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Εισαγωγικό σηµείωµα 

 

Αγαπητές/Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
 
Τα «Σηµεία Αλήθειας» αποτελούν µια δοµηµένη κωδικοποίηση του πολιτικού λόγου 
της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία συνεχώς θα επικαιροποιείται και θα εµπλουτίζεται.  
 
Σκοπός µας δεν είναι άλλος από τη συνεκτική ανάδειξη και την αποτελεσµατική 
προώθηση της πολιτικής µας αλήθειας. Οι πολίτες δικαιούνται και απαιτούν µε τον 
πλέον διαυγή και συνεπή τρόπο, απαντήσεις που θα µετουσιώνουν τη «Συµφωνία 
Αλήθειας» σε µια αξιόπιστη και δυνατή σχέση εµπιστοσύνης. 
 
Στη Γραµµατεία Στρατηγικού Σχεδιασµού & Επικοινωνίας όχι µόνο αποδεχόµαστε, 
αλλά επιζητούµε τις  δικές σας παρατηρήσεις, προτάσεις και ιδέες. Είµαστε στη 
διάθεσή σας, για καθετί που µπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια της Νέας 
Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την εθνική αναγέννηση. 
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1. Η Διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 
	

Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέβηκε στην εξουσία υποσχέθηκε στους πολίτες τρία πράγµατα: 

v Ότι θα βάλει τέλος στη λιτότητα και θα σκίσει τα Μνηµόνια.  
Αποτέλεσµα: Στο αχρείαστο τρίτο Μνηµόνιο του 2015, το οποίο εκβιαστικά 
επέβαλε, προσέθεσε ένα ακόµα µε µέτρα 5,1 δισ. ευρώ για τους πολίτες.  

v Ότι θα ανακτήσει την εθνική κυριαρχία και θα υψώσει ανάστηµα στους ξένους. 
Αποτέλεσµα: Επέκτεινε την επιτροπεία της χώρας για τουλάχιστον άλλα τρία 
χρόνια µε το τέταρτο Μνηµόνιο.  

v Ότι «θα τελειώσει µε το παλιό και τη διαπλοκή».  
Αποτέλεσµα: Αποδεικνύεται πιο παλιό κι από το πιο παλιό: 
§ Δηµιουργεί ένα κοµµατικό στρατό και χτίζει ένα νέο πελατειακό Κράτος, 
ενάντια στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ενάντια στις αποφάσεις των 
Ανωτάτων Δικαστηρίων.  

§ Διορίζει συµβασιούχους στο Δηµόσιο και τους µονιµοποιεί αυθαίρετα. 
§ Έχει καταστήσει το Σύνταγµα της χώρας «κουρελόχαρτο». 
§ Ποδηγετεί, αγνοεί και απειλεί τις Ανεξάρτητες Αρχές.  
§ Υποβαθµίζει το ίδιο το Κοινοβούλιο.  
§ Χτίζει µεθοδικά ένα σύστηµα µέσα από συναλλαγές και µέσα από 
εκβιασµούς.  

Ο συνολικός απολογισµός είναι θλιβερός. Δεν υπάρχει κοινωνική οµάδα που να είναι 
σήµερα σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν το 2014: 

v Η πρώτη αξιολόγηση έκλεισε µε ένα χρόνο καθυστέρηση. Το αντίτιµο για αυτήν 
την καθυστέρηση ήταν:  
§ Το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, µε τις τεράστιες ανεπάρκειές του, και το 
οποίο τώρα ξηλώνεται στην πορεία του.  

§ Το Υπερταµείο δηµόσιας περιουσίας στο οποίο εκχωρήσαµε το σύνολο της 
περιουσίας µας για 99 χρόνια.  

v Η δεύτερη αξιολόγηση έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2016. 
Με την ολοκλήρωσή της το Μάιο του 2017 πρόκυψε ένα ακόµα Μνηµόνιο, το 
τέταρτο, µε µέτρα ύψους 5,1 δισ. για τους πολίτες και χωρίς να προβλέπεται 
καµία πρόσθετη χρηµατοδότηση.  
 

Το τέταρτο Μνηµόνιο 
 
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έρχεται το δήθεν «τέλος των Μνηµονίων» χάρη σε µια 
«καθαρή έξοδο» που θα βγάλει τη χώρα σε ένα περιβάλλον «µετα-λιτότητας». Η 
αλήθεια που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει βρίσκεται στο επίσηµο κείµενο του 
Τετάρτου Μνηµονίου. Σύµφωνα µε αυτό: 
 
v Σε λίγους µήνες, κάθε συνταξιούχος θα χάσει έως και δύο  συντάξεις. Σε σαφώς 
χειρότερη θέση θα έρθουν 500.000 συνταξιούχοι του Δηµοσίου, που θα 
χτυπηθούν τριπλά από το συνδυασµό της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, 
της κατάργησης του ΕΚΑΣ και της µείωσης του αφορολόγητου.  
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v Το αφορολόγητο για αγρότες, µισθωτούς και συνταξιούχους που ήταν το 2014 
9.545 ευρώ, τώρα µειώνεται σε 5.680 ευρώ. Αυτό σηµαίνει, µε απλά λόγια, ότι, 
για πρώτη φορά, δηλαδή επί κυβέρνησης Τσίπρα, θα πληρώσουν φόρο 
συµπολίτες που καλούνται να τα βγάλουν πέρα µε 500 ευρώ το µήνα. Αυτή είναι 
η δήθεν ευαισθησία της Αριστεράς για τους πιο αδύναµους.  

v Αυτοί που θα καταργούσαν τον ΕΝΦΙΑ τον αυξάνουν ακόµα και στις φτωχότερες 
γειτονιές. Ένα εκατοµµύριο νοικοκυριά ήδη πληρώνουν περισσότερα.  

v Η δηµόσια περιουσία µπαίνει ενέχυρο για 25 δις ευρώ, µέσω του Υπερταµείου -το 
οποίο να θυµίσουµε- συγκροτήθηκε και πάλι µε  υπογραφή Τσίπρα-Καµµένου. Η 
κυβερνητική προπαγάνδα λέει πως το άρθρο 109 είναι απλή επαναδιατύπωση 
προηγούµενης ρύθµισης. Όµως η Σύνοδος Κορυφής για το ευρώ του Ιουλίου 
2015, όσο και ο ν.4336 συνδέουν ξεκάθαρα τη δέσµευση αυτή µε 
την  ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.  

v Οι άνθρωποι που το 2014 αποκαλούσαν «αιµατοβαµµένα» τα πλεονάσµατα 3% 
έως 4,5% για τρία χρόνια, τώρα αλυσοδένουν τη χώρα µε πλεονάσµατα από  
3,5% έως 5,2% για 5 χρόνια. 
 

Αυτή, λοιπόν, είναι η αλήθεια: 
 
v Ένας Πρωθυπουργός που θα έσκιζε το 2ο Μνηµόνιο και µέσα σε τρία χρόνια 
έφερε δύο Μνηµόνια πολύ βαρύτερα.  

v Ένας Υπουργός Οικονοµικών που θα υπέβαλε την παραίτησή του για το 
αφορολόγητο, αλλά µένει στην καρέκλα του και θα είναι αυτός που θα το 
µειώσει.  

 
 

Πηγές:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στη συνεδρίαση 
της Πολιτικής Επιτροπής του Κόµµατος (25/01/17): http://bit.ly/2ktzWfj  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη  στον Σύνδεσµο 
Βιοµηχανιών και Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Συσκευών (07/03/17): 
http://bit.ly/2mZzbgw  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στη συζήτηση 
του Πολυνοµοσχεδίου για το τέταρτο Μνηµόνιο (18/05/17): http://bit.ly/2qE8IXx  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη 
Βουλή στη συζήτηση για το Πολυνοµοσχέδιο (15/01/18): http://bit.ly/2DAfaWk  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στη 2η Διεθνή 
Συνάντηση των Αθηνών για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (09/03/18): 
http://bit.ly/2Ilm5oi  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη 
Βουλή για το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019 – 2022 
(14/06/18): https://bit.ly/2ybIhA1  
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2. Ο Νέος Πατριωτισµός της Αλήθειας 
 

Ο ιδρυτής της παράταξής µας, Κωνσταντίνος Καραµανλής έλεγε ότι «Εκεί που δεν 
υπάρχει ηγεσία που έχει το θάρρος να λέει την αλήθεια και λαός που έχει το θάρρος 
να την ακούει, η Δηµοκρατία δεν λειτουργεί».  

Για να λειτουργήσει και πάλι η Δηµοκρατία χρειάζεται θάρρος. Θάρρος και ευθύνη 
να αντιµετωπίσουµε το λαό, όχι ως υποχείριο επιτήδειων λαϊκιστών, αλλά ως 
υπεύθυνο συνοµιλητή, ως συµµέτοχο σε ένα σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης. Αυτό 
επιτάσσει η κρισιµότητα των στιγµών που ζούµε, αυτό επιτάσσει η κοινωνία. Αυτό 
δεσµευόµαστε ενώπιον του ελληνικού λαού να κάνουµε πράξη. Για να αφήσουµε 
οριστικά πίσω µας την κρίση πρέπει να  εµπνεύσουµε στους Έλληνες ένα νέο 
πατριωτισµό. 

Ο νέος πατριωτισµός είναι ο πατριωτισµός της αλήθειας και της ευθύνης. Είναι ο 
πατριωτισµός εκείνος ο οποίος βρίσκεται απέναντι στους πατριδοκάπηλους, στους 
λαϊκιστές και στους υποστηρικτές του ανέξοδου εθνικισµού.  

Η Νέα Δηµοκρατία είναι η µεγάλη Παράταξη της εθνικής ευθύνης. Είναι ταυτόχρονα 
και η µεγάλη Παράταξη των ανοιχτών οριζόντων:  

v Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ήταν αυτός που έβαλε την Ελλάδα στην Ενωµένη 
Ευρώπη και το έκανε µία εποχή όπου η ελληνική κοινή γνώµη δεν είχε πειστεί 
ακόµα για την τεράστια γεωπολιτική, αλλά και οικονοµική σηµασία της ένταξης 
της Ελλάδας, ως το τότε 10ο µέλος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. 
Και αυτή η επιλογή του Κωνσταντίνου Καραµανλή, περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη απόφαση της Μεταπολίτευσης, στιγµάτισε την πορεία της 
χώρας µας.  
 

v Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έδωσε τη δική του διάσταση στο πώς ο ίδιος 
αντιλαµβανόταν τον πατριωτισµό. Υπέγραψε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η οποία 
άνοιξε το δρόµο για την είσοδο της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ. Ήταν και αυτός 
όµως ο οποίος µε τη σειρά του, πηγαίνοντας κόντρα στα ρεύµατα της κοινής 
γνώµης, δούλεψε µε θάρρος για την ελληνοτουρκική προσέγγιση και για την 
ανάγκη να υπάρχει ένα δίαυλος επικοινωνίας και γιατί όχι και φιλίας µε την 
γείτονα χώρα.  

 
v Ο Κώστας Καραµανλής ήταν αυτός που µε θάρρος στο Βουκουρέστι οριοθέτησε 
την εθνική γραµµή της χώρας στο ζήτηµα της ονοµασίας των Σκοπίων.  

Η συζήτηση, λοιπόν, για το νέο πατριωτισµό είναι κατ’ εξοχήν µία συζήτηση η οποία 
βρίσκει πρόσφορο έδαφος µέσα στον ιδεολογικό χώρο της Νέας Δηµοκρατίας. Ο νέος 
πατριωτισµός της αλήθειας θα βρεθεί απέναντι στις πολιτικές του θυµού και της 
οργής.  Με θετικό λόγο.   

Το διακύβευµα υπερβαίνει τον καθένα από εµάς ατοµικά και το ζητούµενο είναι να 
µη µας υπερβεί και συλλογικά: 
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v Επιβάλλεται πολιτική αλλαγή το ταχύτερο δυνατό, προκειµένου η χώρα να 
περάσει σε ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό µοντέλο, σε ένα νέο πολιτικό 
πρότυπο, σε µια «πολιτική του Μετα-Λαϊκισµού».  

 
v Δεν αρκεί να βασιστούµε αυτάρεσκα στην ιδεολογική ανωτερότητα των ιδεών 

µας.  Πρέπει να διαβάσουµε το «πνεύµα» πίσω από το «γράµµα» της λαϊκιστικής 
ψήφου, χωρίς να γίνουµε οι ίδιοι λαϊκιστές.  Πρέπει να διδαχτούµε από τη µαζική 
απόρριψη των πολιτικών, οικονοµικών, µιντιακών και ακαδηµαϊκών ελίτ.   

 
v Πρέπει να ξαναχτίσουµε τη χώρα σε γερά θεµέλια µέσα σε ένα κόσµο που 
αλλάζει µε ιλιγγιώδη ταχύτητα. Για να το πετύχουµε αυτό χρειάζεται µια γενναία 
και δηµιουργική ρήξη µε το παρελθόν µας.   

 
v Πρέπει να  απευθυνθούµε στον «ξεχασµένο άνθρωπο»:  

 
§ Στην µέση ελληνική οικογένεια που, µακριά από ιδεολογικές κορώνες, βλέπει 
κάθε µέρα το µέλλον της πιο ζοφερό.  

§ Στους χαµένους της παγκοσµιοποίησης. Στους ακραία φτωχούς, που είναι 
κατά βάση νέοι και ακουµπούν το 15% της ελληνικής κοινωνίας.   

§ Σε όσους αισθάνονται ότι η Ελλάδα δεν τους δίνει προοπτική και επιλέγουν τη 
φυγή.   

§ Στις εργατικές συνοικίες της χώρας και να τους πείσουµε για το «τι πρέπει να 
γίνει» και το πως αυτό περιλαµβάνει και σέβεται την προοπτική των ίδιων και 
των οικογενειών τους.   

Όλα αυτά θα πρέπει να τα πράξουµε µέσα από µια συµφωνία αλήθειας και 
ταυτόχρονα εµπεριστατωµένης ελπίδας. Αλήθειας και ελπίδας µαζί, διότι ο κόσµος 
βίωσε την ελπίδα βασισµένη στην εξαπάτηση και τον λαϊκισµό.  Και εύλογα την 
αµφισβητεί. 

 

Πηγές:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην παρουσίαση 
του βιβλίου του κ. Γ. Παγουλάτου µε τίτλο: «Το νησί που φεύγει, 121+1 κείµενα 
για την κρίση» (21/11/16):  http://bit.ly/2fLpdxD  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στη συνεδρίαση 
της Πολιτικής Επιτροπής του Κόµµατος (25/01/17): http://bit.ly/2ktzWfj  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο 7ο 
Προσυνέδριο του Κόµµατος στη Θεσσαλονίκη (02/12/17): http://bit.ly/2AWBzOI  
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3. Ο Στρατηγικός Στόχος µας 
 

Είµαστε η παράταξη του εθνικού καθήκοντος 

Η παράταξή µας δεν φοβήθηκε ποτέ να σταθεί µε ευθύνη απέναντι στην Ιστορία. 
Εµείς βάλαµε τη χώρα στην τότε Ε.Ο.Κ. το 1981. Εµείς την κρατήσαµε στην 
Ευρωζώνη το 2012. Και όταν, πριν ενάµιση χρόνο, το καλοκαίρι του 2015, ο κ. 
Τσίπρας πήγε να τη ρίξει στα βράχια, εµείς κάναµε και πάλι το εθνικό καθήκον µας.  

Οι δύο πυλώνες της πολιτικής θεωρίας του Κωνσταντίνου Καραµανλή  
 
Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ίδρυσε τη Νέα Δηµοκρατία το 1974, µετά την 
κατάρρευση της στρατιωτικής χούντας και βάσισε την πολιτική του θεωρία σε δύο 
πυλώνες.  
 
v Πρώτον, στη δέσµευση για ανιδιοτελή πολιτικό ρεαλισµό. 
v Δεύτερον, στη δέσµευση ότι η Ελλάδα θα παραµείνει στο κέντρο του 
εγχειρήµατος της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

 
Η σηµερινή κατάσταση στην Ευρώπη 
 
Την τελευταία περίοδο η Ευρώπη έχει δεχθεί το ωστικό κύµα µεγάλων κρίσεων:  
 
v Τη θεσµική του 2005 µε την αποτυχία του σχεδίου για «Σύνταγµα της Ευρώπης».  
v Την οικονοµική του 2010, µε την κρίση του ευρώ. 
v Την πολιτικο - κοινωνική του 2015, µε την έκρηξη του προσφυγικού – 

µεταναστευτικού.  
v Την έκρηξη της τροµοκρατίας µε τις επιθέσεις µίσους σε Ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες. 

 
Η Ευρώπη σήµερα  αντιµετωπίζει κινδύνους, διλήµµατα και προκλήσεις: 

 
v Το Brexit και το κύµα της πολιτικής της «µετά-αλήθειας» στην Ευρωπαϊκή 
ήπειρο έχουν κάνει απόλυτα σαφές ότι υπάρχει µια βαθιά αποσύνδεση µεταξύ των 
πολιτών των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών και 
Ευρωπαϊκών ελίτ.  

v Τα παραδοσιακά κόµµατα απειλούνται από δυνάµεις που προέρχονται από τα 
άκρα του πολιτικού φάσµατος.  

v Η οικονοµική ανισότητα και οι δυνάµεις της παγκοσµιοποίησης και της 
τεχνολογικής ανάπτυξης δηµιουργούν µια αίσθηση έντονης δυσκολίας σε αυτούς 
που νοιώθουν αποµονωµένοι και ξεχασµένοι.  

v Η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα που εξέλεξε στην εξουσία ένα πραγµατικά 
λαϊκίστικο κίνηµα που κέρδισε δύο εθνικές εκλογές µε µια πολιτική πλατφόρµα 
ψεµάτων και ανέφικτων υποσχέσεων.  
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Χρειαζόµαστε περισσότερη Ευρώπη 

Το αβίαστο συµπέρασµα είναι ότι χρειαζόµαστε «περισσότερη» Ευρώπη. Μετά την 
κρίση, όχι εύκολα, έγιναν βήµατα ενίσχυσης της Ευρωζώνης. Χρειάζονται όµως και 
άλλα: 
 
v Ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και ένα ευρωπαϊκό σύστηµα ασφάλισης 
καταθέσεων.  

v Μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας, σε Ευρωπαϊκό 
Νοµισµατικό Ταµείο, ώστε η Ευρωζώνη να απαλλαγεί από το Διεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο.  

v Πρέπει να εξετάσουµε την πρόταση για Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονοµικών και 
ενιαίο προϋπολογισµό. 

v Συγκροτηµένη πολιτική φύλαξης και διαχείρισης των ευρωπαϊκών συνόρων.  
v Στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής, της άµυνας και της ασφάλειας η λύση 
βρίσκεται στην περισσότερη και αποτελεσµατικότερη Ευρώπη. 

 
Ο στρατηγικός µας στόχος  

Σε τρεις, κυριολεκτικά ζωτικούς για τα ελληνικά συµφέροντα τοµείς, οικονοµία, 
προσφυγικό, εξωτερική πολιτική και ασφάλεια, η λύση βρίσκεται µόνον στον 
ευρωπαϊκό δρόµο.  
 
Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Αυτή είναι η 
θέση µας. Αυτό επιβάλλει το εθνικό συµφέρον.  

Στρατηγικός στόχος δεν µπορεί να είναι άλλος από µια όλο και πιο ενωµένη Ευρώπη. 
Μια µεγάλη δηµοκρατική κοινότητα: λαών, αρχών, αξιών και αλληλεγγύης.  

 

Πηγές:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην 
Κοινοβουλευτική Οµάδα του κόµµατος (16/03/17): http://bit.ly/2mGSWaM  

§ Χαιρετισµός του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη σε οµιλία 
του καθηγητή κ. Niall Ferguson (02/03/17): http://bit.ly/2mzmoEk  

§ «Γιατί θέλουµε περισσότερη Ευρώπη»:  Άρθρο του Προέδρου της Νέας 
Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (25/03/17): 
http://bit.ly/2nW0ECB  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην 
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κόµµατος (09/05/17): http://bit.ly/2r7ZkhJ  
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4. Οικονοµία - Ανάπτυξη 
 
 
4.1 Η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας για την Ανάπτυξη και την 
Κοινωνική Συνοχή 
 
Η κρίσιµη παραδοχή 
 
Στο επίκεντρο του εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας βρίσκεται µία 
κρίσιµη παραδοχή. Μόνο η κοινωνική οικονοµία της αγοράς µπορεί να παράγει 
πλούτο για όλους, να προσελκύσει επενδύσεις, να δηµιουργήσει νέες δουλειές. Και 
µόνο ένα ισχυρό αλλά και αποτελεσµατικό κράτος, απαλλαγµένο από τα βαρίδια της 
πελατειακής λογικής, µπορεί να διευκολύνει την όσον το δυνατόν πιο δίκαιη 
κατανοµή αυτού του πλούτου.  
 
Η µάχη είναι και ιδεολογική 
 
Η µάχη που πρέπει να δώσουµε δεν αφορά µόνο στην τεχνοκρατική πτυχή των 
δηµόσιων πολιτικών, είναι ταυτόχρονα και µια βαθιά ιδεολογική µάχη. 
 
Το σχέδιο µας επαναφέρει στην πράξη την ανάγκη να επιστρέψει η κοινωνία και η 
Οικονοµία στις δηµιουργικές αξίες της ζωής, που καθιστούν ισχυρές τις 
δηµοκρατικές κοινωνίες: 
 
v Στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια. 
v Στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργική φιλοδοξία. 
v Στην εµπιστοσύνη στους θεσµούς, στην αλληλεγγύη και συνοχή. 
v Στην ανάδειξη και στήριξη της αριστείας, την επιβράβευση της επιχειρηµατικής 
ανάληψης κινδύνων και της καινοτόµου επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 
Στις δικές µας πλάτες, στην επόµενη Κυβέρνηση, πέφτει µια βαριά ευθύνη. Όχι µόνο 
να πετύχουµε µια µεγάλη πολιτική αλλαγή, αλλά να βγάλουµε οριστικά τη χώρα από 
την κρίση.  
 
Οι στόχοι µας 
 
v Στόχος πρώτος: Μία κοινωνία που δίνει ευκαιρίες προόδου και ευηµερίας σε 
όλους. Που κάνει πράξη το χρέος αλληλεγγύης προς τους πιο αδύναµους.   

v Στόχος δεύτερος: Μία οικονοµία παραγωγική, ψηφιακή, καινοτόµο που θα 
προσελκύει επενδύσεις σε υγιείς βάσεις αυτήν τη φορά. Με εθνικό Σχέδιο για τον 
Τουρισµό, την Πρωτογενή παραγωγή, τη Βιοµηχανία, την Ενέργεια, τη Ναυτιλία, 
τις Υπηρεσίες. Με οδικό χάρτη για τις Επενδύσεις, τις συµπράξεις Δηµόσιου και 
Ιδιωτικού τοµέα και τους Μικροµεσαίους. Με στροφή της επιχειρηµατικότητας 
στην υγιή δράση, µακριά από το σάπιο κρατικοδίαιτο καπιταλισµό. 

v Στόχος τρίτος: Ένα πολιτικό σύστηµα λειτουργικό και ένα κράτος 
αποτελεσµατικό. Αυτό σηµαίνει εµβάθυνση της Δηµοκρατίας µε περισσότερα 
δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις για τους πολίτες. Φυσικά, επέκταση του 
δικαιώµατος ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού. Αλλά και τολµηρή 
Συνταγµατική αναθεώρηση για να αντιµετωπιστούν οι θεσµικές στρεβλώσεις του 
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παρελθόντος. Ενίσχυση της λογοδοσίας του πολιτικού προσωπικού και της 
διαφάνειας του κράτους, µία Διοίκηση ευέλικτη για τον πολίτη και όχι για τη 
γραφειοκρατία. Με  χρήση της τεχνολογίας και µε στελέχη που θα αξιολογούνται 
και θα επιµορφώνονται συνεχώς. 

v Στόχος τέταρτος: Παιδεία, που προετοιµάζει το µέλλον, παρακολουθώντας την 
οικονοµία. Αυτό σηµαίνει: Ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και άµεση χρήση της τεχνολογίας παντού. Σύνδεση της εκπαίδευσης 
µε την αγορά εργασίας. Σύγχρονα προγράµµατα και εγκαταστάσεις, σαφές και 
αξιόπιστο εξεταστικό σύστηµα και ενηµερωµένοι καθηγητές. Αξιολόγηση 
παντού. Και φοιτητές σε πανεπιστήµια αξιοκρατικά, ανταγωνιστικά, ανοιχτά στον 
κόσµο. Με ελευθερία πρόσβασης στη γνώση και στις ιδέες, αλλά όχι στην ανοµία. 

v Στόχος πέµπτος: Μία χώρα που αντιµετωπίζει το κράτος δικαίου και την 
ασφάλεια ως προϋποθέσεις της Δηµοκρατίας. Αυτό σηµαίνει: Αποτελεσµατική 
και ποιοτική Δικαιοσύνη, Αστυνοµία που επιτελεί απερίσπαστη την αποστολή 
της.   

v Στόχος έκτος: Μία χώρα που δεν θα ανήκει, απλώς, στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. 
Αλλά θα µετέχει στη διαµόρφωσή τους, συνδυάζοντας εθνικές προτεραιότητες, 
κοινοτικές ευθύνες και συµµαχικές αναγκαιότητες.  

Η χώρα µπορεί να αναπτυχθεί στα επόµενα δέκα χρόνια µε µέσο ρυθµό 4%. Το χρέος 
της να µειωθεί δραστικά. Τα επόµενα πέντε χρόνια να δηµιουργηθούν 700.000 νέες 
θέσεις εργασίας και να δοθεί το µήνυµα στους Έλληνες του εξωτερικού να γυρίσουν 
στην πατρίδα τους.   

Τι συγκεκριµένα µπορεί να περιµένουν οι πολίτες από την υλοποίηση του σχεδίου 
µας; Το πρώτο που θα τελειώσει είναι η πρακτική των υπερπλεονασµάτων. 
Υπερπλεονάσµατα που προήλθαν από την εµµονή της κυβέρνησης να υπερφορολογεί 
απαλλοτριώνοντας την παραγωγική Ελλάδα για να µοιράζει στη 
συνέχεια  κρατικοδίαιτη επαιτεία. Αυτό και θα κάνουµε, µειώνοντας παντού τη 
φορολογία και τις εισφορές. Επαναφέροντας στην οικονοµία τα κίνητρα για εργασία 
και επιχειρηµατικότητα, που θα οδηγήσουν σε µεγαλύτερο εισόδηµα άµεσα αλλά 
προπαντός θα πυροδοτήσουν ανάπτυξη, επενδύσεις και εκατοντάδες χιλιάδες νέες 
θέσεις εργασίας. 

Οι τρεις προτεραιότητες του σχεδίου µας  
  
v Να δηµιουργήσουµε πολλές νέες δουλειές µέσα από µια έκρηξη ιδιωτικών 
επενδύσεων.  

v Να µειώσουµε τα φορολογικά βάρη και να εξορθολογίσουµε τη λειτουργία του 
Κράτους.  

v Να σταθούµε κοντά στους νέους και στους πιο αδύναµους συµπολίτες µας. 
 
Α. Νέες δουλειές από ιδιωτικές επενδύσεις 
 
Για να αλλάξει το κλίµα στην οικονοµία δεν αρκεί µόνο η πολιτική αλλαγή. 
Χρειάζεται µια αφοσιωµένη και απόλυτα συντονισµένη Κυβέρνηση που θα 
υλοποιήσει ένα τολµηρό σχέδιο αλλαγών. Αλλαγών που θα πηγαίνουν πέρα και πάνω 
από τα όποια προγράµµατα προσαρµογής. Μια Κυβέρνηση που θα εγγυάται 
συντονισµό, διαφάνεια, αποτελεσµατικότητα, λογοδοσία. 
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Ø Τα πρώτα νοµοσχέδια 
 

v Το νοµοσχέδιο για τη νέα οργάνωση της Κυβέρνησης και της ανώτατης 
διοίκησης είναι έτοιµο και θα είναι το πρώτο που θα ψηφιστεί. 

v Το δεύτερο νοµοσχέδιο αφορά µια τολµηρή φορολογική µεταρρύθµιση. 
v Το τρίτο νοµοσχέδιο αφορά την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης 
επενδύσεων. 

 
Ø Η Νέα Δηµοκρατία στο πλευρό των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων    
 
Πρόγραµµα «Δεύτερη ευκαιρία»1 

Στόχος είναι η ελάφρυνση των υγιών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών που 
πνίγονται από χρέη σε τράπεζες, εφορία και Ασφαλιστικά Ταµεία και 
αντιµετωπίζουν την απίστευτη γραφειοκρατία που επέλεξε ως λύση η 
Κυβέρνηση: 

§ Οι τράπεζες να υποχρεώνονται να προτείνουν την αναδιάρθρωση των χρεών 
του οφειλέτη  µε βάση τις προβλέψεις που έχουν ήδη γίνει από τις ίδιες. 

§ Εφόσον επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ οφειλέτη και τραπεζών, το ποσοστό της 
διαγραφής να συµπαρασύρει αυτόµατα και αναλογικά όλες τις προσαυξήσεις 
και τα πρόστιµα προς το Δηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία. Με άλλα 
λόγια, αν το ποσοστό διαγραφής των χρεών ενός οφειλέτη προς τράπεζες είναι 
Χ%, αυτό αυτόµατα σηµαίνει ότι Χ% θα είναι και το ποσοστό διαγραφής των 
προσαυξήσεων και των προστίµων προς το Δηµόσιο και τα Ασφαλιστικά 
Ταµεία. 

 
Επίσης προτείνουµε: 
 
§ Μεταφορά φορολογικών ζηµιών για περίοδο έως 10 ετών.   
§ Αύξηση του ορίου για υποβολή Φ.Π.Α. στα 25.000 ευρώ.  
§ Στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε πόρους του ΕΣΠΑ. 

 
Ø Βιοµηχανία και Μεταποίηση 
 
Απλοποίηση αδειοδοτήσεων 
 
§ Η βασική αλλαγή φιλοσοφίας είναι η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης 
της συµµόρφωσης από τον ιδιώτη στο Κράτος.  

§ Απόλυτος σεβασµός στην τήρηση των προθεσµιών.  
§ Αν δεν τηρηθούν οι προθεσµίες, οι αδειοδοτικές αρµοδιότητες θα ασκούνται 
από µία και µόνη δηµόσια αρχή σε επίπεδο υφυπουργού. 

§ Mεταφορά ελεγκτικής αρµοδιότητας σε ιδιώτες (όπως συµβαίνει µε ΚΤΕΟ). 
§ Τα δικαστήρια θα οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους αιτήµατα εκ µέρους 
της αρµόδιας κρατικής Αρχής για άµεση προτεραιοποίηση εκκρεµών 
υποθέσεων που αφορούν στην υλοποίηση µεγάλων επενδύσεων. 

 
 

																																																													
1 Βλ. και ενότητα «Δεύτερη Ευκαιρία» για υπερχρεωµένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις» 
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Σύγχρονο χωροταξικό και πολεοδοµικό πλαίσιο 
 

§ Κάθε επένδυση θα προσδιορίζεται µόνο µε βάση το περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό αποτύπωµά της. 

§ Οι χρήσεις γης θα διαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: κατοικία, 
παραγωγικές δραστηριότητες, ειδικές χρήσεις, τουρισµός. 
 

Προσιτό ενεργειακό κόστος 
 
§ Περιορισµός του µεριδίου αγοράς της Δ.Ε.Η.  
§ Είσοδος στρατηγικού επενδυτή στον ΑΔΜΗΕ. 
§ Επανεκκίνηση των έργων διασύνδεσης των νησιών µε την ηπειρωτική 
Ελλάδα και των διαγωνισµών για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.  

§ Μεγαλύτερη αξιοποίηση του φυσικού αερίου και των εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας (βιοµάζα, βιοαέριο, γεωθερµία). 

Χρηµατοδότηση  
 

§ Καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. 
§ Γρήγορη εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου. 
§ Αποκατάσταση της ρευστότητας από το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα. 
Κλειδί αποτελεί η συνολική παρέµβαση που έχουµε σχεδιάσει για το 
ζήτηµα του ιδιωτικού χρέους και των «κόκκινων» δανείων.  

 
Ø Απόλυτη προτεραιότητα η εξωστρέφεια 

 
Μετά από 3 χαµένα χρόνια πρέπει άµεσα να γίνει µία νέα αρχή µε µια σειρά από 
πρωτοβουλίες: 

§ Διεύρυνση του ωραρίου στα τελωνεία.  
§ Ενοποίηση των επιµέρους δηµοσίων δοµών σε ένα ενιαίο φορέα. 
§ Άµεση επιστροφή του Φ.Π.Α. στους εξαγωγείς. 
 

Ø Καλή Επιχειρηµατικότητα 

Επί Νέας Δηµοκρατίας θα υπάρχουν επιβράβευση της συνέπειας και της τήρησης 
των νόµων, αλλά και αυστηρότατοι έλεγχοι των επιχειρηµατιών που καταφεύγουν 
στη µαύρη εργασία: 

v Εισάγουµε το λευκό µητρώο επιχειρήσεων, προσφέροντας κίνητρα µε 
µειωµένες εισφορές για τις συνεπείς ασφαλιστικά επιχειρήσεις που σέβονται 
τους εργαζοµένους και δεν έχουν εργασιακές παραβάσεις. 

v Αντιθέτως επιχειρηµατίες που δεν τηρούν την εργατική νοµοθεσία, έχουν 
απλήρωτους εργαζόµενους και τα χρήµατά τους σε φορολογικούς 
παραδείσους θα µας βρουν απέναντι και θα υπόκεινται αµέσως στις συνέπειες 
του νόµου. 

Εµείς λέµε: 
 

v Όχι στην επιχειρηµατικότητα που λειτουργεί βασιζόµενη σε προνοµιακές 
σχέσεις µε τις τράπεζες, που λειτουργεί µε βάση τη φοροδιαφυγή και την 
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µαύρη εργασία, που δεν σέβεται το περιβάλλον και δεν στηρίζει τους 
εργαζόµενους.  

 
v Ναι στην επιχειρηµατικότητα που καινοτοµεί, που εξάγει, που αναλαµβάνει 
κίνδυνους. Που διατηρεί τη ρευστότητα και την έδρα της στην Ελλάδα, 
τιµώντας µε αυτόν τον τρόπο την πατρίδα µε αίσθηµα ευθύνης και προσφοράς 
στον τόπο.  

 
v Ναι στην επιχειρηµατικότητα που µοιράζει το µέρισµα της επιτυχίας στους 
εργαζόµενους. Ναι, µε άλλα λόγια, στους επιχειρηµατίες πατριώτες, όχι στους 
λαθρεπιβάτες του παρασιτικού καπιταλισµού.  
 

 
Β. Μείωση της φορολογίας και Ανασυγκρότηση του Κράτους  
  
Αυτά τα δυο συνδέονται γιατί το σπάταλο και αναποτελεσµατικό Κράτος 
χρηµατοδοτείται από µια διαρκώς συρρικνούµενη φορολογική βάση. Αυτό θα 
σταµατήσει. Θέλουµε ένα Κράτος λιτό και αποτελεσµατικό.  
 
Ø Φορολογία και δηµοσιονοµική πολιτική 
 
Είναι πολύ δύσκολο να φανταστούµε πώς γίνεται να υπάρξει ανάπτυξη µε µια τόσο 
στενή δηµοσιονοµική πολιτική, όπως αυτή έχει συµφωνηθεί από την παρούσα 
κυβέρνηση. Υπό προϋποθέσεις, αυτό µπορεί να γίνει αντικείµενο 
επαναδιαπραγµάτευσης. 

Γι’ αυτό το λόγο πρώτη µας προτεραιότητα θα είναι η ανάκτηση της αξιοπιστία της 
Ελληνικής Κυβέρνησης και η εστίαση στις µεταρρυθµίσεις. Αφού πρώτα αυτές θα 
εφαρµοστούν µετά από έξι έως δώδεκα µήνες, τότε πρέπει να τεθεί το ζήτηµα των 
υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων.  

 
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις της Νέας Δηµοκρατίας  

v Δραστική µείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή φυσικών προσώπων 
στο 9% για εισοδήµατα µέχρι 10.000€, από 22% που ισχύει σήµερα.  

v Μείωση του εταιρικού φόρου στο 20% από 29% και στα µερίσµατα στο 5% από 
15%. Έτσι ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής για την φορολόγηση των 
επιχειρήσεων θα περιοριστεί δραστικά στο 24% από 40% που είναι σήµερα 
αποθαρρύνοντας τις προσλήψεις και ευνοώντας την φοροαποφυγή. 

v Μείωση του ΕΝΦΙΑ για όλους τους Έλληνες κατά 30% τα πρώτα δύο χρόνια. 
v Μείωση εισφορών για κύρια σύνταξη από 20%, που είναι σήµερα, στο 15%. Το 

µέτρο αφορά όλους τους εργαζοµένους και θα εφαρµοστεί σταδιακά εντός 
τετραετίας µε εµπροσθοβαρή τρόπο. 

v Πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος για όλους ανεξαιρέτως τους 
ελεύθερους επαγγελµατίες και τις ατοµικές επιχειρήσεις εντός της πρώτης διετίας 
της νέας διακυβέρνησης. Η νέα αυτή δέσµευση µαζί µε τη µείωση του 
εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στο 9% και της εισφοράς για κύρια 
σύνταξη στο 15% αυξάνει δραστικά το ετήσιο διαθέσιµο εισόδηµα όλων των 
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ελεύθερων επαγγελµατιών και των ατοµικών  επιχειρήσεων. Πχ για έναν 
ελεύθερο επαγγελµατία που δηλώνει σήµερα ετήσιο εισόδηµα 10.000 ευρώ, η 
αύξηση στο διαθέσιµο εισόδηµά του θα είναι 41% ή 2055 ευρώ το χρόνο. Με το 
σχέδιο µας η συνολική επιβάρυνση φόρων και εισφορών για τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες του παραδείγµατος, περιορίζονται στο 29% από 50% που είναι 
σήµερα. 

v Άµεση µείωση του ΦΠΑ σε όλο το κλάδο της εστίασης στο 13% από 24% που 
είναι σήµερα και στη συνέχεια στο 11% για όλο το τουριστικό πακέτο της 
εστίασης και των ξενοδοχείων. Με τον τρόπο αυτό η χώρα µας θα γίνει 
πραγµατικά ανταγωνιστική και το τόσο καθοριστικό για την χώρα και την 
οικονοµία µας τουριστικό εισόδηµα δεν θα εξαρτάται από την ευνοϊκή, σήµερα, 
γεωπολιτική συγκυρία. 

v Ρύθµιση των “κόκκινων δανείων” βασισµένη στην πρότασή µας για τη Δεύτερη 
Ευκαιρία που προστατεύει τα ευάλωτα νοικοκυριά και βοηθάει την 
αναδιάρθρωση βιώσιµων επιχειρήσεων. Δίνεται η δυνατότητα σε όσους Έλληνες 
χρωστούν, να πάρουν ξανά τη ζωή τους στα χέρια τους. Όσοι χρωστούν µέχρι 
3.000 ευρώ είτε στις εφορίες, είτε στα ασφαλιστικά ταµεία (δηλαδή τα 4/5 των 
οφειλετών) θα µπορούν να ρυθµίσουν την οφειλή τους σε 120 δόσεις – η δε 
ελάχιστη καταβολή θα είναι 20 ευρώ το µήνα. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές θα 
εντοπιστούν και δεν θα µπουν σε καµία ευνοϊκή ρύθµιση.  

v Κατάργηση του υποκατώτατου µισθού ο οποίος δηµιουργεί µια τεχνητή 
στρέβλωση στην αγορά εργασίας εις βάρος των νέων εργαζόµενων. 

v Ένα (1) δις ευρώ για την στήριξη του του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος 
(ΕΕΕ) από 760 εκατοµµύρια σήµερα, ώστε να καλύπτει 800.000 συµπολίτες µας 
που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Μακροπρόθεσµα το 0,5% του ΑΕΠ θα 
δίνεται για την στήριξη του ΕΕΕ 

v Στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Χίλια (1.000) ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο 
για κάθε παιδί. Σε όλα τα νέα ζευγάρια που δεν βρίσκουν θέση σε δηµοτικούς 
παιδικούς σταθµούς θα δίνονται µηνιαία κουπόνια ύψους 180 ευρώ για να έχουν 
πρόσβαση σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς. Κανένα παιδί δεν θα µένει εκτός 
βρεφονηπιακών σταθµών επί ΝΔ. 

v Φορολόγηση των αγροτικών συλλογικών σχηµάτων µε συντελεστή µόλις 10% ως 
κίνητρο για την ένταξη όσο περισσότερων αγροτών σε αυτά και πλήρη 
κατάργηση του φόρου στο κρασί. 

v Αύξηση του ορίου για υποβολή Φ.Π.Α. στις 25.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ ώστε 
να µειωθεί η γραφειοκρατία, ιδίως για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.   

v Όταν η οικονοµία θα αναπτύσσεται γοργά, κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης 
εξορθολογίζοντας την κλίµακα του φόρου εισοδήµατος και να καταλήξουµε σε 2 
συντελεστές Φ.Π.Α. 11% και 22%.  

v Μία από τις πρώτες αποφάσεις της επόµενης κυβέρνησης θα είναι η πλήρης 
κατάργηση των capital controls. Και είµαστε σίγουροι ότι, αντί να φύγουν 
χρήµατα από τις τράπεζες, θα επιστρέψουν κεφάλαια σε αυτές. Ξεκινώντας µε τις 
εταιρικές καταθέσεις ύψους 12 δις. που βρίσκονται στο εξωτερικό.  
 

Η φορολογία πρέπει όµως να ενθαρρύνει και τις επενδύσεις. Γι’ αυτό και 
προτείνουµε: 
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v Υπεραποσβέσεις για επενδύσεις κεφαλαίου.  
v Μεταφορά φορολογικών ζηµιών για περίοδο δέκα ετών από πέντε που είναι 
σήµερα.  

v Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτοµία.   
v Επιπλέον µείωση φορολογίας ανάλογα µε τις θέσεις εργασίας που 
δηµιουργούνται. 
 

Αναθέρµανση της αγοράς ακινήτων 
 
Η αναθέρµανση της αγοράς ακινήτων είναι παράγοντας κρίσιµης σηµασίας για την 
ανάκαµψη της οικονοµίας και την οριστική έξοδο από την κρίση. Η Νέα Δηµοκρατία 
έχει καταθέσει ολοκληρωµένο σχέδιο που περιλαµβάνει:  
 
v Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% µε εναρµόνιση των αντικειµενικών µε τις 
εµπορικές αξίες, µέσα στα δύο πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας 
Δηµοκρατίας. Με τη δική µας πρόταση ο ΕΝΦΙΑ που πληρώνει το µέσο ελληνικό 
νοικοκυριό θα µειωθεί στα 350 € από 500 € περίπου το 2017.	  Με αυτήν την 
αλλαγή η επιβάρυνση από το φόρο ακίνητης περιουσίας θα µειωθεί στο 1% του 
Α.Ε.Π., προσεγγίζοντας το µέσο όρο των ανεπτυγµένων οικονοµιών της Ε.Ε. και 
του ΟΟΣΑ.  

v Αναστολή του Φ.Π.Α. στην οικοδοµική δραστηριότητα για τρία χρόνια και 
έκπτωση φόρου ίση µε το 40% της δαπάνης που -µε νόµιµα παραστατικά- 
καταβλήθηκαν για λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθµιση, 
συντήρηση και αξιοποίηση των υφιστάµενων κατοικιών. 

v Αναστολή του φόρου υπεραξίας, του φόρου δηλαδή επί του κέρδους στις 
αγοραπωλησίες ακινήτων, για τρία χρόνια και επανεξέτασή του από µηδενική 
βάση τον τέταρτο χρόνο. 

v Δραστικό περιορισµό της γραφειοκρατίας στη µεταβίβαση ακινήτων. Σε πρώτη 
φάση, τα 23 δικαιολογητικά, που απαιτούνται σήµερα, θα περιοριστούν κατά ένα 
τρίτο, ενώ στη συνέχεια θα αυξηθούν σηµαντικά τα δικαιολογητικά που θα είναι 
διαθέσιµα ηλεκτρονικά.  

v Παροχή οικονοµικών κινήτρων, µε ειδική µέριµνα για τα φτωχότερα νοικοκυριά και 
για όσους αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας, για όλες τις εργασίες που 
αφορούν την ενεργειακή, λειτουργική, αισθητική αναβάθµιση των υφιστάµενων 
ακινήτων, καθώς και την εν γένει συντήρηση και αξιοποίησή τους. Τα εν λόγω 
κίνητρα θα έχουν τη µορφή έκπτωσης φόρου, η οποία θα ισοδυναµεί µε 40% έως 
50% της συνολικής δαπάνης και θα αποσβένεται µε οποιαδήποτε φορολογική 
υποχρέωση του δικαιούχου, συµπεριλαµβανοµένου του ΕΝΦΙΑ, στα τρία 
επόµενα έτη.  

v Ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας 
στην Ελλάδα από πολίτες άλλων κρατών (Πρόγραµµα golden visa & νοµοθεσία 
nom/dom). 

 
Φορολογική συµµόρφωση 

v Μέρος της συµφωνίας αλήθειας είναι ότι η µείωση των φορολογικών 
συντελεστών πρέπει να βελτιώνει και τη φορολογική συµµόρφωση.  

v Η φορολογική συµµόρφωση θα ενισχυθεί µε µείωση φόρων, διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης και επιθετική προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Και 
τότε και υπό αυτήν την προϋπόθεση µόνο, µπορούµε να προχωρήσουµε σε 
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µερικώς ακατάσχετο λογαριασµό που θα τροφοδοτεί µόνο συγκεκριµένες 
λειτουργίες, όπως η πληρωµή υποχρεώσεων στο Δηµόσιο και η καταβολή 
µισθοδοσίας.  

v Η δηµόσια διοίκηση έχει πια όλα τα δεδοµένα για να εντοπίσει τους φοροφυγάδες 
και να τους τιµωρήσει αµείλικτα. Οι έλεγχοι θα µπορέσουν, όµως, να είναι 
στοχευµένοι µόνο αν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί απελευθερωθούν από τα 
συσσωρευµένα βάρη του απώτατου παρελθόντος. Τρία εργαλεία για αυτό είναι: 
§ Η διαγραφή, επιτέλους, των ανείσπρακτων οφειλών.  
§ Η πλήρης συµµόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ για 5ετή παραγραφή.  
§ Ένα ακέραιο Όργανο Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών.  

v Στόχος είναι να αποσυµφορηθεί η διοίκηση και τα δικαστήρια από το τεράστιο 
στοκ των παλαιών εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, που ξεπερνά τις 250.000. 
Με άλλα λόγια, κάνουµε µια νέα αρχή. Με νέους κανόνες για µια νέα σχέση 
εµπιστοσύνης.   
 

 Επίσης: 

v Δεσµευόµαστε για µια δραστική απλοποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας  µε 
εγγύηση ότι ο νέος φορολογικός νόµος δεν θα αλλάξει για τουλάχιστον µία 
πενταετία. 

 
Ø Ανασυγκρότηση του Κράτους 
 
Σχεδιάζουµε µια Δηµόσια Διοίκηση που θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες µε 
λιγότερες δαπάνες. 
 
Στόχος της ΝΔ είναι το νοικοκύρεµα του Δηµοσίου Τοµέα µε αξιολόγηση, 
κινητικότητα, χωρίς απολύσεις. 
 
Μείωση των κρατικών δαπανών 

Το πρόγραµµά µας βασίζεται κυρίως στην εφαρµογή ενός σύγχρονου συστήµατος 
που αξιολογεί, ελέγχει και περιορίζει τις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης. 
Συγκεκριµένα, επιτυγχάνουµε εξοικονόµηση:  

§ 200 εκατοµµύρια ευρώ, από τη µείωση των καταναλωτικών δαπανών του 
Δηµοσίου κατά 12%. 

§ 400 εκατοµµύρια ευρώ, από τη βελτίωση των αποτελεσµάτων των ΔΕΚΟ και 
όλων των νοµικών προσώπων της γενικής κυβέρνησης. 

§ 150 εκατοµµύρια ευρώ, από την αναστολή των προβλεπόµενων αυξήσεων στους 
δηµοσίους υπαλλήλους. 

§ 140 εκατοµµύρια ευρώ, από τη µείωση των δαπανών για τόκους στα έντοκα 
γραµµάτια του ελληνικού δηµοσίου, φτάνοντας το κόστος στο ύψος του 2014. 

§ 140 εκατοµµύρια ευρώ, από τον εξορθολογισµό της κρατικής επιχορήγησης στα 
«ευγενή» ταµεία. 

§ 100 εκατοµµύρια ευρώ, από το συµψηφισµό οφειλόµενων ασφαλιστικών 
εισφορών στον ΟΓΑ µε αγροτικές επιδοτήσεις. 

§ 150 εκατοµµύρια ευρώ, από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις ηλεκτρονικές 
προµήθειες και την εθνική στρατηγική για το Φάρµακο. 

§ 20 εκατοµµύρια ευρώ από τη συγχώνευση κτιριακών υποδοµών. 
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§ 75 εκατοµµύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο και 300 εκατοµµύρια ευρώ στην 
τετραετία, από τη διατήρηση της υπάρχουσας σχέσης προσλήψεων και 
αποχωρήσεων στο δηµόσιο. 

§ 100 εκατοµµύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο και 400 εκατοµµύρια ευρώ στην 
τετραετία από την κατάργηση δοµών που δηµιουργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ από τις 
αρχές του 2015 και από τη στρατηγική εκχωρήσεων (outsourcing) στον ιδιωτικό 
τοµέα. 

Συνολικά η περιστολή των δαπανών από αυτή τη δεκάδα παρεµβάσεων φτάνει το 1,5 
δις ευρώ τον πρώτο χρόνο και περίπου τα 2 δις ευρώ, σε βάθος τετραετίας. 

Μείωση γραφειοκρατίας  

Δεσµευόµαστε για ένα Κράτος λιτό και αποτελεσµατικό, που µπορεί να ξοδεύει 
λιγότερα και να προσφέρει πολύ περισσότερα.  

v Θα το οικοδοµήσουµε µε βασικά εργαλεία την ηλεκτρονική διακυβέρνηση2, την 
προώθηση των Συµπράξεων του δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα (ΣΔΙΤ) και την 
αξιολόγηση παντού.  

v Στο Δηµόσιο µπορούµε να εφαρµόσουµε παντού την ψηφιακή υπογραφή. Δε 
σηµαίνει απλά άµεση διεκπεραίωση όλων των εγγράφων ηλεκτρονικά.  Σηµαίνει 
επίσης ότι θα δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις 
τους από το σπίτι τους εφοδιασµένοι µε µια νέα ταυτότητα, επίσης µε δυνατότητα 
ψηφιακής υπογραφής.  

v Δεσµεύοµαστε επίσης για µία ηλεκτρονική βάση όλων των γεωχωρικών 
δεδοµένων στη λογική µιας πολύ ενδιαφέρουσας πρότασης που κατέθεσε το ΤΕΕ. 
Όλη η πληροφορία για το τι µπορεί να χτιστεί και πού µπορεί να χτιστεί, θα 
βρίσκεται συγκεντρωµένη σε ένα σηµείο. Να µπορεί, δηλαδή, ο πολίτης µε ένα 
κλικ πάνω στον ψηφιακό χάρτη να βλέπει την οικοδοµική και ρυµοτοµική 
γραµµή, τις δασικές εκτάσεις, τους αρχαιολογικούς χώρους, τη γραµµή αιγιαλού, 
τα προστατευόµενες περιοχές, τα ρέµατα, τους όρους δόµησης και τις χρήσεις 
γης. Όλη η πληροφορία αυτή υπάρχει σήµερα, πρέπει απλά να ενωθεί σε µία βάση 
δεδοµένων. Όταν τελειώσει πια το Κτηµατολόγιο, τα όρια των οικοπέδων και το 
σύνολο των παραπάνω πληροφοριών θα µπορούν να αποτελούν µία, µοναδική 
δεσµευτική πράξη σύµφωνα µε την οποία θα εκδίδονται οι απαραίτητες άδειες. 

v Θα υπάρχει µια αδειοδοτική αρχή σε επίπεδο υφυπουργού η οποία θα έχει ως 
µόνη αρµοδιότητα να ξεµπλοκάρει όλες τις σηµαντικές επενδύσεις.  

Αξιοκρατία -  Αξιολόγηση 

Θα προχωρήσουµε στη θέσπιση ενός ουσιαστικού και καινοτόµου συστήµατος 
αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναµικού του Δηµοσίου.  

v Η αξιολόγηση θα βασίζεται στην περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης (job 
description), στη σύνδεση µε συγκεκριµένα και συµφωνηµένα παραδοτέα και 
στην αυτό-αξιολόγηση του υπαλλήλου.   

v Επίσης, θα λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός ικανοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων 
για τις παρεχόµενες υπηρεσίες.  

																																																													
2	Βλ. και ενότητα «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» 
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v Τα δε αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα παίζουν ρόλο στην επιβράβευση των πιο 
αποτελεσµατικών υπαλλήλων και στη δηµιουργία ατοµικού πλάνου ανάπτυξης 
που θα βοηθά τους λιγότερο αποτελεσµατικούς.  

v Η αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων πρέπει  να γίνεται από το ΑΣΕΠ, καθώς 
έχει όλα τα εχέγγυα αντικειµενικότητας. Γι’ αυτό το ΑΣΕΠ πρέπει να αποκτήσει 
και δεύτερο πυλώνα.  

v Οι προϊστάµενοι στο δηµόσιο θα επιλέγονται µε βάση το περίγραµµα θέσης (job 
description), τη διαχρονική τους απόδοση, τη γραπτή εξέταση και τη δοµηµένη 
συνέντευξη υπό την αιγίδα του αναβαθµισµένου ΑΣΕΠ, µε συµµετοχή και 
πιστοποιηµένων στελεχών του ιδιωτικού τοµέα. 

Συµβασιούχοι  
 
Στη Ν.Δ. δεν πρόκειται να δεχθούµε οποιαδήποτε παράνοµη µονιµοποιήση 
συµβασιούχου. Παράλληλα, θα επανεξετάσουµε όλες τις µονιµοποιήσεις της 
Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στο δηµόσιο και αν υπάρχουν παρανοµίες δεν θα 
συνεχιστούν. 
 
Απολύσεις  

Ως ΝΔ, µε εξαίρεση των περιπτώσεων παράνοµων διορισµών ή ακραίων πειθαρχικών 
παραπτωµάτων, ρητά και κατηγορηµατικά δεν συζητάµε για απολύσεις στον δηµόσιο 
τοµέα. Αυτό που συζητάµε είναι µια πολύ καλύτερη ανακατανοµή του προσωπικού. 

Προσλήψεις – Αποχωρήσεις 
 
Επαναφέρουµε τον κανόνα 1 προς 5 στις προσλήψεις-αποχωρήσεις µε παράλληλη 
χρήση διοικητικών εργαλείων, όπως η κινητικότητα, η απλούστευση ενδο-
διοικητικών διαδικασιών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η χρήση ΣΔΙΤ, ώστε να 
µην αυξηθεί ταυτόχρονα η ποιότητα των παρεχόµενων δηµοσίων υπηρεσιών προς 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
 
Μετακλητοί υπάλληλοι 
 
Πρέπει να µειωθούν οι αριθµοί των µετακλητών υπαλλήλων και να µην αµείβονται 
µε τα σηµερινά µισθολογικά κλιµάκια. Πρέπει  να εµπιστευτούµε τους καλούς 
δηµόσιους υπαλλήλους και δεν στέλνουµε καλό µήνυµα στους δηµόσιους 
υπαλλήλους, εάν φέρνουµε έναν µετακλητό υπάλληλο. 
 
Νέο πειθαρχικό δίκαιο 
 
Προτείνουµε ένα νέο, απλουστευµένο πειθαρχικό δίκαιο που περιλαµβάνει κατάταξη 
πειθαρχικών αδικηµάτων µε βάση τη βαρύτητα τους, ξεκάθαρη περιγραφή 
παραπτωµάτων και καθιέρωση γρήγορων διαδικασιών, µε παράλληλη ενδυνάµωση 
των ελεγκτικών µηχανισµών και του εσωτερικού ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης. 
 
Μεγαλύτερη συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα 
 
Για τη Νέα Δηµοκρατία το δηµόσιο δεν ταυτίζεται µε το κρατικό. Για αυτό, θα 
προωθήσουµε την εκχώρηση λειτουργιών στον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον µπορεί αυτός 
να παρέχει ένα δηµόσιο αγαθό σε χαµηλότερο κόστος και υψηλή ποιότητα.  
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Με την πρακτική της εκχώρησης λειτουργιών, εξοικονοµούνται σηµαντικοί δηµόσιοι 
πόροι, ωφελείται ο πολίτης, δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες για την 
επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση, ενώ το κράτος µπορεί να ασκήσει καλύτερα 
τον εποπτικό του ρόλο, διασφαλίζοντας το δηµόσιο συµφέρον. 
 
Διαφάνεια και  λογοδοσία 
 
Με στόχο την ενίσχυση της δηµόσιας πληροφόρησης, της λογοδοσίας και της 
διαφάνειας, αλλά και την ανάπτυξη νέων καινοτόµων υπηρεσιών και εργαλείων για 
τους πολίτες: 
 
v Σχεδιάζουµε τη συστηµατικότερη δηµοσιοποίηση και αξιοποίηση των ανοικτών 
δηµόσιων δεδοµένων (open data), µέσα από µια ενιαία διαδικτυακή πύλη που θα 
ενηµερώνεται τακτικά από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

 
v Παράλληλα, προωθούµε τη δηµιουργία κεντρικού κόµβου (portal), όπου θα είναι 
διαθέσιµη όλη η απαραίτητη πληροφορία για τον πολίτη, τον επιχειρηµατία και 
τον εργαζόµενο, τον ξένο επενδυτή και τον επισκέπτη (χάρτες της χώρας, οδηγίες, 
πληροφορίες για βασικές δηµόσιες υπηρεσίες, για τα Μέσα Μεταφοράς, 
στατιστικά στοιχεία κ.ο.κ.).      

 
Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας του Δηµοσίου 
 
Με στόχο τον περιορισµό της κακής νοµοθέτησης και της πολυνοµίας, προωθούµε 
τον έλεγχο της καταλληλόλητας και αποτελεσµατικότητας της νοµοθεσίας, και την 
επικαιροποίηση αλλά και την συστηµατική κωδικοποίησή της. Ξεκινώντας από τους 
κρίσιµους τοµείς της επιχειρηµατικότητας και των επενδύσεων.  

Σχέσεις δηµόσιας διοίκησης και πολιτών 

Δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στη σταθερότητα στις σχέσεις δηµόσιας διοίκησης και 
πολιτών. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του, αλλά και τις 
υποχρεώσεις της δηµόσιας διοίκησης απέναντι του. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση των φορολογικών ελέγχων, µε τις διαδοχικές παρατάσεις που δίνονταν επί 
χρόνια να λειτουργούν ως άλλοθι για τη διοίκηση η οποία δεν έκανε εγκαίρως και 
σωστά τη δουλειά της κρατώντας όµηρους τους πολίτες για απροσδιόριστο χρονικό 
διάστηµα.  

Εκπαίδευση των στελεχών της Δηµόσιας Διοίκησης σε ευρωπαϊκά ζητήµατα 
 
Παράλληλα, στη Δηµόσια Διοίκηση θα καθιερωθεί συστηµατική εκπαίδευση των 
στελεχών της σε ευρωπαϊκά ζητήµατα.  Έτσι, αναβαθµίζεται η ικανότητα των 
δηµοσίων υπαλλήλων να χαράσσουν και να υλοποιούν πολιτικές, βελτιώνεται η 
απορρόφηση των κοινοτικών πόρων και ενδυναµώνεται η παρουσία της Ελλάδας στα 
όργανα της ΕΕ. 
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Γ. Οι πολιτικές µας για τους νέους και τους πιο αδύναµους 
συµπολίτες µας 
 
Μια Ελλάδα που δεν επενδύει στη νέα γενιά δεν έχει µέλλον. Και µια κοινωνία που 
δεν φροντίζει τους πιο αδύνατους δεν είναι κοινωνία. Είναι ένα άθροισµα ατόµων. 
 
Νέα γενιά 
 
Για τη Νέα Δηµοκρατία, η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί την πιο σηµαντική 
προϋπόθεση για την οικοδόµηση της Ελλάδας του αύριο που οραµατιζόµαστε. Είναι 
άλλωστε ο βασικός πυλώνας του νέου εξωστρεφούς παραγωγικού µοντέλου που έχει 
ανάγκη η χώρα για να ξεφύγει από το τέλµα.  
 
Ø Παιδεία: Για µας η Παιδεία δεν είναι απλά πολιτική προτεραιότητα. Είναι 
αναγκαία συνθήκη επιβίωσης του Έθνους σε ένα σκληρό και ανταγωνιστικό 
κόσµο.3 

 
Ø Νεανική επιχειρηµατικότητα: Η κρίση άλλαξε τις προτεραιότητες της νέας 
γενιάς. Περισσότεροι νέοι θέλουν να γίνουν επιχειρηµατίες και λιγότεροι 
δηµόσιοι υπάλληλοι και εισοδηµατίες. Και αυτή την τάση θα την ενισχύσουµε.4  

 
Δίνουµε έµφαση στην οριζόντια στήριξη της καινοτοµίας και της νέας 
επιχειρηµατικότητας. Συγκεκριµένα, προτείνουµε την υλοποίηση του σχεδίου που 
προετοίµασε ο διεθνούς κύρους οργανισµός YOZMA για την ανάπτυξη της 
καινοτοµίας στην Ελλάδα, µε παρεµβάσεις (µεταξύ άλλων) για: 

§ Τη χρηµατοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων µε τρόπο ανταγωνιστικό (και 
όχι επιδοµατικό).  

§ Την ενίσχυση των δοµών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας 
(θερµοκοιτίδες/επιταχυντές).  

§ Τη διαµόρφωση πλαισίου λειτουργίας των «επιχειρηµατικών αγγέλων» 
(ιδιώτες που επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις) κ.ο.κ. 

Επίσης:  
 
§ Κίνητρα για δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων και νεοφυών 
επιχειρήσεων, που να αφορούν εφαρµοσµένη έρευνα και 
εµπορευµατικοποίηση νέων ιδεών.  

§ Ειδικά φορολογικά κίνητρα που θα κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια για 
την χρηµατοδοτική υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων. Π.χ. φορολογική 
έκπτωση έως και 75% στο κεφάλαιο που επενδύεται και θέσπιση 
αφορολόγητου για τα κέρδη από πώληση µετοχών σε νεοφυείς επιχειρήσεις 
όπως συµβαίνει σε Κύπρο, Πορτογαλία και άλλες χώρες.  

 
 
 

																																																													
3 Περισσότερα στην ενότητα Παιδεία 
4 Βλ. ενότητα Παιδεία 
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Κοινωνική αλληλεγγύη  
 
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έκανε τους φτωχούς φτωχότερους. H αναίτια 
παράταση της κρίσης, µε τις κυβερνητικές επιλογές τα τελευταία 3 χρόνια, έχει 
οδηγήσει περίπου 1 στους 4 Έλληνες πολίτες στη φτώχεια, την απελπισία και την 
έλλειψη προοπτικής. Οι µακροχρόνια άνεργοι, οι κοινωνικά αποκλεισµένοι, οι 
µεγαλύτεροι αλλά και οι νεότεροι, είναι τα µεγάλα θύµατα της κρίσης. 	

Η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων αποτελεί βασικό εµπόδιο στην επιστροφή 
της χώρας στην ανάπτυξη και την οµαλότητα, την καθηλώνει στη στασιµότητα και 
εξωθεί χιλιάδες Έλληνες στη µετανάστευση ή στην ακραία φτώχεια.  

Η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα µεγάλο λαϊκό Κόµµα που απευθύνεται σε όλα τα 
κοινωνικά στρώµατα. Η ιδεολογία της συνδυάζει την ελευθερία µε την αλληλεγγύη. 
Χωρίς οικονοµική ελευθερία δεν παράγεται πλούτος. Αλλά και χωρίς αλληλεγγύη δεν 
υπάρχει κοινωνική συνοχή. Μια πολιτική αλληλεγγύης έχει ως βασικό στόχο τη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας, στηρίζοντας παράλληλα, µε στοχευµένες πολιτικές 
έµπρακτης βοήθειας, αυτούς που έχουν πραγµατικά ανάγκη.	

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουµε τα εξής:	

v Νέες και καλά αµειβόµενες δουλειές µε φορολογικές και αντι-γραφειοκρατικές 
παρεµβάσεις που εκτός των παραπάνω περιλαµβάνουν: 
 
§ Τη µείωση του φορολογικού συντελεστή επιπλέον 2% όταν επιχειρήσεις που 
απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζοµένους αυξάνουν τις θέσεις εργασίας 
κατά 10% και πλέον,  

Οι πρωτοβουλίες αυτές θα βάλουν µπροστά τη µηχανή της οικονοµίας και θα 
δηµιουργήσουν δουλειές που δεν θα είναι των 360 ευρώ, αλλά θα προσφέρουν 
αµοιβές αντίστοιχες των ικανοτήτων των Ελλήνων, και ιδίως των νέων.	

v Εφαρµογή της Πράσινης Βίβλου για την κοινωνική ένταξη όλων των πολιτών και 
την αντιµετώπιση της φτώχειας. Από το 2013 η Κυβέρνηση µας προχώρησε σε 
µία µοναδική στα χρονικά του Ελληνικού Κράτους πρωτοβουλία και συνέταξε 
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη στήριξης:  
 
§ Με µέτρα άµεσης εισοδηµατικής ενίσχυσης όπως το Ελάχιστο Εγγυηµένο 
Εισόδηµα που πρώτη η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εισήγαγε  το 2014.  

§ Με πολιτικές για τη σταδιακή επανένταξη στην αγορά εργασίας και την 
επιστροφή στην οικονοµική αυτονοµία.  

§ Με ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας όπως η βοήθεια στο σπίτι για 
τους πολίτες µε προβλήµατα µετακίνησης, η πρόσβαση ανηλίκων σε 
κοινωνικούς λειτουργούς, η ψυχολογική και συµβουλευτική υποστήριξη όσων 
βρίσκονται στο περιθώριο.  

Η σηµερινή Κυβέρνηση, παρά το ότι βρήκε έτοιµη την Πράσινη Βίβλο την 
αγνόησε. Ασχολείται αποσπασµατικά µόνο µε τµήµα οικονοµικών βοηθηµάτων, 
και αυτό µε µεγάλη καθυστέρηση δύο ετών, χωρίς όµως όλες τις υπόλοιπες 
δράσεις όπως για παράδειγµα τα µικροδάνεια.  
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Η σηµερινή κατάσταση της χώρας δυστυχώς δεν επιτρέπει για δεσµεύσεις που δεν 
µπορούµε να τηρήσουµε. Μπορούµε όµως να δεσµευθούµε για:  

1ον Αντιµετώπιση της "σχετικής φτώχειας" 
 

Η "σχετική  φτώχεια" θα βρει απάντηση µόνο αν η ανάπτυξη τραβήξει όσο γίνεται 
περισσότερους πολίτες πάνω από το ετήσιο όριο της φτώχειας που είναι σήµερα τα 
4.500 ευρώ.  

Ø Η Ν.Δ έχει ήδη επεξεργαστεί το σχέδιο που µπορεί να πετύχει ρυθµούς ανάπτυξης 
της τάξεως του 4% για την περίοδο 2019-2021. Αυτό µεταφράζεται σε 600.000 
νέες θέσεις εργασίας και µείωση της ανεργίας κατά 7 µονάδες σε σχέση µε το 
2017.  

Ø Θέλουµε να αποφύγουµε µια ανάκαµψη χωρίς δουλειές ή µε ωροµίσθιους που θα 
έχουν χαµηλότατες απολαβές, όπως οι σηµερινές. 

Ø Τα κριτήρια για την απονοµή επιδόµατος ανεργίας θα γίνουν ελαστικότερα, ώστε 
να µεγαλώσει ο αριθµός των δικαιούχων:  
 
§ Με βάση τα στοιχεία του 2017 µόλις 12 στους 100 ανέργους λαµβάνουν το 
επίδοµα ανεργίας.  

§ Εµείς έχουµε προβλέψει 200 εκατοµµύρια ευρώ επιπλέον σε ετήσια βάση για 
να καλύψουµε αύξηση του αριθµού των δικαιούχων µε ελαστικότερα 
κριτήρια. 

Ø Επιµένουµε ιδιαίτερα στην κατάρτιση και στην απόκτηση δεξιοτήτων µε 
πιστοποίηση: 
§ Προτιθέµεθα να θέσουµε σε εφαρµογή ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ψηφιακών 
δεξιοτήτων για µακροχρόνια άνεργους κάτω των 35 ετών.  

§ Είναι απολύτως εφικτό να πιστοποιήσουµε 50.000 ανέργους σε γνώσεις 
βασικού προγραµµατισµού µέσα από εντατικά 6µηνα προγράµµατα 
χρηµατοδοτούµενα από Ευρωπαϊκούς πόρους.  

§ Με αυτό τον τρόπο και θα βοηθήσουµε στην γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσµατος αλλά και θα δώσουµε περισσότερες ευκαιρίες για καλές δουλειές σε 
ανθρώπους που σήµερα αισθάνονται εντελώς αποκλεισµένοι. 

 
2ον Ανακούφιση από την "ακραία φτώχεια" 

Η «ακραία φτώχεια» χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο πάνω στο οποίο θα 
χτιστεί γερά µια νέα Ελλάδα. Και απαιτεί στοχευµένες επιλογές που θα επαναφέρουν 
την κοινωνική συνοχή.  

Ø Το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα, θα καθιερωθεί  από την κυβέρνηση της Νέας 
Δηµοκρατίας για 800.000 συµπολίτες µας µε κόστος 1 δις ετησίως αντί των 760 
εκατοµµυρίων σήµερα.  
§ Στόχος µας είναι το 0,5% του ΑΕΠ να διατίθεται για το Ελάχιστο Εγγυηµένο 
Εισόδηµα. 

§ Το ΕΕΕ θα συνδυαστεί µε οικονοµικές πρωτοβουλίες, όπως η χορήγηση 
µικρών δανείων, µέτρο που εφαρµόστηκε µε µεγάλη επιτυχία στην Γαλλία.  
 

3ον Χτύπηµα του κοινωνικού αποκλεισµού 
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Ο κοινωνικός αποκλεισµός αφορά ειδικές πληθυσµιακές οµάδες όπως τους 
ανθρώπους µε αναπηρία, τους χρόνια πάσχοντες, µέχρι τους µετανάστες, τους Ροµά 
και τους εξαρτηµένους από ουσίες συµπολίτες µας.  
 
Ø Συνολικό σχέδιο χρειάζεται και για το πρόβληµα που υπάρχει µε τους ανθρώπους 

µε αναπηρία, οι οποίοι σήµερα συχνά αποκλείονται από τις προκηρύξεις για 
προσλήψεις στο Δηµόσιο µε πλήρη καταστρατήγηση του εθνικού και ευρωπαϊκού 
δικαίου. Επίσης έχουµε επεξεργαστεί δέσµη προτάσεων όπως: 
§ η δωρεάν παροχή τεχνικών βοηθηµάτων,  
§ η κατοχύρωση νέων ειδικοτήτων -όπως π.χ. των ξεναγών για ανθρώπους µε 
προβλήµατα όρασης-,  

§ η µετατροπή όλων των µέσων εκπαίδευσης σε προσβάσιµη µορφή.  
Ø Το σχέδιό µας για τους  περίπου 300.000 Ροµά, για τους οποίους έχουµε 
συγκεκριµένες προτάσεις µε αιχµή την Υγεία, την Εκπαίδευση και την κατοικία 
τους θα δηµοσιοποιηθεί τους επόµενους µήνες.   

Ø Το ίδιο θα κάνουµε και για αυτούς οι οποίοι βγαίνουν από τις φυλακές, µε στόχο 
την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων από τους ίδιους και κίνητρα για την 
απασχόλησή τους στον ιδιωτικό τοµέα. 

	
4ον Στήριξη της οικογένειας 

Κοινωνική πολιτική χωρίς στήριξη της οικογένειας δεν υπάρχει. Επαναλαµβάνουµε 
τις δεσµεύσεις µας: 

Ø Κανένα παιδί δεν θα µένει εκτός παιδικού σταθµού. Κάθε παιδί οικογένειας που 
πληροί εισοδηµατικά κριτήρια και δεν βρίσκει θέση σε δηµοτικό παιδικό σταθµό, 
θα χορηγούµε κουπόνι ύψους 180 ευρώ ανά µήνα και για 10 µήνες το χρόνο, για 
εξαργύρωση σε βρεφονηπιακό σταθµό της επιλογής των γονέων. 

Ø Ολοήµερα Σχολεία παντού, µε σχολικά γεύµατα εξασφαλισµένα. 
Ø Το αφορολόγητο θα αυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.  

 
5ον Ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας όπως: 

Ø Υλοποίηση του θεσµού του οικογενειακού γιατρού τον οποίο θα επιλέγει ο κάθε 
πολίτης. 

Ø Κατ’ οίκον διανοµή φαρµάκων για συγκεκριµένες οµάδες ασθενών (πχ ασθενείς 
µε καρκίνο, ΑΜΕΑ κλπ).   

Ø Ραντεβού µε γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εντός 24 ωρών για ευαίσθητες οµάδες του 
πληθυσµού (πολίτες άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ κλπ).   

Ø Επέκταση της διάρκειας των επαναλαµβανόµενων συνταγών για τους χρονίως 
πάσχοντες, ώστε να µειώνεται η ταλαιπωρία τους για τη χορήγηση νέας συνταγής. 

Ø Πρόσβαση ανηλίκων σε κοινωνικούς λειτουργούς,  
Ø Ψυχολογική και συµβουλευτική υποστήριξη όσων βρίσκονται στο περιθώριο 
Ø Στήριξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Προτεραιότητα µας είναι και η στήριξη:  

Ø Της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων που κάνουν σπουδαία δουλειά 
απαλύνοντας τον ανθρώπινο πόνο.5  

																																																													
5 Βλ. ενότητα Εθελοντισµός - ΜΚΟ 
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Ø Των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους οποίους έχει περάσει ένα µεγάλο 
βάρος για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.  

 
Πιστεύουµε στο κοινωνικό κράτος 

Πιστεύουµε στο κοινωνικό κράτος. Ήταν η µεγάλη ευρωπαϊκή κατάκτηση µετά τον 
Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Δεν πρέπει να την αφήσουµε να χαθεί. Πρέπει να βρούµε 
τους πόρους για να ξαναχτίσουµε ένα κοινωνικό κράτος πιο λιτό και πιο 
αποτελεσµατικό.  
 
Στην Ελλάδα οφείλουµε επιτέλους να γκρεµίσουµε το κοµµατικό κράτος για να 
ξαναχτίσουµε το κοινωνικό κράτος. 
 
Εµείς δεν θέλουµε πολίτες-πελάτες εξαρτηµένους από την κρατική 
ελεηµοσύνη.  Ούτε πολίτες παγιδευµένους στη φτώχεια. Τα επιδόµατα, υπό 
προϋποθέσεις είναι απαραίτητα αλλά ακόµα πιο σηµαντικό είναι να προσφέρουµε 
στους πολίτες ευκαιρίες.  
 
Επίσης: 
 
Δεν µπορεί να υπάρξει σοβαρή πολιτική υπέρ των πιο αδυνάτων χωρίς σεβασµό στο 
δηµόσιο χώρο. Χωρίς καθαρά πάρκα στις πιο υποβαθµισµένες γειτονιές. Χωρίς καλές 
αστικές συγκοινωνίες. Και βέβαια χωρίς ασφάλεια. Ο νόµος και η τάξη θα 
αποκατασταθούν. Η αστυνοµία θα κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της. Και οι πιο 
αδύναµοι συµπολίτες µας θα αισθανθούν και πάλι ασφαλείς.  
 
 
Πηγές:  
 
§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 

81ης  Δ.Ε.Θ. (17/09/16):  http://bit.ly/2jIfbxj  
§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην 82η Δ.Ε.Θ. 

(16/09/17): http://bit.ly/2xNtTx1  
§ Σηµεία Πολιτικού Λόγου (22/09/17). 
§ Νέα Δηµοκρατία: Για όσα έχουµε δεσµευτεί µέχρι σήµερα (Ιούλιος 2017): 

http://bit.ly/2thFWf2  
§ Συνέντευξη του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στον 

ALPHA (11/01/17): http://bit.ly/2jd4PUe 
§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο 10ο Τακτικό 
Εθνικό Συνέδριο της Νέας Δηµοκρατίας (22/04/16): http://bit.ly/2jXjjNb  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη 
συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόµµατος (25/01/17): 
http://bit.ly/2ktzWfj  

§ Συνέντευξη του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 (02/03/17): http://bit.ly/2lGqxSM  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη  στο 4o 
Προσυνέδριο στο Ηράκλειο (08/11/17): http://bit.ly/2BVWm2f  

§ Συµπεράσµατα 4ου Προσυνεδρίου της Νέας Δηµοκρατίας «Για τις Επιχειρήσεις 
και την Επανεκκίνηση της Οικονοµίας» (10/11/17): http://bit.ly/2AszF4i  
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§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη  στο 2o 
Προσυνέδριο για τους νέους και την Παιδεία στην Πάτρα (21/10/17): 
http://bit.ly/2yJ7QqU  

§ Συµπεράσµατα 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δηµοκρατίας «Για τους Νέους» 
(22/10/17): http://bit.ly/2yLjIIL  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο 3ο  
Προσυνέδριο του Κόµµατος στα Ιωάννινα (01/11/17): http://bit.ly/2AEZpvL  

§ Συµπεράσµατα 3ου Προσυνεδρίου της Νέας Δηµοκρατίας «Για εκείνους που 
χρειάζονται στήριξη και αλληλεγγύη» (02/11/17): http://bit.ly/2lIMKEg  

§ Συµπεράσµατα 7ου Προσυνεδρίου «Για ένα Νέο Πατριωτισµό» (04/12/17): 
http://bit.ly/2pEyLRL  

§ Μήνυµα του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κ. Μητσοτάκη στο 35ο Συνέδριο της 
ΠΟΜΙΔΑ (27/01/18): http://bit.ly/2F8v0uf  

§ Οι προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας για την αγορά ακινήτων (13/04/18): 
https://bit.ly/2Hmgr7s  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο 
Ινστιτούτο Δηµοκρατίας µε θέµα «Η µάχη κατά της Φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισµού» (02/05/18): https://bit.ly/2KU5lFO  

§ Σηµεία Οµιλίας του Προέδρου της ΝΔ στη σηµερινή (2-5-2018) εκδήλωση του 
Ινστιτούτου Δηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής µε θέµα «Η µάχη κατά της 
Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού»: https://bit.ly/2K8aCsj  

§ Οµιλία του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Σ.Ε.Β. (29/05/18): https://bit.ly/2LGea6A  

§ Οµιλία του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κ. Μητσοτάκη στην ανοικτή Τακτική Γενική 
Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (12/06/18): https://bit.ly/2y4jkXd  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 83η 
Δ.Ε.Θ. (15/09/18): https://bit.ly/2xhzmKk  
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4.2 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 

Τι κάναµε ως Νέα Δηµοκρατία 

v Εκπονήσαµε και ολοκληρώσαµε ένα πολύ εµπεριστατωµένο εθνικό σχέδιο 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το οποίο και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Δεκέµβριο του 2014.  

v Με το Νόµο 4305, προωθήσαµε ουσιαστικά το άνοιγµα των δηµοσίων δεδοµένων 
και την ενίσχυση της διαφάνειας. Καθιερώσαµε,  για πρώτη φορά, την αρχή της 
εξ ορισµού ανοιχτής διάθεσης και  χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας. 

v Αναβαθµίσαµε το θεσµό της διαύγειας.  

Την εποχή 2012 – 2014, επίσης ανελήφθησαν µια σειρά από 
σηµαντικές  πρωτοβουλίες:   

v Η καθολική εφαρµογή της ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης. 
v Η εισαγωγή µιας σειράς πολύ σηµαντικών ηλεκτρονικών εφαρµογών και 
υπηρεσιών στο ασφαλιστικό σύστηµα, µε τα πρωτοποριακά, για τα δεδοµένα της 
ελληνικής δηµόσιας διοίκησης,  συστήµατα «Εργάνη», «Άτλας» και «Ήλιος».  

v Η αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών του TAXIS.  
v Η προώθηση σηµαντικών  ηλεκτρονικών συστηµάτων στο χώρο της Δικαιοσύνης. 

Τι κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 

Η σηµερινή κυβέρνηση απαξιώνει σηµαντικά πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία 
είχαν ολοκληρωθεί κατά τη διετία 2012 – 2014:   

v Σύστηµα ηλεκτρονικής έκδοσης  πολεοδοµικών αδειών.  Ένα σύστηµα το οποίο 
είναι έτοιµο εδώ και καιρό, δυστυχώς δεν τίθεται σε εφαρµογή, επειδή δεν έχει 
εκδοθεί µια απαραίτητη κοινή υπουργική απόφαση. 

v Σύστηµα «Άτλας». Μια πολύ σηµαντική καινοτοµία, η οποία συγκέντρωσε, για 
πρώτη φορά, την ασφαλιστική ιστορία όλων των Ελλήνων σε µια ενιαία 
πληροφοριακή βάση, απαξιώνεται και δυστυχώς, δεν επικαιροποιείται.  

v Σύστηµα Προµηθειών του Δηµοσίου (ΕΣΗΔΗΣ). Η κυβέρνηση αυτή δεν φαίνεται 
να το εντάσσει στις κεντρικές της προτεραιότητες.   

v Ψηφιακό σχολείο. Μια πολύ σηµαντική και καινοτόµα πρωτοβουλία φαίνεται να 
εγκαταλείπεται στο βωµό του αριστερού εξισωτισµού.  

Η µόνη πρωτοβουλία, η οποία έχει αναδειχθεί από αυτή την κυβέρνηση αφορά στη 
σύσταση της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής. Είµαστε σύµφωνοι για την 
ανάγκη να υπάρχει ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο. Υπάρχει όµως µια µεγάλη 
σύγχυση µεταξύ της Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία υπάγεται στον 
πρωθυπουργό, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθµισης, το οποίο εξακολουθεί και κρατά ένα κοµµάτι ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Το σύστηµα αυτό δεν δουλεύει. 

Η πρότασή µας 

Το σχέδιό µας έχει την ονοµασία «Ψηφιακή Οµάδα ΔΕΛΤΑ: Και αφορά Δίκτυα, 
Δηµόσιο, Δεξιότητες, Δεδοµένα» και περιλαµβάνει 7 κρίσιµους τοµείς παρέµβασης: 
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1. Συντονιστική δοµή σε επίπεδο Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ για τον 
αποτελεσµατικό συντονισµό όλων των έργων. Είναι αδύνατον ένας Υπουργός 
µόνος του, χωρίς την απόλυτη κάλυψη του Πρωθυπουργού, να πετύχει τον 
απαραίτητο συντονισµό και την οµόνοια που απαιτείται, για την υλοποίηση 
περίπλοκων έργων.   

2. Προώθηση της ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς υψηλών ταχυτήτων στο σύνολο 
της χώρας. 

3. Πραγµατική επένδυση στην Οικονοµία των Δεδοµένων, µε προώθηση των 
ανοικτών δεδοµένων και υποστήριξη της εφαρµογής λύσεων τεχνητής 
νοηµοσύνης για την ανάλυσή τους. 

4. Ευρύ πρόγραµµα ανάπτυξης δεξιοτήτων υψηλής εξειδίκευσης στις Τ.Π.Ε. για 
όλους τους ανέργους, αλλά κυρίως για αποφοίτους, Τ.Ε.Ε. Εισαγωγή του 
µαθήµατος του προγραµµατισµού µε µεγαλύτερη ένταση στα σχολεία. 

5. Πραγµατικός Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του Κράτους.  Απόλυτη  
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε 7 µεγάλα έργα: 
ü Ψηφιακές ταυτότητες µε two way authentication,  δυνατότητα ψηφιακής 
υπογραφής. 

ü Ενιαίο ηλεκτρονικό σύστηµα για την έναρξη επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας.  

ü Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας.  
ü Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων.  
ü Ηλεκτρονικό εισιτήριο τουριστικών χώρων σε συνδυασµό µε µια 
αναβαθµισµένη τουριστική πύλη.  

ü Απόλυτη αναβάθµιση του Ερµή και θέσπιση της αποµακρυσµένης 
εξυπηρέτησης του πολίτη.  

ü Κεντρικό ψηφιακό οργανόγραµµα δηµόσιας διοίκησης µε στοιχεία τα οποία 
υπάρχουν σήµερα. 

6. Εκτεταµένη εφαρµογή ευέλικτων διαφανών διαδικασιών στην ανάθεση των 
έργων πληροφορικής, όπως οι συµβάσεις-πλαίσιο, µε τον τρόπο που αυτές 
εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

7. Υποστήριξη ενός οικοσυστήµατος επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας µε ένα 
πλέγµα φορολογικών κινήτρων, όπως, φορολογικές απαλλαγές για R&D και 
µειωµένη φορολογία για έσοδα από πνευµατική ιδιοκτησία.   
 

Όλα αυτά, όλες οι 7 αυτές κεντρικές προτεραιότητες,  κάτω από ένα ενιαίο όραµα:  
Την άριστη εξυπηρέτηση, πολιτών, επιχειρήσεων, αλλά και επισκεπτών, µέσα από το 
δραστικό ψηφιακό µετασχηµατισµό της δηµόσιας διοίκησης.  
 
Ως Νέα Δηµοκρατία 

Ως Νέα Δηµοκρατία κάνουµε και µια µεγάλη απόπειρα να αναβαθµίσουµε ψηφιακά 
και την ίδια τη Νέα Δηµοκρατία, ξεκινώντας από µια µεγάλη προσπάθεια να 
αλλάξουµε τον τρόπο χρηµατοδότησης  του κόµµατος, µέσα από ηλεκτρονικές 
πλατφόρµες crowdfunding. 

Παρουσιάσαµε τη νέα µας διαδικτυακή πλατφόρµα µε τίτλο «λίγα από πολλούς», 
έτσι ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε την ευκαιρία στους φίλους  και τα µέλη της 
Νέας Δηµοκρατίας να µας υποστηρίξουν, µε απόλυτη διαφάνεια,  µε µικρά ποσά, 
µέσα από ένα σχετικά εύχρηστο σύστηµα ηλεκτρονικών πληρωµών.  
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Πηγές:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο Digital 
Economy Forum 2016 (09/03/16): http://bit.ly/2jVRm6Z   

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο Συνέδριο του 
Σ.Ε.Β. µε θέµα: «Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας – Ο Δρόµος για την 
Ανάπτυξη» (12/05/17):   http://bit.ly/2qlrjHP  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο 4ο 
Προσυνέδριο στο Ηράκλειο (08/11/17): http://bit.ly/2BVWm2f  

§ Συµπεράσµατα 4ου Προσυνεδρίου: «Για τις Επιχειρήσεις και την Επανεκκίνηση 
της Οικονοµίας» στο Ηράκλειο (10/11/17): http://bit.ly/2AszF4i  

§ Χαιρετισµός του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο 
digital economy forum 2018 (Εκδήλωση ΣΕΠΕ): Σχεδιάζουµε, δηµιουργούµε, 
καινοτοµούµε (07/05/18): https://bit.ly/2rsOgtz  
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4.3 Προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ουραγός στη χρήση και αξιοποίηση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Η Νέα Δηµοκρατία έρχεται να καλύψει αυτό το κενό µε ένα ολοκληρωµένο 
στρατηγικό σχέδιο που περικλείει µια σειρά διοικητικών µέτρων και οικονοµικών 
κινήτρων για τη διείσδυση και εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Υφιστάµενη Κατάσταση 

Το 2014 (πριν την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων) η Ελλάδα κατείχε την 
προτελευταία θέση (πίσω από τη Βουλγαρία) ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε. ως προς 
τον αριθµό συναλλαγών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής ανά κάτοικο.  

Είναι όµως γεγονός ότι η τραπεζική αργία, η υποχρεωτική αποδοχή καρτών 
πληρωµής και η επιβολή ηµερήσιου ορίου ανάληψης από τα ΑΤΜ κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού του 2015, έδωσαν σηµαντική ώθηση στη διείσδυση των 
συναλλαγών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής.  

Όµως, παρά την αύξηση στις ηλεκτρονικές πληρωµές λόγω των κεφαλαιακών 
ελέγχων, η χώρα εξακολουθεί να υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε αλλά ευρωπαϊκά 
κράτη-µέλη.  

Προτάσεις για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Στα διοικητικά µέτρα εντάσσονται: 

v H υποχρέωση διάθεσης ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής (τερµατικών POS) 
παντού.   

v Η υποχρεωτική σταδιακή καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, µέσα από 
εναλλακτικά δίκτυα και κανάλια, µεταξύ των επιχειρήσεων.  

v Η υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης για τους προµηθευτές 
του Δηµοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

v Η µείωση του ορίου χρήσης µετρητών στις συναλλαγές. Το όριο πρέπει να είναι 
περιορισµένο, αυστηρό αλλά και λογικό.  

v Η διατήρηση και ενίσχυση της σύνδεσης της έκπτωσης φόρου («αφορολογήτου 
ορίου») µε τις ηλεκτρονικές πληρωµές. Το «αφορολόγητο όριο» ξεκινάει από 
µηδενικό επίπεδο και σχηµατίζεται, σταδιακά, µε δαπάνες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί µέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και τραπεζικών ηλεκτρονικών 
πληρωµών.  

Στα οικονοµικά κίνητρα εντάσσονται: 

v Η «λοταρία» αποδείξεων, µέσω της οποίας θα κληρώνονται αποδείξεις και όλοι οι 
συµµετέχοντες θα µπορούν να κερδίσουν αυτοκίνητα ή/και σπίτια. Το µέτρο 
µπορεί να εφαρµοστεί στοχευµένα σε κλάδους µε υψηλό βαθµό παραβατικότητας. 

v Η επιστροφή ποσοστού του αναλογούντος ΦΠΑ για συναλλαγές σε τοµείς και 
πεδία που η φοροδιαφυγή ανθεί.  

v Ειδικά για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για την κάλυψη του κόστους που 
προκύπτει, απαιτείται η κατάρτιση ενός συνεκτικού σχεδίου ηλεκτρονικής 
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διακυβέρνησης και προώθησης της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών και η 
υποβολή του για χρηµατοδότηση µέσω των κονδυλίων του «Σχεδίου Γιούνκερ», ή 
σχετικών προγραµµάτων ΕΣΠΑ. 

v Η θεσµοθέτηση ενός «ειδικού επαγγελµατικού λογαριασµού» για τις επιχειρήσεις. 
Ο λογαριασµός αυτός θα είναι µερικώς ακατάσχετος. Σ’ αυτόν θα πιστώνονται 
όλα τα χρήµατα από ηλεκτρονικές συναλλαγές και αυτός µε τη σειρά του θα 
«τροφοδοτεί» συγκεκριµένες λειτουργίες της επιχείρησης (π.χ. πληρωµή 
µισθοδοσίας, πληρωµή υποχρεώσεων σε Δηµόσιο και ασφαλιστικά ταµεία, 
εξόφληση λογαριασµών ΔΕΚΟ, εξόφληση προµηθευτών κ.α.). 

v Η µείωση των τραπεζικών προµηθειών στα επίπεδα που θέτει η σχετική κοινοτική 
οδηγία (0,3% και 0,2% µέγιστη χρέωση για τις διατραπεζικές συναλλαγές µε τις 
πιστωτικές και τις χρεωστικές κάρτες αντίστοιχα), προκειµένου να µην 
παρατηρούνται υπέρογκες χρεώσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. 

Συµπερασµατικά, οι εµπειρικές µελέτες που έχουν δηµοσιευθεί την διετία 2015-2016, 
καταλήγουν ότι από το συνδυασµό όλων αυτών των παρεµβάσεων µπορεί να 
προέλθουν επιπλέον έσοδα για το Δηµόσιο άνω των 2,5 δισ. ευρώ (1,5 δισ. ευρώ από 
την ηλεκτρονική τιµολόγηση και 1 δισ. ευρώ από την αύξηση της εισπραξιµότητας 
του ΦΠΑ). 

Εµείς προκειµένου να θέσουµε ρεαλιστικούς στόχους και να «χτίσουµε» σχέση 
εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας προσδοκούµε ότι από τις παρεµβάσεις αυτές θα 
αυξήσουµε, µε βιώσιµο τρόπο, τα έσοδα κατά 1,5 δισ. ευρώ σε βάθος διετίας, στόχος 
συντηρητικός σε σχέση µε τα ευρήµατα όλων των σχετικών µελετών. 

Οποιοδήποτε ποσό τελικά καταφέρουµε να συλλέξουµε, θα είναι επιπλέον των ποσών 
που έχουµε υπολογίσει από τη µείωση δαπανών για να χρηµατοδοτήσουµε τις άµεσες 
µειώσεις φόρων (µεσοσταθµική µείωση 30% στον ΕΝΦΙΑ, µείωση του φόρου στις 
επιχειρήσεις από το 29% στο 20%, µείωση του φόρου µερισµάτων από το 15% στο 
5%, επαναφορά του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στο 13% από το 24%, κατάργηση του 
ΕΦΚ στο κρασί, αύξηση του ορίου υπαγωγής ΦΠΑ στις 25.000 ευρώ από τις 10.000 
ευρώ). 

Τα επιπλέον αυτά έσοδα θα µας δώσουν δηµοσιονοµικό περιθώριο για να 
προχωρήσουµε ακόµη πιο αποφασιστικά τις µειώσεις φόρων στο εισόδηµα, στον 
ΦΠΑ και στις ασφαλιστικές εισφορές, που έχουµε σχεδιάσει υπό την προϋπόθεση της 
µείωσης του µεσο-µακροπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου από το 3,5% στο 2% 
του ΑΕΠ. 

Πηγή:  

§ Η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας για την προώθηση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών στην Ελλάδα (27/09/16): http://bit.ly/2dombjJ  
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4.4 Η νέα συµφωνία αλήθειας και η επιχειρηµατική κοινότητα της 
χώρας 

	
Τι µπορείτε να περιµένετε από εµένα, αλλά και τι θα περιµένω εγώ από εσάς, αν οι 

πολίτες µε τιµήσουν µε την εµπιστοσύνη τους: 
 

§ Όχι άλλους φόρους και εισφορές.  
§ Ναι σε επενδύσεις και σε νέες δουλειές.  
§ Ναι και σε µια πραγµατικά υγιή επιχειρηµατικότητα.  

	
Κυριάκος Μητσοτάκης 

[από το βήµα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Β. (29/05/18)] 
 

Η νέα συµφωνία αλήθειας µε τους πολίτες που οραµατιζόµαστε, πρέπει να 
συµπεριλαµβάνει και την επιχειρηµατική κοινότητα της χώρας. 

Χρειάζεται να αλλάξουµε νοοτροπία συλλογικά 

v Δυστυχώς, τα χρόνια της επίπλαστης ευηµερίας διέφθειραν συνειδήσεις, όχι µόνο 
της πολιτικής, αλλά και ενός µέρους της επιχειρηµατικής τάξης.  

v Οι πολιτικοί παρασύρθηκαν από τις ιδεοληψίες του κρατισµού. Οι επιχειρηµατίες 
συχνά µερίµνησαν µόνο για τα συµφέροντα των µετόχων και όχι για τη συνολική 
ευρωστία της αγοράς. 
 

Χρειάζεται να αλλάξουµε νοοτροπία συλλογικά.  Να τελειώσουµε µε τις συνήθειες 
του παρελθόντος. Να κάνουµε µια νέα αρχή. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. 

Η νέα αρχή 

v Οι πολιτικοί θα πρέπει να δηµιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για 
επενδύσεις, µε χαµηλή φορολογία και µηδενική γραφειοκρατία.  

v Οι επιχειρηµατίες θα πρέπει να βοηθήσουν τη χώρα τώρα που τους έχει ανάγκη, 
µε επενδύσεις. 

v Χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις και επιχειρηµατικότητα η ανάπτυξη δεν θα έρθει. 
v Χωρίς Δικαιοσύνη, χωρίς ίσους κανόνες για όλους και χωρίς ένα ευνοϊκό 
φορολογικό και επενδυτικό περιβάλλον, οι επενδύσεις δεν θα έρθουν και η 
επιχειρηµατικότητα δεν θα καρποφορήσει. 

v Από αυτή την ανάπτυξη θα πρέπει όλοι να έχουν µέρισµα. Δεν µπορεί ο λαός να 
είναι συµµέτοχος µόνο στις ζηµίες.  

v Οι νέοι µας θα πρέπει να αποκτήσουν και πάλι τη σιγουριά ότι αυτή η χώρα 
νοιάζεται για αυτούς! 
 

Η άτυπη συµφωνία Πολιτείας και επιχειρήσεων 

Ως Νέα Δηµοκρατία: 

v Θα δίνουµε µε συνέπεια τη µάχη για την εµπέδωση από την κοινωνία ότι η 
επιχειρηµατικότητα είναι η µόνη οδός προς την ευµάρεια της χώρας.   

v Απόλυτη προτεραιότητά µας είναι η στήριξη των επενδύσεων και η δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας:  
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§ Ο βασικός δείκτης, που θα καταγράψει την επιτυχία του κυβερνητικού µας 
έργου θα είναι η αποκλιµάκωση της ανεργίας. 

§ Οι επιχειρησιακές θέσεις ευθύνης θα καλυφθούν µε απόλυτα αξιοκρατικά 
κριτήρια.   

§ Θα αναζητήσουµε στελέχη από τον ιδιωτικό τοµέα για να µπολιάσουν την 
παραγωγή δηµόσιας πολιτικής. 

v Αντιλαµβανόµαστε την υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας ως την παραγωγή, 
από το Κράτος, ποιοτικών και ανταγωνιστικά κοστολογηµένων δηµόσιων αγαθών 
και υπηρεσιών: παιδεία, υγεία, υποδοµές, ενέργεια, χωροταξία, ασφάλεια.   

v Αντιλαµβανόµαστε ως ευθύνη µας απέναντι στην επιχειρηµατικότητα, να την 
προστατέψουµε από τον αθέµιτο ανταγωνισµό. Ρυθµιστικές αρχές, Δικαιοσύνη, 
διοίκηση, τραπεζικό σύστηµα, θα κληθούν να προφυλάξουν µε αµεροληψία και 
συνέπεια τον υγιή ανταγωνισµό.  

v Θα δώσουµε ειδικό βάρος στη στήριξη της  νέας 
επιχειρηµατικότητας.  Χρειάζονται ένα ειδικό πλαίσιο στήριξης µε οριζόντιες 
πολιτικές στήριξης της νέας επιχειρηµατικότητας. 
 

Από την Επιχειρηµατική Τάξη περιµένουµε: 

v Να επενδύσει στο µέλλον του τόπου µας. Να βάλει τα κεφάλαια που διαθέτει 
εντός και εκτός Ελλάδας να δουλέψουν προς όφελος και δικό της αλλά και της 
χώρας.  

v Να επενδύσει σε συλλογικά όργανα όπως ο ΣΕΒ, ακόµη περισσότερους πόρους 
για την εξειδίκευση και προώθηση των θεσµικών και διοικητικών παρεµβάσεων 
που είναι απαραίτητες για την επιτυχία της.  

v Μέσα από την αυτορρύθµιση των κλάδων της να προστατέψει τον καταναλωτή, 
αλλά και να θωρακίσει και να αναβαθµίσει την εγχώρια και διεθνή φήµη των 
προϊόντων και υπηρεσιών της.  

v Να χρησιµοποιήσει τη σχέση που έχει µε τον καταναλωτή και την Πολιτεία 
συµβιωτικά όσον αφορά την προστασία και ανάδειξη του ελληνικού 
περιβάλλοντος.  

v Να επιδείξει αυξηµένη κοινωνική ευθύνη και µέσα από χορηγική δράση να 
ενισχύσει δηµόσιους και ιδιωτικούς, κοινωφελείς φορείς, σε τοµείς όπως η υγεία, 
η πρόνοια, η παιδεία και ο πολιτισµός, που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και, 
έµµεσα, την εθνική οικονοµία. Ας εµπνευστούµε όλοι από τους µεγάλους 
ευεργέτες του 19ου αιώνα.  

v Πάνω από όλα όµως αναµένουµε να συµπράξει µε τους εργαζόµενους για την 
επίτευξη όλων των παραπάνω.  Είναι απαραίτητο να εµπεδωθεί ότι το συµφέρον 
εργαζοµένων – επιχειρηµατιών είναι κατά βάση κοινό.  

	
Είναι ανάγκη να επιµείνουµε στο τελευταίο στοιχείο αυτής της συµφωνίας αλήθειας, 
καθώς στην κοινωνία της γνώσης οι εργαζόµενοι είναι το µεγαλύτερο συγκριτικό 
πλεονέκτηµα. Και στο δικό τους πρόσωπο πρέπει να καθρεφτίζεται κάθε επιτυχηµένη 
επιχείρηση. Μικρή ή µεγάλη. Σε αυτό το πλαίσιο:  
 

§ Αθέµιτες πρακτικές, όπως η αδήλωτη ή ανασφάλιστη εργασία, δεν χωρούν.  
§ Ανήθικες εργοδοτικές µεθοδεύσεις, όπως η συµπίεση µισθού µε την απειλή 
απόλυσης, είναι αδιανόητες.  

§ Καθυστερήσεις δεδουλευµένων ή απασχόληση πέραν του νόµιµου ωραρίου, 
δεν συγχωρούνται.  
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§ Μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, απλώς 
δεν επιτρέπεται.  
 

Αλλά δεν αρκούν µόνο τα αυτονόητα της τήρησης της εργατικής νοµοθεσίας. 
Οραµατίζοµαστε την Ελλάδα µια αναπτυγµένη χώρα της Ευρώπης, µε ευρωπαϊκό 
εργασιακό περιβάλλον που θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό ακριβώς 
είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε κάθε ιδέα προς αυτήν την κατεύθυνση. Για παράδειγµα: 
 

§ Προσλάβετε εσείς νέους συνεργάτες και εµείς θα αναζητήσουµε τρόπους να 
τους πριµοδοτήσουµε.  

§ Κάντε συµµέτοχους τους εργαζόµενους στην επιτυχία σας µε stock-options ή 
µε άλλους τρόπους διανοµής κερδών, τονώστε την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
κι εµείς θα είµαστε ανοιχτοί σε φοροαπαλλαγές για να τα πραγµατοποιήσετε.  

§ Προσφέρετε εσείς ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράµµατα, ιδιωτική ασφάλεια 
υγείας ή κάρτες κίνησης στα µέσα µεταφοράς και εµείς συζητούµε ώστε τα 
έξοδα αυτά να εκπίπτουν από την εφορία.  

 
Αν Πολιτεία και επιχειρήσεις, τηρήσουν αυτή την άτυπη συµφωνία, που µόλις 
οριοθετήσαµε, πιστεύουµε ότι η χώρα θα ξεκολλήσει από το τέλµα της ύφεσης και θα 
οδηγηθεί στην διατηρήσιµη ανάπτυξη. 
 

Πηγή:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην Ετήσια 
Τακτική Συνέλευση των µελών του ΣΕΒ (21/06/16): http://bit.ly/28Lnpmw  

§ Οµιλία του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Σ.Ε.Β. (29/05/18): https://bit.ly/2LGea6A  
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4.5 Πρωτογενής τοµέας 

Τι έκανε η Νέα Δηµοκρατία 

Το σηµαντικότερο έργο στον τοµέα αυτό της προηγούµενης Κυβέρνησης της Νέας 
Δηµοκρατίας, ήταν η ολοκλήρωση και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 
καινοτόµου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.  

Επίσης: 

v Επιδιώξαµε την αύξηση του ποσοστού των αγροτών που ασφαλίζονται στον 
Ο.Γ.Α. Είχαµε θεσπίσει 7 κλάσεις ασφάλισης για τους αγρότες και εργόσηµο για 
τους απασχολουµένους στην αγροτική παραγωγή.  

v Θεσπίσαµε, το 2013 – κόντρα σε σηµαντικές τότε αντιδράσεις - τη φορολόγηση 
του εισοδήµατος των αγροτών µε βάση τον λογιστικό προσδιορισµό του 
φορολογητέου εισοδήµατος, που αντιστοιχεί στα επιχειρηµατικά κέρδη (έσοδα- 
έξοδα). Θεσπίσαµε φορολογικό συντελεστή 13%, από τα εισοδήµατα της χρήσης 
2014. Από τη φορολόγηση εξαιρέθηκαν οι κοινοτικές επιδοτήσεις.   

v Μειώσαµε άλλα ειδικά προνόµια των αγροτών, όπως η µείωση της επιστροφής 
Φ.Π.Α. και η µείωση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) 
στο πετρέλαιο κίνησης για τα αγροτικά µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται για 
την αγροτική παραγωγή.  

Με την πολιτική µας καταφέραµε, στο τέλος του 2014, οι εταίροι µας στην Ε.Ε. και 
το Δ.Ν.Τ. να µην ζητούν τη λήψη κανενός νέου µέτρου για τους αγρότες.  

Με άλλα λόγια, καταστήσαµε σαφές στους αγρότες ότι πρέπει και αυτοί να 
επωµιστούν ένα µέρος του κόστους της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Χωρίς, όµως, 
σε καµία περίπτωση να υπονοµεύσουµε την αναπτυξιακή προοπτική του 
πρωτογενούς τοµέα και να διαταράξουµε την κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο. 

 
Τι υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ 

v Επαναφορά του Φ.Π.Α. στα γεωργικά εφόδια στα προµνηµονιακά επίπεδα.  
v Καθιέρωση φθηνού αγροτικού πετρελαίου.  
v Μειωµένο τιµολόγιο της Δ.Ε.Η. για όλη την καλλιεργητική περίοδο.  
v Ρύθµιση αγροτικών χρεών, συµπεριλαµβανοµένης της διαγραφής µέρους τους.  
v Δηµόσια αγροτική τράπεζα.  
v Ατοµικό αφορολόγητο 12.000 ευρώ.  
v Κατάργηση τέλους επιτηδεύµατος.  
v Κατάργηση της προκαταβολής φόρου.  
v Φοροαπαλλαγή για πενταετία σε νέους αγρότες. 

 
Τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 

v Αύξησε την προκαταβολή του φόρου από το 27,5% στο 100% και την εισφορά 
αλληλεγγύης έως και 120%.  

v Φορολόγησε από το πρώτο ευρώ τις κοινοτικές επιδοτήσεις.  
v Θέσπισε νέο, άδικο και αναποτελεσµατικό φόρο στο κρασί και αύξησε το φόρο 
στην µπύρα, πλήττοντας την αναπτυσσόµενη, εξωστρεφή εγχώρια παραγωγή (από 
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τα 110.000.000 ευρώ  που είχαν υπολογιστεί τελικά εισπράχτηκαν 15.000.000 
ευρώ). 

v Συµπεριέλαβε και τα αγροτεµάχια στο συµπληρωµατικό φόρο του ΕΝΦΙΑ (για να 
γλιτώσει την κατακραυγή έδωσε προσωρινή αναστολή για ένα χρόνο).  

v Τριπλασίασε σχεδόν το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών, 
συνδέοντας τις ασφαλιστικές εισφορές µε το εισόδηµά τους.  

v Κατήργησε τον Ο.Γ.Α.  
v Αύξησε το κόστος παραγωγής, καθώς: αυξήθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 

(Ε.Φ.Κ.) στο πετρέλαιο κίνησης κατά 21%, καταργήθηκε η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. 
πετρελαίου κίνησης και αυξήθηκε – κόντρα στις υποσχέσεις - ο Φ.Π.Α. στα 
αγροτικά εφόδια στο 24%, από 13%.  

v Απέτυχε να αντιµετωπίσει τις επικίνδυνες ζωονόσους που καταστρέφουν το ζωικό 
κεφάλαιο.  

Ο πρωτογενής τοµέας είναι µια µικρογραφία της συνολικής κυβερνητικής αποτυχίας. 
Δύο  χρόνια τώρα, δεν έχει εφαρµοστεί καµία από τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει 
ανάγκη ο πρωτογενής τοµέας, ούτε καν αυτές για τις οποίες η κυβέρνηση δεσµεύτηκε 
στο 3ο Μνηµόνιο.  

Το σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας για τον αγροτικό τοµέα 

Το σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας για τον αγροτικό τοµέα έχει ως άξονες την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη µετάβαση σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής 
επιχειρηµατικότητας. Περιλαµβάνει συγκεκριµένες θεσµικές δράσεις και στόχους: 

v Κεντρικός πυλώνας της πολιτικής µας είναι η στήριξη των Ενώσεων και των 
οµάδων παραγωγών µε κάθε εργαλείο που υπάρχει στη διάθεση µας.  

	
§ Δεν αναφερόµαστε µόνο στα κονδύλια τα οποία έχει στη διάθεσή του το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναφερόµαστε και σε γενναία 
φορολογικά κίνητρα τα οποία θα ευνοούν τις Ενώσεις παραγωγών και θα 
ωθούν στην ουσία περισσότερους παραγωγούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, να 
περνάνε την οικονοµική τους δραστηριότητα µέσα από τέτοιες Ενώσεις.  

§ Στο πλαίσιο αυτό θα επανεξεταστεί ο συνεταιριστικός νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, ο 
οποίος αποτελεί µνηµείο κρατισµού.   

	
v Ενισχύουµε τους παραγωγούς που τολµούν να επενδύσουν  σε καινοτόµα 
προϊόντα µε υψηλότερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το κράτος. Για 
αυτόν τον λόγο: 
 
§ Αξιοποιούµε όλα τα διαθέσιµα εργαλεία για επαρκή χρηµατοδότηση του 
αγροτικού τοµέα, όπως τα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 – 2020. 

§ Θα ενεργοποιήσουµε τη συµφωνία µεταξύ της DG AGRI και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων για τη δηµιουργία εγγυητικών κεφαλαίων για την 
αγροτική παραγωγή.   

§ Καταργούµε τα εµπόδια που κρατάνε πίσω τους παραγωγούς που θέλουν να 
επενδύσουν και να εκµεταλλευτούν νέες ευκαιρίες:  
 
ü Ολοκληρώνουµε τον χωροταξικό σχεδιασµό και τη διαδικασία 
καθορισµού χρήσεων γης ανά περιοχή. 



Σηµεία Αλήθειας 

 

Γραµµατεία Στρατηγικού Σχεδιασµού & Επικοινωνίας  36 
 

ü Απλοποιούµε και επιταχύνουµε τις διαδικασίες αδειοδότησης των 
σταυλικών εκµεταλλεύσεων, µε ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και 
ταχύτερη εξέτασή τους, στο πλαίσιο πάντα της συνολικής µας δέσµευσης 
για απλούστευση των αδειοδοτήσεων.  

ü Περιορίζουµε το ενεργειακό κόστος µε τη µεγαλύτερη αξιοποίηση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως η γεωθερµία, ώστε να στηρίξουµε 
την αύξηση της παραγωγής. 

ü Αξιοποιούµε κατά προτεραιότητα τα καινοτόµα προγράµµατα που 
αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών. Προγράµµατα που 
ενώ είναι απαραίτητα, ιδίως µάλιστα για τους νέους αγρότες, δυστυχώς 
λιµνάζουν. 
 

v Συνεχίζουµε και επαυξάνουµε τη λειτουργία της επιτυχηµένης κάρτας του 
αγρότη.  
 

v Προωθούµε την παρουσία του ιδιωτικού ασφαλιστικού τοµέα στην υπηρεσία του 
αγρότη για την κάλυψη των ζηµιών στους παραγωγούς, ειδικά τις ζηµιές που 
προέρχονται από τις κλιµατικές αλλαγές, συνδυαστικά µε τον κρατικό ΕΛΓΑ και 
τα ΠΣΕΑ.  

 
v Συνδέουµε την αγροτική παραγωγή µε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, 
όπως τον τουρισµό και την εστίαση, τη βιοµηχανία καλλυντικών και 
φαρµακευτικών φυτών, τη χηµική βιοµηχανία και τη βιοµηχανία τροφίµων. 

 
v Για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας δεσµευόµαστε: 

 
§ Για καθεστώς πλήρων και αποτελεσµατικών ελέγχων για την πάταξη των 
ελληνοποιήσεων, µε στελέχωση των αρµόδιων Ελεγκτικών µηχανισµών.  

§ Για άµεση ίδρυση της Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φέτας ώστε να 
ενισχύσουµε τη διαπραγµατευτική ισχύ αναφορικά µε θέµατα πιστοποίησης 
του εθνικού µας προϊόντος  αλλά και ως εργαλείο αυτοελέγχου της αλυσίδας 
παραγωγής. 
 

v Δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στην ελληνική ορεινή κτηνοτροφία αιγοπροβάτων 
όπου έχουµε στρατηγικό πλεονέκτηµα στο γάλα, τη φέτα και το κρέας. 
Καταθέτουµε, παράλληλα, ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσεων για τη στήριξη της 
βιωσιµότητας του κλάδου και της αειφορίας.  

 
v Προωθούµε ένα νέο σήµα ιδιαίτερων προϊόντων, που παράγονται σε οικολογικά 
ευαίσθητες περιοχές της χώρας µας: το ρύζι στο Δέλτα Αξιού, τα αλιεύµατα του 
Αµβρακικού, τα φασόλια Πρεσπών, κ.α.   

 
v Καθιερώνουµε τακτικό, δοµηµένο διάλογο της Κυβέρνησης µε τις 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις των παραγωγών κατά προϊόν.  

 
v Δηµιουργούµε Εθνικό Αγροτικό Επιµελητήριο κατά τα πρότυπα της 
Γαλλίας.  Σκοπός του επιµελητηρίου είναι να αναλάβει το θεσµικό ρόλο της 
εκπροσώπησης των παραγωγών.  
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v Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της Συµφωνίας Αλήθειας, σε ό,τι αφορά στη µείωση 
του κόστους παραγωγής:  
 

§ Μειώνουµε τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δυο χρόνια.  
§ Μειώνουµε το φόρο των επιχειρήσεων, άρα και των αγροτικών, από το 

29% στο 20%.  
§ Στο πλαίσιο της συνολικής µας φορολογικής µεταρρύθµισης και µε βάση 
τη ψηφισµένη από τους ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ µείωση του αφορολόγητου κάτω 
από τα 6.000 ευρώ, προτείνουµε για µισθωτούς, ελεύθερους 
επαγγελµατίες και αγρότες ο εισαγωγικός συντελεστής του φόρου 
εισοδήµατος να µειωθεί δραστικά από το 22% που είναι σήµερα στο 9%.  

§ Φορολόγηση των αγροτικών συλλογικών σχηµάτων µε συντελεστή µόλις 
10% ως κίνητρο για την ένταξη όσο περισσότερων αγροτών σε αυτά. 

§ Προβάλλουµε όλες τις καλές πρακτικές που υπάρχουν και πρέπει να 
γίνουν υπόδειγµα ενός νέου παραγωγικού µοντέλου στον πρωτογενή 
τοµέα.  

§ Καταργούµε το φόρο στο κρασί.  
 

v Με στόχο να αλλάξει η σχέση της κεντρικής κυβέρνησης µε τους αγρότες, 
προωθούµε τις εξής αλλαγές: 

 
§ Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποκτά νέα δοµή ώστε να έχει 
επιτελικό ρόλο 

§ Οι αρµοδιότητες των περιφερειών ενισχύονται, καθώς οι περιφέρειες είναι 
σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήµατα των αγροτών.  

§ Οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι µετατρέπονται από µετρητές των 
αγροτικών επιδοτήσεων σε συµβούλους του αγρότη στο χωράφι. Αυτό 
µπορεί να επιτευχθεί µε κατάλληλες παρεµβάσεις στο υπουργείο, στις 
σχετικές διευθύνσεις και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
 

v Εκτροπή Αχελώου: Η πραγµατικότητα είναι ότι στο ζήτηµα του Αχελώου έχουνε 
γίνει µία σειρά από σηµαντικότατα έργα υποδοµής, τα οποία συνολικά έχουν 
κοστίσει στο ελληνικό δηµόσιο παραπάνω από 1 δις ευρώ και τα οποία σήµερα 
παραµένουν ηµιτελή.  Μία πρόταση την οποία µπορούµε να συζητήσουµε: 
 

§ Ολοκλήρωση της Μεσοχώρας.  
§ Ολοκλήρωση του φράγµατος στις Συκιές. 
§ Μερική - όχι εκτροπή - λελογισµένη µεταφορά νερού ύψους 250 
εκατοµµυρίων κυβικών το χρόνο, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές 
συνθήκες και ανάλογα µε τις µελέτες που θα γίνουν σχετικά µε τη λεκάνη 
απορροής του Αχελώου.  
 

Το σχέδιο αυτό οδηγεί τον πρωτογενή τοµέα πέρα από την κουλτούρα επιδοτήσεων, 
σε µια κουλτούρα επιχειρηµατικότητας, σε µια κουλτούρα εξωστρέφειας. Το 
σκεπτικό µας δεν ξεκινά από το χωράφι, αλλά από το ράφι.  

Η αντίληψή µας στηρίζεται σε µια θεµελιακή αλλαγή: Να µεταβούµε από το µοντέλο 
της οικογενειακής εκµετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης.  
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Το κράτος θα πρέπει να είναι αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια, αφαιρώντας όλα τα 
εµπόδια, αλλά και µέσω στοχευµένων παρεµβάσεων χρηµατοδότησης, εξοπλισµού 
και παροχής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας.  

Πηγές:  

§ Οµιλία του Πρόεδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην προ 
ηµερησίας διατάξεως συζήτηση για τον Πρωτογενή Τοµέα, στη Βουλή 
(18/01/17): http://bit.ly/2kiMYA6  

§ Οµιλία του Πρόεδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο 5ο 
Προσυνέδριο στη Λάρισα (18/11/17): http://bit.ly/2DqzpnX  

§ Συµπεράσµατα 5ου Προσυνεδρίου της Νέας Δηµοκρατίας «Για τους Αγρότες και 
την Ανάπτυξη στην Περιφέρεια» στη Λάρισα (20/11/17): http://bit.ly/2laojwI  

§ Συνάντηση του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη µε 
κτηνοτρόφους Θεσσαλίας (06/05/18): https://bit.ly/2I0src1  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 83η 
Δ.Ε.Θ. (15/09/18): https://bit.ly/2xhzmKk  
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4.6 Ενεργειακή Πολιτική  

Οι βασικές µας προτεραιότητες 

1. Η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και τροφοδοσίας της χώρας. 
2. Η µείωση του κόστους της ενέργειας, ώστε να είναι προσιτό για τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις και ανταγωνιστικό σε σχέση µε άλλα γειτονικά κράτη.  

3. Η προστασία του περιβάλλοντος, µε εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της 
χώρας.  

4. Η προσέλκυση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τοµέα.  
 

Οι παρεµβάσεις που απαιτούνται 

Ø Ενεργειακές υποδοµές και ενεργειακή ασφάλεια 
 
v Η πρόκληση αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι η προώθηση της 
ενεργειακής ασφάλειας, που εξασφαλίζεται µέσω της προµήθειας και παροχής 
ενέργειας από διαφοροποιηµένες  πηγές.  

v Έχουµε τη δυνατότητα να αποτελέσουµε βασικό κόµβο ενεργειακής 
τροφοδοσίας της Ευρώπης από το Νότο. Όλα τα έργα -που ο ΣΥΡΙΖΑ 
πολέµησε- ο TAP, η IGB, η επέκταση των εγκαταστάσεων στη Ρεβυθούσα, η 
υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στην Καβάλα, οι έρευνες 
υδρογονανθράκων, µπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα χωρίς ιδεοληψίες και 
χωρίς διοικητική ανικανότητα.  
 

Ø Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
 
v Πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, µε µια ισχυρή, όµως, 
ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή. 

v Θα ιδιωτικοποιήσουµε τον ΑΔΜΗΕ σε ποσοστό 66%. Έτσι θα βρεθεί ένα 
τµήµα των αναγκαίων κεφαλαίων για την αποκατάσταση της ρευστότητας της 
Δ.Ε.Η., αλλά και για να γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις.   

v Ο ιδιωτικοποιηµένος ΑΔΜΗΕ θα δροµολογήσει ένα Δεκαετές Πρόγραµµα 
Ανάπτυξης για το σύνολο των υποδοµών, δικτύων και διασυνδέσεων.  

v Για τη νησιωτική Ελλάδα και την υποστήριξη της τουριστικής βιοµηχανίας 
της χώρας αλλά και για τη µείωση της πρόσθετης επιβάρυνσης όλων των 
πολιτών από τα τιµολόγια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.), θα 
δοθεί προτεραιότητα στα µεγάλα έργα διασύνδεσης:  
§ Της Κρήτης µε την Αττική. 
§ Των Δωδεκανήσων µε την Κρήτη. 
§ Της Ικαρίας και της Σάµου µε τις Κυκλάδες.  
§ Του Βορείου Αιγαίου.  
§ Επίσης, θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση των Κυκλάδων µε την Ηπειρωτική 
Ελλάδα.  
 

Ø Διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας 
 
v Ο διαχειριστής του δικτύου, ο ΔΕΔΔΗΕ, θα αποκτήσει την ιδιοκτησία όλων 
των αντίστοιχων υποδοµών. Έτσι θα αντληθούν πόροι για τη χρηµατοδότηση 
των απαραίτητων επενδύσεων µε απόλυτη προτεραιότητα στην εγκατάσταση 
έξυπνων µετρητών.  
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v Θα δροµολογήσουµε ανασχεδίαση του λειτουργικού και του διοικητικού 
µοντέλου της Δ.Ε.Η.  
 

Ø Δ.Ε.Η  
 
v Το 2014, η τότε αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ απαξίωνε – µάλλον καλύτερα, 
κατακεραύνωνε - το σχέδιο της Κυβέρνησης Σαµαρά για τη «µικρή ΔΕΗ». 
Μιλούσε για δήθεν «εθνικό έγκληµα», ενώ το σχέδιο αυτό οδηγούσε τουλάχιστον 
σε µια  µεγάλη Δ.Ε.Η. µε το 70% της αγοράς. Για να θυµηθούµε λίγο τι έλεγε ο κ. 
Τσίπρας κατά την επίσκεψη στον ατµοηλεκτρικό σταθµό και το ορυχείο 
Αµυνταίου: «Σε ό,τι µας αφορά δεν υπάρχει περίπτωση να συµβιβαστούµε µε την 
ιδέα ότι η Δ.Ε.Η. θα ξεπουληθεί. Η Δ.Ε.Η. θα µείνει δηµόσια και ενιαία 
επιχείρηση για λογαριασµό του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας και 
µόνο».  

 
v Με το νοµοσχέδιο που έφερε στην εθνική αντιπροσωπεία η κυβέρνηση των 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ:  

 
§ Εκποιεί τις πιο κερδοφόρες και τις πιο ανταγωνιστικές µονάδες της Δ.Ε.Η.  
§ Τις εκποιεί χωρίς δανειακές επιβαρύνσεις, τα δάνεια παραµένουν στη Δ.Ε.Η.  
§ Τις εκποιεί µε λιγότερο προσωπικό, ενώ φορτώνει το πλεονάζον προσωπικό 
στη Δ.Ε.Η.  

§ Τις εκποιεί αφού προηγουµένως έχει καταδικάσει σε υπολειτουργία κατά 40% 
την πιο σύγχρονη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο 
της Δ.Ε.Η. που βρίσκεται στη Μεγαλόπολη.  

Αυτό γίνεται για να ευνοηθεί, απροκάλυπτα -κατά την άποψή µας-  ο ιδιώτης 
αγοραστής που θα τις αγοράσει. Το µόνο όπλο που θα µείνει διαθέσιµο στη  
Δ.Ε.Η. για να αντισταθεί, για να µπορέσει να επιβιώσει, είναι η αύξηση των 
τιµολογίων.   

 
v Οι  Έλληνες πολίτες πρέπει να γνωρίζουν δύο πράγµατα:  
 

§ Η Κυβέρνηση οδηγεί νοµοτελειακά τις τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος σε 
αύξηση και το κάνει συνειδητά και µε δική της επιλογή.  

§ Ταυτόχρονα υπονοµεύει το µέλλον της Δ.Ε.Η. Την οδηγεί ένα βήµα πριν τη 
χρεοκοπία.  

 
v Η εξυγίανση της Δ.Ε.Η. είναι απόλυτη προτεραιότητα. Μπορεί και πρέπει να γίνει 

µε τέσσερα σταθερά βήµατα: 
 

1. Άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ρευστότητας της 
εταιρείας. Ένα από αυτά είναι η επανεξέταση της εκπτωτικής πολιτικής και η 
αυστηρή διαχείριση των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Οι πραγµατικά αδύναµοι 
θα προστατευθούν µε την ένταξη τους στο κοινωνικό τιµολόγιο και την 
παροχή δυνατότητας για διακανονισµό των οφειλών, αλλά όσοι από επιλογή 
δεν πληρώνουν τους λογαριασµούς τους θα υποστούν τις συνέπειες. 

2. Να συναφθεί σύµβαση παραχώρησης ή πώλησης µε διεθνή διαγωνισµό 
ορισµένων λιγνιτικών µονάδων και υδροηλεκτρικών εργοστασίων της Δ.Ε.Η., 
µέσα από τη δηµιουργία µίας ή και περισσότερων καθετοποιηµένων 
θυγατρικών.   
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3. Κεφάλαιο της Δ.Ε.Η. είναι οι άνθρωποί της. Δεν αξιοποιούνται όπως πρέπει. 
Αυτό θα αλλάξει µέσα από µια νέα διοικητική δοµή και µε αποδέσµευση της 
επιχείρησης από τις σφικτές απαιτήσεις που διέπουν τις δηµόσιες 
επιχειρήσεις. 

4. Η Δ.Ε.Η. πρέπει να συµµαχήσει µε στρατηγικό επενδυτή, που θα τη βοηθήσει 
να ξεπεράσει µια δύσκολη καµπή, να δυναµώσει και να αναπτυχθεί. 

 
Ø Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

 
v Απλοποίηση της αδειοδότησης, µε θεσµοθέτηση ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης και γρήγορης διεκπεραίωσης της.  

v Πιστεύουµε πολύ στην ανάπτυξη µονάδων βιοµάζας και βιοαερίου, αλλά και 
στην αξιοποίηση της γεωθερµίας υψηλής ενθαλπίας σε Μήλο, Νίσυρο και 
Λέσβο. Αυτό θα γίνει µε σύµπραξη της Δ.Ε.Η. µε εξειδικευµένες εταιρείες ή 
µέσω διαγωνισµών χωρίς τη συµµετοχή της Δ.Ε.Η. 

v Πρέπει να ενθαρρύνουµε επενδύσεις κυρίως σε solar cells, που τοποθετούνται 
στην οροφή των σπιτιών, ώστε και οι Έλληνες να αξιοποιήσουν τα οφέλη µιας 
νέας εποχής στην οποία θα φύγουµε από τα συγκεντρωτικά µοντέλα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα πάµε σε πιο αποκεντρωµένα 
σχήµατα, όπου µικροί παραγωγοί θα µπορούν να αγοράζουν και να πουλάνε 
µε µεγάλη ευελιξία ηλεκτρική ενέργεια στο σύστηµα. 
 

Ø Ενεργειακή Αποδοτικότητα 

v Το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για την ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί ένα 
σηµαντικό εργαλείο για επενδύσεις, για το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. 
Όλα τα δηµόσια κτίρια πρέπει να έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής 
αποδοτικότητας και παράλληλα να διαθέτουν έξυπνους µετρητές. 

v Είναι απαραίτητο να επαναφέρουµε βελτιωµένο το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ 
Κατ’ Οίκον» για την πραγµατοποίηση έργων θερµοµόνωσης, εκσυγχρονισµού 
των συστηµάτων θέρµανσης - ψύξης, και εγκατάστασης Α.Π.Ε. σε κατοικίες.  
Το πρόγραµµα µπορεί να επεκταθεί και στα κτίρια του Δηµοσίου, των ΔΕΚΟ 
και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε χρηµατοδότηση από τούς 
πόρους που εξοικονοµούνται.  

v Έχουµε δεσµευθεί για έκπτωση φόρου της τάξης του 40% έως 50% για 
εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθµισης ακινήτων, µε ειδική 
µέριµνα για τα φτωχότερα νοικοκυριά, τα οποία αντιµετωπίζουν πρόβληµα 
ρευστότητας. 
 

Επίσης πρέπει: 

v Να αξιοποιηθεί το «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης», θεσπίζοντας 
εξειδικευµένα κίνητρα για να αναβαθµιστούν οι κατοικίες ενεργειακά και για 
όσους δεν είναι επιλέξιµοι από το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον».  

v Να αναδειχθεί µια συγκεκριµένη περιοχή ως πρότυπο για την εφαρµογή 
τεχνολογιών Ενεργειακής Αποδοτικότητας (smart city), µε χρήση ευφυών 
συστηµάτων για την εξοικονόµηση, τη διαχείριση και τη µέτρηση της 
ενέργειας.  

v Ως το 2020 τα µέσα µαζικής µεταφοράς πρέπει να καταναλώνουν Α.Π.Ε. για 
την κίνηση κατά 10%. Σήµερα είµαστε στο 3%. Έχουµε µία συγκροτηµένη 
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Εθνική Στρατηγική για την ηλεκτροκίνηση, η οποία ξεκινάει από την παροχή 
κινήτρων για ανάπτυξη του δικτύου -γιατί κάπου πρέπει να φορτίζονται τα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα- µέχρι την αξιοποίηση του καταρτισµένου ανθρώπινου 
δυναµικού της χώρας µας. 

v Η αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, που µπορούν να 
µετατρέψουν την ηλιακή και αιολική ενέργεια σε αποθηκεύσιµα καύσιµα, 
πρέπει να βρεθεί στην απόλυτη προτεραιότητα ερευνητικών κονδυλίων που 
διαχειριζόµαστε είτε αυτά είναι εθνικά είτε είναι ευρωπαϊκά είτε είναι 
ιδιωτικά.  

	
Ø Αγορά φυσικού αερίου 

 
v Η εξάπλωση και η ανάπτυξη της χρήσης του φυσικού αερίου, καθώς και η 

µεταφορά και αποθήκευση υγροποιηµένου ή πεπιεσµένου φυσικού αερίου 
πρέπει να αποτελεί κεντρική προτεραιότητα στον ενεργειακό µας σχεδιασµό.  

v Η πραγµατική απελευθέρωση στην αγορά φυσικού αερίου πρέπει να 
προωθηθεί ταχύτερα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι κοµβική η ιδιωτικοποίηση του 
ΔΕΣΦΑ.   

v Πολύ σηµαντική είναι και η αναδιοργάνωση της ΔΕΠΑ, έτσι ώστε να 
επικεντρώσει τις δραστηριότητές της στην προµήθεια φυσικού αερίου, µε 
όρους όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικούς, προς όφελος των καταναλωτών.  

v Προωθούµε την ολοκλήρωση όλων των διεθνών projects για υποδοµές 
φυσικού αερίου (IGB, νέο σχέδιο South Stream, East Med, LNG 
Αλεξανδρούπολης κλπ.) και τη διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων για τη 
µεγαλύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου στην περιφέρεια και τα νησιά.  
 

Ø Υδρογονάνθρακες 
 
Η µείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας από τις εισαγωγές πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και η εκµετάλλευση όλων των δυνητικών κοιτασµάτων 
αποτελούν βασικούς στόχους του Προγράµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για την 
Ενεργειακή Πολιτική. Στη βάση αυτή: 

v Προτείνουµε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής των συµβάσεων το 
συντοµότερο δυνατό, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, και να 
προκηρυχθεί νέος γύρος παραχωρήσεων σε θαλάσσιες περιοχές.  

v Θεωρούµε απαραίτητη την ενδυνάµωση της Ελληνικής Διαχειριστικής 
Εταιρείας Υδρογονανθράκων, µε πενταετή θητεία του Διοικητικού 
Συµβουλίου της (ορίζεται µε αυξηµένη πλειοψηφία 3/5 της Βουλής) και 
αύξηση του προϋπολογισµού της από το 1.000.000 ευρώ στα 4.000.000 ευρώ.  
 

Ø Ορυκτές Πρώτες Ύλες 

Προτείνουµε τον εκσυγχρονισµό του µεταλλευτικού κώδικα και του πλαισίου 
διαχείρισης των ορυκτών πρώτων υλών, µε απόδοση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης 
στις τοπικές κοινωνίες (κοινωνικό ταµείο, Ο.Τ.Α., Περιφέρειες), και σχετική 
ενηµέρωση των φορέων της Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών.  

Ø Μακροπρόθεσµος Ενεργειακός Σχεδιασµός 

Προκειµένου η Ελλάδα να έχει µακροπρόθεσµα σταθερό σχέδιο και στρατηγική 
για την Ενέργεια, προτείνουµε τη συγκρότηση εξαµελούς υπερκοµµατικής 
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Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή θα λειτουργεί υπό τον Υπουργό 
Ενέργειας, θα συνεργάζεται µε τα άλλα Υπουργεία και όλους τους φορείς του 
κλάδου της Ενέργειας, και θα καταρτίζει και θα παρουσιάζει την Ενεργειακή 
Στρατηγική της χώρας µεσοπρόθεσµα (µέχρι το 2030) και µακροπρόθεσµα (µέχρι 
το 2050).  

Το εθνικό συµφέρον επιτάσσει  

v Τη µείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας από τις εισαγωγές πετρελαίου 
και φυσικού αερίου.  

v Την εκµετάλλευση όλων των εγχώριων κοιτασµάτων υδρογονανθράκων.  
 

Η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας για την ενέργεια: 

v Εγγυάται την επαρκή ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας.  
v Εξασφαλίζει την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.  
v Κινητοποιεί τον ιδιωτικό τοµέα, διότι αυτός µπορεί να τραβήξει µπροστά 
ολόκληρο τον τοµέα της ενέργειας και να συµβάλλει στην ανάπτυξη.  

v Αναδεικνύει το γεωστρατηγικό πρόσηµο της ενέργειας, γιατί επείγει η 
αναβάθµιση του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. 

v Σέβεται τις περιβαλλοντικές δεσµεύσεις της χώρας.  
 

 

Πηγές:  

§ Η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας για την ενεργειακή πολιτική (22/03/17): 
http://bit.ly/2n9UU5E  

§ Εισήγηση του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη σε εκδήλωση 
για την ενεργειακή πολιτική του Κόµµατος (19/04/17): http://bit.ly/2oMkAYm  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για τη 
Δ.Ε.Η. (25/04/18): https://bit.ly/2HBXKNZ  
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4.7 Τουριστική Πολιτική  

 

Το όραµα µας 

Να γίνει η Ελλάδα το πιο δυνατό τουριστικό brand στην Ευρώπη.  

Η σηµασία του ελληνικού τουρισµού 

Αποτελεί το σπουδαιότερο κεφάλαιο για την ελληνική οικονοµία: 

v Παραπάνω από το 20% του Α.Ε.Π., αναλόγως µε το πως το µετράµε.  
v Πάνω από 23% της συνολικής απασχόλησης.  
v Πάνω από 13 δις ευρώ έσοδα για τη χώρα.  
v Συνεισφέρει παράλληλα και στην βελτίωση της τραυµατισµένης εικόνας της 
Ελλάδας στο εξωτερικό.  

Τι έκανε η Νέα Δηµοκρατία την περίοδο 2012 – 2014 

Ακολούθησε µια ολοκληρωµένη Εθνική Στρατηγική για τον τουρισµό, η οποία 
υλοποιήθηκε σε τρία βασικά επίπεδα: Νοµοθετικό, Αναπτυξιακό και Επικοινωνιακό. 
Κατά την περίοδο αυτή είχαµε µια θεαµατική άνοδο και στις αφίξεις, αλλά και στα 
έσοδα από τον τουρισµό. Μια άνοδο, που - όπως ήταν αναµενόµενο -  συνεχίσθηκε 
και το 2015.  

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 

v Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αν και βρήκε στρωµένο έδαφος, δεν έκανε 
τίποτα ουσιαστικό για να προχωρήσει παραπέρα:  
§ Το 2015, ο τουρισµός κινήθηκε µε την κεκτηµένη ταχύτητα των 
προηγούµενων ετών.  

§ Το 2016, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις µειώθηκαν κατά 6,5%, παρότι οι 
επισκέπτες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 8%, ενώ η µέση κατά κεφαλή δαπάνη - 
και αυτή είναι µια πολύ ανησυχητική εξέλιξη -  µειώθηκε στα 471 ευρώ, από 
541 ευρώ το 2015. 

v Ο ΣΥΡΙΖΑ έδρασε υπονοµευτικά απέναντι σε κάθε επενδυτική προσπάθεια ή 
πρωτοβουλία στον τοµέα του τουρισµού.  

v Δεν πρέπει να ξεχνάµε και τους τραγικούς χειρισµούς στο µεταναστευτικό, που 
υπονόµευσαν την τουριστική κίνηση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.  

v Όπως συνέβη µε όλη την ελληνική οικονοµία, ο τουρισµός υφίσταται και εκείνος 
τις συνέπειες της υπερφορολόγησης:  
§ Αύξησε το Φ.Π.Α. στη διαµονή, από το 6,5%, στο 13%.   
§ Αύξησε το Φ.Π.Α. στην εστίαση, από το 13%, στο 24%.  
§ Αύξησε το Φ.Π.Α. στις µεταφορές, από το 13%,  στο 24%.  
§ Αύξησε το φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις, από το 26%, στο 

29%.  
§ Κατήργησε τους µειωµένους συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά.  
§ Επέβαλε φόρο διαµονής, που θα ισχύσει από το 2018 σε ξενοδοχεία και 
ενοικιαζόµενα δωµάτια.  
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Πέντε άξονες παρέµβασης για τον Τουρισµό 

1. Προσέλκυση επενδύσεων  

Ο τουριστικός κλάδος µπορεί να προσελκύσει επενδύσεις άνω των 20 
δισεκατοµµυρίων ευρώ την επόµενη πενταετία. Χρειάζεται, όµως, να υποστηριχθεί 
από τις κατάλληλες πολιτικές που θα µεγιστοποιήσουν τη συµβολή του στο Α.Ε.Π. 
και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.  
 
Τα κίνητρα για επενδύσεις και οι ενισχύσεις είναι απαραίτητα για να αντισταθµίσουν 
τα φορολογικά αντικίνητρα και φυσικά το υψηλότερο χρηµατοοικονοµικό κόστος 
που αντιµετωπίζουν οι επενδυτές στην Ελλάδα. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει 
να διασφαλισθεί η ορθολογικότερη διαχείριση όλων των κονδυλίων και των 
εργαλείων που διαθέτει το Κράτος για τη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων. Δηλαδή, 
το ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός νόµος, το ΕΤΕΑΝ, και φυσικά το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, που σήµερα ακόµα αποτελεί µία µεγάλη ανεκµετάλλευτη 
ευκαιρία για τον τουρισµό. 
 
v Επιταχύνουµε όλα τα ώριµα επενδυτικά σχέδια σε τουριστικές µονάδες, και την 
πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισµό των 
υποδοµών (περιφερειακά αεροδρόµια, λιµάνια, οδικά δίκτυα), µε κινητοποίηση 
του ιδιωτικού τοµέα και συµµετοχή του στο κόστος.  
 

Ως Νέα Δηµοκρατία στηρίζουµε: 

§ Την επέκταση της σύµβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», η οποία θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς του.  

§ Την παραχώρηση και των υπόλοιπων µικρών αεροδροµίων. 
§ Την ολοκλήρωση του αεροδροµίου στο Καστέλι της Κρήτης, αλλά και την 
κατασκευή του Βορείου Οδικού Άξονα µε τη λογική των πληρωµών 
διαθεσιµότητας (availability payments).   

§ Την αναβάθµιση των τοπικών οδικών δικτύων, κυρίως της Βορείου Ελλάδας, 
που δέχονται το φόρτο του οδικού τουρισµού. 

§ Την αναβάθµιση των τελωνείων.   
§ Την αναβάθµιση λιµανιών και µαρίνων της χώρας, προκειµένου να 
διεκδικήσουµε µεγαλύτερα µερίδια στην αγορά θαλάσσιου τουρισµού, 
συµπεριλαµβανοµένης και της κρουαζιέρας. 

Είναι απολύτως αυτονόητο ότι, λόγω της οικονοµικής κατάστασης στην οποία έχει 
βρεθεί η χώρα, αυτές οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν µέσα από µακροχρόνιες 
συµβάσεις παραχώρησης σε ιδιώτες, ώστε να βρεθούν τα αναγκαία κεφάλαια για την 
υλοποίησή τους.  

2. Φορολογική πολιτική  

Οι φορολογικοί συντελεστές, που εκτοξεύτηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, πρέπει να 
επιστρέψουν, το ταχύτερο δυνατό, σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Έτσι δεσµευόµαστε 
για: 

v Μείωση του φόρου των επιχειρήσεων στο 20%, εντός µίας διετίας.  
v Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, εντός µίας διετίας.  
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v Άµεση µείωση του φόρου στα µερίσµατα, στο 5%, κάτι το οποίο ενδιαφέρει 
ιδιαίτερα, όχι απλά τις µεγάλες, αλλά κυρίως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

v Άµεση επιστροφή του Φ.Π.Α. στην εστίαση στον χαµηλό συντελεστή (13%). 
Το κάναµε, ως Κυβέρνηση το 2013, µονοµερώς και τα δηµοσιονοµικά 
αποτελέσµατα ήταν πολύ λιγότερο αρνητικά από αυτά τα οποία προέβλεπε η 
Τρόικα. Και εκτιµούµε ότι και τώρα, εφόσον γίνει, το δηµοσιονοµικό 
αποτύπωµα αυτής της µείωσης θα είναι απολύτως διαχειρίσιµο.  

 
Ο τελικός µας στόχος είναι να έχουµε δυο συντελεστές 22% και 11%. Ενιαία το 
τουριστικό πακέτο, δηλαδή εστίαση και διαµονή, να είναι στο 11%.    

 
3. Χωροταξικός σχεδιασµός 

Η χώρα µας σήµερα χρειάζεται επειγόντως ένα νέο χωροταξικό σχέδιο.  Δεν είναι 
δυνατόν σηµαντικά επενδυτικά σχέδια σήµερα να είναι έωλα και ευάλωτα σε 
οποιαδήποτε προσφυγή στο ΣτΕ, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει οργανωµένος 
χωροταξικός σχεδιασµός για τον τουρισµό. 

v Προωθούµε εκ νέου το χωροταξικό πλαίσιο έτσι ώστε να ευνοηθούν οι 
επενδύσεις σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας.  

v Σχεδιάζουµε κίνητρα αύξησης του συντελεστή δόµησης για τις τουριστικές 
επιχειρήσεις που αναβαθµίζουν ενεργειακά τις µονάδες τους και προστατεύουν το 
περιβάλλον. 

v Η Ελλάδα δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να ακολουθήσει το µοντέλο ανάπτυξης 
άλλων χωρών της Μεσογείου, το οποίο έχει οδηγήσει στην αισθητική, αλλά και 
στην περιβαλλοντική υποβάθµιση της ακτογραµµής της. Είναι παράλογο να 
εφαρµοσθούν στις νησιωτικές και άλλες παράκτιες περιοχές της χώρας οριζόντια, 
αποστάσεις 100 µέτρων από τον αιγιαλό. Η απόσταση από τη γραµµή αιγιαλού θα 
πρέπει να αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση και ανάλογα πάντα µε τις τοπικές 
συνθήκες.  
 

4. Δηµιουργία χαρτοφυλακίου προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία 

Πρέπει να ενισχυθούν όλα τα προϊόντα που θα δώσουν στον τουρισµό µας µεγάλη 
προστιθέµενη αξία:  

v Ο πολιτιστικός τουρισµός αποτελεί την µεγαλύτερη ευκαιρία για τη χώρα. 
Μπορεί να προσελκύσει τουρίστες υψηλής µέσης δαπάνης και το σηµαντικότερο, 
να αµβλύνει την εποχικότητα της τουριστικής περιόδου.  

v Σηµαντική ώθηση µπορεί να δώσει και ο συνεδριακός τουρισµός, προϊόν µε τη 
µεγαλύτερη κατά κεφαλή δαπάνη και δαπάνες παράπλευρων δραστηριοτήτων.  

v Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δώσουµε και στον τουρισµό πόλεων.   
v Σηµασία προφανή, έχει η στήριξη του θαλάσσιου τουρισµού και η στήριξη της 
κρουαζιέρας. Αυτό απαιτεί επενδύσεις στα 6 βασικά λιµάνια της χώρας.   

v Μικρότερα σε µέγεθος προϊόντα, αλλά µε πολύ µεγάλη σηµασία, λόγω της 
γεωγραφικής κατανοµής, έχουν ο ιαµατικός τουρισµός και ο ορεινός τουρισµός.  

v Ένας τοµέας ο οποίος έχει πάρα πολύ σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης, είναι η 
τουριστική κατοικία. Μια αγορά που αναφέρεται, µεταξύ άλλων, σε πολίτες 
τρίτης ηλικίας, κατά κανόνα µε υψηλή καταναλωτική δύναµη.  
 

5. Προβολή – προώθηση τουριστικού προϊόντος 
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O E.O.T., έχει µία µεγάλη εµπειρία στο ζήτηµα αυτό. Πρέπει, όµως, να αλλάξει 
σηµαντικά. Η στενή συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, µέσω, ενδεχοµένως, ενός 
νέου σχήµατος σύµπραξης Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, αποκλειστικά για την 
προβολή της χώρας, είναι αυτονόητη.  

Η σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα 

v Χρειαζόµαστε, επιτέλους, µία υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση των 
ανθρώπων και των στελεχών του τουρισµού σε όλα τα επίπεδα. 

v Χρειάζεται και δια βίου επιµόρφωση για τους επαγγελµατίες του χώρου, που 
πρέπει και αυτοί να εξελίσσονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νέας εποχής.  

 

Πηγές:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 25η 
Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ) (18/05/17): http://bit.ly/2rysqn5  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ Κυριάκου Μητσοτάκη στο 4ο 
Προσυνέδριο στο Ηράκλειο (08/11/17): http://bit.ly/2BVWm2f  

§ Συµπεράσµατα 4ου Προσυνεδρίου «Για τις Επιχειρήσεις και την Επανεκκίνηση 
της Οικονοµίας» στο Ηράκλειο (08/11/17): http://bit.ly/2AszF4i  

§ Συζήτηση του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη µε τον 
Δηµοσιογράφο κ. Γ. Πολίτη στο πλαίσιο της 26ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) (31/05/18):  
https://bit.ly/2H9JWp1  
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4.8 Ναυτιλία  
	
Η ναυτιλία αποτελεί εθνικό κεφάλαιο για την πατρίδα µας και µόνο µε αυτήν την 
αντίληψη πρέπει να αντιµετωπίζεται από κάθε Κυβέρνηση. Η υπεράσπισή της είναι 
στοιχείο εθνικού συµφέροντος. 

Ποντοπόρος ναυτιλία 
 
v Αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονοµίας: 7% του Α.Ε.Π., 300.000 
θέσεις απασχόλησης, καλύπτει άνω του 30% του ελλείµµατος του εµπορικού 
ισοζυγίου.   

 
v Παραµένει στην πρώτη θέση διεθνώς. Παρόλα αυτά, από τα 4.136 πλοία που 
αποτελούν τον ελληνικό στόλο συνολικά, το ποσοστό των υπό ελληνική σηµαία, 
είναι κάτω από το 20%.  

 
v Η υψηλή φορολογία στους ναυτικούς είναι καταστροφική.  Τους οδηγεί στο να 

µην ενδιαφέρονται να συµπληρώνουν υπηρεσία σε ελληνική σηµαία, 
πληρώνοντας εισφορές στο ασφαλιστικό ταµείο.  

 
v Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής  - και εποµένως και της 
ελληνικής - ναυτιλίας αποτελεί ζητούµενο τεράστιας σηµασίας για την Ελλάδα.  
Ιδίως σε µια περίοδο που στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαµορφώνεται η ευρωπαϊκή 
ναυτιλιακή στρατηγική. 

 
v Δεσµευόµαστε ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να έχει ένα ανταγωνιστικό 
πλαίσιο φορολόγησης της ναυτιλίας, όπως επιβάλλει το συµφέρον της χώρας και 
όπως επιτρέπει το κοινοτικό κεκτηµένο.  

 
v Είναι πολύ σηµαντικό να επενδυθούν στην Ελλάδα τα εφοπλιστικά κεφάλαια, 
καθώς έχουν το πλεονέκτηµα της υψηλής και ανεµπόδιστης κινητικότητας παντού 
στον πλανήτη.  

 
v Αυτά που πρέπει να γίνουν:  
 

§ Ως πρώτο βήµα, χρειάζεται να αποσαφηνιστεί το ζήτηµα της φορολογικής 
κατοικίας.  

§ Πρέπει να δώσουµε, επιτέλους, ένα τέρµα στην αβεβαιότητα - και ορισµένες 
φορές και στην αυθαιρεσία - της φορολογικής διοίκησης ή ορισµένων 
υπαλλήλων της.  

§ Η δική µας Κυβέρνηση θα εργαστεί σε δύο επίπεδα για την διευκόλυνση και 
την προσέλκυση επενδύσεων.  

 
ü Σε θεσµικό επίπεδο έχουµε συγκεκριµένο σχέδιο για την βελτίωση της 
ταχύτητας στην απονοµή της Δικαιοσύνης, αλλά και την απλούστευση της 
αδειοδοτικής διαδικασίας, µε σαφή καθορισµό του χωροταξικού πλαισίου.   

ü Παράλληλα, εισάγουµε στοχευµένα κίνητρα και µειώσεις φόρων για 
επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις.  
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Επιβατηγός ναυτιλία 
 

v Κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το µεταφορικό έργο και το 
επίπεδο των υπηρεσιών της:  

 
§ Εκτελεί 40.000 δροµολόγια ετησίως.  
§ Συνδέει 95 νησιά, τα πιο πολλά καθηµερινά, µε την ηπειρωτική Ελλάδα. Τα 

69 από αυτά τα 95 νησιά έχουν µόνη σύνδεση τα καράβια.  
§ Τροφοδοτεί µε τα απαραίτητα είδη επιβίωσης 1. 600.000 νησιώτες µας.  
§ Αποτελεί σηµαντικό φορέα στήριξης του ελληνικού τουρισµού και των 
κλάδων της βιοµηχανίας και του εµπορίου, µέσω της µεταφοράς 
εµπορευµάτων στα ελληνικά νησιά.   

 
v Ο κοινωνικός και εθνικός ρόλος της ακτοπλοΐας δικαιολογεί και επιτάσσει µια 
οργανωµένη πολιτική κινήτρων από τη µεριά του Κράτους. Αυτή αφορά: 

 
§ Την προσαρµογή των πλοίων µας στα νέα περιβαλλοντικά δεδοµένα, που θα 
προκύψουν µετά από το 2020, µε την υιοθέτηση κανονισµών που αφορούν και 
την αλλαγή καυσίµου.  

§ Την αντιµετώπιση του κόστους κατασκευής, λειτουργίας και επισκευής των 
πλοίων.  

 
Λιµενικές υποδοµές  
 
v Επείγει ένας τολµηρός εκσυγχρονισµός των λιµενικών υποδοµών της χώρας.  
 
v Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απολύτως αναγκαία η σύµπραξη µε τον ιδιωτικό 
τοµέα.  Η επένδυση της Cosco είναι οδηγός για τον τρόπο, που το ελληνικό 
Κράτος πρέπει να πορευτεί στην αναβάθµιση των λιµενικών υποδοµών.  

 
Κρουαζιέρα 
 
v Παρά την ψήφιση του νόµου για την άρση του καµποτάζ, δεν υπήρξε αύξηση στις 
δραστηριότητες homeporting, αλλά ούτε και στα έσοδα από την κρουαζιέρα, 
όπως αναµένονταν.  

 
v Εάν µπορούσαµε να µεταφέρουµε όλους τους επισκέπτες µας στην Ελλάδα µέσα 
από homeporting - µόνο και µόνο αυτό - σύµφωνα µε µια έρευνα της Τράπεζας 
της Ελλάδος, θα προσέθετε 800.000.000 ευρώ παραπάνω, γύρω στο 0,5% του 
Α.Ε.Π.  

 
v Το Κράτος µπορεί και πρέπει να µεριµνήσει για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της κρουαζιέρας:  

 
§ Με την υιοθέτηση µιας ορθολογικής τιµολογιακής πολιτικής για τη χρήση των 
λιµανιών.  

§ Διευκολύνοντας τη διαφήµιση και διεθνή προβολή της χώρας ως τουριστικού 
προορισµού.  

§ Δίνοντας έµφαση στη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σε επισκέπτες 
τουρίστες από χώρες εκτός Σένγκεν.  
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Ναυτική Εκπαίδευση 
 
v Αναγκαίο συστατικό της αναβάθµισης που επιθυµούµε για την ελληνική ναυτιλία 
είναι ο εκσυγχρονισµός της ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.   

 
v Τα βασικά ζητήµατα που αφορούν τις Ακαδηµίες του Εµπορικού Ναυτικού, είναι: 
Απαρχαιωµένος υλικοτεχνικός εξοπλισµός, κακές κτηριακές υποδοµές, έλλειψη 
µόνιµων καθηγητών και βέβαια, γνωστικά αντικείµενα και γνωστικά πεδία τα 
οποία   δεν έχουν κατ’ ανάγκη σχέση µε αυτά τα οποία ζητούνται σήµερα. Π.χ. 
προσλαµβάνονται σε ελληνόκτητα πλοία ξένοι αξιωµατικοί (gas engineers), γιατί 
δεν διδάσκεται αυτή η ειδικότητα στις δικές µας σχολές.   

 
v Όλα αυτά θα επιτευχθούν µε την ενίσχυση των δηµόσιων σχολών αλλά και την 
αδειοδότηση ιδιωτικών, οι οποίες θα παρέχουν υψηλό επίπεδο σπουδών και θα 
βρίσκονται σε ευγενή άµιλλα µε τις δηµόσιες σχολές. Και εκεί ο ρόλος της 
εφοπλιστικής κοινότητας πρέπει να είναι καθοριστικός.  

 
v Σε κάθε περίπτωση αυτό που χρειάζεται άµεσα η χώρα µας είναι µία στρατηγική 
συντονισµένων ενεργειών για να αναβιώσουµε τη ναυτοσύνη στην Ελλάδα.  

 
Ναυπηγική δραστηριότητα 
 
v Σε ύφεση βρίσκεται και η ελληνική ναυπηγική δραστηριότητα. Αυτό αποτελεί 
οξύµωρο δεδοµένου του µεγέθους του ελληνόκτητου στόλου.  Είναι, ωστόσο, 
αλήθεια ότι υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός από τις χώρες χαµηλού κόστους 
εργασίας της Ν.Α. Ασίας, αλλά και της Μαύρης Θάλασσας.  

 
v Διαθέτουµε εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, µε υψηλές δυνατότητες. 
Διαθέτουµε και την απαραίτητη υποδοµή, ώστε σε συνδυασµό µε την εισροή  
σηµαντικών νέων κεφαλαίων, η ναυπηγο - επισκευαστική δραστηριότητα να 
αποκτήσει και πάλι ζωή στη χώρα µας.  

 
v Όλοι - και πιστεύουµε σε αυτό συµπεριλαµβάνονται και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι - 
έχουν αντιληφθεί ότι σε αυτόν τον κλάδο πολλά πράγµατα πρέπει να γίνουν 
διαφορετικά.  

 
 
Πηγή: 
 
§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στη Ναυτιλιακή 
Λέσχη Πειραιά (22/05/17): http://bit.ly/2qRcSvA  

	

	

	

	



Σηµεία Αλήθειας 

 

Γραµµατεία Στρατηγικού Σχεδιασµού & Επικοινωνίας  51 
 

4.9 Υποδοµές - Μεταφορές - Δίκτυα 

Όλα τα µεγάλα έργα υποδοµής, τα οποία ολοκληρώθηκαν τους τελευταίους µήνες και 
τα τελευταία χρόνια, φέρουν τη σφραγίδα της Νέας Δηµοκρατίας. Τα έργα αυτά θα 
είχαν ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα και µε πολύ χαµηλότερο κόστος, εάν δεν είχε 
µεσολαβήσει το καταστροφικό πρώτο εξάµηνο του 2015, το οποίο έβγαλε όλα τα 
έργα από τον προγραµµατισµό τους. Και κατέληξαν τα έργα αυτά να στοιχίσουν στον 
Έλληνα φορολογούµενο 500 εκατοµµύρια περισσότερο από ότι θα στοίχιζαν εάν δεν 
είχε µεσολαβήσει ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσίπρας.  

Υιοθετούµε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών 
στη χώρα µας, για να βελτιώσουµε την καθηµερινότητα των πολιτών και να 
ενισχύσουµε την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας. Οι προτεραιότητές µας 
είναι οι εξής: 

v Σχεδιάζουµε και εφαρµόζουµε ένα Εθνικό Σχέδιο Υποδοµών, ώστε να 
σταµατήσει το φαινόµενο ο κάθε υπουργός να σχεδιάζει αποσπασµατικά, και να 
υλοποιούνται έργα χωρίς συνοχή. Εννοείται, φυσικά, ότι όσα κρίσιµα έργα  είναι 
σε εξέλιξη ή σχεδιάζεται η δηµοπράτησή τους (ολοκλήρωση ηλεκτροκίνησης 
σιδηροδροµικής ΠΑΘΕ, αεροδρόµιο Καστελίου, γραµµή 4 του Μετρό κ.λ.π.) θα 
αποτελέσουν µέρος του Εθνικού Σχεδίου Υποδοµών.  
 

v Με δεδοµένο το περιορισµένο ύψος των πόρων για τη συντήρηση των 
υπαρχουσών υποδοµών και τη χρηµατοδότηση νέων, προωθούµε την ανάπτυξη 
και εφαρµογή νέων εργαλείων χρηµατοδότησης, προκήρυξης και ανάθεσης έργων 
υποδοµών.  

 
§ Τέτοια εργαλεία είναι οι συµβάσεις παραχώρησης, οι ΣΔΙΤ, η γενίκευση των 
συµβάσεων επιπέδου υπηρεσιών (service level agreements) στους τοµείς 
συντήρησης και η καθιέρωση της οικονοµικής µελέτης σκοπιµότητας από 
τρίτους φορείς (και όχι από τον κύριο του έργου). 

§ Το προσεχές διάστηµα, η Νέα Δηµοκρατία θα παρουσιάσει τη δική της 
πρόταση για έργα εθνικής προτεραιότητας. Και για όλα αυτά τα έργα δεν θα 
τα εξαγγείλουµε απλά αλλά θα διασφαλίσουµε ότι υπάρχει η απαραίτητη 
χρηµατοδότηση είτε από εθνικούς πόρους, είτε από ευρωπαϊκούς  είτε µε τη 
σύµπραξη του ιδιωτικού τοµέα σε πολύ µεγαλύτερη έκταση από ό,τι γίνεται 
σήµερα.  
 

v Ξεκαθαρίζουµε τους ρόλους και τις αρµοδιότητες µεταξύ Κυβέρνησης και 
υπερταµείου, βάζοντας τέλος στη σύγχυση που επικρατεί σήµερα στους τοµείς 
που συνδέονται µε τις υποδοµές και τις ΔΕΚΟ. Μια σύγχυση που µπορεί να έχει 
πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία, αλλά και στην καθηµερινότητα του 
πολίτη.  
 

v Προωθούµε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για να αναβαθµίσουµε τα δίκτυα 
µεταφορών µε πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονοµία και την κοινωνία:    
 
§ Η αναδιάταξη και η βιώσιµη χρηµατοδότηση των αστικών και υπεραστικών 
συγκοινωνιών της χώρας θα αποτελέσει προτεραιότητα της Κυβέρνησης της 
Νέας Δηµοκρατίας, χτίζοντας πάνω στη επιτυχηµένη εµπειρία της περιόδου 
2012 - 14, όταν τα οικονοµικά βελτιώθηκαν και το µετρό της Αθήνας έγινε το 
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µόνο στην Ευρώπη χωρίς λειτουργική επιδότηση. Δυστυχώς, η λαϊκίστικη και 
επιπόλαια πολιτική της σηµερινής Κυβέρνησης στις συγκοινωνίες οδήγησε σε 
καταβαράθρωση των εσόδων και σε µεγάλη ταλαιπωρία για τους πολίτες. 

§ Εφαρµόζουµε τον νόµο 4302/2014 για τα logistics τον οποίο έχει παγώσει η 
σηµερινή Κυβέρνηση, παρότι είχε γίνει δεκτός µε θέρµη από την αγορά. Ο 
νόµος αυτός θα συµβάλει στη µείωση του κόστους µεταφοράς και στην 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέµενης αξίας, βοηθώντας τη χώρα 
µας να γίνει διαµετακοµιστικό κέντρο της Νoτιοανατολικής Ευρώπης, 
ενισχύοντας  έτσι  τοµείς,  όπως τη βιοµηχανία, το εµπόριο και την αγροτική 
παραγωγή και δηµιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.  
 

v Χωρίς οπτικές επικοινωνίες, κινητές επικοινωνίες 5ης γενιάς και σύγχρονες 
δορυφορικές συνδέσεις πλήττονται παραγωγικοί τοµείς όπως η γεωργία, η αλιεία, 
ο τουρισµός αλλά και το σύνολο της οικονοµίας.  

Η απουσία ισχυρών εργαλείων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής υπονοµεύει 
µεταξύ άλλων και τη λεγόµενη «Έξυπνη Εξειδίκευση» των περιφερειών. Στην 
ύπαιθρο το πρόβληµα είναι εντονότερο, µε χαµηλά ποσοστά ευρυζωνικότητας 
(46%) σε αντίθεση µε τα αστικά κέντρα (85%). Χρειάζεται, λοιπόν να 
προωθηθούν:  

§ Ταχύτερα τα έργα ΣΔΙΤ για την ευρυζωνικότητα στην ύπαιθρο όπως επίσης 
και ο αναγκαίος συντονισµός µεταξύ των παρόχων για τα δίκτυα οπτικών 
ινών.  

§ Οι αδειοδοτήσεις για κάθε δραστηριότητα που αφορά τις τηλεπικοινωνίες και 
την ευρυζωνικότητα θα απλοποιηθούν και θα προχωρούν γρήγορα στο 
πλαίσιο του ευρύτερου στόχου  για απλούστευση των αδειοδοτήσεων 
συνολικά. 

Ο κόσµος αλλάζει µε φοβερή ταχύτητα.  Έρχεται µια ψηφιακή επανάσταση της 
οποίας τις συνέπειες ακόµα δεν έχουµε αντιληφθεί και πρέπει εµείς, οφείλουµε 
εµείς να είµαστε στην πρώτη γραµµή, να καταλάβουµε πως θα αλλάξει ο κόσµος 
σε 5 µε 10 χρόνια και να σχεδιάσουµε το µέλλον, όχι µε όρους παρελθόντος ούτε 
µε όρους παρόντος, µε όρους του πως θα είναι ο κόσµος και η Ελλάδα το 2025 
και το 2030. 

 

Πηγές: 

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο 5ο 
Προσυνέδριο στη Λάρισα (18/11/17): http://bit.ly/2DqzpnX  

§ Συµπεράσµατα 5ου Προσυνεδρίου της Νέας Δηµοκρατίας «Για τους Αγρότες και 
την Ανάπτυξη στην Περιφέρεια» στη Λάρισα (20/11/17): http://bit.ly/2laojwI  
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5. Πολιτισµός 
	

Ο πολιτισµός είναι: 

Ø Το πιο σηµαντικό στοιχείο της εθνικής µας ταυτότητας.   
 
Ø Το σηµαντικότερο κατά την άποψή µας αναξιοποίητο συγκριτικό πλεονέκτηµα 
της χώρας.  

Η Ελλάδα πρέπει να γίνει ένας πόλος προσέλκυσης επισκεπτών όλο το χρόνο όχι µόνο για τη 
φυσική της οµορφιά, όχι µόνο για τις παραλίες της, όχι µόνο για τα νησιά της, αλλά και για 
τον πολιτιστικό της πλούτο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε τον πολιτισµό 
µας από µια τελείως διαφορετική οπτική γωνία: 

v Δεν πρέπει να φοβηθούµε παραδείγµατος χάρη τη συνεργασία µε τον ιδιωτικό 
τοµέα όπου αυτή είναι απαραίτητη. 
 

v Θα πρέπει να σκεφτούµε µε ποιο τρόπο θα αλλάξουµε το πρότυπο της διαχείρισης 
των µεγάλων µας µουσείων.  Δεν γίνεται παραδείγµατος χάρη τα σηµαντικά 
µουσεία της χώρας να µην έχουν έναν παγκοσµίου βεληνεκούς διευθύνοντα 
σύµβουλο, γενικό διευθυντή και να διοικούνται απλά από κάποιον υπάλληλο.  

 
§ Το µοντέλο του Μουσείου της Ακρόπολης χρειάζεται να επεκταθεί και σε 
άλλα µεγάλα µουσεία της χώρας. Ώστε να αποκτήσουν αυτονοµία στην 
οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας και την αξιοποίηση των πόρων τους, αλλά 
και να συνεργάζονται στενότερα µε τις τοπικές κοινωνίες, δηµιουργώντας 
πολλαπλά κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη.  

§ Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που 
χρειάζεται να αναδιοργανωθεί, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου 
ανάπλασης της περιοχής του ιστορικού κέντρου, που θα την αναβαθµίσει 
ουσιαστικά. 

Ο πολισµός είναι και ένα µεγάλο εργαλείο ουσιαστικής πολιτιστικής διπλωµατίας. Οι 
αρµόδιες διοικητικές αρχές (ΥΠΠΟ, ΥΠΕΞ κλπ.) θα είναι επιφορτισµένες  µε το 
σχεδιασµό και την υλοποίηση ενεργειών που θα προβάλλουν τις πολιτιστικές αξίες 
και τα επιτεύγµατα της Ελλάδας, καθώς και τη συµβολή Ελλήνων στη διεθνή 
πολιτιστική και πνευµατική δηµιουργία:  

v Δεν αναφερόµαστε µόνο στις επιστροφές των Γλυπτών του Παρθενώνα ή άλλων 
σηµαντικών αρχαιολογικών θησαυρών που µπορούν υπό προϋποθέσεις να 
επιστρέψουν στα ελληνικά µουσεία. 
 

v Αναφερόµαστε και στο πως η Ελλάδα µπαίνει και εντάσσεται στον παγκόσµιο 
πολιτιστικό χάρτη αξιοποιώντας όλα αυτά τα πολλά ευρήµατα τα οποία 
βρίσκονται σε αποθήκες και δεν εκτίθενται καν για να τα δουν επισκέπτες των 
µουσείων και τα οποία πάρα πολλά µουσεία του κόσµου θα παρακαλούσαν αν 
µπορούσαν να τα εκθέσουν έστω και για λίγους µήνες. 

Επίσης: 
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v Χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο για τις ιδιωτικές πολιτιστικές χορηγίες, που θα 
επιτρέπει στους ιδιώτες να χρηµατοδοτήσουν απευθείας τον πολιτιστικό 
οργανισµό ή τους δηµιουργούς που επιθυµούν. Ώστε να αξιοποιηθούν τα ιδιωτικά 
κεφάλαια στην κατεύθυνση βελτίωσης της πολιτιστικής διαχείρισης, αλλά και 
στην υποστήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής. 
 

v Για την ενθάρρυνση και τη στήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής, 
χρειάζεται ο εκσυγχρονισµός του νοµικού πλαισίου γύρω από τα πνευµατικά 
δικαιώµατα, ακολουθώντας τις κυρίαρχες διεθνείς τάσεις. 

 
v Παράλληλα, χρειάζεται µια πιο συστηµατική πολιτική προβολής των 
πολιτιστικών χώρων και εκδηλώσεων, µε τη συνεργασία δηµόσιων, ιδιωτικών και 
αυτοδιοικητικών φορέων, µέσα από τη δηµιουργία πολυθεµατικών και 
διαδραστικών χαρτών και ηµερολογίων και την πραγµατοποίηση καινοτόµων 
εκστρατειών προώθησης στο διαδίκτυο.  

 

Πηγές: 

§ Οµιλία του Προέδρου της Ν.Δ. κ Κ. Μητσοτάκη στο 7ο Προσυνέδριο της Ν.Δ. 
στη Θεσσαλονίκη (05/12/17): http://bit.ly/2AWBzOI  

§ Συµπεράσµατα 7ου Προσυνεδρίου «Για ένα Νέο Πατριωτισµό» (04/12/17): 
http://bit.ly/2pEyLRL  
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6. Προστασία Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία 
 

Κλιµατική αλλαγή 

Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αποτελεί στην ουσία αµυντική πολιτική για 
τη χώρα διότι συνιστά το µεγαλύτερο µακροπρόθεσµο κίνδυνο για τον τόπο µας.  
Είναι κίνδυνος, ο οποίος δεν έχει µόνο να κάνει µε τις φυσικές καταστροφές: 

v Έχει να κάνει µε την ίδια την οικονοµική ζωή στην πατρίδα µας.  
v Έχει να κάνει µε την πρωτογενή µας παραγωγή, µε το γεγονός ότι θα έχουµε 
λιγότερο νερό στη διάθεσή µας.  

v Έχει να κάνει µε το ενεργειακό µας µίγµα. 
v Έχει να κάνει µε τον τουρισµό.  
	
Για αυτό χρειάζεται από πλευράς οργανωµένης πολιτείας µια τελείως διαφορετική 
αντιµετώπιση από αυτή που είχαµε µέχρι σήµερα.  
 
v Πρέπει να ξαναδούµε το πλαίσιο για fast track είδους έργα, ώστε να µπορούµε 
έργα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας να τα δροµολογούµε µε πολύ µεγάλη 
ταχύτητα. Και αυτή τη στιγµή, βέβαια,  

v Πρέπει  να ολοκληρωθεί πλήρως ο σχεδιασµός. Να ξέρουµε ποιες είναι εκείνες οι 
περιοχές, οι οποίες αντιµετωπίζουν µεγάλο κίνδυνο από πληµµυρικά φαινόµενα.  
 

Καθήκον µας είναι να προτείνουµε συγκεκριµένες λύσεις για να µην ξαναζήσουµε τα 
ίδια φαινόµενα. Η λύση της πρόληψης δεν είναι µόνο τα βαριά αντιπληµµυρικά έργα. 
Είναι τα έργα ορεινής υδροπονίας, τα οποία πολλές φορές είναι και πολύ φτηνά. Είναι 
τα έργα ανάσχεσης των εδαφών. 

Αυθαίρετα  

Η Νέα Δηµοκρατία είχε δροµολογήσει ένα ολοκληρωµένο και συνεκτικό πλαίσιο για 
την τακτοποίηση των αυθαιρέτων το οποίο πάντοτε εξαιρούσε περιπτώσεις 
αυθαιρέτων που ήταν χτισµένα σε ρέµατα ή σε καµένες περιοχές, ή σε ζώνες 
ιδιαίτερης περιβαλλοντικής προστασίας.  

Το πλαίσιο αυτό ξηλώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ  από τότε που ήρθε στην Κυβέρνηση 
διότι είναι πάντα αρεστό να στέλνουµε ένα µήνυµα σε κάποιους συµπολίτες µας ότι 
ναι, µπορούν και αυτοί να ενταχθούν σε ακόµα µία ευνοϊκή ρύθµιση.  

v Θεσµοθετήσαµε το Πράσινο Ταµείο µέσω του οποίου τα χρήµατα τα 
προερχόµενα από τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων θα επιστρέφονταν πίσω στις 
τοπικές κοινωνίες σε έργα περιβαλλοντικού ισοζυγίου 

v Δυστυχώς, τα χρήµατα του Πράσινου Ταµείου έπεσαν και αυτά µέσα στον 
κρατικό προϋπολογισµό µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολύ λιγότερα χρήµατα για 
έργα περιβαλλοντικού ισοζυγίου όπως αυτά τα οποία προέβλεπε το Πράσινο 
Ταµείο στην αρχική του λογική.  

v Πρέπει να αποκαταστήσουµε αυτή τη λογική περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Αν 
ζητάµε από τους πολίτες να τακτοποιήσουν αυθαίρετα τα οποία έχουν κάνει ζηµιά 
στο περιβάλλον, θα πρέπει να φροντίσουµε να έχουµε επαρκείς πόρους για να 
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βοηθήσουµε το περιβάλλον, να µπορέσουµε να το αποκαταστήσουµε µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.  
 

Βιώσιµη ανάπτυξη 

Η Νέα Δηµοκρατία έχει ένα σχέδιο για αυτό το οποίο αποκαλούµε βιώσιµη 
ανάπτυξη. Για το πώς δηλαδή θα: 

v Μετατρέψουµε το παραγωγικό µοντέλο της χώρας. 
v Καταναλώνουµε σταδιακά λιγότερη ενέργεια από λιγνίτη.  
v Μειωθεί επιτέλους το ενεργειακό αποτύπωµα ιδιωτικών, αλλά και δηµοσίων 
κτηρίων. Διότι και τα δηµόσια κτήρια πρέπει κάποια στιγµή, να αναβαθµιστούν 
ενεργειακά.  
 

Στο πλαίσιο αυτό οραµατιζόµαστε µια Ελλάδα πρωτοπόρο στη Μεσόγειο στη µάχη 
κατά του πλαστικού. Και εδώ δεν αρκεί µόνο η κεντρική πολιτική κατεύθυνση. 
Χρειάζονται ενηµερωµένοι και ευαισθητοποιηµένοι πολίτες που θα αναγνωρίσουν ότι 
ο σεβασµός στο περιβάλλον δεν είναι µόνο µια αφηρηµένη υποχρέωση απέναντι στις 
επόµενες γενεές, αλλά και µια ευκαιρία σήµερα να κάνουµε τη ζωή µας καλύτερη. 
 
Όλα αυτά συνθέτουν ένα συνεκτικό αναπτυξιακό πλαίσιο, το οποίο θέτει την 
προστασία του περιβάλλοντος στο απόλυτο επίκεντρο. Είναι µια προστασία, η οποία 
έχει αναπτυξιακή διάσταση.  

Προστατευόµενες περιοχές 

v Ο µεγάλος πλούτος της χώρας µας είναι τελικά η γη µας και το φυσικό µας 
περιβάλλον το οποίο πρέπει να προστατευθεί καλύτερα µέσα από έναν 
ανασχεδιασµό  του πλαισίου το οποίο διέπει τις προστατευόµενες περιοχές.  

v Έχουµε προστατευόµενες περιοχές σήµερα και στην ουσία είναι προστατευόµενες 
µόνο στα χαρτιά. Φορείς διαχείρισης πρακτικά δεν λειτουργούν. Πόροι δεν 
υπάρχουν.  

v Πρέπει να αξιοποιήσουµε καλύτερα τις προστατευόµενες περιοχές και τα έσοδα 
που αυτές που µπορούν να αποδίδουν. 

v Υπόδειγµα για τέτοιου είδους διαχείριση είναι ο Εθνικός Δρυµός Σαµαριάς, έργο 
του Κωνσταντίου Μητσοτάκη, στη δεκαετία του ’60.  
 

Δασική πολιτική 

v Τα δάση είναι πηγή πλούτου.  
v Τα δάση πρέπει να αξιοποιούνται και πρέπει να δώσουµε τα νοµικά και θεσµικά 
εργαλεία σ’ αυτούς οι οποίοι ζουν από το δάσος και ζουν µέσα στο δάσος, να 
µπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δάση. Γιατί είναι οι πρώτοι πάντα οι 
οποίοι ενδιαφέρονται για την ίδια την προστασία του δάσους.  

v Το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της δασικής υπηρεσίας και της πυροσβεστικής 
πρέπει να θεσµοθετηθεί και πρέπει να είναι πολύ καλύτερα οργανωµένο από ό,τι 
είναι σήµερα.  

v Τα δάση πρέπει να καθαρίζονται, τα δάση πρέπει να ιεραρχούνται ανάλογα µε την 
επικινδυνότητά τους.. Τα περιαστικά δάση της Αττικής πρέπει να τεθούν σε 
απόλυτη προτεραιότητα προστασίας.  
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v Πρέπει να γνωρίζουµε τι σηµαίνει αναδάσωση, τι σηµαίνει αποκατάσταση. Και 
δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ειδικά για τα πευκοδάση µας η καλύτερη 
αποκατάσταση είναι η φυσική αποκατάσταση.  

v Να κάνουµε κάποια βασικά έργα συγκράτησης εδαφών και να αφήσουµε τη φύση 
µετά, µε τους δικούς της ρυθµούς, να αποκαταστήσει τη ζηµιά η οποία έγινε.  

 

Άρα ένα πλαίσιο συνεκτικής δασικής πολιτικής, το οποίο θα συνδυάζει την πρόληψη, 
την προστασία, αλλά και την πλουτοπαραγωγική εκµετάλλευση των δασών - κι 
έχουµε σηµαντικό δασικό πλούτο - είναι στο επίκεντρο, στον πυρήνα της δικιάς µας 
περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Πολιτική προστασία 

Η πολιτική προστασία είναι εκείνος ο µηχανισµός, ο οποίος προλαµβάνει, 
προειδοποιεί, παραµένει πρώτος στην περίπτωση που υπάρχει µια φυσική 
καταστροφή. Σήµερα δεν έχουµε µηχανισµό πολιτικής προστασίας ουσιαστικό, 
έχουµε απλά έναν Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.  
 
Μπορούµε να εγγυηθούµε ότι θα εφαρµόσουµε άµεσα ένα συγκροτηµένο σχέδιο 
Πολιτικής Προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιες σηµαντικές προτεραιότητες 
του σχεδίου αυτού: 
	
v Ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, ως µονοπρόσωπο όργανο, ειδικά 
την ώρα της κρίσης, να παίρνει ο ίδιος αποφάσεις και να είναι πάνω από 
υπουργούς και πάνω από τον Πρωθυπουργό. Έτσι λειτουργούµε την ώρα της 
διαχείρισης της κρίσης, δεν υπάρχουν πολλοί στρατηγοί. Ένας στρατηγός πρέπει 
να υπάρχει και αυτός στο δικό µας σχήµα είναι ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής 
Προστασίας.  

v Ανάλυση επικινδυνότητας περιοχών και συγκεκριµένος επιχειρησιακός 
σχεδιασµός διαχείρισης κινδύνων για περιοχές, οι οποίες είναι οι πιο επικίνδυνες. 
Για περίπου 50, λοιπόν, τέτοιες περιοχές µπορεί να υπάρχει σε απόλυτη 
προτεραιότητα η εκπόνηση ενός σχεδιασµού διαχείρισης φυσικών καταστροφών. 
Και αυτός να είναι έτοιµος εντός ενός εξαµήνου. Και σε αυτό το σχεδιασµό 
συµπεριλαµβάνουµε και τις περιοχές οι οποίες είναι εκτεθειµένες σε πληµµυρικά 
φαινόµενα. 

v Μια νέα λογική δασοπυρόσβεσης η οποία θα γεφυρώνει επιτέλους το χάσµα, το 
υπαρκτό χάσµα µεταξύ δασικών  υπηρεσιών και Πυροσβεστικής, διότι δεν 
συνεννοούνται καλά αυτές οι δύο υπηρεσίες. Η Πυροσβεστική, µετά από 20 
χρόνια, έχει αρκετή εµπειρία στις δασικές πυρκαγιές, αλλά οι δασικές υπηρεσίες 
είναι αυτές που ξέρουν τα δάση, µαζί µε τους φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  Και αυτές οι δύο υπηρεσίες πρέπει να συνεργάζονται.  

v Έµφαση στην πρόληψη, στην ενηµέρωση, σε ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας:  
§ Οι Δήµοι έχουν µια ευθύνη να εκπαιδεύσουν τους κατοίκους, τι συµβαίνει σε 

µια περίπτωση φυσικής καταστροφής.  
§ Η πρώτη µονάδα πολιτικής προστασίας είναι ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος 
πρέπει να είναι ενηµερωµένος και να ξέρει τι πρέπει να κάνει.  

§ Η χώρα χρειάζεται επειγόντως ένα σύστηµα -όπως το 112- έγκαιρης 
ενηµέρωσης των πολιτών για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Το 112 
είναι πρώτη προτεραιότητα. Δεν υπάρχει καµία δικαιολογία γιατί δεν 
λειτουργεί ήδη. 
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v Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας η οποία υπάρχει στη διάθεσή µας 
ειδικά στην πρώτη προσβολή. 

v Συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Πολιτικής Προστασίας. Είναι 
επίσης πολύ θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και µέσω του Κύπριου 
Επιτρόπου, του κ. Στυλιανίδη, ο οποίος έχει αυτό το χαρτοφυλάκιο, 
αναδεικνύει την ανάγκη συγκρότησης ενός ευρωπαϊκού µηχανισµού πολιτικής 
προστασίας που θα µπορεί να κινητοποιείται µε µεγαλύτερη ευελιξία και µε 
περισσότερα µέσα στη διάθεσή του. Τον στηρίζουµε σε αυτή την προσπάθεια 
µε όλη µας τη δύναµη. 

v Σωστή πολεοδοµική οργάνωση, δασολόγιο, κτηµατολόγιο ώστε να µην 
µπορούν να υπάρχουν διεκδικήσεις. Και βέβαια, κατά προτεραιότητα 
κατεδάφιση αυθαιρέτων σε περιοχές που κτίστηκαν πρόσφατα σε εκτάσεις 
που έχουν κριθεί αναδασωτέες. 

v Αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων: Υπάρχει ένα µέτρο στο πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι το υποµέτρο 8.3 µε θέµα «Πρόληψη ζηµιών σε 
δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συµβάντων». Είναι ευρωπαϊκοί πόροι. 60 εκατοµµύρια έχουν 
προϋπολογιστεί για την Ελλάδα. Η απορρόφηση βρίσκεται στο µηδέν.  

v Κράτος, Κοινωνία των Πολιτών, Ιδιωτικός Τοµέας: Μη συγχέουµε τον 
εθελοντισµό και την κοινωνία των πολιτών µε τον ιδιωτικό τοµέα. Όποιος 
επιχειρεί να το κάνει -γιατί κάποιοι επιχειρούν να το κάνουν- το κάνει 
προκλητικά και µε άλλο σκοπό:  
§ Θα δώσουµε γενναία φορολογικά κίνητρα για να τονώσουµε την κοινωνία 
των πολιτών και να ενθαρρύνουµε περισσότερες δωρεές.  

§ Η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα είναι απαραίτητη στην οργάνωση του 
χώρου. Γιατί και σήµερα χρησιµοποιούµε ιδιώτες µηχανικούς για την 
έκδοση οικοδοµικών αδειών. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος µε τον οποίο 
µπορεί δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας να λειτουργήσουν µαζί είναι, κατά 
την άποψή µας, η λύση στο πρόβληµα.  

§ Η προστασία του δάσους είναι στον σκληρό πυρήνα του Κράτους. Για 
αυτό και έχουµε αποκεντρωµένες διοικήσεις. Γιατί συνταγµατικά είµαστε 
υποχρεωµένοι να το κάνουµε. Δεν ανήκει η δασική πολιτική στις αιρετές 
Περιφέρειες. Ανήκει στις αποκεντρωµένες διοικήσεις. 

 
Όλα αυτά, πολλά από τα οποία δε χρειάζονται ούτε πολλά χρήµατα, ούτε πολλή 
προσπάθεια, µπορούν να συγκροτήσουν ένα  συγκροτηµένο σχέδιο Πολιτικής 
Προστασίας, το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί γρήγορα, µε µετρήσιµους στόχους. 
	
	
Πηγές:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη σε 
Προσυνεδριακή ηµερίδα για το περιβάλλον στο Περιστέρι (10/12/17): 
http://bit.ly/2nTKpXW  

§ Συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη 
για τις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική (31/07/18): https://bit.ly/2OyUbIa  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 83η 
Δ.Ε.Θ. (15/09/18): https://bit.ly/2xhzmKk  
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7. Δηµόσια τάξη και Ασφάλεια  

 
Για τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά και για την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων 
πολιτών η ασφάλεια του πολίτη είναι µια πάρα πολύ σηµαντική αξία. Επίσης η 
ελευθερία είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την ασυδοσία.  
 
v Η ελευθερία του ενός σταµατά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Και τα 
όρια της ατοµικής ελευθέριας τα καθορίζει ο νόµος.  

v Η ασφάλεια των πολιτών είναι ίσως η σηµαντικότερη υποχρέωση κάθε 
ευνοµούµενης πολιτείας. Είναι υπόθεση αξιοπρέπειας για τους πολίτες και 
προϋπόθεση προόδου για τη χώρα. Όποιος φοβάται, δεν είναι πραγµατικά 
ελεύθερος.  

 
Η οργανωµένη πολιτεία έχει υποχρέωση να εγγυάται την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια 
και τις ελευθερίες των πολιτών.  Κάτι που σήµερα, δυστυχώς δεν συµβαίνει.  
 

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 

Για την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η ασφάλεια και η δηµόσια τάξη δεν αποτελούν 
πολιτική προτεραιότητα: 
 
v Οι προκαταλήψεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έναντι του αστυνοµικού 
προσωπικού, έχουν αποδυναµώσει τη θέληση και το ενδιαφέρον του. Ο 
αστυνοµικός σήµερα αισθάνεται απαξιωµένος. Στην πράξη έχουν αφοπλίσει την 
αστυνοµία.  

v Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν καταδικάζει κάθε µορφής βίας από όπου και αυτή 
προέρχεται. Έχει αφήσει συνειδητά τη χώρα ανυπεράσπιστη σε διάφορους 
µπαχαλάκηδες, γιατί από εκεί αντλούσε την εκλογική της πελατεία.  

 
Τα στοιχεία είναι αµείλικτα: 

v Ληστείες και κλοπές αυξήθηκαν.  
v Οχήµατα των αστικών συγκοινωνιών πυρπολούνται και βανδαλίζονται.  
v Μηχανήµατα έκδοσης ή ακύρωσης εισιτηρίων καταστρέφονται.   
v Στα πανεπιστήµια ζούµε πάλι επικίνδυνες καταστάσεις. Φοιτητές και καθηγητές 
ξυλοκοπούνται από εξτρεµιστικές, πάντα αριστερίστικες οµάδες.  

v Είναι πλέον συχνές οι εικόνες ανοµίας στο χώρο στον οποίο  απονέµεται η 
Δικαιοσύνη. 

v Στα Εξάρχεια η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο: 
 
§ Οµάδες αναρχικών παρελαύνουν ένοπλοι. Το βίντεο ανεβαίνει στο διαδίκτυο.  
§ Πολίτες προπηλακίζονται και ξυλοκοπούνται επειδή σε κάποιους δεν αρέσουν 
αυτά που λένε ή δεν τους αρέσει  πολύ απλά η φάτσα τους.  

§ Κάτοικοι, στο κέντρο της Αθήνας στερούνται τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, 
καθώς ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του καταστήµατος των ΕΛΤΑ στα 
Εξάρχεια, λόγω επιθέσεων που έχουν δεχθεί εκεί οι εργαζόµενοι .  

§ Οι ληστείες στο σούπερ µάρκετ της περιοχής είναι  καθηµερινό φαινόµενο.  
§ Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ δέχονται κάθε τρεις και λίγο επιθέσεις, µε πέτρες, µε 

µολότοφ και πρόσφατα  µε Καλάσνικοφ.   
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Η περιοχή έχει εξελιχθεί σε κάτι σαν «άβατο» για τις Αρχές. Κάτι το οποίο σηµαίνει 
ότι οι κάτοικοι των Εξαρχείων ζουν σήµερα  σε ένα ιδιότυπο  «γκέτο» µέσα στο 
κέντρο της Αθήνας. Όλα αυτά γίνονται µε την ανοχή, µε  συνευθύνη της 
Κυβέρνησης.  
 
Ανάλογα φαινόµενα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Στο Ζεφύρι, στις  
Αχαρνές, στον Ασπρόπυργο. Εκεί όπου τα αστυνοµικά τµήµατα είναι τραγικά 
υποστελεχωµένα.  

 
Δυστυχώς η Ελλάδα σήµερα είναι µια ακυβέρνητη χώρα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει 
µε αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης:  

v Μείωσε την παρουσία της Αστυνοµίας στους δρόµους. Η Οµάδα «Δέλτα», παρότι 
είχε προσφέρει πολύ σηµαντικές υπηρεσίες στο παρελθόν, καταργήθηκε. Η οµάδα 
«Δίας» έχει λιγότερη παρουσία από ό,τι παλαιότερα. Εµείς δεσµευόµαστε ότι θα 
επανασυστήσουµε την οµάδα «Δέλτα».  

v Κατάργησε τις  φυλακές υψίστης ασφαλείας, φυλακές που υπάρχουν σε όλες τις 
δηµοκρατικές χώρες.  

 
Για να συµπληρωθεί η εικόνα πρέπει να θυµίσουµε: 
 
v Τον κ. Ξανθό που εµφανίστηκε να απολογείται σε οµάδα αναρχικών για την µη 
αποφυλάκιση του Σάββα Ξηρού.  

v Τον κ. Λάµπρου που είχε αναλάβει τις «διαπραγµατεύσεις» µε αρκετούς 
εγκλείστους στον Κορυδαλλό.  

v Τον κ. Παρασκευόπουλο που µε τον πρώτο νόµο που έφερε στη Βουλή 
ικανοποίησε σχεδόν όλα τα αιτήµατα των τροµοκρατών.  

v Τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννη Πανούση που είχε 
αναφερθεί πολλές φορές στην στοχοποίησή του από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα 
οποία έδειχναν ιδιαίτερη ανοχή σε θέµατα εγκληµατικότητας.  

 
Όπως και στην οικονοµία, έτσι και στα ζητήµατα της ασφάλειας, τα θύµατα αυτής 
της πολιτικής είναι οι πλέον αδύναµοι συµπολίτες µας: οι ηλικιωµένοι του κέντρου 
της Αθήνας, οι φτωχότεροι συµπολίτες µας που δεν έχουν τη δυνατότητα σήµερα να 
µετακοµίσουν σε κάποια άλλη πιο ασφαλή περιοχή, οι κάτοικοι των υποβαθµισµένων 
περιοχών της Δυτικής Αττικής.  

Ως Νέα Δηµοκρατία: 

v Απορρίπτουµε κατηγορηµατικά την λογική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την 
ασφάλεια των πολιτών.  

v Διαφωνούµε µε όλους αυτούς που βάφτισαν ελευθερία: 
§ τις διαδηλώσεις 50 ατόµων που έκλειναν όποτε ήθελαν το κέντρο της Αθήνας,  
§ τις καταδροµικές επιθέσεις αντιεξουσιαστών από το άβατο των Εξαρχείων  
§ τις καταλήψεις δηµοσίων πανεπιστηµίων από κοµµατικές νεολαίες. 

v Πιστεύουµε ότι ο σωστός δρόµος, είναι ο δρόµος του µέτρου, ο δρόµος της 
δηµοκρατικής νοµιµότητας, ο δρόµος του σεβασµού της τήρησης των νόµων.  

v Πιστεύουµε ότι η ελευθερία του κάθε πολίτη σταµατά εκεί που αρχίζει η 
ελευθερία του άλλου και τα όρια της ατοµικής ελευθερίας τα καθορίζει ο νόµος. 
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v Έχουµε συγκεκριµένο σχέδιο για την υλοποίηση µιας σοβαρής πολιτικής 
ασφάλειας, η οποία θα έχει στο επίκεντρό της τον πολίτη, µε απόλυτο σεβασµό 
στα δικαιώµατά, την ποιότητα ζωής και της ιδιοκτησίας. 

 
Στη Νέα Δηµοκρατία δεν επιθυµούµε να µετατρέψουµε την Ελλάδα σε αστυνοµικό 
κράτος, άλλα  δεν πρόκειται να δεχθούµε µια χώρα ξέφραγο αµπέλι στο όνοµα µιας 
δήθεν ελευθερίας και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  
 
Απέναντι στην έξαρση της εγκληµατικότητας, της παραβατικότητας και της ανοµίας, 
προτάσσουµε την άµεση και καθολική εφαρµογή του νόµου. Συγκεκριµένα: 
 
v Καταργούµε αµέσως τον νόµο Παρασκευόπουλου που έχει καταντήσει την πόρτα 
της φυλακής περιστρεφόµενη πόρτα ξενοδοχείου.  

v Αναθεωρούµε την ποινική δικονοµία που δυστυχώς είναι ένα δίχτυ µε µεγάλες 
τρύπες για να ξεγλιστράνε πολλοί από τη δικαιοσύνη και τις φυλακές. Από τους 
τροµοκράτες και τους ισχυρούς του χρήµατος µέχρι τους κάθε λογής 
µπαχαλάκηδες.  

v Το οικονοµικό έγκληµα και τα µαφιόζικα κυκλώµατα της νύχτας θα µπουν στο 
στόχαστρο της επόµενης κυβέρνησης. Μια ισχυρή οικονοµική αστυνοµία θα 
συγκεντρώσει όλες τις ελεγκτικές αρµοδιότητες για την καταπολέµηση του 
οικονοµικού εγκλήµατος όπου και όσο ψηλά κι αν βρίσκεται. 

v Καθιερώνουµε την ένστολη αστυνόµευση, πεζή και εποχούµενη, σε όλη τη 
διάρκεια του 24ώρου. Με ενεργοποίηση εκ νέου της οµάδας ΔΕΛΤΑ, και 
ενδυνάµωση της οµάδας ΔΙΑΣ και των οµάδων Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκληµατικότητας.  

v Ενισχύουµε το θεσµό του αστυνοµικού της γειτονιάς, για να εµπεδωθεί ξανά το 
αίσθηµα ασφάλειας στον πολίτη.  

v Καταπολεµούµε όλες τις εστίες ανοµίας και παραβατικότητας. Κανένα άβατο, 
όπως αυτά των Εξαρχείων και του Μενιδίου, δεν έχουν θέση σε ένα σύγχρονο 
κράτος. Η έντονη παρουσία της αστυνοµίας είναι αδιαπραγµάτευτη. Όµως για την 
αναγέννηση αυτών των περιοχών απαιτείται και ένα σχέδιο πιο συνεκτικό, πιο 
ολιστικό το οποίο θα µπορέσει να τους ξαναδώσει ζωή και την ευκαιρία να 
ανακτήσουν τον χαρακτήρα τον οποίο είχαν. Παράδειγµα µίας τέτοιας πολιτικής 
αποτελεί ένα τολµηρό σχέδιο ουσιαστικής ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της 
Αθήνας µε αφετηρία το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ένα σχέδιο που θα 
αναβαθµίσει ολόκληρη την περιοχή γύρω από το αρχαιολογικό µουσείο και θα 
δώσει την αίσθηση στους κατοίκους του κέντρου της Αθήνας ότι πραγµατικά 
νοιαζόµαστε για αυτούς και ότι προχωράµε σε κινήσεις οι οποίες βελτιώνουν  
ουσιαστικά την ποιότητα ζωής τους. 

v Προωθούµε την πλήρη και αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας για κάθε 
περιστατικό φθοράς της δηµόσιας περιουσίας. Με άµεση επιβολή ποινών και 
προστίµων στους παραβάτες. Οι σκηνές καταστροφών σε ακυρωτικά µηχανήµατα 
σταθµών του µετρό, σε πανεπιστήµια και άλλα δηµόσια κτίρια, δεν µπορούν να 
γίνουν ανεκτές.  

v Με βάση τη χαρτογράφηση της εγκληµατικότητας ανά περιοχή, ανακατανέµουµε 
τις αστυνοµικές δυνάµεις στις περιοχές όπου υπάρχει πραγµατικά ανάγκη. Και 
παράλληλα αποδεσµεύουµε τα Σώµατα Ασφαλείας από γραφειοκρατικές και 
µικρότερης σηµασίας αρµοδιότητες.  

v Αναβαθµίζουµε τη βασική εκπαίδευση των Σωµάτων Ασφαλείας και 
θεσµοθετούµε τη συνεχή µετεκπαίδευσή τους. Προωθούµε, επίσης, την ανανέωση 
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των υποδοµών των σωµάτων ασφάλειας, και διασφαλίζουµε ότι µπορούν να 
κάνουν σωστά τη δουλειά τους παρέχοντας  τον απαραίτητο υλικοτεχνικό 
εξοπλισµό. Παράλληλα ενισχύουµε τους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου και 
λογοδοσίας του προσωπικού των σωµάτων ασφαλείας. Φαινόµενα αυθαιρεσίας, 
διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας θα τιµωρούνται άµεσα, χωρίς εκπτώσεις. 

Επίσης προτείνουµε: 
 
v Τη συγκρότηση ενός ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων και 
Ασφάλειας, το οποίο θα χειρίζεται και το προσφυγικό - µεταναστευτικό 
πρόβληµα.  

v Τη δηµιουργία µιας νέας επιτελικής δοµής Σωµάτων Ασφαλείας και 
Πυροσβεστικού Σώµατος, ώστε το κράτος να αποκτήσει ενιαία έκφραση σε αυτόν 
τον τοµέα.  

v Τη δηµιουργία ενός Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων και 
Πολιτικής Προστασίας, το οποίο να µπορεί να εξασφαλίζει άµεση, συντονισµένη 
και αποτελεσµατική αντίδραση του συνόλου του κράτους. 

v Τη λειτουργία ενός Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Χερσαίων και Θαλασσίων 
Συνόρων, ώστε να σταµατήσει αυτό το ανεξέλεγκτο χάος και να αποκατασταθεί 
πλήρως η εθνική κυριαρχία. 

v Τη δηµιουργία δοµών επικοινωνίας και συνεργασίας µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και µε τις τοπικές κοινωνίες.  

v Την ανάγκη εκσυγχρονισµού της Ε.Υ.Π. προκειµένου να µπορεί να ανταποκριθεί 
πλήρως στην κρίσιµη αποστολή της.  

v Την ανάγκη θεσµοθέτησης και συγκρότησης ενός Συµβουλίου Εθνικής 
Ασφάλειας, όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία. 

v Τη συγκρότηση ενός ολιγοµελούς οργάνου αυξηµένου κύρους το οποίο να 
αναφέρεται απευθείας στον πρωθυπουργό. Στο όργανο αυτό θα έχουν 
καθοριστικό ρόλο, όχι µόνο τα Υπουργεία Εσωτερικής Ασφάλειας, Εξωτερικών 
και Εθνικής Άµυνας αλλά και άλλα Υπουργεία. 

Ως Νέα Δηµοκρατία θέλουµε ελεύθερους, θέλουµε ασφαλείς και θέλουµε 
αξιοπρεπείς πολίτες. Πολίτες µε αυτοπεποίθηση, σε µια Ελλάδα µε αυτοπεποίθηση. 

Πηγές:  

§ Σηµεία συνέντευξης του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην 
εφηµερίδα «Real News» (10/09/16): http://bit.ly/2jQrQNY 

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην Προ 
Ηµερησίας Διατάξεως Συζήτηση στη Βουλή σχετικά µε την ασφάλεια των 
πολιτών (20/04/16): http://bit.ly/2kOKIAW 

§ Οµιλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κ. Μητσοτάκη σε 
Επίκαιρη Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό µε θέµα την αύξηση των φαινοµένων 
βίας και την έξαρση της εγκληµατικότητας (17/02/17): http://bit.ly/2lqvvpl  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη  στο 6ο 
Προσυνέδριο του Κόµµατος στην Αθήνα (22/11/17): http://bit.ly/2ljibkN  

§ Συµπεράσµατα 6ου  Προσυνεδρίου «Για την Καθηµερινότητα και την Ασφάλεια 
των Ελλήνων» στην Αθήνα (23/11/17):  http://bit.ly/2A4y9IY  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 83η 
Δ.Ε.Θ. (15/09/18): https://bit.ly/2xhzmKk  
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8. Δικαιοσύνη 
	
 
Στα κανονικά, δηµοκρατικά κράτη της Ευρώπης και του δυτικού κόσµου, όλοι 
σέβονται την ιερή αρχή της διάκρισης των εξουσιών και την πλήρη και απόλυτη 
ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Η σηµερινή Ελλάδα του κ. Τσίπρα απέχει πολύ από το 
να είναι µια κανονική δηµοκρατία.  
 
Τι κάνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
 
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της 
χώρας είχε ένα και µόνο σκοπό: την άλωση του Κράτους, τον έλεγχο της 
Δικαιοσύνης και τη δηµιουργία του δικού της συστήµατος νεοδιαπλοκής. 
	
v Ο χειρισµός του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ήταν η επιτοµή του 
αυταρχισµού. Προκειµένου να ελέγξει το µιντιακό τοπίο αφαίρεσε σηµαντικές 
αρµοδιότητες από την Ανεξάρτητη Αρχή για να τις εκχωρήσει στην κυβέρνηση 
και µάλιστα σε ένα πρόσωπο, τον υπουργό Επικρατείας.   

v Η Κυβέρνηση δροµολογεί παρεµβάσεις σε όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές. Δεν 
αντέχει τον έλεγχο, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία: 

 
§ Το βράδυ της προκήρυξης του δηµοψηφίσµατος, άλλαξε τον Πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου στις 3 τα ξηµερώµατα, γιατί έχοντας αποφασίσει να οδηγήσει 
τη χώρα σε εκλογές  ήθελε να έχει για υπηρεσιακό πρωθυπουργό έναν δικό 
της άνθρωπο.  

§ Στο ίδιο άτοµο, έδωσε την ανώτερη πειθαρχική εξουσία και τη δυνατότητα να 
εγκαλεί εισαγγελείς. Πουθενά στον ευνοµούµενο κόσµο δεν ελέγχονται 
δικαστικοί λειτουργοί από µονοπρόσωπο όργανο! 
 

v Η κυβέρνηση και πολύ συχνά ο ίδιος ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει ή απειλεί 
µε επικείµενες δικαστικές ενέργειες.  

v Για πρώτη φορά υπάρχουν δύο υπουργοί Δικαιοσύνης, ο υπουργός και ο 
αναπληρωτής του για να παρακολουθεί τις κρίσιµες υποθέσεις, αυτές που 
συνιστούν πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης.  

 
Τα θεµέλια της Δηµοκρατίας 
 
Η ελευθερία - µαζί µε την αλληλεγγύη – αποτελούν τις βασικές αρχές της ιδεολογίας 
της Νέας Δηµοκρατίας. 
 
v Η ελευθερία προϋποθέτει ανεκτικότητα και σεβασµό στην πολιτική διαφωνία.  
v Η ουδετερότητα των θεσµών της Δικαιοσύνης, αλλά και των Ανεξάρτητων 
Αρχών, στο βαθµό που αυτές ασκούν οιονεί δικαστικό έλεγχο, προκύπτει από την 
ανάγκη να υπάρχει ανεκτικότητα απέναντι στην πολιτική διαφωνία.  

 
Συνεπώς, µόνον µε ουδετερότητα των θεσµών της Δικαιοσύνης διασφαλίζεται η 
ελευθερία. Αυτά είναι τα θεµέλια της Δηµοκρατίας σε όλο τον κόσµο.  
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Οι προτεραιότητες για την επόµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας  
 
Προτεραιότητες για την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αποτελούν:  
 
v Η τάχιστη αποκατάσταση του κύρους της Δικαιοσύνης και  
v Η ταχεία και ορθή απονοµή της Δικαιοσύνης. 
 
Στη Νέα Δηµοκρατία θέλουµε να χτίσουµε µια Ελλάδα όπου: 
 
v Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα εµπιστεύονται τους θεσµούς και τις λειτουργίες 
τους. 

v Ο κάθε πολίτης θα γνωρίζει ότι δεν θα αδικηθεί από τυχόν αυθαιρεσίες της 
πολιτικής εξουσίας. 

v Ο επενδυτής θα γνωρίζει ότι τυχόν δικαστική εµπλοκή της υπόθεσής του δεν θα 
συνεπάγεται την ουσιαστική ακύρωσή της στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, της 
πολυνοµίας και των καθυστερήσεων στα δικαστήρια. 

 
Γι’ αυτό η χώρα χρειάζεται άµεσες και σοβαρές παρεµβάσεις, όπως: 
 
v Περιορισµό της άσκοπης καταπόνησης των δικαστών λόγω υπερφόρτωσης των 
πινακίων των ακροατηρίων. 

v Απλοποίηση νοµοθεσίας: Με κωδικοποίηση βασικών νοµοθετηµάτων. 
v Περιορισµό διαδικασίας δικαστικών συµβουλίων για συγκεκριµένες κατηγορίες 
αδικηµάτων. 

v Ενίσχυση εξωδικαστικών µορφών επίλυσης διαφορών: Με παροχή κινήτρων σε 
διαδίκους για προσφυγή σε διαµεσολάβηση και διαιτησία. Παράλληλα, θα 
θεσπιστεί η υποχρεωτική απόπειρα διαµεσολάβησης σε ορισµένες κατηγορίες 
υποθέσεων (ιδιωτικές διαφορές, οικογενειακές διαφορές)  µε προκαθορισµένη 
αµοιβή για το διαµεσολαβητή. 

v Προσπάθεια για ταχύτερη και ορθότερη απονοµή δικαιοσύνης µέσω: 
§ Της επιτάχυνσης της εκδίκασης υποθέσεων που εκκρεµούν επί σειρά ετών 
κατά προτεραιότητα, µε στόχο να τερµατιστεί η αβεβαιότητα για τους πολίτες.  

§ Της σύστασης ειδικών τµηµάτων στα δικαστήρια, όπου θα εκδικάζονται 
ειδικού χαρακτήρα υποθέσεις από δικαστές µε αντίστοιχη εξειδίκευση, στο 
πρότυπο των ειδικών τµηµάτων ναυτικού δικαίου, δικαίου σηµάτων της ΕΕ 
και φορολογικών υποθέσεων. 

§ Της εφαρµογής της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης / E-Justice (ανολοκλήρωτη επί 
σειρά ετών, πάντα µε τις απαραίτητες εγγυήσεις για τα προσωπικά δεδοµένα): 
ü Κατά τα πρότυπα του Συµβουλίου της Επικρατείας, προωθούµε την άµεση 
υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης Δικαστικών 
Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης.  

ü Επιπλέον, σχεδιάζουµε την επέκταση της ηλεκτρονικής κατάθεσης 
δικογράφων, την έκδοση e-πιστοποιητικών, και την ψηφιακή καταγραφή 
και αποθήκευση των πρακτικών, υιοθετώντας τις καλές πρακτικές από το 
αντίστοιχο Σύστηµα των Διοικητικών Δικαστηρίων.  

§ Της εγκατάστασης συστήµατος µηχανοργάνωσης στο σύνολο των δικαστικών 
υπηρεσιών και τον εξοπλισµό των δικαστών µε φορητούς υπολογιστές.  

§ Του εξορθολογισµού της κατανοµής του προσωπικού και ενίσχυσης των 
µεγάλων δικαστικών υπηρεσιών. 
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§ Της βελτίωσης των δυσµενών συνθηκών λειτουργίας των δικαστηρίων, ειδικά 
στα ζητήµατα της καθαριότητας και ασφάλειας. 

§ Της αναβάθµισης του συστήµατος εκπαίδευσης των δικαστικών και 
εισαγγελικών λειτουργών. 

 
Οι αποφάσεις των δικαστηρίων 

Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Δεν είναι δουλειά µας να κρίνουµε τις αποφάσεις 
της Δικαιοσύνης. Είναι όµως δουλειά µας να αξιολογούµε και να µετράµε το 
παραγόµενο αποτέλεσµα του κάθε δικαστή.  

Έτσι, στο πλαίσιο της οργανωτικής δοµής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προτείνουµε 
τη λειτουργία µίας ολιγοµελούς µονάδας που:  

v Θα παρακολουθεί τη λειτουργία των δικαστικών και εξωδικαστικών συστηµάτων 
επίλυσης διαφορών.  

v Θα συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία, θα τηρεί και θα 
ενηµερώνει µια ενοποιηµένη βάση δεδοµένων. Θα είναι έτσι εφικτή η πλήρης 
αποτύπωση του τρόπου που λειτουργεί η Δικαιοσύνη.  

v Θα επιτρέψει τον προσδιορισµό του πραγµατικού κόστους των δικών για την 
δίκαιη κατανοµή του σχετικού βάρους µε τις δικαστικές αποφάσεις που θα 
εκδίδονται. 

Επίσης η Νέα Δηµοκρατία έχει δεσµευτεί για την: 
 
v Κατάργηση του Νόµου Παρασκευόπουλου (ν. 4422/2015 και παρατάσεις).  
v Επαναφορά των φυλακών υψίστης ασφαλείας τύπου Γ΄(ν.4274/2017). 
v Την επαναφορά του προηγούµενου καθεστώτος για τις άδειες των κρατουµένων – 
βαρυποινιτών.  

v Για την επέκταση της εφαρµογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης των κρατούµενων 
(«βραχιολάκια») και των εναλλακτικών µορφών έκτισης των ποινών για 
αποσυµφόρηση των σωφρονιστικών καταστηµάτων. 

 
Πηγές:  
 
§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην ετήσια 
τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (10/12/16):  
http://bit.ly/2j8CfTS 

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο Ελληνο - 
Αµερικάνικο Εµπορικό Επιµελητήριο (13/12/16):  http://bit.ly/2kc7dfH 

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην Προ 
Ηµερησίας Διατάξεως Συζήτηση στη Βουλή σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο 
της Δικαιοσύνης (29/03/2016): http://bit.ly/2jBPRr3  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο 6ο 
Προσυνέδριο του Κόµµατος στην Αθήνα (22/11/17):  http://bit.ly/2ljibkN  

§ Συµπεράσµατα 6ου  Προσυνεδρίου «Για την Καθηµερινότητα και την Ασφάλεια 
των Ελλήνων» στην Αθήνα (23/11/17): http://bit.ly/2A4y9IY  
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9. Διαφάνεια και καταπολέµηση της διαφθοράς 

 
Η απειλή για την Δηµοκρατία 

Η χαµηλή εµπιστοσύνη προς τους πολιτικούς θεσµούς αποτελεί πρόβληµα 
παγκόσµιο. Αν δεν αντιµετωπιστεί, τότε απειλείται η ποιότητα της Δηµοκρατίας, 
αλλά και το αξιακό µας οπλοστάσιο.  

Όπως φαίνεται από σειρά ερευνών και εκθέσεων, ο δείκτης πολιτικής εµπιστοσύνης 
έχει µειωθεί σηµαντικά σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν και µάλιστα διεθνώς. 
Αυτό ανοίγει το δρόµο σε λαϊκίστικα µορφώµατα από τα δεξιά ή από τα αριστερά.  

Τα µορφώµατα αυτά, µε την πολιτική ρητορική τους, επιταχύνουν τη διάβρωση της 
πίστης προς τους δηµοκρατικούς µας θεσµούς. Είναι κάτι που αποξενώνει την 
κοινωνία από την πολιτική διαδικασία.  

Αυτό ακριβώς συνέβη στη χώρα µας. Η δηµοσιονοµική κρίση ήταν κορυφή του 
παγόβουνου. Οι παθογένειες της οικονοµίας ενίσχυσαν τη δυσπιστία απέναντι στους 
θεσµούς. Και οι παθογένειες του Κράτους - σε συνδυασµό φυσικά µε µεγάλα 
διαχειριστικά λάθη - έκαναν δυσκολότερη την αντιµετώπιση της κρίσης, πολύ 
περισσότερο την έξοδο από αυτήν.  

Οι λόγοι που µας οδήγησαν εδώ 

Για να ανακτήσει η χώρα µας τη θεσµική της επάρκεια και αξιοπιστία, πρέπει πρώτα 
να αναγνωρίσουµε τους λόγους που µας οδήγησαν εδώ: 

v Η µέχρι σήµερα εµπειρία µας έχει οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι οι  θεσµοί 
αποδυναµώνονται όταν χάνουν την επαφή µε την κοινωνία. Όταν δεν λειτουργούν 
προς όφελος των πολιτών:   
§ Έχουµε σκεφτεί άραγε πόσο επηρεάζεται η εµπιστοσύνη των πολιτών στους 
κρατικούς θεσµούς όταν στήνονται σε ατελείωτες ουρές για να εκδώσουν µια 
ηλεκτρονική κάρτα απεριορίστων διαδροµών; 

§ Αντίστοιχα, έχουµε αναλογιστεί πόσο πλήττεται η εµπιστοσύνη στο Κράτος 
και τους θεσµούς του σε περιπτώσεις, όπως η πρόσφατη τραγωδία στη 
Μάνδρα ή σε περιβαλλοντικές καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές του 
καλοκαιριού και η ρύπανση του Σαρωνικού; Τότε που οι πολίτες 
διαπιστώνουν διαχειριστική ανικανότητα και τραγικές ευθύνες του Κράτους, 
την ίδια ώρα που το πολιτικό προσωπικό επιδίδεται σε υπεκφυγές ή δυστυχώς 
σε αµετροεπείς δηλώσεις.  

v Ανάλογη θεσµική βλάβη υπάρχει κι όταν δίνεται η εντύπωση πως οι θεσµοί 
γίνονται εργαλεία εξυπηρέτησης άλλων στόχων: 
§ Όταν, για παράδειγµα, χρησιµοποιείς τα χρήµατα της υπεροφορολόγησης για 
να χτίσεις κοµµατικό στρατό.  

§ Όταν αναλώνεσαι σε στοχευµένες πελατειακές εξυπηρετήσεις αντί να 
δροµολογήσεις οριζόντιες δράσεις που ωφελούν κάθε πολίτη.  

§ Όταν δεν προχωράς την αξιολόγηση ή όταν ακυρώνεις ουσιαστικά τους 
πειθαρχικούς ελέγχους στο Δηµόσιο, επειδή, πιο σηµαντικό από το να έχεις 
καλές υπηρεσίες προς τους πολίτες,  θεωρείς το να ικανοποιήσεις κάποιους 
συνδικαλιστές σου.  
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§ Όταν τοποθετείς κοµµατικά και συγγενικά στελέχη σε υψηλές θέσεις στο 
Δηµόσιο.  

§ Όταν νοµοθετείς αντισυνταγµατικά, κρυφά και κουτοπόνηρα, µε συνεχείς 
τροπολογίες και έχοντας σπάσει κάθε προηγούµενο ρεκόρ κακής 
νοµοθέτησης.  

v Εν τέλει οι θεσµοί πλήττονται όταν οι άνθρωποι που τους υπηρετούν είναι 
ακατάλληλοι. Όταν δεν έχουν το πολιτικό ήθος, την ευθυκρισία και την 
ακεραιότητα που απαιτεί η θέση τους.  

 
Τι κάναµε ως  Νέα Δηµοκρατία για τη διαφάνεια  
 
Στη Νέα Δηµοκρατία βρισκόµαστε στην πρώτη γραµµή της µάχης για τη θεσµική 
θωράκιση της Δηµοκρατίας µας.  Έχουµε δώσει διαχρονικούς αγώνες για να 
αντιµετωπίσουµε τη µιντιακή διαπλοκή: 
 
v Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πολεµήθηκε όσο κανείς άλλος από τα Μ.Μ.Ε. 
v Ο Κώστας Καραµανλής συγκρούστηκε µε συµφέροντα, για να σπάσει τον 
οµφάλιο λώρο µεταξύ εργολάβων, προµηθευτών του δηµοσίου και ιδιοκτητών 
µέσων ενηµέρωσης. 

v Η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά, που σταθεροποίησε τη χώρα και την έβαλε 
σε ένα δρόµο εξόδου από την κρίση, βρέθηκε και αυτή στο στόχαστρο 
επικοινωνιακών συστηµάτων. 

 
Ως Νέα Δηµοκρατία: 
 
v Ενισχύσαµε το θεσµό της διαύγειας και δώσαµε δυνατότητα ανάρτησης σχολίων, 
παρατηρήσεων από πολίτες.  

v Θεσµοθετήσαµε την υποχρέωση όλων των φορέων του δηµοσίου να δηµοσιεύουν 
την εκτέλεση του προϋπολογισµού τους. Όπως επίσης και των µη δηµοσίων 
φορέων - που επιχορηγούνται µε ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά 
ετησίως από το κράτος - να δηµοσιεύουν απολογιστικά στοιχεία δαπανών. 

v Νοµοθετήσαµε (νόµος για ανοιχτά δεδοµένα) ότι τα έγγραφα, οι πληροφορίες και 
τα δεδοµένα που κατέχει η διοίκηση είναι κατ’ αρχάς ανοικτά και προσβάσιµα 
στους πολίτες.  

v Αναβαθµίσαµε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τα αναδείξαµε ως   
µοναδικό σηµείο αναφοράς και συναλλαγής του πολίτη µε τη δηµόσια διοίκηση. 

v Καταργήσαµε δεκάδες συστήµατα αδειοδοτήσεων και µειώσαµε τα διοικητικά 
βάρη σε επιλεγµένους τοµείς της Οικονοµίας. 

v Θεσµοθετήσαµε και ξεκινήσαµε άµεσα να εφαρµόζουµε ένα αντικειµενικό, 
αξιοκρατικό και καινοτόµο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων. 

v Πετύχαµε σαφή επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών και εισηγάγαµε 
σύστηµα µόνιµης παρακολούθησης λειτουργίας των πειθαρχικών συµβουλίων.  

v Ξεκινήσαµε οριζόντιο έλεγχο εγκυρότητας των τίτλων σπουδών των δηµοσίων 
υπαλλήλων και έτσι οδηγήσαµε εκτός δηµοσίου εκατοντάδες υπαλλήλους που 
είχαν εισαχθεί ή εξελιχθεί κάνοντας χρήση πλαστών δικαιολογητικών. 

v Νοµοθετήσαµε τον υποχρεωτικό έλεγχο εγκυρότητας πριν από κάθε νέο διορισµό 
για να µην διοριστούν ξανά στο δηµόσιο άνθρωποι µε πλαστούς τίτλους. 

v Ξεκινήσαµε ελέγχους προέλευσης χρηµάτων σε περισσότερους από 5.000 
υπαλλήλους που είχαν αποστείλει µεγάλα χρηµατικά ποσά σε τράπεζες του 
εξωτερικού εν µέσω οικονοµικής κρίσης. 
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v Αναβαθµίσαµε τα Ελεγκτικά Σώµατα.  
v Ενισχύσαµε ειδικά το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του 
αναγνωρίσαµε πειθαρχική δικαιοδοσία για να ασκεί αποτελεσµατικότερους 
ελέγχους. 

v Μαζί µε τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς του Πρωθυπουργού, 
σχεδιάσαµε έναν οδικό χάρτη συγκεκριµένων ενεργειών για την καταπολέµηση 
της διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα. 

Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στη σηµαντική βελτίωση της Ελλάδας στον σχετικό 
δείκτη της Διεθνούς Διαφάνειας από τη θέση 96 το 2012 στη θέση 58 το 2015.  

Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ 

Η κυβέρνηση Σύριζα ανήλθε στην εξουσία µε τη σηµαία του πολέµιου της διαφθοράς 
και κατάφερε: 
 
v Να επαναφέρει την ανοµία στη δηµόσια διοίκηση. 
v Να κοµµατικοποιήσει το Κράτος διορίζοντας κολλητούς και φίλους.  
v Να υπονοµεύσει τους ίδιους τους θεσµικούς αρµούς της Δηµοκρατίας µας. 

 
Αναφέρουµε χαρακτηριστικά παραδείγµατα, όπως: 
 
v Την επαναφορά των συνδικαλιστών στα πειθαρχικά συµβούλια.  
v Την υποβάθµιση της Διαύγειας. 
v Την επιστροφή των επίορκων υπαλλήλων. 
v Τη διακοπή του επανελέγχου των µονιµοποιήσεων, όσων είχαν προσληφθεί µε 
συµβάσεις ορισµένου χρόνου. 

v Τις παρεµβάσεις που επιχείρησε στο χώρο της Δικαιοσύνης – παρεµβάσεις που 
καταγγέλθηκαν από τις ίδιες τις δικαστικές ενώσεις µε πρωτόγνωρη ένταση και 
φρασεολογία ασυνήθιστα σκληρή – και στο χώρο των ΜΜΕ. 

v Την αντιµετώπιση των Ανεξάρτητων Αρχών.  
v Τη συστηµατική υποβάθµιση του Κοινοβουλίου: 

§ Ερωτήσεις και προτάσεις νόµου δεν συζητούνται µήνες ολόκληρους µετά την 
κατάθεσή τους.  

§ Νοµοσχέδια καταλήγουν κουρελούδες λόγω άσχετων και αντισυνταγµατικών 
τροπολογιών, που συνήθως εξυπηρετούν µικροσυµφέροντα.   

v Τη συστηµατική άρνηση συγκρότησης εξεταστικών επιτροπών ακόµη και για 
θέµατα που ενέχουν προφανή στοιχεία πολιτικού σκανδάλου.  
 

Η σηµερινή Κυβέρνηση δεν προσπαθεί να ενισχύσει τους θεσµούς. Προσπαθεί να 
τους χειραγωγήσει, φέρνοντάς τους στα µέτρα της, µε αποτέλεσµα να ασφυκτιά η ήδη 
καχεκτική Δηµοκρατία µας.  

Τα µέτρα που µπορούν συµφωνήσουν όλες οι πολιτικές δυνάµεις 

v Προώθηση συνολικής συνταγµατικής αναθεώρησης, µε απόφαση αυτής της 
Βουλής, ώστε η επόµενη να αντιµετωπίσει δραστικά όλα τα θέµατα που αφορούν 
στη διαφάνεια. Να αλλάξουµε όλοι µαζί το επαίσχυντο άρθρο 86 περί ευθύνης 
Υπουργών.  
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v Να µπει τέλος στις παρεµβάσεις στη Δικαιοσύνη. Κατάργηση της διάταξης µε την 
οποία ένα πρόσωπο ασκεί έλεγχο στους δικαστικούς λειτουργούς και τους 
εισαγγελείς.   

v Να γίνει διαγωνισµός για τις τηλεοπτικές άδειες από το  Ε.Σ.Ρ. µε αύξηση του 
αριθµού των αδειών.  

v Θα πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι στη συνολική υλοποίηση της στρατηγικής για 
την καταπολέµηση της διαφθοράς, η οποία είχε εκπονηθεί επί ηµερών µας από 
τον εθνικό συντονιστή για την καταπολέµηση της διαφθοράς, τον κ. Τέντε.   

Οι 12 + 1 προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας: 

1. Ενίσχυση  και υποστήριξη του έργου των δικαστικών λειτουργών στη µάχη κατά 
της διαφθοράς µε την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων, εργαλείων και 
υποστηρικτικών δοµών. 

2. Δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και αποτελεσµατικού Συστήµατος Εσωτερικού 
και Εξωτερικού Ελέγχου µε βάση τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές. 

3. Διασύνδεση της αποστολής και της δράσης των δηµοσίων οργανισµών µε 
συγκεκριµένους στόχους. 

4. Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών µε τη χρήση της τεχνολογίας, ώστε να 
περιορίζεται η φυσική επαφή πολιτών και επιχειρήσεων µε κρατικούς 
λειτουργούς. 

5. Συνεχή αξιολόγηση της προσήλωσης των δηµοσίων στελεχών στις ηθικές αξίες 
τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

6. Διασφάλιση της αµεροληψίας, της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας της 
διαδικασίας απόδοσης πειθαρχικών ευθυνών για τους λειτουργούς και στελέχη 
της Δηµόσιας Διοίκησης που εµπλέκονται σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς. 

7. Θωράκιση και πλήρη ηλεκτρονικοποίηση του συστήµατος υποβολής δηλώσεων 
πόθεν έσχες και οικονοµικών συµφερόντων, µε επικέντρωση σε κατηγορίες 
υπόχρεων υψηλού κινδύνου. 

8. Δηµιουργία αποτελεσµατικών εργαλείων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση 
φαινοµένων σύγκρουσης συµφερόντων κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας. 

9. Βελτίωση του θεσµικού πλαισίου και των τεχνικών για τον έλεγχο της διαφανούς 
χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων βάσει των επιτυχηµένων διεθνών 
πρακτικών. 

10. Δηµιουργία ευνοϊκού πλαισίου για τις εταιρίες που επιλέγουν να µην 
συµµετέχουν σε σχήµατα απάτης και διαφθοράς και δίνουν στοιχεία στις Αρχές 
για τέτοιες υποθέσεις. 

11. Ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών µε τον ιδιωτικό τοµέα, επαγγελµατικές 
οργανώσεις κλπ για την ανάδειξη του αρνητικού αντίκτυπου της διαφθοράς, τις 
ζωές όλων µας, την υγεία, την παιδεία, την υγιή επιχειρηµατικότητα, την 
προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη και την δίκαιη κατανοµή των 
επιπτώσεων της κρίσης. 

12. Ενδυνάµωση και ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, των µη κυβερνητικών 
οργανώσεων και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στο µέτωπο κατά της 
διαφθοράς και στην απαίτηση για διαφάνεια και λογοδοσία στην άσκηση 
δηµόσιας εξουσίας. 

 
Ως Νέα Δηµοκρατία θα φέρουµε εκλογικό νόµο που θα αντιµετωπίζει το ζήτηµα του 
πολιτικού χρήµατος. Με αυτόν τον τρόπο θα µειωθεί η εξάρτηση από το τρίγωνο, 
πολιτική – επιχειρήσεις – Μ.Μ.Ε.  
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Το παράδειγµα της Νέας Δηµοκρατίας 
 
Για να ανταποκρίνονται τα πολιτικά Κόµµατα στις προσδοκίες των πολιτών, θα 
πρέπει να χειρίζονται τα του οίκου τους, όπως θέλουν να διαχειριστούν τα ζητήµατα 
διακυβέρνησης. Η Νέα Δηµοκρατία έχει προβεί σε σηµαντικές θεσµικές βελτιώσεις 
του πλαισίου λειτουργίας της. Πολλές από τις οποίες έχουν υποδειχθεί και σε 
συζητήσεις που είχαµε µε την Διεθνή Διαφάνεια: 
 
v Με το νέο καταστατικό απαγορεύτηκε ο τραπεζικός δανεισµός.  
v Έχουµε ήδη δηµοσιεύσει στην ιστοσελίδα µας βασικά στοιχεία της οικονοµικής 

µας διαχείρισης, δίχως να περιµένουµε την ανάρτησή τους από τη Βουλή, βάσει 
της σχετικής νοµοθεσίας.  

v Πέραν των ήδη δηµόσιων στοιχείων, όπως τα Πόθεν Έσχες και τις προεκλογικές 
δαπάνες, η Ν.Δ. ανέβασε στην ιστοσελίδα της: 
§ Τους απολογισµούς οικονοµικών πεπραγµένων για το 2016 και το πρώτο 
εννεάµηνο του 2017. 

§ Τον ισολογισµό του 2016 που περιλαµβάνει και τα στοιχεία του 2015.  
§ Τον πίνακα της κρατικής χρηµατοδότησης του Κόµµατος.  
§ Τον πίνακα οικονοµικής εξυγίανσης της λειτουργίας του Κόµµατος. 
§ Τον κατάλογο των δανειακών συµβάσεων του Κόµµατος.  
§ Την πλήρη περιγραφή όλων των ενεργειών που έχει κάνει το Κόµµα για τη 
ρύθµιση των δανείων του µέσα από τις επιστολές προς τις Τράπεζες. 

Πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι υποχρεώσεις που βαρύνουν όλα τα πολιτικά 
κόµµατα και θεσπίσαµε εµείς ως Κυβέρνηση το 2014 µε το νόµο για τον έλεγχο 
του πολιτικού χρήµατος. Παρότι έχουν περάσει δύο χρόνια, η Βουλή δεν έχει 
ακόµη δηµοσιοποιήσει αυτά τα στοιχεία.  

v Είµαστε το πρώτο Κόµµα στην Ελλάδα που µπαίνουµε σε καθεστώς πλήρους 
διαφάνειας ως προς τα οικονοµικά µας. Από τα στοιχεία αυτά θα δείτε ότι από τον 
Ιανουάριο του 2016 η Ν.Δ., έχει πετύχει ένα µικρό οικονοµικό θαύµα εξυγίανσης: 
§ Το 2016 τα λειτουργικά έξοδα, µειώθηκαν κατά 63% σε σχέση µε το 2015, 
ενώ το πρώτο εννεάµηνο του 2017 έχουν µειωθεί περαιτέρω κατά 30% σε 
σχέση µε το πρώτο εννεάµηνο του 2016. Με άλλα λόγια µέσα σε 21 µήνες 
από 8,2 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά έξοδα έχουν περιοριστεί σε 2,1 εκατ. ευρώ, 
µια µείωση της τάξης του 74,4%.  

§ Επιπλέον, και αυτό έχει τη δικιά του ιδιαίτερη σηµασία, το πρώτο εννεάµηνο 
του 2017, 101.761 συµπολίτες µας προµηθεύτηκαν την κάρτα µέλους της 
Ν.Δ., αποφέροντάς µας από αυτή µόνο την κίνηση έσοδα ύψους 1,6 εκατ. 
ευρώ.  

§ Το 2018 θα έχει επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος της λειτουργίας µόνο από 
ιδιωτική χρηµατοδότηση και η χρήση της κρατικής χρηµατοδότησης 
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση µόνο των δανειακών υποχρεώσεων. Είναι 
µια µεγάλη επανάσταση αυτό που έχουµε πετύχει ως προς την διαχείριση των 
οικονοµικών µας. 

v Την ίδια λογική ακολουθούµε και στα οργανωτικά ζητήµατα του Κόµµατος, στη 
στελέχωση αλλά και στη συγκρότηση του κυβερνητικού µας προγράµµατος: 
§ Στο 10ο Συνέδριο της Ν.Δ. που άλλαξε το καταστατικό του Κόµµατός για 
πρώτη φορά επεβλήθη στον ίδιο τον Πρόεδρο πενταετής θητεία. Αυτό από 
µόνο του συνιστά µια καινοτοµία που ενισχύει στα µάτια των πολιτών την 
αξιοπιστία των πολιτικών Κοµµάτων.  
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§ Πρέπει να προσελκύσουµε και νέα στελέχη στο Κόµµα µας. Και αυτό κάναµε 
µέσα από µια εξαντλητική αξιολόγηση, µέσα από ένα καινούριο εργαλείο το 
Μητρώο Στελεχών. Σχεδόν 2.000 στελέχη, που δεν είχαν σχέση µέχρι σήµερα 
µε τη Ν.Δ., πέρασαν από µια αντικειµενική διαδικασία αξιολόγησης. 

 
 
Πηγές:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο 9ο ετήσιο 
Συνέδριο Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος (9/12/16):  http://bit.ly/2krV7lR 

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην Προ 
Ηµερησίας Διατάξεως Συζήτηση στη Βουλή σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο 
της Δικαιοσύνης (29/03/2016): http://bit.ly/2jBPRr3  

§ Οµιλία του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο 10ο ετήσιο Συνέδριο 
της Διεθνούς Διαφάνειας (08/12/17): http://bit.ly/2jWFh0J  
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10. Τοπική αυτοδιοίκηση 

Στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε άµεσα ένα πλαίσιο λειτουργίας πιο ευέλικτο και 
λιγότερο γραφειοκρατικό µε συγχώνευση και κατάργηση διοικητικών οργάνων και 
απλοποίηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Μακροπρόθεσµος µας στόχος είναι η ουσιαστική αποκέντρωση των Ο.Τ.Α. κατά τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, όπου η Αυτοδιοίκηση διαθέτει επαρκή διοικητική, οργανωτική 
και αναπτυξιακή δοµή µε οικονοµική αυτοτέλεια, ενώ το κεντρικό Κράτος ασκεί τον 
στρατηγικό, επιτελικό ρόλο.  

v Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι κοµβικής σηµασίας για την περιφερειακή 
ανάπτυξη. Ειδικότερα, οι περιφέρειες µπορούν να διαδραµατίσουν ουσιαστικό 
ρόλο στο ζήτηµα της λεγόµενης «έξυπνης εξειδίκευσης» που στοχεύει στην 
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων.  Για αυτόν τον λόγο: 

 
§ Ενισχύουµε τις αρµοδιότητες των Ο.Τ.Α.: 

ü Παραχωρείται σταδιακά η διαχείριση των κέντρων υγείας και των πρώην 
πολυϊατρείων του Ι.Κ.Α..  

ü Μεταφέρεται ο πολεοδοµικός σχεδιασµός. 
§ Κάνουµε πράξη την οικονοµική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.: 

ü Ορισµένοι φόροι θα παρακρατούνται και θα δεσµεύονται υπέρ των Δήµων 
ή των Περιφερειών, προκειµένου να επιτελούν καλύτερα το έργο τους. 
Παράλληλα, µε αυτόν τον τρόπο περιφέρειες και δηµοτικές αρχές θα είναι 
ευθέως υπόλογες στους πολίτες για το έργο που επιτελούν. 

ü Μεταφέρουµε την αρµοδιότητα για τον ΕΝΦΙΑ από το κεντρικό κράτος 
στους δήµους. Είναι µια µεγάλη θεσµική τοµή που αλλάζει την 
αρχιτεκτονική του κράτους στην Ελλάδα προς όφελος των τοπικών 
κοινωνιών. 

ü Θα συζητήσουµε κάποια στιγµή για τη δυνατότητα η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση να µπορεί να επιβάλλει η ίδια φόρους και να εισπράττει τα 
έσοδα από αυτούς τους φόρους.  

§ Κεντρικός µας στόχος είναι ο πολίτης να εξυπηρετείται στη γειτονιά του µε 
την  αύξηση των δραστηριοτήτων και των συναλλαγών που µπορούν να 
διεκπεραιωθούν σε Κ.Ε.Π. 

§ Προωθούµε τη χρήση των ΣΔΙΤ για έργα και υπηρεσίες που ο ιδιωτικός 
τοµέας µπορεί να προσφέρει σε χαµηλότερο κόστος και µε µεγαλύτερο 
όφελος για τους πολίτες, όπως για παράδειγµα τη διαχείριση των 
απορριµµάτων, του οδοφωτισµού, της ακίνητης περιούσιας και των 
δηµοτικών εγκαταστάσεων.  

§ Προωθούµε άµεσα την πρακτική του clustering, δηλαδή των διαδηµοτικών 
συνεργειών για τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και την εξοικονόµηση 
πόρων. 
 

v Ενισχύουµε την ευελιξία και τη διαφάνεια στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, 
ώστε οι Ο.Τ.Α. να µπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των 
πολιτών: 
§ Υιοθετούµε την αρχή «απόφαση από ένα και µόνο όργανο» ώστε να 
απλοποιήσουµε τις διοικητικές διαδικασίες σε ποσοστό που υπερβαίνει το 
60%. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σήµερα για να τοποθετηθεί µια απλή 
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οδική πινακίδα απαιτείται η σύγκλιση τριών οργάνων (τοπικό συµβούλιο, 
επιτροπή ποιότητας ζωής και δηµοτικό συµβούλιο). Προχωρούµε στην 
κατάργηση διοικητικών οργάνων των οποίων η λειτουργία αποδείχθηκε 
περιττή (πχ τοπικά συµβούλια στα µεγάλα αστικά κέντρα). 

§ Προωθούµε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στους Ο.Τ.Α.. Για την 
πληρέστερη ενηµέρωση των δηµοτών σχετικά µε τη δράση των Ο.Τ.Α., 
καθιερώνουµε δείκτες αποτελεσµατικότητας και εστιάζουµε στη δηµοσιότητα 
συγκεκριµένων πράξεων από τη διαύγεια, µε τρόπο που να παρέχει γρήγορα 
και αποτελεσµατικά τις απαραίτητες πληροφορίες για τους πολίτες, έτσι ώστε 
να κρίνουν  την αποτελεσµατικότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών. 

§ Η κεντρική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί τον εποπτικό της ρόλο στην 
διοικητική και οικονοµική λειτουργία των Ο.Τ.Α.. Ο έλεγχος όµως θα γίνεται 
από ένα και µόνο φορέα αντί του σηµερινού δαιδαλώδους συστήµατος που 
στην πράξη προσθέτει γραφειοκρατία (για παράδειγµα, θέµατα που 
ελέγχονται από το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχονται και από άλλους 
µηχανισµούς, οδηγώντας σε µεγάλες καθυστερήσεις) χωρίς  ουσιαστικό 
αποτέλεσµα στον περιορισµό των φαινοµένων κακοδιαχείρισης. 

§ Το σύστηµα της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές, δηµιουργεί 
συνθήκες χάους στους Ο.Τ.Α.. Μέσα στις πρώτες προτεραιότητες µας θα είναι 
και η επαναφορά του προηγούµενου εκλογικού συστήµατος, το οποίο 
διασφαλίζει την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της Αυτοδιοίκησης. 

Επίσης, ως Νέα Δηµοκρατία σχεδιάζουµε: 

v Να διευκολύνουµε τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας από τους 
Δήµους.  

v Διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού των Ο.Τ.Α., αλλά και παρεχόµενων 
υπηρεσιών από τους πολίτες, εισάγοντας καινοτόµα εργαλεία.  

v Να διευκολύνουµε την εκπόνηση νέων οργανογραµµάτων εσωτερικών υπηρεσιών 
των δήµων µε περιγραφή διαδικασιών, αλλά και θέσεων εργασίας.  

v Την εφαρµογή ενός συστήµατος κινητικότητας για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. 
µε αντικειµενικά κριτήρια, µε στόχο την βέλτιστη κατανοµή των εργαζοµένων.   

v Να εκπονήσουµε και νέο υπαλληλικό κώδικα εργαζοµένων στους ΟΤΑ, 
προκειµένου να εµφυσήσουµε το νέο πνεύµα και να ρυθµίσουµε όλες εκείνες τις 
αλλαγές, που θα προκύψουν ως αποτέλεσµα των µεταρρυθµίσεών µας. 

Πηγές: 

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο ετήσιο 
συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (01/12/16): 
http://bit.ly/2kvNqeE 

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο 5ο 
Προσυνέδριο στη Λάρισα (18/11/17): http://bit.ly/2DqzpnX  

§ Συµπεράσµατα 5ου Προσυνεδρίου της Νέας Δηµοκρατίας «Για τους Αγρότες και 
την Ανάπτυξη στην Περιφέρεια» στη Λάρισα (20/11/17): http://bit.ly/2laojwI  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στη Βουλή στη 
συζήτηση του σχεδίου νόµου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (12/07/18): 
https://bit.ly/2JqsC01  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 83η 
Δ.Ε.Θ. (15/09/18): https://bit.ly/2xhzmKk  
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11. Εκλογικός νόµος 

 
Η απλή αναλογική 
 
Γνωρίζουµε ότι αρκετοί πολίτες βρίσκουν ελκυστική την ιδέα της απλής αναλογικής. 
Θεωρούν ότι είναι ένα εκλογικό σύστηµα που αποτυπώνει µε δικαιότερο τρόπο την 
έννοια της λαϊκής κυριαρχίας. Η απλή αναλογική δεν είναι απειλή για τη Νέα 
Δηµοκρατία αλλά για την ίδια τη Δηµοκρατία. Είναι χρήσιµο για το δηµόσιο διάλογο 
να αποκαταστήσουµε την αλήθεια, καθώς: 
 
v Σε αντίθεση µε την κρατούσα αντίληψη, µε τον ισχύοντα εκλογικό νόµο δεν 
υπάρχει µπόνους 50 εδρών για το πρώτο κόµµα. Οι παραπάνω έδρες που παίρνει 
το πρώτο κόµµα κυµαίνονται πρακτικά µεταξύ 25 και 35 εδρών.  
 

v Όσες φορές εφαρµόστηκε η απλή αναλογική στη χώρα µας, η εµπειρία ήταν 
τραυµατική:  

 
§ Από τα µέσα της δεκαετίας του 1920 ως τις αρχές της δεκαετίας του 1950 
όλες οι εκλογικές αναµετρήσεις µε εξαίρεση αυτές του 1928, του 1933 και του 
1935 διεξήχθησαν µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Η µέση διάρκεια 
ζωής των κυβερνήσεων της απλής αναλογικής ήταν περίπου 6 µήνες.  

§ Το 1989 για να ανακοπεί η πορεία νίκης της Νέας Δηµοκρατίας, δύο µήνες 
πριν τις εκλογές, κάποιοι θυµήθηκαν την «απλή και άδολη» αναλογική. Το 
αποτέλεσµα ήταν η διεξαγωγή 3 εκλογικών αναµετρήσεων σε 9 µήνες. 
Τελικά, σχηµατίστηκε αυτοδύναµη κυβέρνηση µόνο όταν το 47% των 
πολιτών εµπιστεύτηκαν τη Νέα Δηµοκρατία και τον Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη, εξασφαλίζοντάς του οριακή µόνο πλειοψηφία – και εύθραυστη 
όπως αποδείχτηκε.  
 

v H εφαρµογή της απλής αναλογικής µε τον υφιστάµενο συσχετισµό δυνάµεων στο 
πολιτικό σύστηµα, καθιστά εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, το σχηµατισµό 
σταθερής κυβέρνησης.   

 
Είναι προφανές: Απλή αναλογική σηµαίνει ακυβερνησία. Σηµαίνει πολιτική 
αστάθεια. Σηµαίνει αναταραχή.  
 
Η θέση της Νέας Δηµοκρατίας για το εκλογικό σύστηµα 
 
Ως Νέα Δηµοκρατία υπήρξαµε σταθερός υποστηρικτής της ενισχυµένης αναλογικής. 
Δεν προσαρµόσαµε την άποψή µας στις πολιτικές συγκυρίες. Πολλές φορές οι 
καταστάσεις δεν ήταν ευνοϊκές για την παράταξή µας από το 1974 και µετά. Αλλά, 
ούτε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ούτε ο Γεώργιος Ράλλης, ούτε ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης, ούτε ο Κώστας Καραµανλής, ούτε ο Αντώνης Σαµαράς, διανοήθηκαν 
ποτέ να αλλάξουν τον εκλογικό νόµο για να αποκοµίσουν κοµµατικά οφέλη. Δεν το 
έκαναν γιατί η Νέα Δηµοκρατία ήταν και παραµένει ένα κόµµα Αρχών και Αξιών.  
 
Είµαστε υπέρ ενός νέου εκλογικού συστήµατος που: 
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§ Θα είναι πιο λειτουργικό, πιο αντιπροσωπευτικό και πιο αναλογικό από το 
σηµερινό.  

§ Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίζει σταθερές και βιώσιµες Κυβερνήσεις. 
	
Στο πλαίσιο αυτό: 
	

§ Θα εξετάσουµε τολµηρές προτάσεις για µεικτό εκλογικό σύστηµα που να 
συνδυάζει µικρότερες περιφέρειες µε σταυρό µε διευρυµένες περιφέρειες µε 
λίστα. 

§ Θα συζητήσουµε τα κριτήρια ορισµού των περιφερειών.  
§ Θα εξετάσουµε προτάσεις που θα ενδυναµώσουν τη δηµοκρατική λειτουργία 
των κοµµάτων.  

§ Θα δώσουµε δυνατότητα συµµετοχής στην εκλογική διαδικασία στους 
Έλληνες πολίτες που κατοικούν εκτός Ελλάδας.  

§ Θα συζητήσουµε και την προοπτική ενός πιο αναλογικού µπόνους που θα 
συνδέεται µε τη δύναµη του πρώτου κόµµατος, χωρίς όµως να κάνουµε 
εκπτώσεις στην κυβερνησιµότητα.  

 
Από την αρχή της δικής µας διακυβέρνησης θα θέσουµε το κρίσιµο αυτό θέµα σε όλα 
κόµµατα του συνταγµατικού τόξου και θα προσπαθήσουµε ο νέος εκλογικός νόµος 
να ψηφισθεί µε την αναγκαία εκείνη πλειοψηφία που θα διασφαλίσει την εφαρµογή 
του αµέσως.    

Ψήφος Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό  

Από τον Απρίλιο του 2016 η Νέα Δηµοκρατία έχει καταθέσει σχετική νοµοθετική 
πρόταση στο κοινοβούλιο. Την επανακατέθεσε τον Οκτώβριο του 2017. Μέχρι 
σήµερα ο πρόεδρος της Βουλής και η κυβερνητική πλειοψηφία δεν την έχουν 
εισάγει  καν προς συζήτηση.  
 
Με αυτό το σχέδιο νόµου θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους είναι εγγεγραµµένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους στην Ελλάδα να ψηφίζουν στον τόπο διαµονής τους, 
στα προξενεία, στις πρεσβείες.  
 
Ούτε στοιχίζει πολύ και µπορεί να υλοποιηθεί εύκολα εντός 6 µηνών. Είµαστε  
σίγουροι ότι θα βρούµε τις 200 ψήφους που απαιτεί το Σύνταγµα στην επόµενη 
Βουλή, για να δώσουµε επιτέλους το δικαίωµα στους οµογενείς, στους Έλληνες που 
κατοικούν εκτός Ελλάδας, να ψηφίζουν στον µόνιµο τόπο κατοικίας τους.  
	

Πηγές: 
 
§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στη Βουλή για 
τον Εκλογικό Νόµο (21/07/16): http://bit.ly/2jEcaxd 

§ Συνέντευξη του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην 
εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» (23/12/17): http://bit.ly/2DZokvh  

§ Σηµεία από τη συνέντευξη του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. 
Μητσοτάκη στον οµογενειακό ραδιοφωνικό σταθµό της Βοστώνης «Ελληνική 
Ηχώ» (12/03/18): http://bit.ly/2tHBE6n ) 
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12. Συνταγµατική Αναθεώρηση 
 

Η νέα Ελλάδα που οραµατιζόµαστε στη Νέα Δηµοκρατία χρειάζεται ένα νέο 
Σύνταγµα. Βασικός άξονας και στόχος του νέου Συντάγµατος θα πρέπει να είναι ο 
καταστατικός εκσυγχρονισµός της χώρας για αναβάθµιση των θεσµών και ενίσχυση 
της συµβολής τους στην έξοδο από την κρίση.  

Ως  Νέα Δηµοκρατία έχουµε καταθέσει µια σειρά προτάσεων για τη δηµιουργία ενός 
νέου Συντάγµατος που θα διασφαλίζει: 
v Την προβλεπόµενη από το Σύνταγµα θητεία της Βουλής µε κατάργηση της 
δυνατότητας προσχηµατικών πολιτικών ελιγµών που κατατείνουν στην πρόωρη 
διάλυση της µε επίκληση εθνικού θέµατος ή λόγω αδυναµίας εκλογής Προέδρου 
της Δηµοκρατίας. Μάλιστα, για περαιτέρω ενίσχυση της κυβερνητικής 
σταθερότητας, προτείνεται πενταετής θητεία της Βουλής. 

v Την αναβάθµιση του κοινοβουλίου µε εκσυγχρονισµό των νοµοθετικών και 
ελεγκτικών διαδικασιών του και ενίσχυση του ρόλου των κοινοβουλευτικών 
µειοψηφιών. 

v Τη δραστική περιστολή της δικαστικής προστασίας πολιτικών προσώπων µε την 
αφαίρεση δικαστικών αρµοδιοτήτων από τη Βουλή και την κατάργηση του 
άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών6. Η πρότασή µας είναι απλή και ξεκάθαρη: 
§ Για µεν τους βουλευτές το ακαταδίωκτο πρέπει να αφορά αποκλειστικά 
αδικήµατα που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και να 
ενεργοποιείται µόνο µετά από αίτηση του ίδιου του βουλευτή του οποίου 
ζητείται η δίωξη. Έτσι, ώστε να ανατραπεί το υφιστάµενο καθεστώς µη 
άσκησης ποινικής δίωξης µετά την παρέλευση τριµήνου από τότε που η 
σχετική αίτηση διαβιβάστηκε στη Βουλή. 

§ Για δε τους υπουργούς, θα πρέπει να καταργηθεί η εξαιρετικά σύντοµη 
αποσβεστική προθεσµία για την άσκηση της αρµοδιότητας παραποµπής από 
τη Βουλή, η οποία θα πρέπει να αποφασίζεται, θετικά ή αρνητικά, από 
διευρυµένο δικαστικό συµβούλιο αποτελούµενο από υψηλόβαθµους 
δικαστικούς λειτουργούς. Η όλη διαδικασία της σύνταξης του πορίσµατός και 
της έγκρισής του ή µη από τη Βουλή θα πρέπει να ολοκληρώνεται το 
ταχύτερο δυνατόν, ώστε καµία υπόθεση να µη σέρνεται επί µακρόν. 

v Την επέκταση των αρµοδιοτήτων του Προέδρου της Δηµοκρατίας χωρίς να 
αλλάζει ο τρόπος εκλογής του και χωρίς η εκλογή του να σχετίζεται µε τη 
διάλυση της Βουλής.  

																																																													

6 Κυριάκος Μητσοτάκης στο enikos.gr (16/02/18): «Κατά την τελευταία συνταγµατική αναθεώρηση, 
ως νέος τότε βουλευτής, είχα επιχειρήσει να συλλέξω τις 50 υπογραφές που χρειάζονταν για να κριθεί 
αναθεωρητέο το άρθρο 86 του Συντάγµατος, περί ευθύνης υπουργών, το οποίο κανένα κόµµα δεν είχε 
συµπεριλάβει στις αναθεωρητικές προτάσεις του. Η πρωτοβουλία εκείνη κατέληξε άδοξα, καθώς µόνο 
8 συνάδελφοι βουλευτές εξέφρασαν τη διάθεση να την προσυπογράψουν. Η δε δηµοσιότητα της 
πρωτοβουλίας µας περιορίστηκε σε τέσσερα µονόστηλα και µάλιστα σε παραπολιτικές στήλες.» 
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v Την αναπτυξιακή ώθηση µε κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων µε ασφαλές 
φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον και περαιτέρω προστασία της 
ιδιοκτησίας.  

v Την ενίσχυση της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών. 
v Την κατάργηση του µονοπωλίου της Ανώτατης Δηµόσιας Εκπαίδευσης µε ριζική 
τροποποίηση του άρθρου 16. 

v Την απλούστερη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγµατος. 
v Την κατάργηση περιττών και  γραφειοκρατικών διατάξεων που δεν συνεισφέρουν 
στην ανθεκτικότητα και στην ευκρίνεια ενός σύγχρονου Συντάγµατος. 

 

Πηγές:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην εκδήλωση 
που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου (28/03/16): 
http://bit.ly/1UqkAYn 

§ 9 προτάσεις της Ν.Δ. για την Συνταγµατική Αναθεώρηση (02/06/16): 
http://bit.ly/2kiE5WA 

§ Άρθρο του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, «Για να 
κερδίσουµε ξανά την εµπιστοσύνη των πολιτών», στο enikos.gr (16/02/18): 
http://bit.ly/2Ew6Zdd  
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13. Προσφυγικό - Μεταναστευτικό 
 
Το καθήκον και η εθνική υποχρέωση της Ελλάδας 

Μέσα στις πολύ αντίξοες συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί εξ’ αιτίας του 
προσφυγικού-µεταναστευτικού ζητήµατος, η Ελλάδα καλείται να σεβαστεί 
ανθρώπινες ζωές και ταυτόχρονα να προστατεύσει τα σύνορα και την ασφάλειά της.  

v Το πρώτο είναι καθήκον σύµφωνο µε τον πολιτισµό µας και τον ανθρωπισµό που 
διαχρονικά χαρακτηρίζει την Ελλάδα και τους Έλληνες.  

v Το δεύτερο είναι εθνική υποχρέωση και κορυφαία αποστολή, ώστε να µη µείνει η 
χώρα µας αφύλακτη.  

v Η πολιτική ασφάλειας και εφαρµογής νόµου και τάξης δεν είναι ούτε δεξιά, ούτε 
αριστερή, ούτε κεντρώα πολιτική. Είναι η σωστή πολιτική. Είναι η ελάχιστη 
υποχρέωση ενός Κράτους δικαίου απέναντι στους πολίτες του.  

Οι ευθύνες 

Οι ευθύνες για την σηµερινή δραµατική κατάσταση βαρύνουν: 

v Τον ΣΥΡΙΖΑ, που εγκλωβισµένος σε ιδεοληψίες, αδράνησε εγκληµατικά 
στέλνοντας το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι µία ανοχύρωτη χώρα. 

v Την Ευρώπη που καθυστέρησε να συλλάβει εγκαίρως το µέγεθος του 
προβλήµατος, ώστε να στηρίξει εγκαίρως και µε όλες της τις δυνάµεις µία χώρα-
εταίρο που είναι το προκεχωρηµένο φυλάκιο της, σε µία περιοχή γεµάτη 
αστάθεια, εντάσεις και συγκρούσεις.  

v Τη γείτονα Τουρκία, που αρνείται να εφαρµόσει πλήρως τις δεσµεύσεις και τις 
υποχρεώσεις της απέναντι στην Ελλάδα και την Ευρώπη.  

 
Οι άξονες της πολιτικής µας 

v Το προσφυγικό είναι ευρωπαϊκό πρόβληµα και δεν λύνεται δίχως την αλληλεγγύη 
όλων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

v Τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά και ότι το κλείσιµο των βόρειων 
συνόρων της Ελλάδας θα πρέπει να µείνει εκτός οποιασδήποτε συζήτησης γίνεται 
στην ΕΕ. 

v Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, όσον αφορά κυρίως το πρόγραµµα 
µετεγκατάστασης προσφύγων, το οποίο πολλές χώρες µέλη αρνούνται να 
εφαρµόσουν. 

v Κλειδί στην αντιµετώπιση του ζητήµατος είναι η Τουρκία, η οποία πρέπει να 
κάνει και εκείνη ό,τι της αναλογεί στην αναχαίτιση των προσφυγικών ροών και 
στην αντιµετώπιση των παράνοµων διακινητών που αναπτύσσονται µε την ανοχή 
της. 

 
Οι προτάσεις της ΝΔ 
 
v Επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης αιτηµάτων ασύλου 
 

§ Τα αιτήµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται εντός 6 εβδοµάδων.  
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§ Από την στιγµή που ένα αίτηµα θα απορρίπτεται σε πρώτο βαθµό, θα πρέπει 
αυτός του οποίου το αίτηµα έχει απορριφθεί, να πηγαίνει σε ένα κλειστό 
κέντρο φιλοξενίας.  

 
Άρα επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα, 
γρήγορη επιστροφή στην Τουρκία, αυτών οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν, σε 
πλήρη εναρµόνιση µε την κοινή δήλωση µε τη συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Τουρκίας.  

 
v Απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση εθνικού και ευρωπαϊκού χρήµατος 
 

§ Αν αθροίσουµε όλους τους πόρους και όλα τα Ταµεία τα οποία 
χρηµατοδοτούν τέτοιες δράσεις, πλησιάζουµε σε ένα ποσό το οποίο 
προσεγγίζει το 1 δις ευρώ.  

§ Το πώς ακριβώς έχουν διατεθεί αυτά τα χρήµατα, που έχουν πάει, εάν υπάρχει 
πραγµατικό αντίκρισµα στις τοπικές κοινωνίες, εάν υπάρχει ουσιαστική 
λογοδοσία από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που παίρνουν αυτά τα 
χρήµατα, όλα αυτά δεν τα γνωρίζουµε. 

§ Ταυτόχρονα µε τη διαφάνεια στη διαχείριση δηµόσιου χρήµατος θα πρέπει να 
υπάρχει µια αυστηρή οριοθέτηση του ρόλου των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων.  

 
Άρα πιστοποιηµένο Μητρώο όλων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και 
ξεκάθαρος έλεγχος της δράσης του στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδίου 
πολιτικής για το προσφυγικό -µεταναστευτικό έτσι ώστε να γνωρίζουµε 
επακριβώς ο καθένας τι κάνει, που το κάνει και πως πρέπει να κινείται.  

 
v Φύλαξη προστασία των συνόρων και των θαλασσίων ορίων της χώρας 
 

§ Σύνορα υπάρχουν στην ξηρά, σύνορα υπάρχουν και στη θάλασσα. Η φύλαξη 
των συνόρων είναι όρος εθνικής κυριαρχίας. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και 
σύνορα της Ευρώπης.  

§ Δεν µπορούµε να έχουµε έναν ασφαλή χώρο εσωτερικής µετακίνησης 
πολιτών στη Ζώνη Σέγκεν χωρίς να φυλάσσουµε τα εξωτερικά µας σύνορα.  

§ Αυτή είναι µια αποστολή την οποία ούτε µπορούµε ούτε πρέπει να 
επωµιστούµε µόνοι µας ως χώρα. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία µε την 
Ευρώπη όπως και ευρωπαϊκή υποστήριξη και χρηµατοδότηση για αυτές τις 
δράσεις.  

§ Η συνεργασία µε την FRONTEX είναι µια διαδικασία η οποία είναι 
ικανοποιητική αν και έχει ορισµένα προβλήµατα. Είναι όµως µια πρώτη 
κίνηση στην κατεύθυνση να αποκτήσει η Ευρώπη στο µέλλον µια ευρωπαϊκή 
δύναµη φύλαξης των εξωτερικών της συνόρων. Εµείς αυτή την εξέλιξη δεν 
πρέπει να τη φοβόµαστε.   

 
v Διαµόρφωση µιας σωστής και συγκροτηµένης ευρωπαϊκής πολιτικής 
αλληλεγγύης και αµοιβαίας κατανοµής βαρών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
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§ Είναι πάρα πολύ άδικο η Ελλάδα εξαιτίας και µόνο της γεωγραφίας της να 
επωµίζεται µόνη της το πολύ µεγάλο βάρος διαχείρισης προσφυγικών και 
µεταναστευτικών ροών.   

§ Τα προγράµµατα µετεγκατάστασης ήταν η πρώτη δειλή απόδειξη ότι υπάρχει 
κάποια έστω ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην κατανοµή των προσφύγων σε όλη 
την Ευρώπη.  

§ Δυστυχώς όµως τα προγράµµατα αυτά είναι ηµιτελή. Μάλιστα το τρέχον 
πρόγραµµα έχει ολοκληρωθεί, διότι δυστυχώς υπάρχουν µια σειρά από 
ευρωπαϊκές χώρες µε πρώτες τις λεγόµενες χώρες του Βίζενγκραντ της 
κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες αρνούνται πεισµατικά να υποδεχθούν έστω και 
έναν πρόσφυγα στο πλαίσιο των προγραµµάτων µετεγκατάστασης.  

§ Αυτό σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως εκδήλωση 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Είναι πάρα πολύ εύκολο για την Ευρώπη, για 
αυτούς που απολαµβάνουν καθεστώς διεθνούς προστασίας, για τους 
πρόσφυγες, να γίνει ένας πραγµατικός επιµερισµός σε όλα τα ευρωπαϊκά 
Κράτη ανάλογα µε το µέγεθος και την οικονοµική δυνατότητα κάθε χώρας.   

§ Ως Ελλάδα έχουµε κάθε λόγο να επιµένουµε να διεκδικούµε µεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη δεν σηµαίνει µόνο χρήµατα αλλά και 
δίκαιο επιµερισµό των βαρών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σηµαίνει επίσης 
και έναν ενιαίο κανονισµό ασύλου για όλη την Ευρώπη, όπως και 
επαναξιολόγηση του κανονισµού του Δουβλίνου ο οποίος έχει εξαντλήσει 
ξεπεράσει πια τη χρησιµότητά του.  

 
v Στήριξη των τοπικών κοινωνιών και των νησιών που έχουν υποστεί 
σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση από αυτή την πολύ µεγάλη περιπέτεια  

 
§ Εµείς ήµασταν αυτοί που υπερασπιστήκαµε τον µειωµένο Φ.Π.Α. και κάποιοι 
άλλοι δυστυχώς τον εκχώρησαν. Και ο µειωµένος Φ.Π.Α. δεν βρήκε τη θέση 
του, στο κοινωνικό µέρισµα το οποίο ο κ. Τσίπρας µε τόσο µεγάλη άνεση 
διένειµε. 

§ Τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου έχουν σηµαντικά συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα τα οποία µπορούν και πρέπει να αξιοποιήσουν µέσα από ένα 
ολοκληρωµένο περιφερειακό σχέδιο το οποίο θα λαµβάνει υπόψη και την 
ηθική υποχρέωση της ελληνικής Πολιτείας να προσφέρει έστω και κάποια 
µικρά αντισταθµιστικά οφέλη στα νησιά τα οποία τόσο ταλαιπωρήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια.  
 
ü Αναφέρουµε παραδείγµατος χάριν την ανάγκη να τεθεί σε απόλυτη πρώτη 
προτεραιότητα η επέκταση του διαδρόµου του αεροδροµίου της Χίου.  

 
Νέα Δηµοκρατία: Η παράταξη του υγιούς πατριωτισµού 
 
Ο πατριωτισµός, αυτή η σπουδαία αρετή και αξία που ενέπνευσε το γένος των 
Ελλήνων σε µεγάλες στιγµές της Ιστορίας µας, σε καµία περίπτωση δεν ταυτίζεται µε 
τον στείρο εθνικισµό. Άλλο εθνικισµός, άλλο πατριωτισµός.  

Ο εθνικισµός γεννά µίσος, διχόνοια, ρατσισµό, µισαλλοδοξία. 

Ο πατριωτισµός είναι από τη φύση του οραµατικός, είναι δηµιουργικός. Εµπεριέχει 
βασικές ανθρώπινες αξίες. Προϋποθέτει υψηλό αίσθηµα ευθύνης και δηµιουργεί 
κοινωνική, αλλά και εθνική συνείδηση.  
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Η Νέα Δηµοκρατία είναι η παράταξη του υγιούς πατριωτισµού. Το ζήτηµα του 
προσφυγικού πρέπει να το αντιµετωπίσουµε ακριβώς υπό αυτό το πρίσµα. Δεν θα 
αφήσουµε ακραίες και σκοτεινές δυνάµεις, εχθρούς της Δηµοκρατίας, του Κράτους 
δικαίου και του ανθρωπισµού, να καπηλευτούν ένα υπαρκτό πρόβληµα. Δεν θα  
επιτρέψουµε σε κανέναν να ταυτίζει όποιον ασκεί εµπεριστατωµένη κριτική στην 
Κυβέρνηση για το προσφυγικό, µε την ακροδεξιά.  

 
Πηγές:  

§ Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου της Νέας Δηµοκρατίας για το Προσφυγικό – 
Μεταναστευτικό (03/06/16): http://bit.ly/2jYtwWx  

§ Άρθρο του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο περιοδικό του 
ΑΠΕ - ΜΠΕ «Πρακτορείο» (12/02/16): http://bit.ly/2kRIkZe  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας  κ. Κ. Μητσοτάκη στη Μυτιλήνη 
(03/02/17): http://bit.ly/2l8w97r  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας  κ. Κ. Μητσοτάκη για το 
Προσφυγικό - Μεταναστευτικό στη Χίο (16/11/17): http://bit.ly/2ki1IxO  
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14. Εξωτερική πολιτική - Εθνικά θέµατα 
 
 
Η υπεύθυνη εξωτερική πολιτική 

Τίποτα δεν σου χαρίζουν ακόµη κι αν έχεις δίκιο. Όλα πρέπει να τα κερδίζεις.  

Η δύναµη µας βασίζεται στην ικανότητά µας να καταλαβαίνουµε τον κόσµο γύρω 
µας, στο να συνοµιλούµε αξιόπιστα µε τους µεγάλους παίκτες, να είµαστε ρεαλιστές. 
Αυτή ήταν και η βάση της πολιτικής των δύο µεγάλων εθνικών ηγετών του 
περασµένου αιώνα: Του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου Καραµανλή.  

Η εξωτερική πολιτική θέλει συνοµιλητές, θέλει κατάλληλες συµµαχίες, χρειάζεται 
στρατηγική. Και κυρίως, όπως µας δίδαξε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, η υπεύθυνη 
εξωτερική πολιτική δεν ασκείται για εσωτερική κατανάλωση.  

Για τη Νέα Δηµοκρατία, ο διεθνής προσανατολισµός της Ελλάδας και η συµµετοχή 
της στον σκληρό πυρήνα των ανεπτυγµένων κρατών είναι αδιαµφισβήτητες αξίες. Η 
χώρα χρειάζεται αξιόπιστη και συνεπή παρουσία σε Ευρωπαϊκό και σε διεθνές 
επίπεδο, για να αποκαταστήσει το κύρος της και να αποκτήσει ξανά η φωνή της 
βαρύτητα.  

Στο πλαίσιο αυτό: 

v Δηµιουργούµε, στα πρότυπα άλλων κρατών όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η 
Γαλλία και το Ισραήλ το Συµβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ένα συλλογικό 
κυβερνητικό όργανο υψηλού επιπέδου για θέµατα εξωτερικής πολιτικής, άµυνας 
και διαχείρισης κρίσεων. Το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας θα λειτουργεί υπό 
τον Πρωθυπουργό και θα είναι επιφορτισµένο µε την ανάλυση του διεθνούς 
περιβάλλοντος, τον εντοπισµό κινδύνων και απειλών για την εθνική και 
περιφερειακή ασφάλεια, την εισήγηση προτάσεων πολιτικής στα αρµόδια 
Υπουργεία και την υποστήριξη της Κυβέρνησης στη διαχείριση κρίσεων.  
 

v Αναβαθµίζουµε το ρόλο και τη λειτουργία της διπλωµατίας, ως βασικού 
εργαλείου για τη βελτίωση του κύρους της Ελλάδας διεθνώς και την 
αποτελεσµατική προώθηση των εθνικών συµφερόντων της. Συγκεκριµένα: 

 
§ Ενισχύουµε τη λειτουργία της Διπλωµατικής Ακαδηµίας, που εκτός από την 
εκπαίδευση των νέων ακολούθων, θα παρέχει και προγράµµατα 
µετεκπαίδευσης σε στελέχη του διπλωµατικού κλάδου, αλλά και ανώτερα 
στελέχη της δηµόσιας διοίκησης µε σχετικές αρµοδιότητες.  

§ Αναβαθµίζουµε τη Δηµόσια Διπλωµατία, το σύνολο δηλαδή των ενεργειών 
που δεν εντάσσονται στην παραδοσιακή διπλωµατία και που έχουν στόχο να 
βελτιώσουν τη διεθνή εικόνα της χώρας (nation brand).  

§ Στη δοµή του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας θα ενταχθεί και η Μονάδα 
Στρατηγικής Επικοινωνίας, µε αρµοδιότητα τη χάραξη στρατηγικής για τη 
δηµόσια διπλωµατία. Η Μονάδα θα παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και 
θα προετοιµάζει τις ενέργειες που θα ενισχύσουν την εικόνα της χώρας στο 
εξωτερικό. Την υλοποίηση της στρατηγικής για τη δηµόσια διπλωµατία θα 
έχει το Υπουργείο Εξωτερικών, και συγκεκριµένα οι Γραµµατείς και 
Σύµβουλοι Επικοινωνίας (ή Ακόλουθοι Τύπου) που θα υπαχθούν σε αυτό.   
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§ Αντίστοιχα, η οικονοµική και εµπορική διπλωµατία, καθώς και η πολιτική για 
την εξωστρέφεια ευρύτερα, θα ασκείται από τον ενιαίο φορέα προώθησης της 
εξωστρέφειας που σχεδιάζουµε, στον οποίο θα υπαχθούν και οι οικονοµικοί-
εµπορικοί ακόλουθοι. Ο φορέας αυτός θα προκύψει από ενοποίηση των 
επιµέρους δηµοσίων δοµών, θα έχει διοικητική αυτονοµία και θα 
συνεργάζεται µε τον ιδιωτικό τοµέα για τη διάγνωση των αναγκών και τη 
χάραξη των κατάλληλων στρατηγικών εξωστρέφειας της Ελληνικής 
Οικονοµίας, στα πρότυπα των αντίστοιχων ολλανδικών και βρετανικών 
φορέων. 

Σχέσεις µε Ευρώπη 

Θεωρούµε αδιαπραγµάτευτη τη συµµετοχή της Ελλάδας στον σκληρό πυρήνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µια στρατηγική επιλογή του Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την 
οποία η Ελλάδα πορεύθηκε επί δεκαετίες, µε σταθερότητα και ασφάλεια.  

Αυτό προϋποθέτει να προσαρµοστούµε άµεσα σε µια Ευρώπη που αλλάζει µε σκοπό 
να αντιµετωπίσει τις κρίσεις στην οικονοµία και την ανταγωνιστικότητά της, τις 
προκλήσεις στο µεταναστευτικό ζήτηµα, αλλά και το πρόβληµα υπογεννητικότητας, 
το οποίο υπονοµεύει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος.  

Σήµερα οι ζώνες ενισχυµένης συνεργασίας, όπως η Ευρωζώνη και η Σένγκεν, είναι 
ήδη µια πραγµατικότητα. Σε αυτή την Ευρώπη πολλών ταχυτήτων που 
διαµορφώνεται, η Ελλάδα οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη ταχύτητα. Αυτό θα 
συµβεί µόνο αν καταφέρουµε να βγούµε από το περιθώριο στο οποίο µας έφεραν οι 
χειρισµοί και οι επιλογές της περιόδου 2015 - 2017, και να αποδείξουµε ότι είµαστε 
και πρόθυµοι, αλλά και ικανοί να βρισκόµαστε στον ευρωπαϊκό πυρήνα.  

Πρέπει να εξασφαλίσουµε το απαιτούµενο επίπεδο διοικητικής επάρκειας και 
σταθερότητας ώστε, µεταξύ άλλων, να µην τίθεται υπό αµφισβήτηση η παρουσία µας 
στη ζώνη Σένγκεν όπως συµβαίνει σήµερα, αλλά και να βρεθούµε στην πρώτη 
γραµµή πιθανών εξελίξεων όπως η διαµόρφωση κοινής αµυντικής πολιτικής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, από την οποία µπορούµε να αποκοµίσουµε σηµαντικά οφέλη. 

Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας στα Βαλκάνια  
 
Η Ελλάδα για δεκαετίες είναι πυλώνας σταθερότητας στα Βαλκάνια και τη 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχει σχέσεις φιλίας και συνεργασίας µε τα γειτονικά 
κράτη, έχει δείξει την αλληλεγγύη της στα δύσκολα χρόνια των γειτόνων µας, 
στήριξε την ευρωπαϊκή προοπτική τους.  
 
Η στήριξη αυτή όµως δεν µπορεί, ούτε και πρέπει να ερµηνεύεται ως κάποιου είδους 
«λευκή επιταγή». Ειδικά όταν µε ενέργειες και παραλείψεις, πλήττεται ο σεβασµός 
των σχέσεων καλής γειτονίας. Γι’ αυτό στέλνουµε προς όλες τις πλευρές ένα 
ξεκάθαρο µήνυµα: Με την Ελλάδα µην παίζετε!. 
 

Ελληνοτουρκικές σχέσεις  

Η πολιτική µας απέναντι στην Τουρκία πρέπει να είναι µία πολιτική η οποία ξεκινά 
µε τη βασική παραδοχή, ότι θέλουµε καλές σχέσεις γειτονίας µε τη γείτονα χώρα, µε 
απόλυτο σεβασµό όµως πάντα στις διεθνείς συνθήκες, στο διεθνές δίκαιο και στους 
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άγραφους κανόνες των σχέσεων καλής γειτονίας, όπως αυτοί επιβάλλονται όχι µόνο 
από το διεθνές δίκαιο, αλλά από το πώς συµπεριφέρεται ένας γείτονας σε έναν άλλο 
γείτονα. 

v Μετά από εικοσαετία, ελληνοτουρκικής προσέγγισης, µιας πολιτικής που 
υπηρετήθηκε από διαδοχικές κυβερνήσεις, δυστυχώς, η ένταση έχει επανέλθει 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.  

v Η Τουρκία θα πρέπει να επιλέξει ποιο ρόλο θα έχει τελικά σε αυτήν την κρίσιµη 
και πολλά υποσχόµενη περιοχή του κόσµου.  
§ Θα είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική 
Μεσόγειο;  

§ Θα είναι γείτονας προβλέψιµος και αξιόπιστος;  
§ Θα είναι τελικά σταθερός ή αβέβαιος σύµµαχος;  

v Στο Αιγαίο η αναθεωρητική πολιτική, η παραβατική συµπεριφορά και οι 
προκλήσεις της γείτονος συνεχίζονται. Ο συνδυασµός αυτής της πρακτικής µε 
προκλητικές δηλώσεις που αµφισβητούν την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας 
και που υπονοµεύουν το κύρος και αυτής ακόµα της Συνθήκης της Λωζάννης, 
διαµορφώνουν µία εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση.  

v Οποιαδήποτε συζήτηση που  αφήνει έστω και την ελάχιστη υπόνοια 
αµφισβήτησης της Συνθήκης της Λωζάνης είναι εξόχως επικίνδυνη για τη 
σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου.  

v Είµαστε καταδικασµένοι από τη γεωγραφία και από την Ιστορία µας να ζούµε 
µαζί. Στους λαούς µας αξίζει ένα καλύτερο παρόν και ένα ακόµα καλύτερο 
µέλλον. Η θετική διµερής συνεργασία στην οικονοµία και στον τουρισµό θα 
δυναµώσει ακόµα περισσότερο, θα φέρει ακόµα περισσότερα οφέλη σε πλαίσιο 
ηρεµίας, αµοιβαίου σεβασµού και εµπεδωµένης ασφάλειας.   

v Είναι προφανές ότι η πλήρης εξοµάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
περνάει, αναπόδραστα και από την επίλυση του Κυπριακού και από το τέλος της 
σαραντατριάχρονης παράνοµης κατοχής του βόρειου τµήµατος του νησιού.  

v Η Τουρκία δεν πρέπει να αποξενωθεί από την Ευρώπη. Πιστεύουµε ότι η 
ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας πρέπει να µείνει ζωντανή. Να προχωρήσει 
στη βάση της προσαρµογής στα ευρωπαϊκά προαπαιτούµενα και στο κοινοτικό 
κεκτηµένο.  

 

Κυπριακό 

v Στηρίζουµε, χωρίς αστερίσκους και υποσηµειώσεις, τον Πρόεδρο Νίκο 
Αναστασιάδη, στην µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει για επίτευξη δίκαιης, 
βιώσιµης και λειτουργικής λύσης. 

v Ακολουθούµε σταθερά το δόγµα «η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα 
συµπαρίσταται». 

v Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό απέδειξαν ότι η Τουρκία δεν είναι ακόµα 
έτοιµη να συµβάλει ουσιαστικά και δηµιουργικά στην προσπάθεια επίλυσης ενός 
ζητήµατος που για 43 χρόνια αποτελεί ανοικτή πληγή στην ιστορία. 

v Η Διεθνής Κοινότητα, ιδίως ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, αλλά και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να διασφαλίσει δύο κρίσιµα ζητήµατα:  
§ Πρώτον, ότι η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού δεν θα τερµατιστεί.  
§ Και δεύτερον, ότι θα αποτραπεί κάθε προσπάθεια αµφισβήτησης των 
κυριαρχικών δικαιωµάτων της Κυπριακής Δηµοκρατίας. 



Σηµεία Αλήθειας 

 

Γραµµατεία Στρατηγικού Σχεδιασµού & Επικοινωνίας  85 
 

v Στη Νέα Δηµοκρατία, σήµερα ως σοβαρή Αξιωµατική Αντιπολίτευση και αύριο 
ως υπεύθυνη Κυβέρνηση, θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε:  
§ Για λύση δίκαιη, λύση λειτουργική και βιώσιµη.  
§ Λύση πάντα σύµφωνη µε το Διεθνές Δίκαιο, τις αποφάσεις του Συµβουλίου 
Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.  

§ Λύση που να εφαρµόζει το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο το οποίο αποτελεί τελικά 
την καλύτερη εγγύηση για ένα σταθερό και ειρηνικό µέλλον για 
Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους µέσα σε µία επανενωµένη ευρωπαϊκή 
Κύπρο. Μια Κύπρο, όµως, χωρίς στρατεύµατα κατοχής, χωρίς ξένες 
εγγυήσεις και χωρίς επεµβατικά δικαιώµατα. Αυτή ήταν και επί Κυβερνήσεων 
Νέας Δηµοκρατίας η σταθερή ελληνική θέση. 

Ονοµασία πΓΔΜ  

Οι χειρισµοί της κυβέρνησης στο ονοµατολογικό ήταν εξαρχής λανθασµένοι. Αντί να 
προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν πραγµατική εθνική οµοφωνία, προσκαλώντας όλα 
τα κόµµατα στη διαδικασία διαµόρφωσης µιας πραγµατικά εθνικής θέσης, πήγαν 
µόνοι τους, διχάζοντας επί της ουσίας την χώρα, ενώ προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο 
µε την αντιπολίτευση. Δεν κατάφεραν να πείσουν ούτε τον κυβερνητικό τους εταίρο 
ότι θα έπρεπε να συνδράµει στην προσπάθεια.  
 
Ως Νέα Δηµοκρατία παραµένουµε αταλάντευτα σταθεροί στη θέση µας. Η λύση 
πρέπει να είναι ενιαία, συνολική και να περιλαµβάνει τρία στοιχεία:  

v Αλλαγή του Συντάγµατος των Σκοπίων.  
v Αφαίρεση κάθε αλυτρωτικού στοιχείου, συµπεριλαµβανοµένων και της εθνότητας 
και της γλώσσας. “Μακεδονική εθνότητα” και “µακεδονική γλώσσα” δεν 
µπορούν να γίνουν αποδεκτά.  

v Μία ονοµασία για όλες τις χρήσεις -εντός και εκτός συνόρων. Ένα όνοµα κοινής 
αποδοχής, που δεν θα δηλητηριάζει τις σχέσεις των δύο κρατών από την επόµενη 
κιόλας ηµέρα.  

 
Η θέση µας είναι έντιµη, ρεαλιστική και πατριωτική. Υπηρετεί τη θέση της Ελλάδας 
στην Ευρώπη. Και διαφυλάσσει την ενότητα των Ελλήνων.  

Η συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ 

v Η συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ είναι µια κακή συµφωνία.  
v Η αποδοχή της «µακεδονικής γλώσσας» και της «µακεδονικής εθνότητας» 
συνιστούν µη αποδεκτή εθνική υποχώρηση.  

v Για πρώτη φορά η Ελλάδα αναγνωρίζει «µακεδονική» εθνότητα και γλώσσα 
στους βόρειους γείτονες µας. Στοιχεία που αποτελούν τη ρίζα του αλυτρωτισµού.  

v Με τη συµφωνία αυτή, το κράτος παίρνει γεωγραφικό προσδιορισµό, ο λαός του 
όχι. Πρόκειται για µια εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση µε το εθνικό αίσθηµα των 
Ελλήνων.  

v Αυτή η κακή συµφωνία, σε αυτήν τη χρονική συγκυρία, προσφέρει έδαφος σε 
περιθωριακά στοιχεία να πλειοδοτήσουν σε ένα ψευδεπίγραφο εθνικισµό, κάτι 
που δυστυχώς συµβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη.  
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v Αρκετές πληγές πρέπει να επουλώσουµε ως χώρα. Δεν χρειάζεται να ανοίξουµε 
ακόµα µία, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, ιδίως σε αυτήν τη συγκυρία.  

v Δική µας προτεραιότητα είναι να συµβάλουµε µε όλες µας τις δυνάµεις στη 
διαφύλαξη της ενότητας του ελληνικού λαού.  Δεν θα διχάσουµε τους Έλληνες 
για να ενώσουµε τους Σκοπιανούς. Το πρόβληµα των Σκοπίων δεν µπορεί να γίνει 
δικό µας πρόβληµα.  

Η Νέα Δηµοκρατία θα καταψηφίσει τη συµφωνία. Είτε τώρα είτε στην επόµενη 
Βουλή. Κι αν τελικά η συµφωνία που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφιστεί από την 
ελληνική Βουλή, τότε θα πρέπει η άλλη πλευρά να γνωρίζει ότι η διαπραγµάτευση 
ξεκινά από την αρχή. 
 

Ελληνοαλβανικές σχέσεις 

Η Αλβανία µε µια σειρά δηλώσεων και πράξεων “ανοίγει” σχεδόν όλα τα θέµατα των 
διµερών µας σχέσεων: 
 
v Προχωρά σε απαράδεκτες ενέργειες, όπως το γκρέµισµα σπιτιών Ελλήνων στη 
Χειµάρρα. 

v Δεν συνεργάζεται για να προχωρήσουν κοινώς επωφελή ζητήµατα, όπως η 
οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών των δύο χωρών. 

v Προσθέτει µάλιστα και το ανύπαρκτο ζήτηµα του δήθεν  «Τσάµικου».  
 
 

Η µουσουλµανική µειονότητα στη Θράκη 

Το παρόν και το µέλλον των Ελλήνων Μουσουλµάνων της Θράκης, όπως άλλωστε 
και όλων των Ελλήνων πολιτών, είναι πρωταρχικό και διαρκές µέληµα της ελληνικής 
Πολιτείας και όχι διµερές ζήτηµα. Άλλωστε ο σεβασµός των ανθρωπίνων και 
θρησκευτικών δικαιωµάτων δεν εφαρµόζεται µε αµοιβαιότητα. Είναι αυτονόητη 
υποχρέωση κάθε Κράτους. Αυτό άλλωστε αναµένουµε από την Τουρκία σε σχέση µε 
την ελληνική ορθόδοξη µειονότητα, το Οικουµενικό Πατριαρχείο, τη Σχολή της 
Χάλκης.  

v Πριν από 25 χρόνια, το 1991, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ως πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, κήρυξε την πολιτική ισονοµίας και ισοπολιτείας απέναντι σε όλους 
τους πολίτες της Θράκης ανεξαρτήτως θρησκείας. Μια πολιτική που άλλαξε τη 
ζωή της µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη και χάρη στην οποία µπόρεσε 
να ενταχθεί ισότιµα στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική µας ζωή.  

v Έκτοτε, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις – άλλες µε λιγότερη και άλλες µε 
µεγαλύτερη επιτυχία – συνέχισαν αυτήν την πολιτική.  

v Με ενεργητικές πολιτικές θετικών µέτρων, όπως η ποσόστωση στην εισαγωγή 
µαθητών από τη µειονότητα στα Πανεπιστήµια, πετύχαµε να εισάγονται κάθε 
χρόνο 450 µε 500 µουσουλµάνοι µαθητές στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. όλης της χώρας. 
Γεγονός που προκαλεί κοινωνική κινητικότητα και αποτελεί πλούτο για τον τόπο. 

v Σήµερα, 25 χρόνια µετά, εξακολουθεί να µας εκφράζει απολύτως η φράση µε την 
οποία ξεκινά το οµόφωνο πόρισµα της Βουλής των Ελλήνων για την ανάπτυξη 
της Θράκης: «Είναι για µας απαραβίαστες Αρχές ο σεβασµός στην 
προσωπικότητα και την ελευθερία του ατόµου, η θρησκευτική, γλωσσική, 
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κοινωνική και πολιτιστική του ελευθερία, η απρόσκοπτη έκφραση των ηθών και 
των εθίµων του».  

v Με τον ίδιο απόλυτο τρόπο, στεκόµαστε απέναντι σε κάθε εξτρεµιστική φωνή 
που θέλει να επενδύσει στο µίσος και το φανατισµό.  

v Η πολιτική ισονοµίας και ισοπολιτείας που έχουµε ακολουθήσει στην πατρίδα 
µας, έχει επιτύχει πολύ περισσότερο από αντίστοιχες πολιτικές που έχουν 
εφαρµοσθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

 
 
Μέση Ανατολή 

v Η πολιτική σύσφιξης σχέσεων µε το Ισραήλ και την Αίγυπτο, είναι µία πολιτική η 
οποία φέρνει τη σφραγίδα της Νέας Δηµοκρατίας, δηµιουργώντας σε συνδυασµό 
µε την Κύπρο ένα νέο τετράγωνο γεωπολιτικής σταθερότητας σε µία εξαιρετικά 
ασταθή περιοχή.  

 
v Ελλάδα και Ισραήλ είναι πυλώνες σταθερότητας και Δηµοκρατίας σε µια 
εξαιρετικά ευαίσθητη και δύσκολη περιοχή. Η εµβάθυνση της στρατηγικής 
σχέσης µεταξύ των δύο χωρών, αλλά και η συνεργασία µε την Κύπρο, στο 
πλαίσιο της τριµερούς συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, αποτελούν 
ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής της χώρας µας. 

 
v Επιθυµία της χώρας µας είναι να µπορεί να παίξει έναν πιο ουσιαστικό και 
δηµιουργικό ρόλο στο πλαίσιο οποιασδήποτε διεθνούς προσπάθειας επίλυσης του 
Παλαιστινιακού προβλήµατος. Μιας λύσης η οποία θα βασίζεται στη λογική των 
δύο ανεξάρτητων Κρατών. 

 
 
Πηγές:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας  κ. Κ. Μητσοτάκη στη Κοµοτηνή 
(17/12/16):  http://bit.ly/2kpJGe6  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας  κ. Κ. Μητσοτάκη στα Ιωάννινα 
(25/11/16): http://bit.ly/2fNp2yX  

§ Συνέντευξη του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας  κ. Κ. Μητσοτάκη στην 
εφηµερίδα «Εθνικός Κήρυκας» (14/10/16):  http://bit.ly/2kQ6GAh  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 
Κοινοβουλευτική Οµάδα του κόµµατος (16/03/17): http://bit.ly/2mGSWaM  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη σε ειδική 
συνεδρίαση στη Βουλή για τα 70 χρόνια της ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου 
στην Ελλάδα (01/03/17): http://bit.ly/2mE2KU7  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη 
Βουλή για το Κυπριακό (11/07/17): http://bit.ly/2t9EdZf  

§ Δήλωση του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για την 43η επέτειο της 
τουρκικής εισβολής στην Κύπρο (20/07/17): http://bit.ly/2tvgw2I  

§ Επιστολή του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στον Επίτροπο για 
την διεύρυνση της Ε.Ε.  κ. Γιοχάνες Χαν για τους Έλληνες της Χειµάρρας 
(01/11/17): http://bit.ly/2ysiD4U  
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§ Δήλωση του Πρόεδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, µετά τη συνάντησή 
του µε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Benjamin Νetanyahu (11/07/17): 
http://bit.ly/2BjT5wp  

§ Δήλωση του Πρόεδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, µετά τη συνάντησή 
του µε τον πρωθυπουργό της Παλαιστίνης, κ. Rami Hamdallah (11/07/17): 
http://bit.ly/2j0HIhU  

§ Οµιλία του Προέδρου της Ν.Δ. κ Κ. Μητσοτάκη στο 7ο Προσυνέδριο της Ν.Δ. 
στη Θεσσαλονίκη (02/12/17): http://bit.ly/2AWBzOI  

§ Συµπεράσµατα 7ου Προσυνεδρίου «Για ένα Νέο Πατριωτισµό» (04/12/17): 
http://bit.ly/2pEyLRL  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο 10ο 
ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας (08/12/17): http://bit.ly/2jWFh0J  

§ Σηµεία Οµιλίας του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κ. Μητσοτάκη στο 3ο Οικονοµικό 
Φόρουµ Δελφών (Delphi Economic Forum) (02/03/18): http://bit.ly/2oLGlpT  

§ Ανοιχτή συζήτηση του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κ. Μητσοτάκη στο Κέντρο 
Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) στην Ουάσιγκτον (14/03/18): 
https://bit.ly/2FSu12I  

§ Οµιλία του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στους Τοµεάρχες 
(05/06/18): https://bit.ly/2syc1SA  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη 
Βουλή για το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019 – 2022 
(14/06/18): https://bit.ly/2ybIhA1  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 83η 
Δ.Ε.Θ. (15/09/18): https://bit.ly/2xhzmKk  
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15. Εθνική Άµυνα 
 

Τα στοιχεία που δεν µπορούν να αλλάξουν 
 
Όταν µιλάµε για µία νέα αµυντική λογική, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας 
ορισµένα στοιχεία, τα οποία δυστυχώς δεν µπορούν να αλλάξουν: 

v Η χώρα µας εξακολουθεί να ξοδεύει άνω του 2%  του Α.Ε.Π. της σε αµυντικούς 
εξοπλισµούς. 

v Αυτά τα οποία ξοδεύει είναι 40% λιγότερα από αυτά τα οποία ξόδευε πριν την 
κρίση.  

 
Νέα Πολιτική εθνικής άµυνας και ασφάλειας 
 
Πρέπει να αντιληφθούµε όλοι ότι χρειαζόµαστε µία επικαιροποίηση της ισχύουσας, 
στην ουσία εδώ και αρκετά χρόνια, πολιτική εθνικής άµυνας και ασφάλειας, η οποία 
θα οδηγήσει και σε µία στρατηγική αµυντική αναθεώρηση, όχι µόνο ως προς το 
δόγµα που διέπει τις Ένοπλες Δυνάµεις, αλλά και ως προς τον τρόπο µε τον οποίον 
αυτές λειτουργούν: 

v Οι Ένοπλες Δυνάµεις, να πρέπει να γίνουν µικρότερες, καλύτερες και πιο 
αποτελεσµατικές: 
§ Χρειάζεται να εξασφαλισθεί η επάρκεια των Ενόπλων Δυνάµεων σε αµυντικό 
υλικό και εξοπλισµό. Όχι µε αποσπασµατικές προµήθειες. Αλλά µε διαφάνεια 
και µε βάση τη διάγνωση των συγκεκριµένων αναγκών.  

§ Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην τεχνολογική υπεροχή του αµυντικού 
εξοπλισµού, και στην αξιοποίηση των σύγχρονων πληροφοριακών 
συστηµάτων και συστηµάτων διοίκησης. 

 
v Θα πρέπει να διερευνήσουµε, όχι µόνο τις δυνατότητες διεύρυνσης των 
Ευρωπαϊκών συµµαχιών µας, αλλά και άλλες συµµαχίες και στρατηγικές 
συµφωνίες, οι οποίες θα είναι προς όφελός µας. 
 

v Έχουµε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
υπογράφοντας µακροχρόνιες συµφωνίες, έτσι ώστε µε αυτόν τον τρόπο να 
εξυπηρετήσουµε καλύτερα τα εθνικά µας συµφέροντα.  

 
v Έχουµε τη δυνατότητα να ενισχύσουµε και την τραυµατισµένη αµυντική 
βιοµηχανία: 
§ Μεγαλύτερη διασύνδεση των Ενόπλων Δυνάµεων µε την Ελληνική Αµυντική 
Βιοµηχανία.  

§ Ενθάρρυνση των συµπράξεων της αµυντικής µας βιοµηχανίας µε τον ιδιωτικό 
τοµέα, και υποστήριξη της αµυντικής έρευνας και τεχνολογίας σε συνεργασία 
µε τα Πανεπιστήµια και τα Ερευνητικά Ιδρύµατα της χώρας.  

 
v Πρέπει οι Ένοπλες Δυνάµεις να µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις 
λεγόµενες ασύµµετρες απειλές, τον κίνδυνο της τροµοκρατίας και τον κίνδυνο 
των κυβερνοεπιθέσεων. 
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v Πρέπει να επανεξετάσουµε και την ίδια τη στρατιωτική θητεία, όχι τόσο ως προς 
τη διάρκειά της αλλά κυρίως ως προς τις δεξιότητες τις οποίες αποκτούν ή 
µάλλον σήµερα δεν αποκτούν τα νέα παιδιά τα οποία υπηρετούν τη στρατιωτική 
τους θητεία: 
§ Θέλουµε να δούµε µια στρατιωτική θητεία στην οποία τα νέα παιδιά θα 

µπορούν να αποκτούν δεξιότητες και πιστοποίηση η οποία θα µπορεί να τους 
είναι χρήσιµη και στη συνέχεια της ζωής τους ώστε να µην βλέπουν τη 
στρατιωτική θητεία µόνο ως µια υποχρέωση, ως µια αγγαρεία που δεν τους 
προσφέρει απολύτως τίποτα στο δικό τους το βιογραφικό. 
 

Το ανθρώπινο δυναµικό των Ενόπλων Δυνάµεων 

v Το ανθρώπινο δυναµικό των Ενόπλων Δυνάµεων διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο 
στην αποτελεσµατικότητά τους. Χρειάζεται η θεσµοθέτηση ενός  αντικειµενικού 
συστήµατος αξιολόγησης, µε βάση τα σύγχρονα δεδοµένα και τις ανάγκες της 
χώρας, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοκρατική ιεραρχική εξέλιξη.  
 

v Θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε µε απόλυτο σεβασµό τα στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάµεων. Σε εξαιρετικά δύσκολες και αντίξοες συνθήκες επιτελούν το καθήκον 
τους, υπηρετούν την πατρίδα, τιµούν το Εθνόσηµο: 
§ Δεν το κάνουν µόνο ως προς το κύριο αντικείµενο της αποστολής τους που 
είναι η αποτρεπτική διάσταση των Ενόπλων Δυνάµεων. 

§ Το κάνουν και ως προς τον κοινωνικό τους ρόλο. Όποτε υπάρχει ανάγκη και 
όποτε ζητείται η αρωγή τω Ενόπλων Δυνάµεων αυτή πάντα προσφέρεται. 
 

v Δεσµευόµαστε ότι οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τα αναδροµικά τους 
όταν θα υπάρχει δηµοσιονοµική δυνατότητα θα τηρηθούν στο ακέραιο από τη 
Νέα Δηµοκρατία.  

 

Πηγές:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο 7ο 
Προσυνέδριο του Κόµµατος στη Θεσσαλονίκη (02/12/17): http://bit.ly/2AWBzOI  

§ Συµπεράσµατα 7ου Προσυνεδρίου «Για ένα Νέο Πατριωτισµό» (04/12/17): 
http://bit.ly/2pEyLRL  
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16. Παιδεία 
 

Η Παιδεία ως πεδίο συναίνεσης  

Όταν η Νέα Δηµοκρατία, ως Αντιπολίτευση, αποφάσισε να στηρίξει τον  νόµο 
4009/2011, τον γνωστό σε όλους ως «νόµο Διαµαντοπούλου», δεν υπερψήφισε απλά 
ένα νοµοσχέδιο. Αποφάσισε να κλείσει τη σελίδα της Παιδείας ως χώρο 
µικροκοµµατικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 2011 έκανε το 
µεγάλο βήµα να στηρίξει ένα πλαίσιο τολµηρών αλλαγών που εκσυγχρόνιζε το τρόπο 
λειτουργίας των Πανεπιστηµίων. Επανέφερε την κοινή λογική σε ένα χώρο, που 
ταλαιπωρήθηκε όσο κανένας από αγκυλώσεις και ιδεοληψίες. Με απλά λόγια, έκανε 
αυτό που ήταν χρήσιµο για τη χώρα και όχι ωφέλιµο για το κόµµα.  

Το ιστορικό ατύχηµα του ΣΥΡΙΖΑ 

Η σηµερινή Κυβέρνηση της µετριότητας, της ηµιµάθειας και της ευνοιοκρατίας 
εκδικείται την Ελλάδα της γνώσης. Γι’ αυτό υπονοµεύει τελικά τη δηµόσια Παιδεία, 
το δηµόσιο σχολείο, το δηµόσιο πανεπιστήµιο. Το µόνο καταφύγιο των λιγότερο 
προνοµιούχων οικογενειών για να ξεφύγουν τα παιδιά τους από την ανέχεια και τη 
φτώχεια. 

Από τον Ιανουάριο του 2015 µέχρι σήµερα, η Κυβέρνηση υιοθέτησε µονοµερώς 
περισσότερες από 100 ρυθµίσεις που έχουν αποσαρθρώσει όλες τις βαθµίδες της 
Εκπαίδευσης:  

Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

v Καταργήθηκαν όλες οι νησίδες Αριστείας στο δηµόσιο σχολείο: Τα πρότυπα - 
πειραµατικά σχολεία ουσιαστικά ακυρώθηκαν από τη στιγµή που το Υπουργείο 
κατήργησε τις εξετάσεις εισαγωγής σε αυτά. Και βέβαια, ακυρώθηκε στην πράξη 
και η εξαιρετική εκπαιδευτική δουλειά που είχε γίνει στα πρότυπα σχολεία. 
Μεταξύ άλλων, συµπεριλάµβανε και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που 
διεξήχθη χωρίς κανένα πρόβληµα. 

v Υπονοµεύθηκε στην ουσία το ολοήµερο δηµοτικό σχολείο, µέσω της κατάργησης 
του Ενιαίου Αναµορφωµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος, που αφορούσε το 
65% του µαθητικού πληθυσµού. Μειώθηκαν οι ώρες του υποχρεωτικού 
ωρολογίου προγράµµατος για όλα τα παιδιά. Αντί να αναβαθµιστεί το πρόγραµµα 
του υπολειπόµενου 35% του µαθητικού πληθυσµού, εξισώθηκαν όλοι προς τα 
κάτω. 

v Υποβαθµίστηκε το γυµνάσιο: Η εγκύκλιος του υπουργού που ορίζει ότι µόνο 
τέσσερα µαθήµατα θα εξετάζονται γραπτώς στο τέλος της χρονιάς, ακυρώνει 
ουσιαστικά όλα τα υπόλοιπα. Μετατρέπει το γυµνάσιο σε σχολείο της αυτόµατης 
προαγωγής. 

v Υποβαθµίστηκε και το λύκειο. Καταργήθηκε η Τράπεζα Θεµάτων. Καταργήθηκε, 
επίσης, ο υπολογισµός του µέσου όρου προαγωγής και απόλυσης σε όλες τις 
τάξεις του λυκείου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Ταυτόχρονα, επανήλθε η βάση του 
9,5 για την προαγωγή - απόλυση των µαθητών όλων των τάξεων του λυκείου. 

v Επανήλθε ο κοµµατισµός και ο συνδικαλισµός στην επιλογή των διευθυντών: Με 
πελατειακά κοµµατικά κριτήρια διορίστηκαν ακατάλληλοι περιφερειακοί 
διευθυντές εκπαίδευσης. Ακόµα χειρότερα, βασικό κριτήριο για τις επιλογές 
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διευθυντών σχολικών µονάδων και την τοποθέτηση διευθυντών πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αποτέλεσε η ψηφοφορία στον σύλλογο 
διδασκόντων. Διευθυντής δεν γίνεται ο καλύτερος, αλλά ο πιο αρεστός. 

v Ισοπεδώθηκε και η ιδιωτική Εκπαίδευση: Η κυβέρνηση, αντί να αναβαθµίσει το 
δηµόσιο σχολείο, επιχειρεί να κοντύνει το ιδιωτικό σχολείο, ψαλιδίζοντας τα 
πλεονεκτήµατά του: Τη δυνατότητα επιλογής και αξιοκρατικής αντιµετώπισης 
του εκπαιδευτικού προσωπικού και τις δυνατότητες διαφοροποίησης στο 
εφαρµοζόµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα.  

v Πάγωσε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης: Καταργείται κάθε έννοια αξιοκρατίας 
και αξιολόγησης σε όλη την εκπαιδευτική δοµή, στο όνοµα µιας δήθεν ιδανικής 
ισότητας.  

 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

v Επανάφερε  τους αιώνιους φοιτητές: Η Κυβέρνηση  έδωσε το δικαίωµα, ακόµα 
και σε όσους είχαν διαγραφεί µε τις προβλέψεις του ν.4009/2011, να αποκτήσουν 
δικαίωµα επανεγγραφής.  

v Κατάργησε ουσιαστικά τα Συµβούλια Ιδρύµατος: Τα Συµβούλια Ιδρύµατος είχαν 
συγκροτηθεί από σηµαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

v Δροµολόγησε την ουσιαστική κατάργηση των µεταπτυχιακών προγραµµάτων: Το 
σχέδιο νόµου για τα µεταπτυχιακά είναι ένα έκτρωµα εµπάθειας και ιδεοληψίας. 
Με αυτό αφαιρείται από τις πανεπιστηµιακές Αρχές η δυνατότητα ίδρυσης 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων µε δίδακτρα, δυνατότητα η οποία µεταβιβάζεται 
στον υπουργό. Έτσι πλήττεται ευθέως η αυτονοµία και το αυτοδιοίκητο των 
πανεπιστηµίων. Ταυτόχρονα, µπαίνει πολύ χαµηλό πλαφόν στα δίδακτρα των 
µεταπτυχιακών, µε αποτέλεσµα τα πανεπιστήµια να χάνουν πολύτιµους 
οικονοµικούς πόρους. 

Το µάθηµα των θρησκευτικών 

Κανείς δεν έχει αντίρρηση για την ανάγκη εξέλιξης του µαθήµατος των 
θρησκευτικών και προσαρµογής του στα σύγχρονα δεδοµένα. Ούτε καν η ίδια η 
Εκκλησία. Αυτά όµως γίνονται κατόπιν µελέτης και συναινετικά. Ποτέ 
συγκρουσιακά. Ειδικά, δεδοµένου ότι η Ορθοδοξία αποτελεί κοµµάτι της συλλογικής 
συνείδησης και ταυτότητάς της πλειονότητας των Ελλήνων πολιτών.   

Η βασική αρχή του εκπαιδευτικού συστήµατος 

Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η χώρα χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που να 
έχει στον πυρήνα του µια βασική αρχή:  Όλοι αξίζουν τις ευκαιρίες τους. Η δηµόσια 
Παιδεία πρέπει να είναι ο βασικός µηχανισµός κοινωνικής κινητικότητας.  

Ευκαιρίες, προσπάθεια, Αριστεία. Τρεις έννοιες απλές που πρέπει να βρίσκονται στον 
πυρήνα κάθε σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Η Αριστεία είναι στάση ζωής, που ενεργοποιεί τις αρετές που υπάρχουν σε κάθε 
άνθρωπο µε σκοπό τη συνεχή πρόοδό του.  Άριστος δεν είναι µόνο ο καλύτερος 
µαθητής. Άριστος είναι κάθε νέος που προσπαθεί να βελτιώνεται συνεχώς, που 
προσπαθεί να µαθαίνει διαρκώς.  
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Οι βασικοί άξονες της πολιτικής µας 

Για τη Νέα Δηµοκρατία, η µεταρρύθµιση στην Παιδεία αποτελεί πρώτη πολιτική 
προτεραιότητα.  

Αυτονοµία, Αξιολόγηση, Αριστεία. Αυτές οι τρείς έννοιες συνθέτουν αξιακά την 
πρόταση που θα παρουσιάσουµε στον ελληνικό λαό για την Παιδεία: 

v Αυτονοµία, διότι αν και η αυτόνοµη λειτουργία των σχολικών µονάδων και το 
αυτοδιοίκητο των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων έχουν θεσµική κατοχύρωση, 
εντούτοις το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι από τα πιο συγκεντρωτικά 
στην Ευρώπη. Αξίζουµε πιο αυτόνοµα και πιο δηµιουργικά σχολεία. Με 
µεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση, τη διαχείριση πόρων, την επιλογή 
διδακτικού προσωπικού. Αλλά και µε µεγαλύτερη  ελευθερία στην κατάρτιση 
προγράµµατος σπουδών και στην επιλογή διδακτικών µεθόδων. Με αξιολόγηση 
παντού. Με νέα αντικείµενα. Να διδάσκουν προγραµµατισµό, τη γλώσσα του 
µέλλοντος. Αλλά και δεξιότητες, όπως η οµαδική δουλειά, αντί για στείρα 
παπαγαλία. 

v Αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, διότι η αποκέντρωση και η αυτονοµία σε καµία 
περίπτωση δεν ταυτίζονται µε την ασυδοσία, την αναξιοκρατία και την απουσία 
ελέγχου και λογοδοσίας. Αντίθετα, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται οργανωµένα, 
χρησιµοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και να διασφαλίζει την ορθή και αποδοτική 
λειτουργία και την ποιότητα της παρεχόµενης Εκπαίδευσης. 

v Αριστεία. Κατηγορηθήκαµε για τη χρήση αυτής της έννοιας από τη 
συγκυβέρνηση, ως θιασώτες του «ελιτισµού», του «κοινωνικού δαρβινισµού», 
των «ολίγων». Η Αριστεία όµως δεν αφορά στους λίγους. Αφορά στους πολλούς. 
Όταν µιλάµε για µια δηµόσια Παιδεία µε λογική Αριστείας εννοούµε την 
πρόσβαση, την κινητικότητα, την ορµή προς τα πάνω, τις ατοµικές και 
οικογενειακές υπερβάσεις για την πρόοδο των παιδιών µας.  

Η ποιότητα της Εκπαίδευσης 

Όλες οι διεθνείς µελέτες δείχνουν ότι τη διαφορά στην ποιότητα της εκπαίδευσης δεν 
την κάνουν κυρίως οι υποδοµές ούτε το µέγεθος της τάξης, αλλά η ποιότητα των 
δασκάλων και η καταξίωσή τους.  

Έχουµε µια υποχρέωση απέναντι στους δασκάλους και τους καθηγητές του δηµόσιου 
σχολείου, να αναδείξουµε τη σηµασία του επιστηµονικού και παιδαγωγικού έργου 
τους. Να αξιολογούµε τη δουλειά τους. Να τους επιµορφώνουµε µε θεωρητικά 
σεµινάρια, αλλά και µε πρακτική άσκηση στην τάξη. Και βέβαια να επιβραβεύουµε 
έµπρακτα τους καλύτερους. 

Η καρδιά της Εκπαίδευσης 

Η καρδιά της Εκπαίδευσης χτυπά στο δηµόσιο σχολείο, στο νηπιαγωγείο, στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  Όλα ξεκινούν από την προσχολική 
αγωγή.  

Προσχολική αγωγή 
 
Οι ανισότητες στη ζωή είναι, πολύ συχνά, αποτέλεσµα των ευκαιριών ή της έλλειψης 
ευκαιριών που µπορεί να έχουµε στα πρώτα βήµατα της ζωής µας. Και έχουµε µια 
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υποχρέωση, ως οργανωµένη Πολιτεία, να δίνουµε σε όλα τα παιδιά, ανεξαιρέτως 
οικονοµικής δυνατότητας, τις ίδιες ευκαιρίες στα πρώτα βήµατα της ζωής τους.   
 
Προωθούµε µια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση από κάτω προς τα πάνω, από τα µικρά 
παιδιά που φεύγουν από την αγκαλιά της οικογένειας τους για πρώτη φορά, για να 
ενταχθούν σε µία οργανωµένη δοµή, όπως ο παιδικός σταθµός αρχικά και το 
νηπιαγωγείο στη συνέχεια.  
 
v Άµεση προτεραιότητα µας είναι όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε παιδικούς 
σταθµούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς.  

v Για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δηµοτικό παιδικό σταθµό, η οικογένεια 
του, εφόσον πληροί τα εισοδηµατικά κριτήρια, θα λαµβάνει κουπόνι ύψους 180  
ευρώ το µήνα  για 10 µήνες το χρόνο, και το οποίο θα µπορεί να εξαργυρώνεται 
σε βρεφονηπιακό σταθµό της επιλογής της.  

v Επιπλέον, προτείνουµε τη σταδιακή εφαρµογή διετούς υποχρεωτικής 
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά 4 έως 6 ετών.  

v Η Πολιτεία πρέπει να έχει µια άποψη για τις βασικές δεξιότητες και τα 
προγράµµατα που διδάσκονται στους παιδικούς σταθµούς και σε όλες τις δοµές 
προσχολικής αγωγής.  

v Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να δηµιουργηθεί µια ενιαία δοµή στο Υπουργείο 
Παιδείας, η οποία θα βλέπει τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθµούς, µέσα 
από ένα ενιαίο πρίσµα.   

 
Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση  

v Διαµορφώνουµε ένα νέο πλαίσιο για  αυτόνοµα και δηµιουργικά δηµόσια σχολεία 
ριζικά διαφορετικό από το υφιστάµενο σύστηµα που βασίζεται στην 
«παπαγαλία»: 
§ Με µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, περισσότερη ελευθερία, 
αλλά και µεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια, µέσα από τακτική αξιολόγηση 
της διοίκησης, των ίδιων των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου 
όπως ακριβώς γίνεται σε όλες τις προηγµένες χώρες.  

§ Με νέα προγράµµατα σπουδών που θα συµπεριλαµβάνουν διευρυµένα  και 
πιο σύγχρονα αντικείµενα, όπως ο προγραµµατισµός, η επιχειρηµατικότητα, η 
οδική συµπεριφορά, η κοινωνική αγωγή και τα οποία θα ενθαρρύνουν την 
οµαδική εργασία, την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία και τη 
δηµιουργικότητα αντί για την αποστήθιση.   

v Είναι απαραίτητη η καθιέρωση ενός ενιαίου τύπου για όλα τα δηµοτικά σχολεία, 
που θα στηρίζεται στο Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (ΕΑΕΠ).  

v Ξεκινώντας από τις υποβαθµισµένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 
προτείνουµε την επέκταση σε ολόκληρη την Ελλάδα του θεσµού του  Πρότυπου-
Πειραµατικού σχολείου. Στόχος είναι η δηµιουργία ενός τουλάχιστον Πρότυπου - 
Πειραµατικού σχολείου σε κάθε Περιφερειακή ενότητα. Τα Πρότυπα σχολεία 
ενισχύουν την κοινωνική κινητικότητα αφού  λειτουργούν κυρίως προς όφελος 
των οικονοµικά αδύναµων.    

v Θα επιβάλουµε απόλυτη αξιοκρατία στην επιλογή των 13 περιφερειακών 
διευθυντών. Η επιλογή τους θα γίνεται από το ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ θα θέσει επίσης 
συγκεκριµένες προδιαγραφές και θα επιβλέπει την διαδικασία επιλογής των 
διευθυντών των σχολικών µονάδων.  



Σηµεία Αλήθειας 

 

Γραµµατεία Στρατηγικού Σχεδιασµού & Επικοινωνίας  95 
 

v Θα δώσουµε µεγαλύτερη ευελιξία στα σχολεία να ξεφύγουν από την τυραννία του 
ασφυκτικού ωρολόγιου προγράµµατος.  

v Ήρθε η ώρα να συζητήσουµε τη δυνατότητα να επιλέγουν οι δάσκαλοι και οι 
καθηγητές το σχολικό βιβλίο που τους ταιριάζει περισσότερο από µια 
εγκεκριµένη λίστα. 

v Ενισχύουµε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στα σχολεία ώστε να 
αναδεικνύονται οι δεξιότητες όλων των παιδιών.  
§ Με τη συµµετοχή επιστηµόνων και στελεχών της αγοράς θα διαµορφώνονται 
εξατοµικευµένα προγράµµατα συµβουλών µε βάση τις δεξιότητες, τις κλίσεις 
και τα ταλέντα κάθε µαθητή.  

§ Προτείνουµε την εισαγωγή του θεσµού της πρακτικής άσκησης για όσους 
µαθητές  το επιθυµούν, σε τοπικές επιχειρήσεις  κατά τους καλοκαιρινούς 
µήνες. Θα επιτύχουν έτσι να εξοικειωθούν µε την πραγµατική οικονοµία, και 
να επιλέξουν το αντικείµενο σπουδών τους µε µεγαλύτερη σιγουριά. 

v Αλλάζουµε ριζικά την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τον τρόπο λειτουργίας της, 
ώστε από επιλογή ανάγκης για λίγους, να γίνει εργαλείο απασχόλησης για 
πολλούς.  
§ Καταρρίπτοντας στερεότυπα δεκαετιών, ιδρύουµε Πρότυπα Επαγγελµατικά 
Λύκεια σε αντιπροσωπευτικές περιοχές της χώρας, που θα αναπτύσσουν νέες 
καινοτόµες διδακτικές και παιδαγωγικές µεθόδους.  

§ Οργανώνουµε σε κάθε Επαγγελµατικό Λύκειο προγράµµατα πρακτικής 
άσκησης σε τοπικές επιχειρήσεις   

§ Παράλληλα, εξασφαλίζουµε τη σύνδεση µε την αγορά εργασίας και την 
παραγωγή, µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και 
εργαζοµένων, στην επιλογή των επαγγελµατικών τοµέων και στη διαµόρφωση 
των προγραµµάτων σπουδών των Επαγγελµατικών Λυκείων ανάλογα µε τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

§ Τέλος, προτείνουµε την καθιέρωση µεταλυκειακών προγραµµάτων µαθητείας 
στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), τα οποία θα συνδυάζουν 
τη θεωρητική κατάρτιση µε την απασχόληση σε επιχειρήσεις, µε αντικείµενο 
εργασίας αντίστοιχο µε το αντικείµενο σπουδών.  

v Θα απελευθερώσουµε την ιδιωτική εκπαίδευση από τα δεσµά του κρατισµού. 
Αλλά θα ζητήσουµε και από τα ιδιωτικά σχολεία να παρέχουν περισσότερες 
υποτροφίες σε φτωχά και ταλαντούχα παιδιά, παρέχοντας συγκεκριµένα 
φορολογικά κίνητρα. 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

Αναµορφώνουµε ριζικά την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Το Πανεπιστήµιο ήταν πάντα 
στην Ελλάδα ο βασικός µηχανισµός κοινωνικής κινητικότητας και δηµιουργίας 
ευκαιριών για τους νέους. Γι’ αυτό το λόγο εµείς το αναβαθµίζουµε, εγγυώµενοι 
καταρχάς την διοικητική και διαχειριστική του αυτοτέλεια. 
 
Άρθρο 16 του Συντάγµατος: Καµία συζήτηση για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση δεν 
µπορεί να ξεκινήσει αν δεν τοποθετήσει στο επίκεντρό της την ανάγκη για την 
αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγµατος:  

v Η Ελλάδα αναγνωρίζει τα πτυχία πανεπιστηµίων άλλων χωρών - αυτονόητα της 
Ε.Ε., αλλά όχι µόνο – τα οποία είναι µη κρατικά. Για πόσο καιρό θα συνεχίζεται 
αυτή η αντίφαση;  
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v Γιατί να στερήσουµε τη δυνατότητα από τη χώρα µας να µετατραπεί σε ένα 
περιφερειακό κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης, προσελκύοντας σηµαντικές 
επενδύσεις και δηµιουργώντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας;  

Παρεµβάσεις  που µπορούν να γίνουν άµεσα, για να αναβαθµιστεί ο ρόλος του 
δηµόσιου πανεπιστηµίου: 

v Απόλυτη προτεραιότητα για τη Νέα Δηµοκρατία αποτελεί η κατάργηση των 
νοµοθετικών πρωτοβουλιών  των κυρίων Μπαλτά, Φίλη και Γαβρόγλου για τα  
Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και η αντικατάστασή τους από ένα 
σύγχρονο πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια 
τους.  

v Για να αποκτήσουν µεγαλύτερη αξία τα πτυχία που απονέµουν τα Ελληνικά 
Πανεπιστήµια, απαιτείται συνεχής και σε βάθος αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
τους έργου. Κεντρικό ρόλο θα παίξει η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) χωρίς να παραγνωρίζεται όµως και 
η παγκόσµια κατάταξη των Πανεπιστηµίων που προκύπτει από διεθνείς 
εκπαιδευτικούς οργανισµούς αναγνωρισµένου κύρους.  

v Τα καλύτερα Πανεπιστήµια θα επιβραβεύονται µε πρόσθετη χρηµατοδότηση. Μία 
τέτοια πολιτική λειτουργεί προς όφελος των αποφοίτων των Ελληνικών 
Πανεπιστηµίων αφού εξασφαλίζει για όλους περισσότερες ευκαιρίες 
απασχόλησης και επιστηµονικής αναγνώρισης. 

v Άµεση έκδοση των οργανισµών και των εσωτερικών κανονισµών των Α.Ε.Ι., 
συµπεριλαµβανοµένων και των ΝΠΙΔ έτσι ώστε να λειτουργήσει στην πράξη ο 
νόµος 4009. 

v Αποκατάσταση της λειτουργίας και ενίσχυση των Συµβουλίων Ιδρύµατος ως 
απαραίτητο βήµα για να υπάρχει περισσότερη λογοδοσία και εσωτερική εποπτεία 
της ασκούµενης διοίκησης. 

v Καθορισµός του ετήσιου αριθµού των εισακτέων σε πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. 
αποκλειστικά από τα ίδια τα ιδρύµατα, τα οποία θα ορίζουν και τον ελάχιστο 
βαθµό εισαγωγής. 

v Ουσιαστική ενίσχυση της Τεχνολογικής Ανώτατης Εκπαίδευσης µέσα από µια 
στρατηγική δηµιουργίας Πανεπιστηµίων Εφαρµοσµένων Επιστηµών. Εκεί όµως 
που υπάρχει η κρίσιµη µάζα  για να µπορεί να τα υποστηρίξει. Όχι παντού, 
δηλαδή. 

v Ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές κέντρο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη 
Ν.Α. Ευρώπη, µε ίδρυση ξενόγλωσσων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων. 

v Μεγαλύτερη σύνδεση της Εκπαίδευσης και έρευνας µε την παραγωγική 
διαδικασία για να µειωθεί το χάσµα δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. 

v Κίνητρα για δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων και νεοφυών 
επιχειρήσεων, που να αφορούν εφαρµοσµένη έρευνα και εµπορευµατικοποίηση 
νέων ιδεών.  

v Παράλληλα, µε την ενίσχυση του θεσµού της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, 
προτείνουµε την εισαγωγή ενός εσωτερικού προγράµµατος κινητικότητας για 
φοιτητές µεταξύ Ελληνικών Πανεπιστηµίων, στα πρότυπα του Erasmus.  

v Διοργάνωση θερινών σχολείων (summer schools) από τα Ιδρύµατα. 
v Νέος ακαδηµαϊκός χάρτης της χώρας µε κίνητρα για δηµιουργία clusters και 
επίτευξη οικονοµίας κλίµακας στις υποδοµές. 
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v Συνεχής και περιοδική αξιολόγηση των προγραµµάτων σπουδών, των 
διδασκόντων και των ιδρυµάτων και πιστοποίηση από µια ισχυρή Ανεξάρτητη 
Αρχή. 

Επίσης: 

v Το άσυλο θα αποκτήσει ξανά το πραγµατικό του νόηµα. Και το δηµόσιο 
Πανεπιστήµιο θα σταµατήσει να είναι άντρο βίας και ανοµίας.  

v Οι φοιτητοπατέρες θα βγουν από τα Πανεπιστήµια.  
v Οι φοιτητές δεν θα ψηφίζουν στις εκλογές των πρυτανικών οργάνων.   
v Η έµφαση θα δοθεί στη δηµιουργία ενός Εθνικού Συµβουλίου Φοιτητών, όπου οι 
εκλογές θα γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο.  

	
Στόχος µας είναι µέσα σε µια δεκαετία να δηµιουργήσουµε τα καλύτερα 
Πανεπιστήµια της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και από πρωταθλητές στην εξαγωγή 
φοιτητών να γίνουµε ένα διεθνές ανταγωνιστικό κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης: 
 
v Ναι και στα ιδιωτικά Πανεπιστήµια. Να σταµατήσουµε να είµαστε µια θλιβερή 
εξαίρεση σε έναν κόσµο που αλλάζει ταχύτατα.  

v Θέλουµε σε συνεργασία µε τις εργοδοτικές οργανώσεις να υλοποιήσουµε ένα 
φιλόδοξο πρόγραµµα µαθητείας για απόφοιτους Πανεπιστήµιων εξάµηνης 
διάρκειας.  

v Θα αντιµετωπίσουµε άµεσα το µεγάλο χάσµα δεξιοτήτων που υπάρχει µεταξύ 
πτυχιούχων Πανεπιστηµίων και αναγκών στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό δίνουµε 
σηµαντική ώθηση σε προγράµµατα επανειδίκευσης σε ειδικότητες µε υψηλά 
ποσοστά ανεργίας. Αλλά και σε στοχευµένα προγράµµατα επανειδίκευσης 
εργαζοµένων και στελεχών. 

v Όχι στην παλιά λογική των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, τα οποία 
απέτυχαν οικτρά.  

	
Η ποιότητα της Παιδείας στη χώρα µας οριοθετεί, όχι απλά την προοπτική της για το 
µέλλον αλλά, σε τελική ανάλυση, την ποιότητα της Δηµοκρατίας µας. Χρέος κάθε 
δηµοκρατικής πολιτείας είναι να διαµορφώνει ελεύθερους και δηµιουργικούς 
ανθρώπους, που µπορούν να αξιοποιήσουν στο µέγιστο τις δυνατότητές τους.  
 
Η Ελλάδα πρέπει να γίνει η χώρα της πραγµατικής αξιοκρατίας και των ίσων 
ευκαιριών. Αυτό είναι το χρέος µας απέναντι στη νέα γενιά. Αυτή είναι η ευθύνη µας 
απέναντι στην πατρίδα µας. 

Πηγές: 

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας  κ. Κ. Μητσοτάκη στην 
προ Ηµερησίας Διατάξεως Συζήτηση στη Βουλή για την Παιδεία (28/09/16): 
http://bit.ly/2kG2B1N  

§ Χαιρετισµός  κ. Κ. Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Α’ Δηµοτικού Βρεφονηπιακού 
Σταθµού Παπάγου – Χολαργού (02/03/17): http://bit.ly/2mSs9Je  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην 82η Δ.Ε.Θ. 
(16/09/17): http://bit.ly/2xNtTx1  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο 2o 
Προσυνέδριο για τους νέους και την Παιδεία στην Πάτρα (21/10/17): 
http://bit.ly/2yJ7QqU  
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§ Συµπεράσµατα 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δηµοκρατίας «Για τους Νέους» στην 
Πάτρα (22/10/17): http://bit.ly/2yLjIIL  

§ Οµιλία  του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη 
Βουλή στη συζήτηση του νοµοσχεδίου για την ίδρυση του Πανεπιστηµίου 
Δυτικής Αττικής (26/02/18): http://bit.ly/2ClXhfS  
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17. Υγεία 
 

Δηµόσια Υγεία και πολιτικές πρόληψης 
 
Η καρδιά της Υγείας µπορεί να χτυπάει στα νοσοκοµεία, ο πνεύµονας, όµως, της 
Υγείας είναι η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας.  
 
Η χώρα χρειάζεται µια συνεκτική ολοκληρωµένη πολιτική δηµόσιας υγείας που θα 
δώσει απόλυτη προτεραιότητα σε ζητήµατα όπως: το κάπνισµα, το αλκοόλ, η παιδική 
παχυσαρκία, η παχυσαρκία στους ενήλικους, ο διαβήτης.  
 
Αυτές οι πολιτικές µπορεί να στοιχίζουν κάποια χρήµατα σήµερα. Είναι πολιτικές 
όµως που θα επενδύσουν µακροπρόθεσµα στη βιωσιµότητα του συστήµατος Υγείας. 
Είναι πολιτικές οι οποίες πρέπει και οφείλουν να προωθηθούν ενεργά από την 
επόµενη Κυβέρνηση.  
 
Ανθρωπιά και αξιοπρέπεια στην Υγεία  

Για µας ανθρωπιά και αξιοπρέπεια στην υγεία σηµαίνει µεταξύ άλλων:  

v Υλοποίηση του θεσµού του οικογενειακού γιατρού τον οποίο θα επιλέγει ο κάθε 
πολίτης και ο οποίος θα βοηθάει αποφασιστικά στην πρόληψη, την έγκαιρη 
διάγνωση, τη θεραπεία και την παραποµπή σε εξειδικευµένους γιατρούς όταν 
υπάρχει ανάγκη.  

v Κατ’ οίκον διανοµή φαρµάκων για συγκεκριµένες οµάδες ασθενών (πχ ασθενείς 
µε καρκίνο, ΑΜΕΑ κλπ).   

v Ραντεβού µε γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εντός 24 ωρών για ευαίσθητες οµάδες του 
πληθυσµού (πολίτες άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ κλπ) µέσω της υιοθέτησης του 
βρετανικού συστήµατος, σύµφωνα µε το οποίο ένα ποσοστό των ηµερήσιων 
ραντεβού κάθε γιατρού αφορά αυτές τις οµάδες πληθυσµού.  

v Επέκταση της διάρκειας των επαναλαµβανόµενων συνταγών για τους χρονίως 
πάσχοντες, ώστε να µειώνεται η ταλαιπωρία τους για τη χορήγηση νέας συνταγής 
και να µην απασχολούνται οι γιατροί µε κάτι που δεν χρειάζεται. 

v Η χώρα µας σήµερα δεν έχει εξειδικευµένες δοµές Υγείας για να αντιµετωπίσει 
τις προκλήσεις του µέλλοντος.  
§ Δεν έχουµε παραδείγµατος χάρη εξειδικευµένα κέντρα για χρόνιους 
πάσχοντες.  

§ Δεν έχουµε εξειδικευµένες δοµές υγείας για περιπτώσεις άνοιας και 
Alzheimer’s. Δεν έχουµε εξειδικευµένες µονάδες παρηγορητικής θεραπείας 
για ασθενείς σε τελικό στάδιο.  

Πρέπει λοιπόν να σκεφτούµε πως τις υποδοµές τις οποίες διαθέτουµε θα τις 
αξιοποιήσουµε για να µπορέσοµε να δηµιουργήσουµε περισσότερες 
εξειδικευµένες τέτοιες δοµές που θα αντιµετωπίζουν πάλι τις προκλήσεις του 
µέλλοντος. 

v Η Φροντίδα στο σπίτι είναι ελάχιστη σήµερα.  Τα προχωρηµένα συστήµατα 
Υγείας όµως την έχουν θεσµοθετήσει και την υποστηρίζουµε. Εδώ θεωρούµε ότι 
όλα πρέπει να γίνουν µέσα στο νοσοκοµείο. Μονάδες ηµερήσιας νοσηλείας, 
αρχίζουν σιγά - σιγά και µπαίνουν στη λογική µας.  
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v Προτεραιότητα, όχι στις προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων, αλλά στις 
προσλήψεις νοσηλευτών που θα καλύψουν τις µεγάλες σηµερινές ελλείψεις, 
καθώς η Ελλάδα είναι πολύ πίσω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.  

v Εθνική στρατηγική για την πρόληψη, έτσι ώστε να αποσυµφορηθούν τα 
νοσοκοµεία και να ανέβει ουσιαστικά το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα 
για τους φτωχότερους.  

Τα λεφτά του φορολογούµενου για το ΕΣΥ πρέπει να πιάνουν τόπο  

v Το σύστηµα θα λειτουργεί µε συγκεκριµένους στόχους και αυστηρούς ελέγχους, 
προκειµένου η απόδοση και η αξία των παρεχόµενων υπηρεσιών να είναι 
µετρήσιµες. Ενισχύοντας την αξιολόγηση των µονάδων Υγείας και εισάγοντας 
κίνητρα και αντικίνητρα θα κλείσουν οι πληγές στο σύστηµα Υγείας και θα 
εξασφαλισθούν καλύτερες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.  

v Το σύστηµα Υγείας πρέπει σε ένα βαθµό να αποκεντρωθεί.  Θα έχουµε λοιπόν 13 
υγειονοµικές Περιφέρειες Υγείας µε µεγαλύτερη αυτονοµία και σε βάθος χρόνου 
- και σε συνεννόηση µε την τοπική Αυτοδιοίκηση -  θα µπορούµε να 
συζητήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας θα µπορεί 
να περάσει στις ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

v Τα Κέντρα Υγείας και τα πρώην ιατρεία του ΙΚΑ θα περάσουν σταδιακά στον 
έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης µε στόχο να βρίσκονται εγγύτερα στους 
πολίτες.  

v Θα εισαχθεί επαγγελµατικό µάνατζµεντ στα νοσοκοµεία µε δεσµευτικούς 
στόχους, µε διαφάνεια και λογοδοσία, για να εγκαταλειφθούν επιτέλους οι 
κοµµατικές προσλήψεις, οι αυτοσχεδιασµοί και η προχειρότητα.  

v Θα υπάρχει η δυνατότητα αγοράς αναβαθµισµένων υπηρεσιών για τον ασθενή 
από τον ιδιωτικό τοµέα, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τους ίδιους, στην 
περίπτωση που αυτές έχουν χαµηλότερο κόστος για τον φορολογούµενο.  

v Θα προχωρήσουµε σε ενοποιήσεις και διασυνδέσεις κλινικών, για τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης καθώς και την επίτευξη οικονοµιών 
κλίµακας στο κόστος λειτουργίας.  

v Θα αξιοποιήσουµε την σύγχρονη ιατρική τεχνολογία και τα πληροφοριακά 
συστήµατα για τη βελτίωση και την επίσπευση των διαδικασιών διάγνωσης και 
περίθαλψης των ασθενών (τηλεϊατρική) αλλά και στη θέσπιση ηλεκτρονικού 
βιβλιαρίου. 

 

Πηγές:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο 3ο 
Προσυνέδριο στα Ιωάννινα (01/11/17): http://bit.ly/2AEZpvL  

§ Συµπεράσµατα 3ου Προσυνεδρίου της Νέας Δηµοκρατίας «Για εκείνους που 
χρειάζονται στήριξη και αλληλεγγύη» (02/11/17): http://bit.ly/2lIMKEg  
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18. Ασφαλιστικό 

Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, Κυβερνήσεις, Κόµµατα και 
πολίτες δεν είδαµε - ενδεχοµένως δε θέλαµε να δούµε- το πρόβληµα το οποίο 
ερχόταν.  Ένα πρόβληµα δηµογραφικό, ένα πρόβληµα δηµοσιονοµικό, ένα πρόβληµα 
το οποίο συνδέεται µε την αύξηση της ανεργίας.  Η γήρανση του πληθυσµού, οι 
πολλές πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, η αυξανόµενη ανεργία, οδήγησαν στην ανατροπή 
της σχέσης εργαζόµενων προς συνταξιούχους.  

Όταν ξεκίνησε το αναδιανεµητικό σύστηµα, η σχέση αυτή ήταν 4 προς 1. Σήµερα 
είναι στο 1,3 προς 1. Έτσι διαµορφώθηκε, δυστυχώς, µε συλλογικές ευθύνες, τις 
οποίες πρέπει να αναγνωρίσουµε µε θάρρος, ένα σύστηµα στρεβλό, ένα σύστηµα 
άδικο µε εξαιρέσεις και προνόµια, που ωφελούσαν τους λίγους και χρέωναν πολλούς.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρώτος που βρέθηκε απέναντι και τελικά στραγγάλισε 
οποιαδήποτε προσπάθεια εξορθολογισµού του ασφαλιστικού.  

Τι κάναµε ως Νέα Δηµοκρατία 

Δεν πρέπει να ξεχνάµε τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες έγιναν τα τελευταία 
τριάντα χρόνια στο ασφαλιστικό και φέρνουν τη δική µας σφραγίδα.    

v Νόµος Σιούφα 2084/1992, νόµος ο οποίος έδωσε στο ασφαλιστικό 20 χρόνια 
ζωής.  Η πρώτη µεγάλη ενοποίηση των ταµείων. 

v Νόµος Πετραλιά 3655/2008. Από 133, σε 13 ταµεία. Αυτά ήταν δικά µας 
επιτεύγµατα. Αλλά ναι, δεν ήταν αρκετά. 

Το 2010 ήλθε η ώρα να αντιµετωπίσουµε «το τέρας», που συλλογικά εκθρέψαµε. 
Έγιναν τότε σηµαντικές προσπάθειες µεταρρύθµισης, ξεκινώντας από το ν.3863/2010 
το νόµο Λοβέρδου – Κουτρουµάνη.  

v Το 2012 - από τις δικές µας Κυβερνήσεις – ξεκίνησε η προσπάθεια να 
ανακτήσουµε τον δηµοσιονοµικό έλεγχο των εισροών και των εκροών του 
συστήµατος, µέσα από µια πολύ συστηµατική και µεθοδική δουλειά: 
 
§ Ψηφιοποιηµένα συστήµατα, τα προγράµµατα ΗΛΙΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΑΤΛΑΣ, 
ΕΡΓΑΝΗ.  

§ Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 
§ Δηµιουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). 
§ Σύσταση του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ. 

Με τις πρωτοβουλίες αυτές αντιµετωπίσαµε στρεβλώσεις, µειώσαµε σπατάλες, 
εξορθολογήσαµε τα όρια συνταξιοδότησης, κάναµε έλεγχο συντάξεων «µαϊµού», 
αντιµετωπίσαµε  υπερβολές και παρανοµίες σε κατανοµή συντάξεων αναπηρίας, 
εξορθολογήσαµε  δαπάνες στα φάρµακα και την περίθαλψη.  

Στο τέλος Δεκεµβρίου 2014, δεν υπήρχε καµία ανάγκη µείωσης των κύριων 
συντάξεων. Και ούτε είχε τεθεί ποτέ το ζήτηµα αυτό από την Τρόικα για νέα µείωση 
κύριων συντάξεων. Δεν υπήρχε κανένα δηµοσιονοµικό αίτηµα πλην της ρήτρας 
µηδενικού ελλείµµατος, για τις επικουρικές συντάξεις και των πρόωρων 
συνταξιοδοτήσεων. Αυτή είναι η αλήθεια.  
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Και µάλιστα είχαµε καταφέρει ως  προηγούµενη Κυβέρνηση, να ολοκληρώσουµε την 
πρώτη αξιόπιστη αναλογιστική µελέτη. Μια µελέτη η οποία διεξήχθη υπό την αιγίδα 
του Ecofin και η οποία επιβεβαίωνε ότι το τότε ασφαλιστικό σύστηµα, µε τις 
παραδοχές που είχαν γίνει, εκπλήρωνε τους όρους βιωσιµότητας, χωρίς επιπλέον 
άδικες επιβαρύνσεις µέχρι το 2060.  

Τι «κατάφερε» ο ΣΥΡΙΖΑ 

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξουδετερώνοντας όλες τις προσπάθειες µεταρρύθµισης του 
ασφαλιστικού συστήµατος, εξανέµισε τις θυσίες των πολιτών. Η πολιτική του, δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από µια στρεβλή και πολύ χειρότερη εκδοχή του 
υπάρχοντος ν.3863/2010, η οποία απλά: 

v Μειώνει τους συντελεστές αναπλήρωσης. 
v Αυξάνει υπερβολικά τις εισφορές. 
v Οδηγεί σε άµεσες, µεγάλες µειώσεις συντάξεων, για τους νέους συνταξιούχους.   

Το σχέδιό του ΣΥΡΙΖΑ έχει 6 εξαιρετικά οδυνηρά χαρακτηριστικά:  

1. Καταλύει την αλληλεγγύη των γενεών. Δηµιουργεί συνταξιούχους δύο 
ταχυτήτων, προκαλείται µια τεράστια ένταση µεταξύ παλιών και νέων, των  
µελλοντικών συνταξιούχων.  

2. Πολεµά την παραγωγική Ελλάδα. Η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών των 
ελεύθερων επαγγελµατιών, των γιατρών, των µηχανικών, των δικηγόρων και των 
αγροτών µε το φορολογητέο εισόδηµα, ισοδυναµεί µε κοινωνική και οικονοµική 
εξόντωση.   

3. Στρεβλώνει την ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήµατος. Με τους 
συντελεστές αναπλήρωσης που εισάγει, επί της ουσίας επιβραβεύει την ήσσονα 
προσπάθεια,  τιµωρεί την εργασία και κάθε προσπάθεια δηµιουργίας.  

4. Μετατρέπει το ασφαλιστικό σύστηµα, ουσιαστικά, σε προνοιακό. Όχι µόνο δεν 
διαχωρίζει την κοινωνική ασφάλιση από την πρόνοια, αλλά µετατρέπει το 
ασφαλιστικό σε προνοιακό, καταργώντας ταυτόχρονα την προνοιακή δοµή του 
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.    

5. Μεταθέτει το πρόβληµα για το µέλλον. Στέλνει, συνειδητά, στο µέλλον άλυτα 
προβλήµατα. Και αυτό συνιστά πολιτική ανευθυνότητα.  

6. Είναι µη κοστολογηµένο.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός δίκαιου ασφαλιστικού συστήµατος 

Ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα θα πρέπει:  

v Να διασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του συστήµατος. 
v Να είναι συµβατό µε το συγκεκριµένο µακροοικονοµικό περιβάλλον στο οποίο 
εφαρµόζεται. 

v Να µην τιµωρεί όσους εκπλήρωσαν µε συνέπεια τις ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις. 

v Να εµπεδώνει την ασφαλιστική συνείδηση και να ενθαρρύνει την εργασία. 
v Να διαχωρίζει την Κοινωνική Ασφάλιση από την Πρόνοια. 
v Να συµβάλλει στην ενδυνάµωση της αλληλεγγύης των γενεών.  
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Μόνον η επανεκκίνηση της οικονοµίας µπορεί να αυξήσει ουσιαστικά τα έσοδα των 
ασφαλιστικών ταµείων. Περισσότερες δουλειές – περισσότερες εισφορές. Και εδώ 
βρίσκεται η προστιθέµενη αξία της Νέας Δηµοκρατίας.  

Πέρα από αυτό όµως, χρειαζόµαστε δοµικές παρεµβάσεις στο σύστηµα κοινωνικής 
ασφάλισης: 

v Ο νόµος Κατρούγκαλου καταργείται. Διατηρείται η εθνική σύνταξη και ο πρώτος 
πυλώνας, αλλά το σύστηµα γίνεται πιο ανταποδοτικό. Όποιος κοπιάζει µια ζωή 
ως εργαζόµενος θα παίρνει µεγαλύτερη σύνταξη.   

v Οι εισφορές για κύρια σύνταξη από 20%, που είναι σήµερα, θα µειωθούν 
σταδιακά εντός τετραετίας στο 15%. Έτσι θα βελτιωθεί το διαθέσιµο εισόδηµα 
για τους µισθωτούς και θα διευκολύνουµε τις προσλήψεις για τους ανέργους.  

v Με δεδοµένη την εξασφάλιση αξιοπρεπούς εθνικής σύνταξης και την 
ενεργοποίηση του θεσµού των επαγγελµατικών ταµείων, είναι ανάγκη να δοθούν 
περαιτέρω κίνητρα για τη στήριξη και της ιδιωτικής ασφάλισης  

v Εθνικό σχέδιο για την αντιµετώπιση των αρνητικών δηµογραφικών τάσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να δώσουµε κίνητρα για να µείνουν οι νέοι στη χώρα και να 
δηµιουργήσουν οικογένεια εδώ. Με την εξασφάλιση της πρόσβασης σε 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς για όλες τις φτωχές οικογένειες, µε 
φορολογικά κίνητρα όπως 1.000 ευρώ αφορολόγητο για παιδί καθώς και µε 
υιοθέτηση επιπλέον µέτρων στήριξης για µονογονεϊκές οικογένειες. 

Η αρχιτεκτονική  του ν.3863 είναι σωστή:  

v Ο ν.3863 θεσµοθέτησε για όλους εθνική σύνταξη και σε αυτή προστίθεται το 
καθαρά αναλογικό µέρος της σύνταξης, που αναλογεί στις εισφορές του κάθε 
εργαζόµενου.  

v Είχαµε συµφωνήσει και ακόµα επιµένουµε στη δηµιουργία 3 ταµείων: µισθωτών, 
αγροτών και αυτοαπασχολούµενων/ελεύθερων επαγγελµατιών, που θα σέβονται 
και θα αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.  

Αυτό, λοιπόν, είναι το κεντρικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να περιφρουρήσουµε και το 
οποίο πρέπει να βελτιώσουµε.  

Η µετάβαση 

Το σηµερινό αδιέξοδο σύστηµα που οδηγεί από µείωση σε µείωση και τη νέα γενιά 
σε ανασφάλεια πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό 
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστηµα. Ένα σύστηµα τριών πυλώνων, που θα 
αντλεί από την εµπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές άλλων αναπτυγµένων χωρών: 
 
v Ο 1ος πυλώνας, κρατικός, υποχρεωτικός, µε βάση το αναδιανεµητικό σύστηµα.  
v Ο 2ος πυλώνας επίσης υποχρεωτικός, αλλά µε βάση το κεφαλαιοποιητικό 
σύστηµα και ο ασφαλισµένος να µπορεί να επιλέξει µεταξύ κρατικού φορέα ή 
ιδιωτικού φορέα (Public & Private Pension Fund Companies).  

v Τέλος ο 3ος πυλώνας, αυστηρώς ιδιωτικός, προαιρετικός και µε βάση το 
κεφαλαιοποιητικό σύστηµα. 

 
Αναλυτικότερα: 
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v Όλοι οι νέοι εργαζόµενοι αποκτούν προσωπικούς ατοµικούς λογαριασµούς που 
αντικαθιστούν τις σηµερινές επικουρικές συντάξεις.  

v Η εισφορά του 7% για την επικουρική σύνταξη διατηρείται. Τα χρήµατα όµως θα 
µπαίνουν στον ατοµικό λογαριασµό του κάθε ασφαλισµένου. Ο ίδιος θα επιλέγει 
αν τα χρήµατά του θα πηγαίνουν στο δηµόσιο ή σε ιδιωτικά ασφαλιστικά ταµεία. 
Όπως ήδη γίνεται σήµερα µε τα αντίστοιχα επαγγελµατικά, τα οποία και θα 
ενισχύσουµε.  

v Όλα αυτά πάντα υπό την αυστηρή εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας.  
v Ο ασφαλισµένος θα ξέρει ότι τα χρήµατα αυτά ανήκουν στον ίδιο και κανείς δεν 
θα έχει δικαίωµα να του στερήσει τις ασφαλιστικές αποταµιεύσεις του.  

v Τέλος, όποιος επιθυµεί, θα µπορεί προαιρετικά να επιλέγει συµπληρωµατική 
ιδιωτική ασφάλιση µε γενναία φορολογικά κίνητρα.  

v Είναι αυτονόητο ότι στο νέο αυτό ασφαλιστικό σύστηµα θα υπάρξουν ειδικές 
πρόνοιες για τους νυν συνταξιούχους καθ’ όλη την περίοδο µετάβασης από το 
παλιό στο νέο πλαίσιο.  

 
Αντίστοιχες µεγάλες ασφαλιστικές µεταρρυθµίσεις έγιναν σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες. Ήρθε η ώρα να γίνει το ίδιο και στην Ελλάδα. Αλλά βέβαια κανένα 
ασφαλιστικό σύστηµα δεν είναι µακροπρόθεσµα βιώσιµο αν η οικονοµία δεν 
δηµιουργεί πολλές νέες θέσεις εργασίας. Νέες θέσεις εργασίας σηµαίνει νέες 
επενδύσεις. Ιδιωτικές επενδύσεις.   
 
Πηγές: 

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην Προ 
Ηµερησίας Διατάξεως Συζήτηση στη Βουλή για το Ασφαλιστικό (26/01/2016): 
http://bit.ly/2jTGnrl  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο 3ο 
Προσυνέδριο στα Ιωάννινα (01/11/17): http://bit.ly/2AEZpvL  

§ Αποτελέσµατα του 3ου Προσυνεδρίου της Ν.Δ. στα Ιωάννινα µε θέµα «Για 
εκείνους που χρειάζονται στήριξη και αλληλεγγύη» (02/11/17): 
http://bit.ly/2lIMKEg   

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη 
Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (27/02/18): 
http://bit.ly/2t1nE7c  

§ Συνέντευξη του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού «ALPHA» (04/09/18): 
https://bit.ly/2wIl98e  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 83η 
Δ.Ε.Θ. (15/09/18): https://bit.ly/2xhzmKk  

 
 
 
 
 
 
 
 



Σηµεία Αλήθειας 

 

Γραµµατεία Στρατηγικού Σχεδιασµού & Επικοινωνίας  105 
 

19. Απασχόληση - Εργασιακές Σχέσεις 
 
Αν υπάρχει ένα πεδίο όπου αποκαλύπτεται θεαµατικά το ψεύτικο πρόσωπο της Κυβέρνησης 
Τσίπρα, αυτό είναι σίγουρα η αγορά εργασίας. Εκεί η κυβερνητική ατζέντα παραµένει 
σταθερά αντιδραστική, αντι-αναπτυξιακή και επί της ουσίας αντεργατική. Διότι αν η αγορά 
εργασίας δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, τότε δεν υποστηρίζει και την 
απασχόληση.  
 
Ως Νέα Δηµοκρατία προτείνουµε την υιοθέτηση του ολλανδικού µοντέλου για τον 
κοινωνικό διάλογο και τις εργασιακές σχέσεις. Το εν λόγω όργανο, που συνιστά τον 
κύριο µηχανισµό συµβουλευτικού χαρακτήρα προς την κυβέρνηση, είναι τριµερές και 
αποτελείται από τα συνδικάτα, τους οργανισµούς εργοδοτών και ανεξάρτητα µέλη 
υψηλού κύρους που θα ορίζονται από την κυβέρνηση µε τη µέγιστη δυνατή 
συναίνεση.  
 
Για τη Νέα Δηµοκρατία: 
 
v Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέµα µείωσης των µισθών και των εισοδηµάτων 
των εργαζοµένων.   

v Δεν τίθεται θέµα κατάργησης του 13ου και 14ου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα. 
v Ο κατώτατος µισθός αποτυπώνει και την ίδια την ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονοµίας. Δεν θα έπρεπε να είναι αντικείµενο νοµοθετικής ρύθµισης, 
θα έπρεπε να είναι αντικείµενο ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων.  

v Δεν θα προσέφερε τίποτα αυτή τη στιγµή στην ελληνική Οικονοµία µια 
περαιτέρω χαλάρωση του ορίου των οµαδικών απολύσεων.   

 
Η Νέα Δηµοκρατία: 
 
v Είναι υπέρµαχος των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Πιστεύει ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι έχουν επιδείξει µία ωριµότητα να µπορούν να κάθονται σε ένα 
τραπέζι, και τουλάχιστον αυτά τα ζητήµατα, να τα συζητούν.  

v Είναι απολύτως σύµφωνη µε την ανάγκη εκσυγχρονισµού και αναµόρφωσης του 
νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα των 
εργαζοµένων.  Το ισχύον πλαίσιο έχει δηµιουργηθεί πριν από 35 χρόνια και αυτό 
από µόνο του δείχνει ότι απαιτείται ο δραστικός εκσυγχρονισµός του.   

v Δεν πρόκειται να επιδείξει καµία ανοχή στην καταστρατήγηση της εργατικής 
νοµοθεσίας. Θα είµαστε αµείλικτοι στην αντιµετώπιση των εργοδοτών που 
παραβιάζουν τη νοµοθεσία και εκµεταλλεύονται το προσωπικό τους.  

v Έχει κατανοήσει πλήρως τις παρενέργειες που προκαλούσε στην παραγωγικότητα 
ιδίως της ελληνικής µεταποίησης, αλλά και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της 
οικονοµίας, ο προβληµατικός συνδυασµός τριών παραγόντων:  
§ Της άνευ προϋποθέσεων επεκτασιµότητας των συλλογικών συµβάσεων σε 
όλο το εύρος της οικονοµίας.  

§ Της δυνατότητας µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία. 
§ Της αρχής της καθολικής υπερίσχυσης των κλαδικών συµβάσεων έναντι των 
επιχειρησιακών.  

Αυτό το τρίπτυχο καθιστούσε εξαιρετικά άκαµπτη την αγορά εργασίας, σε βάρος τελικά 
των ίδιων των εργαζοµένων. Είµαστε αποφασισµένοι να µην επιτρέψουµε αυτές οι 
ρυθµίσεις να αναβιώσουν µε τον τρόπο που τις σχεδιάζει η σηµερινή Κυβέρνηση.  
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v Οι συλλογικές συµβάσεις που καταρτίζονται στο επίπεδο της επιχείρησης 
υπερισχύουν των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων. Αν οι εργαζόµενοι και η 
εργοδοσία µιας επιχείρησης συµφωνήσουν, κανένας συνδικαλιστής δεν 
χρειάζεται να ευλογήσει τη συµφωνία. Και βέβαια για να προκηρυχθεί απεργία θα 
απαιτείται η θετική ψήφος του 50%+1 των εγγεγραµµένων µελών. Βάζουµε έτσι 
τέρµα τόσο στους εργατοπατέρες όσο και στην κοµµατική χειραγώγηση των 
συνδικάτων. Αρκετές επιχειρήσεις έχουν κλείσει ως τώρα, ως αποτέλεσµα 
ξεπερασµένων συντεχνιακών λογικών. Δεν χρειαζόµαστε άλλες. 

 
Η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει ότι: 
 
v Είναι επιτακτική ανάγκη ύπαρξης µιας κυβέρνησης φιλικής προς την 
επιχειρηµατικότητα, έτσι ώστε να συµβάλλουµε µε συγκεκριµένες πολιτικές στη 
δηµιουργία πολλών και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Έτσι θα έλθει ανάπτυξη και 
θα µειωθεί η ανεργία. 

v Αν δεν αλλάξει η σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους, το ασφαλιστικό µας 
σύστηµα δεν θα καταστεί βιώσιµο.  

v Υπάρχει ανάγκη εκπόνησης Εθνικού Σχεδίου Ενίσχυσης των Πολιτικών 
Εργασίας. Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου µας είναι: 
§ Η δηµιουργία βιώσιµων και ποιοτικών θέσεων εργασίας µέσα από 
συγκεκριµένες παρεµβάσεις:  
ü Πέρα από την οριζόντια µείωση των φορολογικών συντελεστών από το 

29% στο 20% σε διάστηµα διετίας, προτείνουµε σειρά από στοχευµένα 
κίνητρα για την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων και της 
δηµιουργίας νέας και ποιοτικής απασχόλησης για τους εργαζοµένους.  

ü Σηµαντική αναπτυξιακή συµβολή έχουν οι αυξηµένες αποσβέσεις έως 
200% στις επενδύσεις κεφαλαίου, η δυνατότητα µεταφοράς φορολογικών 
ζηµιών για περίοδο έως 10 ετών (όπως έχει γίνει στην Πορτογαλία) και η 
επιπλέον µείωση 2 ποσοστιαίων µονάδων του φορολογικού συντελεστή 
για αύξηση κατά 10% των θέσεων εργασίας µίας επιχείρησης που 
απασχολεί τουλάχιστον 50 εργαζοµένους. 

§ Η δηµιουργία ενός φιλικού προς την απασχόληση επενδυτικού 
περιβάλλοντος: 
ü Εισάγονται στην αδειοδοτική διαδικασία αποκλειστικές προθεσµίες και 
όταν αυτές δεν τηρούνται τότε η αρµοδιότητα θα µεταβιβάζεται σε µία 
υπερκείµενη Αρχή, σε επίπεδο Υφυπουργού. Οι επιχειρήσεις δεν θα 
εµπλέκονται σε έναν αδειοδοτικό κυκεώνα ο οποίος τελικά καταλήγει στο 
να αποθαρρύνει τις νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες. 

§ Προγράµµατα επιδότησης, τα οποία πρέπει να ανασχεδιαστούν προσεκτικά. 
Τέτοιες παρεµβάσεις είναι η επανεκπαίδευση ανέργων σε δεξιότητες που 
έχουν ζήτηση σε αναπτυσσόµενους τοµείς της οικονοµίας, η παροχή κινήτρων 
για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, καθώς και η προστασία των ευάλωτων 
κοινωνικών οµάδων. Υπάρχει ανάγκη:  
ü Εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου σχεδίου µαθητείας και επαγγελµατικής 
κατάρτισης. 

ü Επαναπροσδιορισµού του επιχειρησιακού µοντέλου του ΟΑΕΔ, όπως είχε 
σχεδιαστεί  από την προηγούµενη Κυβέρνηση. 

ü Συστηµατικής προσπάθειας για τη διασύνδεση των Πανεπιστηµίων µε την 
αγορά εργασίας. Ο ιδιωτικός τοµέας, σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια, 
θα αποκτήσει κεντρικό ρόλο στο σύστηµα επανεκπαίδευσης των ανέργων 
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και των εργαζοµένων, το οποίο θα προσαρµοστεί στις πραγµατικές 
ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

§ Το ισχύον καθεστώς µε τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης πρέπει να 
αλλάξει άµεσα. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε µε την κατάρτιση - «µαϊµού» 
στην Ελλάδα. Κάθε κέντρο κατάρτισης θα αξιολογείται και θα 
χρηµατοδοτείται µε βάση το επίπεδο των αποφοίτων του, αλλά και τις 
δυνατότητες που τους παρέχει για εξεύρεση εργασίας.  

v Η µέριµνα δεν πρέπει να εξαντλείται µόνο στην καταπολέµηση της ανεργίας: 
§ Εξίσου σηµαντική προτεραιότητα είναι η διασφάλιση και ενδυνάµωση των 
δικαιωµάτων των εργαζοµένων, ώστε αυτοί να συµβάλλουν στην ενίσχυση 
της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Οικονοµίας µας:  
ü Προτάσσουµε την απαρέγκλιτη εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, µε 
ουσιαστικότερους ελέγχους από το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας, και 
χρήση διαδραστικών πληροφοριακών συστηµάτων.  

ü Παράλληλα, διαµορφώνουµε το Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων, που θα 
επιβραβεύει µε χαµηλότερες εισφορές τις επιχειρήσεις που είναι 
ασφαλιστικά συνεπείς και σέβονται τους εργαζοµένους τους και την 
εργατική νοµοθεσία. 

	

Πηγές:  
 
§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας  κ. Κ. Μητσοτάκη στο 2ο «Φόρουµ 
για την Απασχόληση», που διοργάνωσαν  το Ινστιτούτο Δηµοκρατίας 
«Κωνσταντίνος Καραµανλής» και ο Τοµέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας της Νέας Δηµοκρατίας (08/06/16): http://bit.ly/2jdozap  

§ Συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας  κ. Κ. Μητσοτάκη στο 
πλαίσιο της 81ης  Δ.Ε.Θ. (18/09/16): http://bit.ly/2jcYQPq  

§ Συµφωνία Αλήθειας (Απρίλιος 2016): http://bit.ly/2iV0NVa  
§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην 82η Δ.Ε.Θ. 

(16/09/17): http://bit.ly/2xNtTx1  
§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο 1ο 
Προσυνέδριο του κόµµατος (08/10/17): http://bit.ly/2g2o47l  

§ Συµπεράσµατα του πρώτου προσυνεδρίου της Νέας Δηµοκρατίας «Για τους 
Εργαζόµενους και τους Ανέργους».  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 
Εθνική Συνδιάσκεψη της ΔΑΠ- ΝΔΦΚ (18/03/18): http://bit.ly/2G6yePC  

§ Οµιλία του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Σ.Ε.Β. (29/05/18): https://bit.ly/2LGea6A  
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20. Οδική Ασφάλεια και Συµπεριφορά 
 
Ο στρατηγικός µας στόχος 
 
Η µείωση θανάτων από οδικά ατυχήµατα κατά 50% µέσα σε µια δεκαετία µε την 
ανάπτυξη Παιδείας Οδικής Ασφάλειας και τη Συµµόρφωση της Οδηγικής 
Συµπεριφοράς. 
  
Η σηµερινή εικόνα της Ελλάδας  

v 12 στους 100 Έλληνες θα εµπλακούν σε σοβαρό τροχαίο ατύχηµα κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους.  

v Την τελευταία 5ετία είχαµε περισσότερους από 4000 νεκρούς από τροχαία.  
v Σε κάθε νεκρό αντιστοιχούν:  

§ 4 άτοµα µε µόνιµη αναπηρία. 
§ 8 σοβαροί τραυµατισµοί. 
§ 50 ελαφριοί τραυµατισµοί.  

v Έχουµε το θλιβερό ποσοστό 12.2 θανάτων ανά 100.000 κατοίκους, ενώ κάθε 
χρόνο 255 άτοµα ηλικίας από 0-24 ετών χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία.  

v Η Δηµόσια Υγεία πλήττεται ανεπανόρθωτα από το τεράστιο κόστος που 
προκύπτει, από: διαµελισµούς, αναπηρίες, τετραπληγίες, τραυµατισµούς, 
αιµορραγίες. 

v Ανάγκη για: υλικά, φάρµακα, χρόνιες αποκαταστάσεις, ψυχολογική υποστήριξη 
σε ανάπηρους και τις οικογένειες τους. 

v Χάνουµε πολύτιµο εργατικό δυναµικό: Επιβαρύνουµε το έντονο δηµογραφικό 
µας πρόβληµα και κατόπιν το ασφαλιστικό και φορολογικό µας σύστηµα. 

v Το ετήσιο κόστος των τροχαίων ξεπερνάει τα 3 δισ. ευρώ. 
 

Η επένδυση στην εκπαίδευση όσων κινούνται στους δρόµους θα είχε και πολύ υψηλό 
δηµοσιονοµικό όφελος για τη χώρα µας.  

Ο Σχεδιασµός και η Εφαρµογή ενός Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας είναι 
συνθήκη απαραίτητη για το σεβασµό της Ανθρώπινης Ζωής 

Πώς σχεδιάσαµε το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και Συµπεριφοράς  

v Αξιολογήσαµε την αποτελεσµατικότητα των προηγούµενων Στρατηγικών 
Σχεδίων στην Ελλάδα. 

v Μελετήσαµε τις επιτυχηµένες πρακτικές που εφαρµόζονται σε χώρες µε υψηλές 
αποδόσεις στην οδική ασφάλεια. 

v Διαµορφώσαµε ένα πρόγραµµα διεθνών προδιαγραφών στα µέτρα της χώρας µας. 

Ποιοι είναι υπεύθυνοι 

Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου, προγράµµατα και 
επιµέρους δράσεις προτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα θεσµών και φορέων: 

v Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: για την επιτήρηση κυκλοφορίας και 
ασφάλειας. 

v Υπουργείο Παιδείας: για την εκπαίδευση οδικής ασφάλειας και την 
εντατικοποίηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης οδικής συµπεριφοράς. 
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v Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών: για τη διασφάλιση, διαφύλαξη και 
εγκατάσταση των σχετικών υποδοµών αλλά και την ασφάλεια των οχηµάτων. 

v Υπουργείο Υγείας: για την άµεση βοήθεια στους παθόντες, την αναβάθµιση των 
συστηµάτων καταγραφής των θυµάτων και του κόστους θεραπείας. 

v Υπουργείο Εσωτερικών: για τη κινητοποίηση και συντονισµό δήµων και 
περιφερειών στην εφαρµογή του Σχεδίου. 

Επαναφορά της Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας (προεδρεύει ο 
Πρωθυπουργός) για: 

1. Τη χάραξη εθνικής στρατηγικής. 
2. Τον καθορισµό και παρακολούθηση των ενδιάµεσων στόχων. 
3. Τη διασφάλιση και κατανοµή των απαιτούµενων πόρων. 
4. Το συντονισµό και συνεχή έλεγχο των κεντρικών και περιφερειακών φορέων. 
5. Υλοποίηση των επιµέρους προγραµµάτων και δράσεων. 

Η Διυπουργική Επιτροπή θα υποστηρίζεται από την ισχυροποίηση της λειτουργίας: 

ü Της Ειδικής Γραµµατείας Οδικής Ασφάλειας.  
ü Της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής.  
ü Του Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας. 

Δράση «Προσέχω: Ο δρόµος για την ασφάλεια» 

Το στρατηγικό αυτό σχέδιο, που εντάσσεται στη Δράση «Προσέχω: Ο δρόµος για την 
ασφάλεια», περιλαµβάνει 6 προγράµµατα: Εκπαίδευση οδικής ασφάλειας, Επιτήρηση 
κυκλοφορίας, Ασφάλεια οδικών υποδοµών, Αναβάθµιση τεχνικού ελέγχου οχηµάτων, 
Προώθηση ευφυών συστηµάτων µεταφοράς, Άµεση βοήθεια στους παθόντες.  

1. Μεταρρυθµίσεις στο πλαίσιο εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας 
 

v Κατανόηση κανόνων οδικής ασφάλειας από τους νέους: κίνδυνοι, συνέπειες 
επικίνδυνης συµπεριφοράς. 
ü Εισαγωγή µαθήµατος Οδικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Συµπεριφοράς στα 
Σχολεία. Τουλάχιστον 20 ώρες το χρόνο. 

ü Μαθήµατα κυκλοφοριακής αγωγής στα παιδαγωγικά τµήµατα των 
Πανεπιστηµίων ώστε να είναι καταρτισµένοι αύριο οι δάσκαλοι. 

ü Ηµερίδες οδικής ασφάλειας υπό την αιγίδα των κατά τόπους Δήµων / 
Περιφέρειας και σε στρατόπεδα. 

v Ενηµέρωση για τη σωστή χρήση του παιδικού καθίσµατος. 
v Εκσυγχρονισµός διαδικασίας απόκτησης διπλώµατος οδήγησης, αδιάβλητες 
διαδικασίες. 

v Εκπαίδευση δασκάλων οδήγησης στις νέες τεχνολογίες, πιστοποίηση του 
εκπαιδευτή ανά πενταετία. 

v Δράσεις µέσω του Μηχανοκίνητου Αθλητισµού µε στόχο τη βελτίωση 
συµπεριφοράς των φιλάθλων οδηγών. 

 
2. Αναδιαµόρφωση επιτήρησης της κυκλοφορίας για την οδική ασφάλεια 

 
Η τροχαία παντού! 
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v Εντατικοποίηση των ελέγχων για σοβαρές παραβάσεις: Ερυθρός σηµατοδότης, 
χρήση κινητού, υπερβολική ταχύτητα, κατάσταση οχήµατος, παιδικό κάθισµα, 
ζώνη, κράνος, επήρεια ουσιών ή αλκοόλ. 

v Εκπαίδευση ΕΛ.ΑΣ. Παραδειγµατική ηγεσία χωρίς ίχνος κατάχρησης. 
Αστυνοµικοί µε: ζώνες στα περιπολικά, χωρίς τσιγάρο που τηρούν τους κανόνες 
οδικής συµπεριφοράς. 

v Παρακολούθηση από το διαδίκτυο παράνοµων ενεργειών όπως: Που έχουν στηθεί 
µπλόκα, πρόσκληση σε αυτοσχέδιους αγώνες σε δηµόσιους δρόµους, προβολή 
παραβάσεων όπως η υπέρµετρη ταχύτητα. 

v Αναπροσαρµογή ορίων ταχύτητας, αύξηση προστίµων για υπέρβαση εντός 
πόλεων.  

v Στους αυτοκινητοδρόµους τα όρια θα προσαρµοστούν στις σηµερινές 
δυνατότητες των αυτοκινήτων και θα προβλέπεται η µεταβολή τους ανάλογα µε 
τις καιρικές συνθήκες. 

v Ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου ταχύτητας. Αύξηση σε κάµερες - ραντάρ που 
θα υπολογίζουν τη µέση ταχύτητα του οχήµατος φωτογραφίζοντας το όχηµα κατά 
την είσοδό και έξοδό του από την εθνική οδό. 

v Υποχρεωτικό επαγγελµατικό δίπλωµα για τους διανοµείς φαγητού. 
v Υποχρεωτικά κράνος και φώτα στους ποδηλάτες. 
v Αυστηροποίηση διαδικασίας ανανέωσης διπλώµατος για τους ηλικιωµένους 
ανθρώπους. 

 
3. Πρόγραµµα για τη διαχείριση ασφάλειας των οδικών υποδοµών 

 
v Καταγραφή πανελλαδικά και κατ’ έτος των θέσεων υψηλής επικινδυνότητας. 
v Αποθάρρυνση των επικίνδυνων προσπερασµάτων. 
v Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός προδιαγραφών και οδηγιών σχεδιασµού δρόµων. 

(Δεν υπάρχουν σύγχρονες ελληνικές προδιαγραφές-οδηγίες για τον σχεδιασµό 
των δρόµων!) 

v Εξοικονόµηση ενέργειας µε φωτισµό που θα προέρχεται από συστήµατα 
εναλλακτικής ενέργειας led (µεγαλύτερη απόδοση και χαµηλότερο κόστος). 

 
4. Αναβάθµιση τεχνικού ελέγχου οχηµάτων 

 
v Σύνδεση ασφάλειας, ΚΤΕΟ και τελών κυκλοφορίας. (1 στα 4 αυτοκίνητα είναι 
ανασφάλιστο) 

v Σύστηµα ελέγχου των ΚΤΕΟ. 
v Δηµιουργία λογισµικού για τη στατιστική ανάλυση δεδοµένων. 
v Αυτοµατοποιηµένος ηλεκτρονικός έλεγχος οχηµάτων. 

 
5. Προώθηση ευφυών συστηµάτων µεταφοράς 

 
v Προώθηση (µέσω οδηγικής αγωγής, σχολικής αγωγής αλλά και φορολογικών 
κινήτρων) ευφυών συστηµάτων µεταφοράς (ITS) ώστε τόσο η οδήγηση όσο και η 
διαχείριση της κυκλοφορίας να γίνει καλύτερη και ασφαλέστερη για όλους. 

v Προώθηση τεχνολογιών, όπως: Τεχνολογίες συνδεδεµένων οχηµάτων, αποφυγής 
µετωπικής σύγκρουσης, αναγνώρισης σηµάτων οδικής κυκλοφορίας, υποστήριξης 
προσοχής του οδηγού, προειδοποίησης απότοµης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, 
ανίχνευσης κινούµενων εµποδίων. 

v Καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας ενηµερωτικές πινακίδες στο δρόµο. 
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v Ρύθµιση ώστε όλα τα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα να 
εξοπλίζονται µε σύστηµα ανοικτής ακρόασης. 

v Ρύθµιση ώστε το 112 να µπορεί να λαµβάνει ακριβείς συντεταγµένες σε 
περίπτωση κλήσης SOS – όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

 
6. Εντατικοποιούµε το πρόγραµµα Άµεσης βοήθειας στους παθόντες 

 
v Ένα στα δύο τροχαία καταλήγει θανατηφόρο λίγα λεπτά µετά το συµβάν και πριν 
την άφιξη βοήθειας 

v Εξοπλισµός ΕΚΑΒ και εντατική εκπαίδευση προσωπικού. 
v Εκπαίδευση προσωπικού Τροχαίας και Πυροσβεστικής στις πρώτες βοήθειες. 
Μαθήµατα πρώτων βοηθειών στις σχολές Αστυνοµίας και Πυροσβεστικής. 

v Γνώσεις πρώτων βοηθειών και για το προσωπικό των Αυτοκινητόδροµων. 
v Μαθήµατα πρώτων βοηθειών στα σχολεία αλλά και στους υποψήφιους οδηγούς. 

Απαραίτητη προϋπόθεση: Σύσταση φορέα κεντρικού συντονισµού υπηρεσιών 
αναγκαίων µετά από ένα τροχαίο. 

Δηµιουργία ενός νέου κεντρικού φορέα (εντός Υπουργείου Υποδοµών και 
Μεταφορών) ο οποίος θα συντονίζει και θα καταγράφει τη λειτουργία και συνεργασία 
όλων των επιµέρους φορέων που εµπλέκονται σε ένα οδικό ατύχηµα έχοντας πλήρη 
εικόνα για διαθεσιµότητα µέσων (Τροχαίας, ΕΚΑΒ, εφηµεριών στα Τοπικά 
Νοσοκοµεία). 

H βέλτιστη αξιοποίηση των µέσων θα αναπτυχθεί βάση δεδοµένων / εµπειριών από 
τα τροχαία, η οποία θα είναι προσβάσιµη σε όλους όσους εµπλέκονται θεσµικά. 

 

Πηγή: 

Παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της Νέας Δηµοκρατίας για την οδική 
ασφάλεια (12/04/17): http://bit.ly/2ydIo9n  
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21. Ενηµέρωση 
 
Πρόταση Νόµου της Νέας Δηµοκρατίας για τη Ρύθµιση του Ραδιοτηλεοπτικού 
Τοπίου 
 
Στόχος της πρότασης νόµου της Νέας Δηµοκρατίας ήταν η ρύθµιση του 
ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στη χώρα, η διασφάλιση της πολυφωνίας και της ποιοτικής 
και αντικειµενικής ενηµέρωσης των πολιτών, η οικοδόµηση ενός υγιούς 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η διαφάνεια, η αποτροπή σχέσεων “διαπλοκής” και 
ολιγοπωλιακών πρακτικών στα Μέσα Ενηµέρωσης και η διασφάλιση των χιλιάδων 
θέσεων εργασίας ή ακόµη και η δηµιουργία πολλών νέων.  
 
v Η πρόταση νόµου καταργεί πλήρως το «νόµο Παππά» (Κεφ. Α΄ του ν.4339/2015) 
και τους απαράδεκτους αριθµητικούς περιορισµούς των τηλεοπτικών αδειών (4 
άδειες) που αυτός εισήγαγε, και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του ψηφιακού 
φάσµατος, δηµιουργώντας προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης της τηλεοπτικής 
αγοράς και αναβάθµισης του τηλεοπτικού περιεχόµενου. 

v Επαναφέρουµε στο σύνολό τους τις αρµοδιότητες που ο συνταγµατικός 
νοµοθέτης έχει αναθέσει στο Ε.Σ.Ρ., το οποίο αδρανοποίησε η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για να χειραγωγήσει την ενηµέρωση, το οποίο και 
εξουσιοδοτούµε για να ορίσει τον αριθµό των εθνικών και περιφερειακών αδειών, 
κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης. 

v Αφαιρούµε τη λογική του πλειοδοτικού διαγωνισµού και εισάγουµε ξεκάθαρη 
αδειοδοτική διαδικασία µε αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια, έναντι ενός 
τιµήµατος, ενιαίου για όλους τους παρόχους υφιστάµενους και νέους, και ενός 
περιοδικού τέλους χρήσης του φάσµατος, που ορίζονται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο 
συνεκτιµά τις πραγµατικές συνθήκες  και ανάγκες της αγοράς και καταργούµε τη 
λογική καταβολής διαφορετικού τιµήµατος για το ίδιο αγαθό και για την ίδια 
διάρκεια χρήσης του. 

v Βάζουµε τέλος στην επικυριαρχία του Υπουργού Επικρατείας επί των 
ραδιοτηλεοπτικών Μέσων και εισάγουµε διαφανείς αδειοδοτικές διαδικασίες που 
διενεργούνται αποκλειστικά από το Ε.Σ.Ρ., συµβατές µε το εθνικό και ενωσιακό 
πλαίσιο, µε πολλαπλάσια οικονοµικά οφέλη για το ελληνικό Δηµόσιο, όχι µε 
λογικές πλειοδοτικού διαγωνισµού τύπου «καζίνο», αλλά µε λογικές 
δηµοκρατικής αξιοποίησης του δηµόσιου αγαθού της χρήσης του φάσµατος για 
την εκποµπή τηλεοπτικού σήµατος. 

 
 

Πηγή: 

§ Περίγραµµα της Πρότασης Νόµου της Νέας Δηµοκρατίας για τη Ρύθµιση του 
Ραδιοτηλεοπτικού Τοπίου (31/10/16): http://bit.ly/2eLV8O9    
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22. Εθελοντισµός - ΜΚΟ 

Ως Νέα Δηµοκρατία 

Θέλουµε να δώσουµε στους Έλληνες µια κυβέρνηση: 

v Η οποία δεν θα πατρονάρει την κοινωνία των πολιτών και τις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, µέσα από κρατικά ελεγχόµενες χρηµατοδοτήσεις.   

v Που θα φροντίσει να δώσει τα εργαλεία στην ίδια την κοινωνία των πολιτών για 
να «αυτοοργανωθεί».  

v Που θα δράσει µε έναν υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο για τις εκατοντάδες 
πρωτοβουλίες, που εκτυλίσσονται γύρω µας καθηµερινά, ώστε να υπάρξει η 
καλύτερη δυνατή στόχευση των ενεργειών και κατανοµή των πόρων.  

v Που θα βρει τρόπους συνέργειας µε την Εκκλησία, προκειµένου να 
µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα της παροχής αλληλεγγύης προς τους 
συµπολίτες µας.  

Είµαστε έτοιµοι να θέσουµε σε εφαρµογή µία δέσµη από µέτρα που θα 
κινητοποιήσουν την συνεργασία κοινωνίας πολιτών και κρατικών δοµών, εντός ενός 
σύγχρονου και αποτελεσµατικού θεσµικού πλαισίου.   

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε:  

v Την ίδρυση ενός Κεντρικού Φορέα Εθελοντισµού, κατά τις διεθνείς βέλτιστες 
πρακτικές, προκειµένου να ενισχύσουµε τη λειτουργία των εθελοντικών 
οργανώσεων και να µεγιστοποιήσουµε τις συνέργειες του κράτους µε αυτές.  

v Τη δηµιουργία ενός Ενιαίου Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων, όπου θα 
εγγράφονται όλες οι οργανώσεις, που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια. 

v Τη δηµιουργία  ενός ενιαίου θεσµικού πλαισίου για τον εθελοντισµό, το οποίο θα 
εξορθολογήσει την υπάρχουσα διάσπαρτη νοµοθεσία. Το πλαίσιο θα καθορίσει µε 
σαφήνεια τα κριτήρια για τη χρηµατοδότηση οργανώσεων, µε αυστηρές 
προϋποθέσεις διαφάνειας, οι οποίες ήδη υπάρχουν από ψηφισµένο νόµο από την 
προηγούµενη κυβέρνηση. 

v Τη δηµιουργία ενός νέου φορολογικού καθεστώτος για τις δωρεές, που θα 
υποστηρίζει ένα νέο κίνηµα φιλανθρωπίας και ενίσχυσης του εθελοντισµού.   

v Τη ρύθµιση του ζητήµατος της κατοχύρωσης των εθελοντών ως προς την 
εργασιακή και ασφαλιστική κάλυψή τους.  

v Την ένταξη του εθελοντικού έργου στο εκπαιδευτικό σύστηµα, εισάγοντας την 
λογική του καλού πολίτη, στοχευµένα πια, στα Προγράµµατα Σπουδών από πολύ 
µικρή ηλικία.  

 
Πηγή:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη σε εκδήλωση του 
Ινστιτούτου Δηµοκρατίας "Κωνσταντίνος Καραµανλής" για τον Εθελοντισµό 
(05/12/16): http://bit.ly/2j4fipR  
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23. Ανθρώπινα Δικαιώµατα 

Η Νέα Δηµοκρατία έχει αποδείξει έµπρακτα την ευαισθησία της στα θέµατα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων: 

v Ήταν εκείνη που πρώτη έφερε ρύθµιση για τη δυνατότητα διόρθωσης του 
καταχωρισµένου φύλου, ήδη από το 1976 (Ν.344 άρθρο 14, περί µεταβολής της 
αστικής κατάστασης). Ήταν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής πολύ µπροστά από την 
εποχή του και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

v Είναι η Παράταξη, που - µε διαρκείς νοµοθετικές παρεµβάσεις - έχει 
διαµορφώσει ένα πλαίσιο ίσης ελευθερίας για όλους τους ανθρώπους, 
ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισµού.  Ιδίως µε ένα σηµαντικό Νόµο που 
ψηφίσαµε το 2005, το Νόµο 3304/2005, για την «εφαρµογή της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή 
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού».  

 

Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου 

Το ζήτηµα της νοµικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου: 

v Αποτελεί µια αυτονόητη αναγκαιότητα σε ένα σύγχρονο Κράτους δικαίου. 
v Συνιστά αποτύπωση της αρχής που ενσωµατώνεται στην Οικουµενική Διακήρυξη 
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και 
ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώµατα». 

v Το έχει καταστήσει απαραίτητο και αυτονόητο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.  

v Το έχει καταστήσει και υποχρεωτικό η ίδια η πρόοδος των κοινωνιών και η 
αποδοχή την οποία οφείλουµε όλοι να δείχνουµε απέναντι στη διαφορετικότητα. 

v Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει κινήσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, εδώ 
και χρόνια. 
 

Μια ανοιχτή δηµοκρατική Πολιτεία οφείλει να νοµοθετεί και να φροντίζει για όλους. 
Και να προστατεύει, πάνω από όλα, αυτούς που αισθάνονται και είναι µειοψηφία.  

Στη Νέα Δηµοκρατία δεν µας απασχολεί αν αυτή η οµάδα είναι αριθµητικά µικρή. 
Μας είναι αδιάφορο αν είναι ένας ή ένα εκατοµµύριο. Κι αυτό, γιατί τα ατοµικά 
δικαιώµατα εκφράζουν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε φιλελεύθερης Παράταξης.  

v Η Πολιτεία οφείλει να δώσει σε αυτούς τους συµπολίτες µας τη δυνατότητα να 
διαχειριστούν τη ζωή τους όπως οι ίδιοι νοµίζουν καλύτερα. Και ταυτόχρονα να 
καταργήσει αναχρονιστικές διατάξεις, όπως παράδειγµα ότι η αλλαγή ταυτότητας 
φύλου προϋποθέτει  χειρουργική επέµβαση, κάτι που δεν µπορεί να γίνει 
αποδεκτό σε καµία σύγχρονη κοινωνία.  

v Ειλικρινά αναρωτιόµαστε τί θα κερδίσουν όσοι απορρίπτουν δογµατικά κάθε 
συζήτηση γύρω από αυτό το θέµα: 
§ Θα πάψουν να υπάρχουν διεµφυλικά άτοµα;  
§ Θα πάψουν να υπάρχουν οικογένειες που αντιµετωπίζουν τέτοια ζητήµατα;  
§ Θα πάψουν να υπάρχουν παιδιά που υφίστανται µπούλινγκ στα σχολεία;  
§ Θα πάψουν να υπάρχουν άνθρωποι που θα αισθάνονται φυλακισµένοι µέσα 
στο ίδιο τους το σώµα;  
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v Όσοι αρνούνται έστω και να συζητήσουν ένα τέτοιο θέµα απλά υπεκφεύγουν.  
v Πιστεύουµε συνεπώς ότι αν η Κυβέρνηση εξηγούσε µε ψυχραιµία το όλο θέµα - 
τί οφείλει να κάνει η Πολιτεία, τί πρέπει να αλλάξει και ποιους αφορά - η 
πλειοψηφία των Ελλήνων, όχι απλά θα συναινούσε, αλλά θα στήριζε 
ανεπιφύλακτα µια τέτοια θεσµική αλλαγή.  
 

Η κυβέρνηση  

v Νοµοθέτησε µε προχειρότητα, αδιαφορώντας για τις απόψεις της επιστηµονικής 
κοινότητας, ιδίως των νοµικών που εισηγήθηκαν ένα λειτουργικότερο 
πλαίσιο.Εισηγήθηκε ψευδώς, κατά δήλωση του κ. Κοντονή, ένα νοµοσχέδιο 
«ακόµα πιο προωθηµένο» από αυτά των υπολοίπων Κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

v Ψάχνει απεγνωσµένα ένα παρελκυστικό άλλοθι για την πολιτική της άγριας 
λιτότητας που έχει, χωρίς λόγο, επιβάλει στους πολίτες, εδώ και δυόµιση χρόνια.  
 

Τα πραγµατικά δεδοµένα 

v Η ταυτότητα φύλου αποτελεί διεθνώς και µε αναµφισβήτητο τρόπο ένα ζήτηµα 
αυτοπροσδιορισµού. Και περιλαµβάνει την προσωπική αίσθηση που έχουν τα 
διεµφυλικά άτοµα για το ίδιο τους το σώµα.  

v Δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε πως η διεθνής επιστηµονική κοινότητα 
αναγνωρίζει τη λεγόµενη δυσφορία φύλου.  

v Η νοµική διόρθωση του καταχωρηµένου φύλου είναι ένα µόνο στάδιο σε µια 
µακρά και επίπονη διαδικασία που, σε όλα τα στάδιά της απαιτεί ουσιαστική 
ψυχολογική υποστήριξη. 
 

Η Νέα Δηµοκρατία 

Για τη Νέα Δηµοκρατία, η διαδικασία για τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου:  

v Δεν είναι - και δεν πρέπει να είναι - µια στιγµιαία πράξη, ούτε µια σύµβαση που 
µπορεί να συνταχθεί µε µια απλή δήλωση.  

v Πρέπει να σέβεται την επιλογή του προσώπου και να εγγυάται συνθήκες 
απόλυτης εχεµύθειας.  

v Πρέπει ταυτόχρονα να εγγυάται τον ενσυνείδητο χαρακτήρα της βούλησης του 
ενδιαφεροµένου, να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη και να λαµβάνει υπόψη 
τυχόν επιπτώσεις σε τρίτα πρόσωπα που συνδέονται άµεσα µε τον αιτούντα. 

v Πρώτα από όλα, για να κινηθεί η διαδικασία αλλαγής ταυτότητας φύλου, ο 
ενδιαφερόµενος θα πρέπει να είναι ενήλικος.  

v Ούτε είναι δυνατόν να επιτρέπεται η διαρκής και απεριόριστη δυνατότητα 
δήλωσης αλλαγής φύλου. 

v Δεν είναι δυνατόν να λαµβάνεται η απόφαση αυτή από τον ενδιαφερόµενο χωρίς 
να έχει διασφαλιστεί κάποιου είδους εξειδικευµένη ιατρική γνωµάτευση.  
 

Η Νέα Δηµοκρατία, ως φιλελεύθερη πολιτική δύναµη: 

v Αναγνωρίζει την ανάγκη καθιέρωσης διαδικασίας για τη διόρθωση του 
καταχωρισµένου φύλου από εκείνους που το επιθυµούν.  

v Αναγνωρίζει ότι υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισµού του πλαισίου και προστασίας 
των ατοµικών δικαιωµάτων. 
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v Όταν γίνει Κυβέρνηση, θα ψηφίσει τη δική της πρόταση Νόµου για τον τρόπο 
που αντιλαµβάνεται τον χειρισµό αυτής της υπόθεσης. Μια πρόταση που: 
§ Σέβεται την επιλογή του προσώπου.  
§ Εγγυάται συνθήκες εχεµύθειας.  
§ Συµβαδίζει µε τη διεθνή πραγµατικότητα. 
§ Διασφαλίζει τον ενσυνείδητο χαρακτήρα της βούλησης του ενδιαφεροµένου 
και τη σταθερή πρόθεσή του.  

§ Λαµβάνει υπόψη τυχόν επιπτώσεις σε τρίτα πρόσωπα που συνδέονται άµεσα 
µε τον αιτούντα.  

§ Μεριµνά για τις απαιτούµενες κρατικές παρεµβάσεις και ενηµερώσεις.  
 

 Η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση, 
περιλαµβάνει: 

Ø Την δυνατότητα αλλαγής ταυτότητας φύλου µόνο µια φορά και µόνο από 
ενήλικα και µη έγγαµα άτοµα και κατόπιν βεβαίωσης του υπεύθυνου του 
Ειδικού Ιατρείου του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου, από την οποία να προκύπτει 
ότι η δήλωση του προσώπου που αιτείται τη διόρθωση είναι ενσυνείδητη.  

Ø Η διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου γίνεται µε δικαστική απόφαση, η 
οποία εκδίδεται µετά από δύο (2) αυτοπρόσωπες δηλώσεις του αιτούντος 
ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου, σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δηµοσιότητα, 
οι οποίες απέχουν µεταξύ τους τέσσερις (4) µήνες. 

Ø Τη δηµιουργία ειδικών δοµών, στελεχωµένων µε εξειδικευµένο προσωπικό, 
για την υποστήριξη των ενδιαφεροµένων.  

 

Πηγές:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη  στη 
συζήτηση του νοµοσχέδιου για τη νοµική αναγνώριση αλλαγής φύλου (10/10/17): 
http://bit.ly/2ya0Y3i  

§ Πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας για την αλλαγή ταυτότητας φύλου (09/10/17): 
http://bit.ly/2y7WHjl  
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24. «Δεύτερη Ευκαιρία» για Υπερχρεωµένα Νοικοκυριά και 
Επιχειρήσεις 

	
 Με την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας: 

v Επιταχύνεται η διαδικασία διευθέτησης καθυστερούµενων οφειλών. 
v Παρέχεται η δυνατότητα ουσιαστικής ελάφρυνσης χρεών για νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση. 

v Αντιµετωπίζονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που λειτουργούν σε βάρος όσων 
συναλλάσσονται µε συνέπεια. 

v Τονώνεται η ρευστότητα στην αγορά και διοχετεύεται κατά προτεραιότητα σε 
όσους παραµένουν συνεπείς κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Για τα νοικοκυριά η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας περιλαµβάνει: 

v Διαχωρισµό όλων των υποθέσεων σε 3 βασικές κατηγορίες: 
1. Οφειλέτες χωρίς περιουσιακά στοιχεία. 
2. Οφειλέτες µε µοναδικό περιουσιακό στοιχείο την κύρια κατοικία τους. 
3. Οφειλέτες µε επιπλέον περιουσιακά στοιχεία πέραν της κύριας κατοικίας τους 
και εκδίκαση κατά προτεραιότητα των υποθέσεων της τρίτης κατηγορίας, 
όπου ενδεχοµένως βρίσκονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. 

v Ενίσχυση των Ειρηνοδικείων των µεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης) µε Ειρηνοδίκες από γειτονικές περιοχές. 

v Ανάθεση κατά αποκλειστικότητα της εκδίκασης των παλαιών υποθέσεων του Ν. 
3869/10 σε αυξηµένο αριθµό ειρηνοδικών αστικών κέντρων. 

Για τις επιχειρήσεις η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας περιλαµβάνει: 

v Απλοποιηµένη εξωδικαστική επίλυση για επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι  2.500.000 
ευρώ.  

v Ταχεία δικαστική επίλυση για όλες τις επιχειρήσεις. Αρκεί απλά η αναβίωση του 
κεφ. 3 του Νόµου 4307/2014 (Δένδια).  

v Αναµόρφωση της πτωχευτικής διαδικασίας έτσι ώστε οι προτεινόµενες 
αναδιαρθρώσεις των επιχειρηµατικών δανείων να λειτουργήσουν υπέρ της 
επιχείρησης και των εργαζοµένων, αλλά όχι υπέρ των µετόχων που έχουν ευθύνες 
για κακοδιοίκηση. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις.  

v Επίσης, η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας από τη µία διευκολύνει επιχειρήσεις 
που λειτουργούν, να διαχειριστούν τις οφειλές τους και να αναπτυχθούν και από 
την άλλη, για όσους δεν τα κατάφεραν, δίνει µια δεύτερη ευκαιρία να 
επιστρέψουν στην οικονοµική δραστηριότητα, ακολουθώντας τις καλύτερες 
ευρωπαϊκές πρακτικές και χωρίς δηµοσιονοµική επιβάρυνση. 

v Τέλος η  πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας αναφέρει πως οι τράπεζες πρέπει να 
υποχρεωθούν ώστε να κινηθούν γρήγορα και αποφασιστικά στην αντιµετώπιση 
των κόκκινων δανείων. Στελέχη και οργανισµοί θα κρίνονται µε βάση την 
αποτελεσµατική διευθέτηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων.  

 
Πηγή:  

§ Πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας για τη ρύθµιση του ιδιωτικού χρέους απέναντι 
σε τράπεζες, εφορία και Ασφαλιστικά Ταµεία (25/10/16): http://bit.ly/2eqvFJM  
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25. Αναδοχή και Υιοθεσία Παιδιών 

Η σηµερινή πραγµατικότητα  

v Έχουµε 4 φορές µικρότερο ποσοστό υιοθεσιών, από ότι ο µέσος όρος της 
υπόλοιπης Ευρώπης και 10 φορές µικρότερο ποσοστό από ότι στις ΗΠΑ. 

v Παράλληλα, παρατηρείται µακροχρόνια αναµονή για υιοθεσίες που φτάνει ακόµα 
και στα 7 έτη. 

v Σε διάφορα νοσοκοµεία της χώρας “στοιβάζονται”, εγκαταλελειµµένα, 
πολυάριθµα βρέφη, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται από τη δράση κυκλωµάτων 
παράνοµης εµπορίας βρεφών.  
 

Τι προτείνουµε ως Νέα Δηµοκρατία  
 
v 1η πρόταση: Σύσταση ενός πανελλαδικού συντονιστικού οργάνου, το οποίο θα 
είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση των εγκαταλελειµµένων παιδιών σε όλη 
την Ελλάδα, των διαδικασιών αναδοχής και υιοθεσίας, καθώς και το συντονισµό 
των απαραίτητων δράσεων. 

v 2η πρόταση: Λειτουργία ηλεκτρονικών Εθνικών Μητρώων, Εθνικού Μητρώου 
Ανηλίκων προς αναδοχή και υιοθεσία (συµπεριλαµβανοµένων των 
εγκαταλελειµµένων ανηλίκων), Εθνικού Μητρώου Εγκεκριµένων Υποψηφίων 
Αναδόχων και Εγκεκριµένων Υποψήφιων Θετών Γονέων, Εθνικού Μητρώου 
Αναδοχών και Υιοθεσιών. 

v 3η πρόταση: Αύξηση του αριθµού των εισαγγελέων Ανηλίκων.  
v 4η πρόταση: Ενίσχυση των υπαρχουσών δοµών φιλοξενίας παιδιών και των 
κοινωνικών υπηρεσιών.  

v 5η πρόταση: Σύµπραξη του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα για τη δηµιουργία 
ευνοϊκών συνθηκών. Οι συµπράξεις θα µπορούσαν να αποδειχτούν επωφελείς, όχι 
µόνο σε επίπεδο χρηµατοδοτικών εργαλείων, αλλά και τεχνογνωσίας. 

v 6η πρόταση: Άµεση εφαρµογή του σχετικού θεσµικού πλαισίου για την αναδοχή 
(Π.Δ. 86/2009), το οποίο υφίσταται, αλλά δεν εφαρµόζεται σε µεγάλο βαθµό. 

v 7η πρόταση: Η επιτάχυνση της διαδικασίας της υιοθεσίας. Θεσµοθέτηση ενός 
συνολικού χρονικού πλαισίου µέσα στο οποίο να ολοκληρώνεται η διαδικασία 
της υιοθεσίας. 

v 8η πρόταση: Θεσµοθέτηση αυστηρότερων ρυθµίσεων για τις ιδιωτικές υιοθεσίες, 
ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα παράνοµου εµπορίου βρεφών και παράνοµων 
υιοθεσιών.  

 
Πηγή:  

§ Οι προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας για τη βελτίωση του καθεστώτος των 
εγκαταλελειµµένων παιδιών, της αναδοχής και της υιοθεσίας στην Ελλάδα 
(18/07/16):  http://bit.ly/2jMuNPB  
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26. Δωρεά Ανθρώπινων Ιστών – Οργάνων και 
Μεταµοσχεύσεων 

Η σηµερινή πραγµατικότητα 

Στην Ελλάδα έχουµε, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, 2,7 δότες ανά 1.000.000  
πληθυσµού, όταν ο µέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 20 δότες ανά 1.000.000 πληθυσµού.  
Αυτό σηµαίνει αυτό στην πράξη ότι ένας νεφροπαθής στην Ισπανία µπορεί να 
προσδοκά σε µια µεταµόσχευση εντός 6 µηνών, ενώ στην Ελλάδα µπορεί να 
χρειαστεί να περιµένει σχεδόν µια δεκαετία.  

Οι βασικές αιτίες του προβλήµατος είναι:  

v Έλλειψη υποδοµών και προσωπικού. 
v Έλλειψη Συντονιστών Μεταµοσχεύσεων. 
v Αδυναµία - απροθυµία του θεράποντος γιατρού να διαπιστώσει τον 
εγκεφαλικό θάνατο ασθενούς. 

v Χαµηλή χρηµατοδότηση και υποστελέχωση του Ε.Ο.Μ. 

Οι σηµαντικότερες συνέπειες είναι: 

v Η επιβάρυνση της υγείας των ασθενών. 
v Το 70% των πόρων για την Υγεία να κατευθύνεται για την αντιµετώπιση 
χρόνιων νοσηµάτων.   

v Η διαρροή ασθενών στο εξωτερικό, που κοστίζει περί τα 10.000.000 ευρώ 
ετησίως. 

Οι 5 προτάσεις  της Νέας Δηµοκρατίας 
 
1. Κινητές µονάδες Ε.Ο.Μ. διαπίστωσης εγκεφαλικού θανάτου. Η αδυναµία - 
απροθυµία διαπίστωσης του εγκεφαλικού θανάτου όταν υφίσταται καρδιακή 
λειτουργία, επιλύεται µε τη δηµιουργία κινητών µονάδων διαπίστωσης 
εγκεφαλικού θανάτου, που θα συνεπικουρούν - αντικαθιστούν τους θεράποντες 
ιατρούς των ΜΕΘ.  

2. Ενεργοποίηση εκ νέου και ενίσχυση του θεσµού των Συντονιστών 
Μεταµοσχεύσεων.   

3. Παροχή κινήτρων στις Μ.Ε.Θ. για τον εντοπισµό δοτών.  
4. Παρακολούθηση και έλεγχος επιδόσεων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Η 
ενδελεχής εποπτεία των Μ.Ε.Θ., αλλά και των Μονάδων Μεταµόσχευσης θα 
στοχεύει πρωτίστως στον εντοπισµό και την κάλυψη τυχόν ελλείψεων σε 
υποδοµές, εξοπλισµό, προσωπικό, στον έλεγχο της προσήλωσης της κάθε 
Μονάδας στη διάσωση των µοσχευµάτων, στην αποτελεσµατικότητα των 
εφαρµοζόµενων πολιτικών. 

5. Επανεκκίνηση του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων.  
 

Πηγή:  

§ 5 προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας για την βελτίωση του καθεστώτος δωρεάς 
ανθρωπίνων ιστών – οργάνων και µεταµοσχεύσεων στην Ελλάδα (01/11/16): 
http://bit.ly/2fdCz2g  
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27. Το Αίτηµα για Εκλογές 
 
Ποτέ δεν κρύψαµε πως θεωρούµε αρνητική εξέλιξη κάθε µέρα που περνά µε 
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και πάντα τονίζαµε ότι ο κύκλος των ψεµάτων, των 
λαθών, της ανεπάρκειας, της παραπλανητικής δηµαγωγίας πρέπει να κλείσει το 
γρηγορότερο για την χώρα µας.  
 
Η Κυβέρνηση δέσµευσε τη χώρα σε ένα πακέτο µέτρων ύψους 5,1 δισ. ευρώ για τα 
έτη µετά τη λήξη του τρίτου Προγράµµατος. Την ίδια στιγµή αυξάνει τις δαπάνες του 
Κράτους για αµοιβές προσωπικού κατά σχεδόν 1 δις ευρώ µέχρι το 2021. Στην 
Ελλάδα σήµερα οι φτωχοί πολλαπλασιάζονται και γίνονται φτωχότεροι. Η γενιά των 
360 ευρώ στοιχειώνει, δυστυχώς, το µέλλον της πατρίδας µας. 

Πιστεύουµε ότι θα είχαµε αποφύγει τα χειρότερα, και στο Σκοπιανό εάν η πολιτική 
αλλαγή είχε συντελεστεί νωρίτερα. Οι εκλογές λοιπόν δεν είναι πρόβληµα. Είναι 
µέρος της λύσης στο πρόβληµα της χώρας. Η χώρα έχει ανάγκη από µια κυβέρνηση 
ικανή να υλοποιήσει αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική και η βούληση του 
ελληνικού λαού. Την επιστροφή στην κανονικότητα.  

Το κόστος των εκλογών - διότι κάθε εκλογική διαδικασία έχει και ένα κόστος - είναι 
πολύ µικρό µπροστά στην τεράστια ζηµιά, την οποία κάνει η παραµονή του κ. Τσίπρα 
στην εξουσία.  
 
Οι επόµενες εκλογές δεν είναι µια µάχη για πολιτική κυριαρχία. Είναι µια µάχη για 
την ψυχή του Έθνους. Ο αγώνας για να φύγουν οι κύριοι Τσίπρας και Καµµένος και 
οι συνεργοί τους από την εξουσία θα είναι συνεχής, διότι η Ελλάδα αξίζει καλύτερα. 
Και οι Έλληνες αξίζουν καλύτερα. 
	

Πηγές:  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στην 82η Δ.Ε.Θ. 
(16/09/17): http://bit.ly/2xNtTx1  

§ Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 82ης Δ.Ε.Θ. (17/09/17): http://bit.ly/2w4pDEF  

§ Oµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο 11ο 
Συνέδριο του Κόµµατος (17/12/17): http://bit.ly/2BDzy7M  

§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στους 
Τοµεάρχες (27/04/18): https://bit.ly/2kfKroh  

§ Συνέντευξη του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στον 
τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ (26/06/18): https://bit.ly/2K7h9HS  
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28. Μπορούµε 
	
v Όλες οι άλλες χώρες της κρίσης τα έχουν ήδη καταφέρει. Τρέχουν µε ρυθµούς 
ανάπτυξης από 3% και 4% όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος, µέχρι 6-
7% όπως η Ιρλανδία και η Ρουµανία. Τι έχουν αυτοί που δεν µπορούµε εµείς;  
§ Τι έχει η άλλοτε φτωχή Εσθονία που σήµερα είναι πρωτοπόρος παγκόσµια 
στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση;  

§ Τι έχει η Ιρλανδία στην οποία εγκαθίστανται τεράστιες διεθνείς επιχειρήσεις 
όπως η Google, η Facebook και η Apple;  

§ Τι έχει η Πορτογαλία και εξάγει 30% περισσότερο από µας;  
§ Τι έχει η Ρουµανία που έχει γίνει κέντρο υπηρεσιών πληροφορικής σε 
ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη;  

Η απάντηση είναι απλή. Τίποτε που να µην µπορούµε κι εµείς να κάνουµε, αν 
σοβαρά αποφασίσουµε να το προσπαθήσουµε. 

 
v Ξέρουµε ότι στο µυαλό πολλών συµπολιτών υπάρχει ριζωµένη η έµφυτη 
καχυποψία. Η βαθιά πεποίθηση ότι τίποτε δεν µπορεί να αλλάξει, ότι το έχει 
η  µοίρα µας να είµαστε καταδικασµένοι σε µια πορεία που δεν µας αξίζει.  
§ Πιστεύουµε στη δύναµη των ανθρώπων να παίρνουν τις τύχες τους στα χέρια 
τους.  

§ Πιστεύουµε στη δύναµη των λαών να διαµορφώνουν οι ίδιοι το µέλλον τους.  
§ Για µας δεν υπάρχει γαλάζια, πράσινη, κόκκινη Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το 
κοινό µας σπίτι. Εκεί που ενώνεται το µπλε του ουρανού και της θάλασσας 
ατενίζουµε όλοι µαζί τον κοινό µας ορίζοντα. Η πατρίδα µας δεν είναι µια 
αφηρηµένη έννοια. Η Ελλάδα είµαστε όλοι εµείς. Δέκα εκατοµµύρια Έλληνες 
εδώ και άλλοι τόσοι σε κάθε γωνιά του κόσµου.  

§ Το να σηκωθεί όρθια η πατρίδα µας είναι µια υπόθεση που µας αφορά όλους. 
Και θέλει από όλους µας να κάνουµε την υπέρβαση.  

 
v Απευθυνόµαστε σήµερα όχι µόνο προς τους πολίτες που ψήφισαν την παράταξή 

µας αλλά σε όλους. Και ανάµεσα τους στον απογοητευµένο κόσµο της 
κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Θέλουµε να τους στείλουµε ένα απλό και 
καθαρό µήνυµα. Υπάρχουν ιστορικές συγκυρίες κατά τις οποίες οι διαφορετικές 
ιδεολογικές προσεγγίσεις αίρονται ενώπιον ενός µεγαλύτερου και 
σηµαντικότερου διακυβεύµατος.   

 
v Ξέρουµε ότι πολλοί συµπολίτες µας έχουν πικραθεί από την πολιτική και 
αποστρέφονται τη συµµετοχή στα κοινά. Όµως η αποχή δεν είναι λύση. Είναι ο 
µόνος τρόπος να µην αλλάξουν τα πράγµατα. Αντίθετα, η συµµετοχή είναι 
δύναµη. Δίνει οξυγόνο στη δηµοκρατία µας. Η ιστορία γράφεται από αυτούς που 
συµµετέχουν και όχι από αυτούς που απέχουν. 

 
v Η Νέα Δηµοκρατία θα είναι µια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Με κυβερνήτες 
τους πιο άξιους των Ελλήνων. Έτσι µόνο θα πάµε µπροστά. Μπορούµε.   

 
Πηγή:  
 
§ Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 83η 
Δ.Ε.Θ. (15/09/18): https://bit.ly/2xhzmKk  


