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Θέσεις και Εισηγήσεις ΣΕΣΕΚ για την μετά τον COVID-19 περίοδο 
 

Εισαγωγή 
 
Οι θέσεις και εισηγήσεις του ΣΕΣΕΚ για αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης και την μετά 
τον COVID-19 περίοδο, για αειφόρο ανάπτυξη, χωρίζονται σε δύο χρονικούς ορίζοντες και 
κατηγοριοποιούνται σε Στρατηγικές / Πολιτικές, καθώς και διάφορα Χρηματοοικονομικά 
μέτρα και μέτρα βελτίωσης της Παραγωγικότητας. Όπως και σε πολλές άλλες οικονομίες, 
μικρότερες και μεγαλύτερες οι άμεσες δράσεις εστιάζονται σε οικονομική στήριξη των 
επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτούμενων με βασικούς μηχανισμούς: 
 
Άμεση οικονομική στήριξη: 

 Χορηγίες 

 Χαμηλότοκο και με ορίζοντα δανεισμό 

 Μείωση επιτοκίων σε υφιστάμενα δάνεια 

 Αναβολή πληρωμών προς το δημόσιο 
 
Μεσοπρόθεσμες / μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα: 

 Αυστηρότερη εφαρμογή του περί εταιριών νόμου, κεφ. 134, βλέπε ευθύνες 
διευθυντών, εξυγίανση οικονομικών καταστάσεων κοκ  

 Αναβάθμιση της παραγωγικότητας – ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 Εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας 

 Εφαρμογή συστημάτων για την βελτίωση της ανθεκτικότητας και ευελιξίας του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

 Στροφή στην οικονομία της γνώσης, προστιθέμενης αξίας και εξαγωγών – αειφόρος 
ανάπτυξη 

 

Γενικοί Στόχοι 
 

Αντιμετώπιση της κατάστασης για όσο το δυνατό λιγότερες αρνητικές συνέπειες: 
 

 Μέτρα στήριξης των οικονομικών δραστηριοτήτων με επίκεντρο την στήριξη της 
αγοράς εργασίας. 

 Μέτρα προσωρινής στήριξης βιώσιμων επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτούμενων με 
στοχευμένες χορηγίες από το Κράτος 

 Χορηγίες για σχέδια ανάκαμψης βιώσιμων ΜΜΕ. Αρχική αξιολόγηση με διεθνώς 
αποδεκτά κριτήρια. 

 Χορηγίες για καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη. Σχέδια χορηγιών για ομάδες νέων 
επιστημόνων με καινοτόμες ιδέες ή και σε συστάδες επιχειρήσεων με ιδέες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας για την εθνική οικονομία. 

 Αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού και γενικά αξιοποίηση της γνώσης 
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 Αυστηρή τήρηση περιοριστικών μέτρων για αποφυγή εξάπλωσης την πανδημίας και 
σταδιακή χαλάρωση με βάση εμπεριστατωμένο πρόγραμμα προτεραιοτήτων 

 Οι οργανωμένοι κλάδοι να κληθούν να υποβάλουν άμεσα και με διαφάνεια 
εισηγήσεις για στήριξη του τομέα τους 

 Εμπλοκή της Πανεπιστημιακής κοινότητας και άλλων επαγγελματικών σωμάτων για 
συνομολόγηση καινοτόμων δράσεων για την βιωσιμότητα της οικονομίας 

 

Στρατηγικά Θέματα  
 

 Εφαρμογή Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης σε όλη την Δημόσια Υπηρεσία.  Η 
σημασία της καλής διακυβέρνησης υπογραμμίζεται στην σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (ΕΕ) για την Κύπρο, με την οποία η ΕΕ καλεί τη χώρα να υιοθετήσει 
βασικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της 
διακυβέρνησης των κρατικών οργανισμών.  Τα οφέλη από την εφαρμογή Κώδικα 
Δημόσιας Διακυβέρνησης μεταξύ άλλων είναι και τα ακόλουθα: 

o Θα καθοριστούν οι κοινές αξίες και οι αρχές βάσει των οποίων θα λειτουργεί 
ο κάθε οργανισμός 

o Θα γίνεται λήψη αποφάσεων με διαφάνεια 
o Θα υπάρχει λογοδοσία στην βάση των αποτελεσμάτων 
o Θα βελτιωθεί η λειτουργία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και 

θα μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
o Θα υποβοηθήσει στην επίλυση και εσωτερικών προβλημάτων σε σχέση με το 

εργασιακό περιβάλλον και θα εφαρμοστούν διαδικασίες και πρακτικές για 
καταγγελία παρατυπιών/παραπτωμάτων, καθώς και για προστασία των 
καταγγελλόντων. 

 Δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, ο οποίος θα 
συγκεντρώνει τους πόρους όλων των εταίρων και θα τους κατευθύνει προς μία 
συντονισμένη δημοσιονομική πολιτική. 

 Επίσπευση της έλευσης του φυσικού αερίου (με την υφιστάμενη μέθοδο της 
ενδιάμεσης λύσης), καθώς θα έχει θετικές επιπτώσεις στο ανθρακικό μας 
αποτύπωμα (μείωση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων ρύπων) αλλά και στη 
μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας 

 Διαρθρωτικές αλλαγές - σε βάθος ορίζοντα - Αλλαγή νοοτροπίας 
Ξεκινώντας από την παιδεία να δημιουργηθεί μια ανανεωμένη κοινωνία με 
ορίζοντα την αειφόρο οικονομία: 

o της γνώσης 
o προστιθέμενης αξίας και όχι του εφήμερου κέρδους 
o εξωστρεφής 

 Αξιοποίηση της τεχνολογίας για: 
o Παραγωγικότητα 
o Πληροφόρηση 
o Διαφάνεια 

 Ανάγκη βελτίωσης κουλτούρας στον Δημόσιο Τομέα 
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o Ωράριο λειτουργίας 
o Μονιμότητα 
o Προνομιούχων και μη προνομιούχων 
o Αναποτελεσματική αξιολόγηση προσωπικού 
o Διαπλοκή 
o Έλλειψη διαλόγου 

 Δημιουργία ευκαιριών 
o Συνεργασιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα 
o Αξιοποίησης συνεργιών 

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τα επιβληθέντα μέτρα για την πανδημία ανέδειξαν 
επιτακτικά την ανάγκη για διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Προγραμματισμός με προτεραιότητες. Άμεση και επιτακτική υιοθέτηση των 
πολιτικών της ευρωπαϊκής επιτροπής. Ενσωμάτωση των DSIs (Digital Services 
Infrastructures – Ψηφιακές Υποδομές παροχής Υπηρεσιών) στη βάση των Βασικών 
Δομικών Στοιχείων (Building Blocks) που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Στόχος η διαφάνεια και παραγωγικότητα.  Σήμερα υπάρχει μεγάλη διασπορά 
μηχανογραφικών συστημάτων που προκαλεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία 
των Κυβερνητικών Υπηρεσιών γι’ αυτό απαιτείται η άμεση υιοθέτηση και ανάπτυξη 
των Δομικών Στοιχείων που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ηΥπογραφή, 
ηΤαυτοποίηση, ηΠαράδοση, ηΤιμολόγηση, ηΜετάφραση και ηΑρχειοθέτηση) 

 Λήψη μέτρων για βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος. 

 Σχεδιασμός διαχείρισης κινδύνων - βελτίωση της ελαστικότητας της οικονομίας. 

 Διαρθρωτικές αλλαγές στην λειτουργία της δημόσιας μηχανής: 
o Παραγωγικότητα 
o Ποιότητα 
o Κατάργηση μονιμότητας στους νεοεισερχόμενους  
o Δημιουργία μηχανισμών διαφάνειας / πληροφόρησης πολιτών για όλα τα 

φάσματα, (on line) π.χ.:  
 Δείκτες μέτρησης κυβερνητικών τμημάτων 
 Δείκτες αξιολόγησης κρατικών υπαλλήλων (παρουσίες / απουσίες 

από την εργασία) 
 Δείκτες επίδοσης της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας π.χ. 

σύστημα αξιολόγησης κρατικών λειτουργών 
 Ενέργειες πιο άμεσης εφαρμογής της δημοκρατίας με αξιοποίηση της 

τεχνολογίας 

 ηΔημοψηφίσματα 

 ηΣυζήτηση όλων των νομοσχεδίων  
 Επιδόσεις μαθητών κατά σχολείο κ.α. 

 Συνεχής ενημέρωση για την χρηματοδότηση των κομμάτων. 

 Μέτρα βελτίωσης στην λειτουργία Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας - ποιότητα, 
αντικειμενικότητα, κοκ - διεξαγωγή μελετών / ερευνών από αξιόπιστους 
οργανισμούς και πανεπιστήμια. 

 Αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα 
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Άμεσες Ενέργειες και Βραχυπρόθεσμα Μέτρα 2020 
 

 Παροχή χορηγιών και δανείων με ευνοϊκούς όρους σε ΜΜΕ και Start-ups για 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούν να υποβοηθήσουν και να 
θωρακίσουν το ΓεΣΥ π.χ. Παραγωγή Μέσων Ατομικής Προστασίας στην Κύπρο, 
Παραγωγή Test Kits και άλλου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην Κύπρο. 

 Επέκταση του Σχεδίου των Πολιτογραφήσεων και σε άλλους τομείς πέραν του 
κατασκευαστικού π.χ. την μεταποίηση σε τομείς αιχμής, προσέλκυση διεθνών 
εταιρειών για να έχουν την έδρα τους στην Κύπρο. 

 Οι Τουριστικοί Πράκτορες και οι Τουρίστες μετά την κρίση της Πανδημίας του 
Κορωνοϊού COVID-19 θα έχουν πολύ υψηλότερες απαιτήσεις για την ασφάλεια τους 
και θα πρέπει ο Τουριστικός Τομέας να λάβει συγκεκριμένα μέτρα και να 
υιοθετήσει συγκεκριμένες διαδικασίες και σχέδια έκτακτης ανάγκης για να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη των πελατών του. Επίσης για μείωση των εισερχόμενων 
κρουσμάτων θα πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στα αεροδρόμια της χώρας 
και μεταξύ άλλων να γίνεται ένα γρήγορο τεστ (10’ λεπτά) πριν την είσοδο στην 
χώρα. 

 Άμεση προώθηση σημαντικών ώριμων έργων υποδομής από τα Υπουργεία και τους 
Δήμους, όπως δρόμους και άλλα έργα ζωτικής σημασίας για στήριξη της 
οικονομικής δραστηριότητας στον Οικοδομικό Τομέα. 

 Θέσπιση νομοθεσίας για μείωση των ενοικίων κατά 50% σε επιχειρήσεις που 
αποδεδειγμένα πλήγηκαν από τον κορωνοϊό για την χρονική περίοδο που διαρκεί η 
κρίση (π.χ. ενός έτους) και παροχή ανάλογης φορολογικής ελάφρυνσης στους 
ιδιοκτήτες των ακινήτων. 

 Ιδιωτικές εταιρείες που δεν θα αποδώσουν μερίσματα στους μετόχους τους, και θα 
τα χρησιμοποιήσουν για την ρευστότητα και την βιωσιμότητας της εταιρείας τους, 
να μην αποδώσουν την φορολογία επί του 70% των κερδών των δύο προηγούμενων 
ετών 2018 και 2019. 

 Μείωση του επιτοκίου χρηματοδότησης των επιχειρήσεων των ΜΜΕ. 

 Αναστολή πληρωμής εταιρικού τέλους. 

 Μείωση διαφόρων φορολογιών για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση π.χ. κόστος 
ηλεκτρικού ρεύματος, δημόσιοι φόροι κ.α. 
 

Σχέδια Χορηγιών 
ΥΕΕΒ / Άλλοι Κρατικοί Οργανισμοί 
 

 Άμεση επαναπροκύρηξη και γρήγορη εξέταση των Σχεδίων του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας όπως: 
 

o Σχέδιο για την Ψηφιακή Αναβάθμιση ‘Digital Transformation’ π.χ. κίνητρα 
για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου 

o Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των MME του 
Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων 
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o Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας  

 Διεκδίκηση μεγαλύτερου ορίου χρηματοδοτήσεων για την 3ετία 2020-2022 κάτω 
από το μηχανισμό «ήσσονος σημασίας» - de minimis. Πρόταση να αυξηθεί στις 
€500.000 (από €300.000) όπως έγινε το 2013 για χώρες που βρίσκονταν σε 
πρόγραμμα (μνημόνιο) εξυγίανσης της οικονομίας τους. 

 Διεκδίκηση αύξησης της έντασης χρηματοδότησης κατά 10% στον κανονισμό για τις 
κρατικές ενισχύσεις. 

 Λόγω της ολοκλήρωσης του προγράμματος παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης 
ΜΜΕ, από την EBRD, υπάρχει ανάγκη συνέχισης του προγράμματος αυτού λόγω 
των αυξημένων αναγκών που έχουν οι ΜΜΕ, λόγω της κρίσης του COVID 19. 
Γίνεται εισήγηση: 

 
Α. Για συνέχιση ή δημιουργία νέου προγράμματος επιδότησης συμβουλευτικών 
υπηρεσιών οι οποίες να είναι εστιασμένες στην αντιμετώπιση της κρίσης και 
μπορούν να αφορούν: 

1. Υπηρεσίες επιχειρησιακής συνέχειας και επιχειρησιακού ρίσκου. 
2. Υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας και υγείας (προστασία από τον COVID 19). 
3. Υπηρεσίες σε θέματα αναθεώρησης στρατηγικής και επιχειρησιακού 

σχεδιασμού. 
4. Υπηρεσίες για την προώθηση πωλήσεων και εξαγωγών 
 

Β. Δημιουργία συγκεκριμένου προγράμματος επιδότησης συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις στην τουριστική και επισιτιστική βιομηχανία σε 
θέματα εκτός από τα πιο πάνω τα εξής: 

1. Υπηρεσίες ανάπτυξης σχεδίου διαχείρισης συμβάντων 
συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών απολύμανσης των χώρων των 
μονάδων. 

2. Υπηρεσίες ανάπτυξης στρατηγικού πλάνου προώθησης για επανένταξη στην 
τουριστική αλυσίδα. 

3. Υπηρεσίες για ανάπτυξη αειφόρου τουριστικού προορισμού και προώθησης 
του. 

 Δημιουργία σχεδίου ανάπτυξης του συστήματος λειτουργίας των μικρών 
επιχειρήσεων που συνήθως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή δεν πληρούν 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια για να ενταχθούν σε σχέδια όπως το Ψηφιακή 
Αναβάθμιση. Οι Σύμβουλοι θα βοηθούν στον επανασχεδιασμό του συστήματος 
λειτουργίας σε συνάρτηση τεχνολογιών χαμηλού κόστους. Το σχέδιο να 
χρηματοδοτεί το 70% της συνολικής δαπάνης η οποία να καλύπτει μεταξύ άλλων 
και τις υπηρεσίες του συμβούλου. Μέγιστο όριο επιλέξιμων δαπανών €10.000. 

 Σχέδιο προσέλκυσης έμπειρου επιστημονικού προσωπικού στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής όπως - Τεχνικής Νοημοσύνης, Ανάλυσης 
Δεδομένων (Data Analytics), Ψηφιακής Αναβάθμισης, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, κ.α.. 
Το κράτος να καλύψει ένα σημαντικό μέρος για τα πρώτα δύο χρόνια με υποχρέωση 
να διατηρήσει το προσωπικό για τα επόμενα δύο χρόνια η επιχείρηση. 
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 Προκήρυξη του σχεδίου για τις συστάδες επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις στην 
προσπάθεια να μειώσουν κόστη θα πρέπει να συνεργαστούν με όμοιες ή άλλες 
επιχειρήσεις με ένα κοινό σκοπό την προσφορά γκάμας υπηρεσιών που 
διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν από μόνες τους. Παραδείγματα 
από τους Τομείς του Τουρισμού (Ιατρικός Τουρισμός – Medical Tourism Clusters). 

 
Σχέδια / Προγράμματα ΑΝΑΔ 
 

 Στελέχωση επιχειρήσεων. Να δοθεί έμφαση στα σχέδια της ΑνΑΔ για ‘Στελέχωση 
των Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης’, Κατάρτιση 
Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις και άλλους Οργανισμούς’ κ.ά.. Να 
αξιοποιηθεί το ΣΕΠ – να δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις που εργοδοτών άτομα 
για εφαρμογή του ΣΕΠ 

 Κατάρτιση. Σχετικά με την εκπαίδευση, να επιτρέπεται η επιδότηση προγραμμάτων 
από την ΑνΑΔ, και για τις επιχειρήσεις που είναι σε αναστολή και δεν 
καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις. 

 Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης. Λόγω της ξαφνικής διακοπής των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, πολλές επιχειρήσεις δεν θα έχουν την ευχέρεια 
να πληρώσουν τιμολόγια που εκδόθηκαν πριν το lockdown. Ο κίνδυνος είναι να 
χάσουν τα ΚΕΚ / Σύμβουλοι / Εκπαιδευτές την αμοιβή τους όταν η περίοδος των 9 
μηνών για  υποβολή της Αίτησης Καταβολή Χορηγήματος θα εκπνέει. Εισήγηση, να 
αλλάξει προσωρινά ο κανονισμός όπως η επιχείρηση να πληρώνει το κόστος 
εκπαίδευσης. Να δημιουργηθεί έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης που να 
εξουσιοδοτεί την καταβολή χορηγήματος απευθείας στο ΚΕΚ / Σύμβουλο / 
Εκπαιδευτή και σε περίπτωση που είναι μικρότερο της αξίας του τιμολογίου να 
επιβαρύνει τον εκδότη. 

 Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων. Να προχωρήσει άμεσα στην δημιουργία 
πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαχείρισης των προγραμμάτων της για βελτίωση του 
χρόνου ανταπόκρισης και της παραγωγικότητας. Γρήγορη εξέταση των αιτήσεων, 
αποφυγή διπλοεγγραφής των πληροφοριών, δημιουργία εκθέσεων από 
επιχειρήσεις και εκπαιδευτές / ΚΕΚ. 

 Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management) 
Υποστήριξη των επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού 
συστήματος διαχείρισης γνώσης εντός του οργανισμού, σύμφωνα με τις διεθνής 
πρακτικές. 

 

Μεσοπρόθεσμα Μέτρα – 2021 
 

 Ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και της ευελιξίας των επιχειρήσεων. Το κράτος να 
δημιουργήσει πολιτική και πρότυπα ανθεκτικότητας και ευελιξίας επιχειρήσεων. Οι 
επιχειρήσεις να ικανοποιούν αυτούς τους δείκτες ανθεκτικότητας και ευελιξίας 
έχοντας μειωμένο κίνδυνο έκθεσης σε οικονομικούς κινδύνους, ευέλικτα και 
παραγωγικά συστήματα λειτουργίας. Η ανάγκη αυτής της πολιτικής είναι οι 
συχνότερες αναταράξεις της παγκόσμιας οικονομίας (μικρότεροι κύκλοι κρίσης π.χ. 
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από 12 χρόνια, σε 7 χρόνια και στην συνέχεια αναμένονται κάθε 5 χρόνια σύμφωνα 
με διεθνή οικονομικά στοιχεία και εκτιμήσεις των ειδικών).  

o Οι επιχειρήσεις που θα ικανοποιούν σχετικούς δείκτες θα βραβεύονται και 
θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε σχέδια επιχορήγησης της 
καινοτομίας που θα εφαρμόζουν για ανάπτυξη. 

 Διαχείριση των «μαύρων τρυπών» της οικονομίας. Το κράτος να εκπονήσει μελέτη 
για τον εντοπισμό των μεγαλύτερων πηγών απώλειας / αρνητικών δεικτών 
παραγωγικότητας και να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα και οι στρατηγικές 
αποτελεσματικής διαχείρισης τους με πλάνο τη σταδιακή υλοποίηση τους 
(βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα). Να υπάρχει 
πλήρης διαφάνεια και χωρίς κίνδυνο ανατροπής του σχεδίου από άλλες 
κυβερνήσεις.  Είναι μεγάλη επένδυση για την Κύπρο η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης 
και της αίσθησης της δίκαιης μεταχείρισης / δικαιοσύνης η οποία θα επηρεάσει 
θετικά τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την παρακίνηση του ανθρώπινου 
δυναμικού τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.  

 Προώθηση Ανάπτυξης της Καινοτομίας. Ανάπτυξη σχεδίων συνεργασίας Ιδιωτικού 
Τομέα και Ερευνητικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων για ανάπτυξη της 
Καινοτομίας και Συστημάτων Λειτουργίας Υψηλής Απόδοσης σε ΜΜΕ. 
Συμπλήρωση της έντασης της χρηματοδότησης (από 70% σε 100%) από κρατικούς 
πόρους σε ΜΜΕ των οποίων έργα Έρευνας & Καινοτομίας εγκρίθηκαν και θα 
χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 

 Ενημέρωση οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων κοκ και ξεκάθαρη εικόνα ανά 
πάσα στιγμή για την συμμόρφωση των επιχειρήσεων. 

 Να δοθεί στην δημοσιότητα η εικόνα με τις εκκρεμότητες του ιδιωτικού τομέα προς 
το κράτος. 

 Να δοθεί στην δημοσιότητα η εικόνα με τις εκκρεμότητες / καθυστερήσεις από 
μέρους του κράτους προς τους πολίτες και τον ιδιωτικό τομέα. 

 Σύνδεση βάσεων δεδομένων για αυτόματη έκδοση / έλεγχο κατάσταση επιχείρησης 
χωρίς ταλαιπωρίες 

 
Ανάπτυξη της Δυνατότητας Υλοποίησης των Μέτρων από το Κράτος 
Η συνεργασία του Κράτους με οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα που λειτουργούν μέσα 
από αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα είναι αναγκαία για ταχύτερη μελέτη και 
αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων καθώς υπάρχει επαρκής 
τεχνογνωσία, τεχνολογικές υποδομές και ταχύτερο σύστημα λήψης αποφάσεων και 
συντονισμού. 
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