα αλαπηπρζεί - ζεκεηψλνληαο πσο
ζηε Κ. Βξεηαλία ζπνχδαδαλ ην 2016/17 πεξί ηνπο 10.000 Έιιελεο,
ελψ εξγάδνληαη πάλσ απφ 2.000 θαζεγεηέο. Κφλν ηα δίδαθηξα είλαη
7.000 € έσο 10.000 € ην έηνο, ελψ ε δηακνλή θνζηίδεη πεξί ηα
18.000 € ζπλ ηα έμνδα ηαμηδηψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο εμάγεηαη
ζπλάιιαγκα ηεο ηάμεο ησλ 280 εθ. € κφλν γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο
Κ. Βξεηαλίαο, ελψ θπζηθά ην πνζφλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν, εάλ
πξνζζέζνπκε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εάλ ε Διιάδα είρε ηδησηηθά Ξαλεπηζηήκηα δελ
ζα εμνηθνλνκνχζε κφλν ην ζπλάιιαγκα πνπ θεχγεη ζην εμσηεξηθφ,
αιιά ζα εηζέπξαηηε επί πιένλ απφ ηνπο μέλνπο θνηηεηέο πνπ ζα
ζπνχδαδαλ εδψ. Δθηφο απηνχ ζα ζηεξηδφηαλ νη επελδχζεηο, ζα
δεκηνπξγνχληαλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζα απμαλφηαλ ην ΑΔΞ θαη
επνκέλσο ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ. Δθηφο απηνχ ζα ππήξρε
αληαγσληζκφο κε ηα δεκφζηα Ξαλεπηζηήκηα, ν νπνίνο ζα
ιεηηνπξγνχζε ζεηηθά σο πξνο ηελ θαιπηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο.
Υο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξεί λα είλαη θαλείο αληίζεηνο κε ηελ
ζεζκνζέηεζε ηνπο.
Πην παξάδεηγκα ηψξα ηεο Θχπξνπ, έσο πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα νη
επηινγέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ δχν. Ρα παηδηά ησλ
εχπνξσλ θαη θαιψλ νηθνγελεηψλ ζπνχδαδαλ ζηελ Αγγιία θαη ζηελ
Ακεξηθή, ελψ ησλ κεζαίσλ εηζνδεκάησλ ζηελ Διιάδα. Σξεηάζηεθαλ
λα πεξάζνπλ αξθεηά ρξφληα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ηδησηηθφ
θνιιέγην, πνπ εμειίρζεθε ζε ηδησηηθφ παλεπηζηήκην.
Πήκεξα, ν ηνκέαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Θππξηαθή
Γεκνθξαηία ζπκβάιιεη πεξίπνπ ζην 4,8% ηνπ ΑΔΞ ηεο ρψξαο
(ζρεδφλ ζην 1 δηο €), θαζψο θαη ζην 2,6% ησλ ζπλνιηθψλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ζηελ νηθνλνκία. Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ
απμήζεθε απφ πεξίπνπ 25.000 ην 2007-8 ζε ζρεδφλ 45.000 ην 20167. Απφ απηνχο, ην 47% ήηαλ δηεζλείο θνηηεηέο, κε ηελ πιεηνςεθία
(64%) απφ ηελ Διιάδα, πεξίπνπ ην έλα ηξίην (35%) απφ δηάθνξεο
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κε επξσπατθέο ρψξεο θαη 2% απφ δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
Κφλν ην 2016 ππνινγίδεηαη φηη ε αλψηεξε εθπαίδεπζε πξνζέθεξε
739 εθ. € έσο 979 εθ. € ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ελψ απαζρφιεζε
πεξίπνπ 9.500 εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα απηφλ θαη ζε άιιεο
ππνζηεξηθηηθέο βηνκεραλίεο. Ζ εηήζηα ζπκβνιή ηνπ ηνκέα κπνξεί λα
παξνπζηάζεη πεξαηηέξσ αχμεζε θαηά 50% θαη λα δεκηνπξγήζεη 1.500
λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Δάλ ε Διιάδα πεηχραηλε ηα ίδηα λνχκεξα, ηφηε ε ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ζα ζπλέβαιιε κε 8,64 δηο € ζην ΑΔΞ (άξα κε 2,59 δηο €
ζηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ δεκνζίνπ) θαη κε πάλσ απφ 100.000
ζέζεηο εξγαζίαο - νπφηε ζα έιπλε πνιιά πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο
καο.
Ππλερίδνληαο, ην πξψην θξαηηθφ παλεπηζηήκην (Ξαλεπηζηήκην
Θχπξνπ) έζεζε εμαξρήο πςειά ηνλ πήρε, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη
αληαγσληζκφο κε πςειά ζηάληαξλη πνπ επηβιέπνληαη απφ ην
πνπξγείν Ξαηδείαο. Ζ άξλεζε ηεο Διιάδαο πάλησο λα αθήζεη
ειεχζεξα ηα ηδησηηθά παλεπηζηήκηα ζηα πξφηππα ηεο Θχπξνπ, δελ
αχμεζε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ρν απνηέιεζκα ήηαλ αξθεηνί
Έιιελεο πνπ δελ έρνπλ πεξάζεη ζε θξαηηθά παλεπηζηήκηα, λα
αλαδεηήζνπλ ζπνπδέο ζηελ γείηνλα ρψξα απμάλνληαο έηζη ηνλ
νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ (δίδαθηξα, ελνίθηα θαη ηα ζρεηηθά).
Ξξσηαζιήηξηεο ηψξα ρψξεο ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ θνηηεηψλ ζηα
παλεπηζηήκηά ηνπο είλαη νη ΖΞΑ θαη ε Κ. Βξεηαλία, κε επφκελεο ηηο
Θίλα, Γεξκαλία, Γαιιία, Θχπξν θνθ. Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί
βιέπνπκε ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ
μέλσλ θνηηεηψλ πνπ πξνζειθχνπλ ζηα παλεπηζηήκηά ηνπο.
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Ξεξαηηέξσ, ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο επέλδπζεο ζηελ εμαγσγή
ππεξεζηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ε πιεξσκή δηδάθηξσλ
απφ ηνπο θνηηεηέο, ε πιεξσκή δαπαλψλ δηαβίσζεο, ε δεκηνπξγία
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε
αλάπηπμε ηεο αγνξάο αθηλήησλ, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο ησλ ίδησλ
ησλ θνηηεηψλ, ησλ ζπγγελψλ θαη θίισλ ηνπο, θαζψο επίζεο ηα
έζνδα ηνπ δεκνζίνπ απφ ηε θνξνινγία πνπ επηβάιιεη.
Ρν παξάδεηγκα ηεο Θύπξνπ
Πηηο 29 Ηνπιίνπ ηνπ 2005 ε Θχπξνο επέηξεςε ηελ ίδξπζε ηδησηηθψλ
Ξαλεπηζηεκίσλ, ελψ ιεηηνπξγνχλ ηξία δεκφζηα παλεπηζηήκηα: (1) ην
Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ, κε έδξα ηε Ιεπθσζία, (2) ην Ρερλνινγηθφ
Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ, κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ εθαξκνζκέλε
έξεπλα θαη έδξα ηε Ιεκεζφ, θαη (3) ην Αλνηθηφ Ξαλεπηζηήκην
Θχπξνπ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε.
Κέρξη ζήκεξα έρνπλ ηδξπζεί πέληε ηδησηηθά παλεπηζηήκηα, επίζεκα
εγγεγξακκέλα ζην Κεηξψν Ξαλεπηζηεκίσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο
ηεο Θχπξνπ: (1) ην Δπξσπατθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ ζηε Ιεπθσζία,
(2) ην Ξαλεπηζηήκην Frederick πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Ιεπθσζία
θαη ηε Ιεκεζφ, (3) ην Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο, (4) ην Ξαλεπηζηήκην
Λεάπνιεο Ξάθνπ θαη (5) ην University of Central Lancashire-Cyprus
ζηε Ιάξλαθα.
Ρα θππξηαθά ηδησηηθά παλεπηζηήκηα πξνζθέξνπλ κεγάιε πνηθηιία ζε
πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ ειιεληθή
θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. πάξρνπλ δε πεξηζζφηεξα απφ 120
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δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν θαη 92
ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ελψ πνιιά απφ απηά γίλνληαη θαη κε ην
ζχζηεκα «Δθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο».
Έηζη ε Θχπξνο έγηλε εθπαηδεπηηθφο πξννξηζκφο γηα ρηιηάδεο μέλνπο
θνηηεηέο. Κφιηο ζηα δχν πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ
παλεπηζηεκίσλ, νη μέλνη θνηηεηέο απμήζεθαλ πεξίπνπ θαηά 80%.
Πήκεξα νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κέλνπλ ζηελ Θχπξν θαη νη εμ
απνζηάζεσο θνηηνχληεο ζηα παλεπηζηήκηά ηεο μεπεξλνχλ ηνπο
12.000. Απηνί απνηεινχλ πεξίπνπ ην 33% ηνπ ζπλφινπ ησλ
θνηηεηψλ ησλ θππξηαθψλ παλεπηζηεκίσλ.
Ξεξαηηέξσ, κεηψζεθε θαηά 15% ν αξηζκφο ησλ Θππξίσλ θνηηεηψλ
πνπ θνηηνχλ ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ ν αξηζκφο ησλ
Θππξίσλ πνπ θνηηνχλ ζε Θππξηαθά παλεπηζηήκηα απμήζεθε
πεξηζζφηεξν απφ 50%. Ρα νθέιε γηα ηελ Θχπξν είλαη κεγάια, φζνλ
αθνξά ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο (9.500), ηα έζνδα απφ ηα δίδαθηξα
πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 35 εθ. €, ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ησλ
θνηηεηψλ πνπ θηάλνπλ ζηα 60 εθ. € θαη ηα 125 εθ. € πνπ
εμνηθνλνκνχληαη απφ ηελ παξακνλή ησλ Θππξίσλ θνηηεηψλ ζηε
ρψξα ηνπο.
Απφ έξεπλα ε νπνία εθπνλήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ελλέα θππξηαθψλ
παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ πξνθχπηεη φηη, απηά ηα
ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζην ΑΔΞ ηεο
ρψξαο.
Ρέινο, ε αγνξά ησλ «ζπνπδψλ εμ απνζηάζεσο» παξνπζηάδεη κηα
ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ Θχπξν, θαζψο εθηηκάηαη φηη θηάλεη
πεξίπνπ ζην 1 δηο € - 4 δηο €, γηα ηα νπνία ε Θχπξνο ζα
αληαγσλίδεηαη αγγιφθσλεο ρψξεο φπσο ε Απζηξαιία, ε Πηγθαπνχξε,
ε Ηξιαλδία θηι. (ε αγνξά γηα δηεζλείο, αγγιόθωλνπο θνηηεηέο
αλώηεξεο εθπαίδεπζεο ππνινγίδεηαη όηη αλέξρεηαη γύξω ζηα 50 δηο €
θαη απμάλεηαη θαηά 5% αλά έηνο).

ΔΗΚΑΠΡΔ
ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΝΗ ΑΞΝ ΡΝΠ ΑΙΙΝΠ
ΘΑΗ ΡΝ ΑΞΝΓΔΗΘΛΝΚΔ ΔΚΞΟΑΘΡΥΠ
ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
235

ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΚΑΠ
ΞΜΗΓΑ ΚΑΠ
ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΠΚΦΔΟΝΛ!!!!

236

