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Αριθµός ατόµων που 
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1.2
Απλούστερο φορολογικό περιβάλλον & σύγχρονο ασφαλιστικό και ανταποδοτικότερο 

σύστηµα
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2.3

Τοµέας Οικονοµίας – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: ∆ιαµόρφωση Εθνικής Αναπτυξιακής 

Στρατηγικής 5ετίας µε τη δηµιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνιστικού 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µε σταθερή χαµηλή φορολογία εισοδήµατος και 

ασφαλιστικών εισφορών, ενίσχυση ρευστότητας στην αγορά, ανεµπόδιστη προσφυγή 

στη δικαιοσύνη, ταχύτερη έκδοση δικαστικών αποφάσεων, εφαρµογή ψηφιακής 

τεχνολογίας & αξιολόγησης απόδοσης δηµόσιας διοίκησης, ενίσχυση δοµών 

εσωτερικής ασφάλειας λόγω επιδείνωσης διεθνών συνθηκών (πχ τροµοκρατία, 

προσφυγικό κύµα κλπ) περιορισµός πολυνοµίας και άρση ρυθµιστικών 

επιχειρηµατικών περιορισµών
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6.3 Κωδικοποίηση-απλοποίηση εργατικού νόµου 36

7.5

Πρόταση-Μεταρρύθµιση: Νέο ασφαλιστικό σύστηµα σε προβλέψιµο περιβάλλον. Τρείς 

Πυλώνες: Α) Βασική υποχρεωτική σύνταξη για όλους µε σταθερές εισφορές από 

εργοδότες και εργαζόµενους Β) Επαγγελµατικά ταµεία (προαιρετικά) Γ) Ιδιωτική 

Ασφάλιση (προαιρετικά)

36

4.4 Σταθεροποίηση φορολογικού πλαισίου 35

5.1
Ενίσχυση συµπληρωµατικού ρόλου µεταξύ δηµόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης υγείας-

οικονοµικά κίνητρα για την ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης
35

5.3 Σταθερότητα του νοµοθετικού πλαισίου στο πλαίσιο της ασφάλισης υγείας 34

7.1 Μείωση εισφορών εργαζοµένων και εργοδοτών 34
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Σταθερότητα σηµαίνει αξιοπιστία κι έτσι εµπνέεται η εµπιστοσύνη προς τη χώρα και 

την οικονοµία της για τους επενδυτές
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9.2

Yποχρέωση της απορροφώσας να προκαλέσει διαπραγµατεύσεις µε το 

αντιπροσωπευτικό σωµατείο για ενιαία ΣΣΕ και κανονισµό εντός 3 ετών από τη 

συγχώνευση

33

1.4 Συστηµατική σύνδεση εκπαίδευσης (όλων των βαθµίδων) µε την αγορά εργασίας 32

2.1

Τοµέας Τεχνολογίας: ∆ιαµόρφωση Εθνικής στρατηγικής (Εθνικές δαπάνες για έρευνα 

και ανάπτυξη) για την αντιµετώπιση προκλήσεων του µέλλοντος σχετικά µε την 4η 

βιοµηχανική επανάσταση πχ την ψηφιακή τεχνολογία, αυτοµατισµοί, δηµιουργία 

κοιτίδων έρευνας και τεχνολογικών εφαρµογών κλπ.

32

4.2

Επικαιροποίηση θεσµικού πλαισίου: 1) Άρση και  τροποποίηση ελάχιστου αριθµού 100 

µελών 2) Ενσωµάτωση των προσφάτων κοινοτικών οδηγιών(2341/16) 3) ∆ικαίωµα 

ελεύθερης διαχείρισης εισφοράς 

32

4.5 ∆υνατότητα στον ιδιωτικό τοµέα σύστασης και λειτουργίας διαχείρισης ΤΕΑ 31

8.1
Ενίσχυση προγραµµάτων επαγγελµατικής  κατάρτισης µε αξιόπιστη πιστοποίηση 

προσόντων και δεξιοτήτων
31

1.5
Συστηµατικά προγράµµατα upskilling & reskilling για να µπορούν να παράξουν µε 

301.5
Συστηµατικά προγράµµατα upskilling & reskilling για να µπορούν να παράξουν µε 

βοηθό την τεχνολογία και να µην περιθωριοποιηθούν από απλή αντικαταστάσή τους
30



2.2

Τοµέας Επενδύσεων – Υποδοµών: ∆ιαµόρφωση φιλικού προς την επιχειρηµατικότητα 

περιβάλλοντος  µε επαναπροσδιορισµό διαθέσιµων πόρων σε οικονοµικές και 

κοινωνικές υποδοµές µε έµφαση και αξιοποίηση νέων υποδοµών (πχ οδικό δίκτυο, 

στήριξη ΒΙΟΠεριοχών, ΕΣΠΑ, σύγκλιση απαιτήσεων εξειδικεύσεων θέσεων εργασίας και 

προσόντων εργαζοµένων κλπ), επίσπευση διαδικασιών εξωδικαστικών διευθετήσεων 

τραπεζικών δανείων, αξιοποίηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος χώρας (πχ τοµέας 

Τουρισµού)

30

9.4
Η βελτίωση οικονοµικού κλίµατος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επενδυτικής 

διάθεσης. Ανάγκη βελτίωσης οικονοµικού κλίµατος
30

6.4 Αναγνώριση/αξιοποίηση νέων µορφών εργασίας (πχ τηλεργασία) 29

7.3
Σύστηµα κινήτρων και επιβράβευσης (πχ συνεπείς επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, 

απασχόληση νέων επιστηµόνων)
29

9.5
Βελτίωση της κουλτούρας διαλόγου σε επίπεδο επιχείρησης µε τους εκπροσώπους 

εργαζοµένων ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις εν τη γενέσει τους
29

3.3 Προαιρετική ασφάλιση σε επαγγελµατικά ταµεία 28

4.3
Ευκαιρία ανάπτυξης η διασυνοριακή δραστηριότητα (µεταφορά συντάξεων, 

κεφαλαίων από και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
27

7.2 Βελτίωση ανταγωνιστικότητας και αύξηση απασχόλησης 27

8.2
Υλοποίηση δράσεων διαρθρωτικής προσαρµογής προσωπικού στο πλαίσιο του 

ψηφιακού µετασχηµατισµού των επιχειρήσεων
26

3.1 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών 253.1 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών 25

1.6
∆ηµιουργία partnerships µε όλους τους εµπλεκόµενους για τη διαµόρφωση δηµόσιας 

πολιτικής για το µέλλον της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων
23

9.3
Εξορθολογισµός συναλλακτικού κόστους - µείωση παραγόντων που αυξάνουν το µη 

λειτουργικό κόστος
23

9.1 Μείωση συναλλακτικού κόστους (µη παραγωγικού κόστους) 20

7.4 ∆ιαφορά ασφαλιστικού συστήµατος και κοινωνικής βοήθειας 19

3.2
Εισαγωγή κεφαλοποιητικών στοιχείων συµπληρωµατικά µε το διανεµητικό σύστηµα 

(εξέταση συστήµατος νοητής κεφαλαιοποίησης)
18

6.2 Ενδυνάµωση κοινωνικών εταίρων µε σκοπό την αναζήτηση συναίνεσης µεταξύ τους 16

1.3
Ανάληψη του εργοδοτικού κόστους –στο µεγαλύτερο µέρος του- από το κράτος και 

µεγαλύτερο δίχτυ προστασίας ανέργων
15

4.1 2ος Πυλώνας: Επαγγελµατική Ασφάλιση (ΤΕΑ) 10

* 50 άτοµα έστειλαν τις επιλογές τους από σύνολο 80 συµµετεχόντων στην εκδήλωση


