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ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. Δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος που θα δίνει τη δυνατότητα
της γνώσης του επενδυτικού περιβάλλοντος.
2. Μείωση της υφιστάμενης γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, απλοποίηση αδειοδοτήσεων για επιχειρηματικότητα με διαδικασίες fast-track και με διαφάνεια, που
δεν θίγουν το Δημόσιο συμφέρον.
3. Ενεργός ρόλος κρατικής τράπεζας ώστε να χορηγεί, υπό όρους, δάνεια που θα δίνουν ανάσα σε επιχειρήσεις και θα μπορούν να βρίσκονται αρωγοί σε νέες καινοτόμες ιδέες.
4. Προσέλκυση επενδυτών (ξένων και εγχώριων) με παροχή κινήτρων ρεαλιστικών και
εφαρμόσιμων, χωρίς να ξεπουλιέται η Δημόσια περιουσία.
5. Αύξηση των εξαγωγών.
6. Αυτοδιαχείριση προβληματικών επιχειρήσεων, κυρίως από τους ίδιους τους εργαζόμενους ή από τις τοπικές κοινωνίες, κάνοντάς τους συμμέτοχους στην ίδια την επιχείρηση.
7. Άμεση ανακήρυξη και οριοθέτηση της ΑΟΖ.
8. Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον.
9. Τόνωση ενεργού ζήτησης μέσω μέτρων που θα αυξήσουν την αγοραστική δύναμη
των νοικοκυριών (που σήμερα πηγαίνουν σε χαράτσια και φόρους) και θα δώσουν
τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.
10. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, όπως ο ήλιος, η γεωπολιτική της θέση, οι άριστες κλιματολογικές συνθήκες, η ενίσχυση και-νοτόμων μορφών αγροτικής παραγωγής, η δημιουργία εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως
εκκλησιαστικός, οικολογικός, ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων κλπ.
11. Δημιουργία σαφούς πλαισίου κανόνων στην αγορά.
12. Προστασία του καταναλωτή και του επιτηδευματία μέσα από την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
13. Ενίσχυση των κρατικών υπηρεσιών που ασχολούνται με την αγορά, προκειμένου οι
έλεγχοι να είναι εντατικοί και να επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες.
14. Σωστή και πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών, για να μπορούν εύκολα να επιλέγουν προς το συμφέρον τους.
15. Υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα, ώστε
να υπάρχει απόλυτη ταυτοποίηση του προϊόντος από το χωράφι μέχρι το καλάθι
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της νοικοκυράς, για την αποφυγή ελληνοποιήσεων και την προστασία του Έλληνα
παραγωγού και καταναλωτή.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Οργάνωση και αξιοποίηση του άρτιου στελεχιακού δυναμικού της χώρας με σκοπό
τη μέγιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που ήδη υπάρχει.
2. Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος μετατρέποντας τη χώρα μας σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο για τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια.
3. Σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την έρευνα και την παραγωγή.
4. Δημιουργία υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας προϊόντων κατά τη φάση της μεταποίησης.
5. Επένδυση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.
6. Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη
βιομηχανική/οικονομική/θεματική περιοχή και σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, συνδεδεμένων σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις
και ανταλλαγή πληροφορίας, γνώσης, καλών πρακτικών, με κοινούς προμηθευτές
ή/και πελάτες, με από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και
υπηρεσιών και υπαρκτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο.
7. Θέσπιση αυστηρών ελέγχων σε όλες τις φάσεις παραγωγής για την εξασφάλιση
υψηλού καθεστώτος αξιοπιστίας και υψηλού επιπέδου ποιοτικών χαρακτηριστικών.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
1. Αυστηρός έλεγχος ανάθεσης μελετών και ορθής εκτέλεσης των έργων.
2. Σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Υποδομών.
3. Αναβάθμιση του ΟΣΕ, ώστε ολόκληρη η ελληνική επικράτεια και όχι μόνο ο κεντρικός άξονας Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας να καλυφθεί με ασφα-λείς,
σύγχρονες, φθηνές και γρήγορες σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.
4. Αξιοποίηση των υποδομών του ΟΣΕ, με έμφαση στο τηλεπικοινωνιακό του δίκτυο
οπτικής ίνας.
5. Εθνικός αερομεταφορέας δημόσιου χαρακτήρα για παραμεθόριες νησιωτικές και
μη περιοχές, καθώς και για περιοχές με έντονο ομογενειακό ενδιαφέρον.
6. Αξιοποίηση δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς, όπως τραμ και
μετρό, φιλικών προς το περιβάλλον.
7. Δημόσιου χαρακτήρα τηλεπικοινωνίες με στρατηγικά χαρακτηριστικά.
8. Έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της χώρας, για
την ταχεία προώθηση των νέων τεχνολογιών και τη συγκρότηση κλάδων νέας τεχνολογίας.

Κυβερνητικό Πρόγραμμα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013
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