Για μια
καλύτερη
ζωή

Αγαπητοί Σύνεδροι,
Η Πατρίδα μας βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της. Οι πολίτες,
κουρασμένοι από μια χαμένη δεκαετία, στέκονται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι.
Καλούνται να αποφασίσουν ποιο δρόμο θα ακολουθήσει η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία.
Ο ένας δρόμος είναι των εύκολων και ανέξοδων υποσχέσεων, του λαϊκισμού και του
κρατισμού, της ανάπτυξης με δανεικά, που χρεωκόπησε και τελικά οδήγησε σε επώδυνα
μέτρα για όλους. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα και
οι μεγαλύτεροι είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται. Η μεγάλη πλειονότητα των
Ελλήνων βρέθηκε ξαφνικά να αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες, ακόμη και με τρέχουσες
υποχρεώσεις της καθημερινότητας.
Παρά την εμπειρία των πρώτων ετών της κρίσης, το 2015 επικράτησαν δυνάμεις που
υποστήριζαν ακριβώς το ίδιο μοντέλο που μας οδήγησε στην κρίση. Τα αποτελέσματα
είναι ακόμη ορατά σε όλους: στασιμότητα στην οικονομία, ακύρωση των
μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στη δημόσια διοίκηση και την Παιδεία, απαράδεκτες
παρεμβάσεις στο Κράτος Δικαίου, ανασφάλεια, βία και ανομία στους δημόσιους χώρους
και τις γειτονιές, επιζήμιες υποχωρήσεις ακόμη και σε εθνικά θέματα. Και όλα αυτά είναι
μερικά μόνο από τα στοιχεία που αποτυπώνουν τη σημερινή οπισθοδρόμηση και
παρακμή στην οποία καταδίκασαν την χώρα οι άλλοτε υποτιθέμενοι φορείς της ελπίδας.
Ο άλλος δρόμος είναι αυτός της αλήθειας, της ευθύνης και του ρεαλισμού. Ο δρόμος που
θα απελευθερώσει την Ελλάδα από τα δεσμά του κρατισμού και του λαϊκισμού. Που θα
αντιστρέψει τις πολιτικές που την κατέστησαν ουραγό των αναπτυγμένων κρατών στην
Ευρώπη και τον ΟΟΣΑ. Είναι ο δρόμος ο οποίος, απέναντι σε ιδεοληψίες που έχουν
δοκιμαστεί και αποτύχει παντού, προτάσσει τις αρχές της Ανάπτυξης, της Αξιοκρατίας, της
Αξιοπρέπειας, της Αξιοπιστίας. Που δεν ικανοποιείται με μία Ελλάδα χαμηλών
προσδοκιών και κλειστών οριζόντων. Αλλά θέλει μια Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη και
στον κόσμο και παράδειγμα για όλους τους λαούς της γειτονιάς μας.
Είναι ο δρόμος για να μπει η Πατρίδα μας στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με την
προσδοκία μιας καλύτερης ζωής και ενός καλύτερου αύριο. Για όλους, και ιδιαίτερα για τα
παιδιά μας.
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Το 12ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επικεντρώνεται κυρίως σε αυτό. Στη
συνειδητοποίηση ότι όχι μόνο αξίζουμε καλύτερα, αλλά και ότι μπορούμε καλύτερα.
Μπορούμε, όλοι μαζί, να κάνουμε πράξη ένα τολμηρό σχέδιο που θα βελτιώνει τη ζωή
όλων των Ελλήνων. Ένα Σχέδιο που χτίζει σε όλα όσα έχουμε δεσμευθεί τα τελευταία τρία
χρόνια. Ένα ρεαλιστικό, εθνικό Σχέδιο, ενόψει των 200 ετών από την επανάσταση για την
ανεξαρτησία μας. Ένα Σχέδιο που οικοδομείται γύρω από 10 πεδία για να γίνει η Ελλάδα
του 2021 η Ελλάδα που ονειρευόμαστε.
Το σχέδιό μας:
- Επιτρέπει σε κάθε έναν από εμάς να βλέπει το σπίτι του ως χώρο ασφάλειας και
θαλπωρής, και όχι σαν πηγή εξόδων και επιβαρύνσεων. Ως αληθινό περιουσιακό στοιχείο
και όχι σαν βάρος.
- Δημιουργεί νέες δουλειές, καλά αμειβόμενες και σε καλές συνθήκες εργασίας, μέσα από
την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την ώθηση στην επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική
πρωτοβουλία.
- Μειώνει τους φόρους και τις εισφορές, αυξάνοντας έτσι το πραγματικά διαθέσιμο
εισόδημα όλων των Ελλήνων, και κυρίως εκείνων που δοκιμάστηκαν περισσότερο από
την κρίση.
- Εγγυάται την ασφάλεια κάθε πολίτη και προστατεύει το δικαίωμά του να κινείται και να
εργάζεται, ο ίδιος και η οικογένειά του, χωρίς φόβο.
- Εξασφαλίζει στους νέους πρόσβαση σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα σύγχρονο, ανοικτό και
ποιοτικό, μοχλό της κοινωνικής προόδου και της οικονομικής ανάπτυξης.
- Διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των πολιτών σε υψηλού επιπέδου δημόσιες υπηρεσίες
υγείας.
- Καθιστά επιτέλους την πολιτεία σύμμαχο των πολιτών, καθώς το κράτος θα έχει στόχο να
βελτιώνει την καθημερινότητά τους, να υποστηρίζει τις δραστηριότητες τους και να
λογοδοτεί σε αυτούς, αντί να λειτουργεί ως τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη και την
κοινωνική ευημερία.
- Διασφαλίζει την κοινωνική αλληλεγγύη, δημιουργώντας ευκαιρίες για όλους, ώστε κανείς
να μην υποχρεώνεται να ζει σε συνθήκες φτώχειας, ανασφάλειας και φόβου για το μέλλον.
- Προστατεύει πραγματικά το περιβάλλον, όχι μόνον για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, αλλά και ως αυτονόητη προυπόθεση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους
μας.
- Προωθεί την ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογενειακής και προσωπικής ζωής. Ώστε
ο καθένας να μένει ικανοποιημένος από την καθημερινότητά του, να γίνεται περισσότερο
παραγωγικός, και να βελτιώνει το επίπεδο ζωής του και την οικογενειακή ευημερία του.
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Αγαπητοί Σύνεδροι,
Οι συμπολίτες μας στρέφονται σε εμάς, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στην επόμενη
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ζητούν εύκολες υποσχέσεις και ευχολόγια. Ζητούν
λύσεις εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές για τα προβλήματά τους. Θέλουν να βγει οριστικά η
Ελλάδα από την κρίση και να προχωρήσει, επιτέλους, μπροστά. Μέσα από την
απελευθέρωση όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, την αποτελεσματική
προστασία όσων έχουν ανάγκη, τη βελτίωση της ζωής όλων μας. Με τους θεσμούς
εγγυητές, και το κράτος αρωγό. Μόνον έτσι θα πάει ο καθένας μας ξεχωριστά και η
κοινωνία συλλογικά στην επόμενη μέρα που όλοι ονειρευόμαστε.
Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή καλύτερη για κάθε
Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές.
Αξίζουμε καλύτερα και όλοι μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά.
Αυτό είναι και το μήνυμά μας με δύο λέξεις:
Eλλάδα, μπορούμε!
Κυριάκος Μητσοτάκης
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Για μια
καλύτερη ζωή
Ένα σχέδιο για την αναγέννηση της χώρας δεν
μπορεί να περιορίζεται στη διαχείριση των
δημοσιονομικών μεγεθών. Αντί να πανηγυρίζουμε
για αχρείαστα υπερπλεονάσματα, εμείς βλέπουμε
τον άνθρωπο.
Θέλουμε τους Έλληνες ελεύθερους από τις έγνοιες
της καθημερινότητας, για να μπορούν να
αφιερωθούν στις επιδιώξεις τους, προσωπικές και
επαγγελματικές, σε αυτά που επιλέγουν να κάνουν όχι που τους επιβάλλονται από το μακρύ χέρι του
κράτους.
Μόνον έτσι θα πάει ο καθένας μας ξεχωριστά και
η κοινωνία συλλογικά μπροστά.
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Το σπίτι μου

Η υγεία μου

26-29

06-09

Το Δημόσιο
που χρειάζομαι

Η δουλειά μου

30-33

10-13

Αλληλεγγύη στους
πιο αδύναμους

Το εισόδημά μου

34-37

14-17
Αισθάνομαι
ασφαλής

Το περιβάλλον μας

38-41

18-21

Χρόνος για
μένα και την
οικογενειά μου

Το σχολείο των
παιδιών μου

42-45

22-25
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35ο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης

Το σπίτι μας, χώρος
θαλπωρής και όχι πηγή
οικονομικής ανασφάλειας

Πριν από μερικά χρόνια το να
αποκτήσεις δικό σου σπίτι ήταν στόχος
ζωής. Και πολλές οικογένειες τα είχαν
καταφέρει, καθώς η χώρα μας έχει ένα
από τα υψηλότερα ποσοστά
ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη. Σήμερα,
για πολλούς συμπολίτες μας, το να
έχεις δικό σου σπίτι είναι μπελάς.
Οι οικογένειες νιώθουν πως δεν
μπορούν να τα βγάλουν πέρα καθώς τα
βάρη αυξάνονται διαρκώς.
Μπορούμε να μετατρέψουμε τη
σημερινή κρίση της
υπερφορολόγησης, της απαξίωσης και
της αβεβαιότητας, σε ευκαιρία για
ανάπτυξη και επενδύσεις που θα
αναβαθμίσουν τις περιουσίες των
Ελλήνων.
06

Τα βάρη του νοικοκυριού για τη στέγαση
αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο του
εισοδήματός μας.

Το σπίτι μου

Πού βρισκόμαστε σήμερα

(από τα υψηλότερα ποσοστά στον ΟΟΣΑ).
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130.000
νοικοκυριά

Βρίσκονται σε καθεστώς ανασφάλειας
περιμένοντας την εκδίκαση της υπόθεσής
τους βάσει του νόμου Κατσέλη.

Ηλικίας άνω των

50 ετών

ένα στα δύο σπίτια στην Ελλάδα.

23 δικαιολογητικά

απαιτούνται για την μεταβίβαση ενός ακινήτου.
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Το σπίτι μου

Η ακίνητη περιουσία αποκτά ξανά αξία αντί
να είναι βάρος για τους ιδιοκτήτες. Τα πάγια
έξοδα γίνονται εύλογα και διαχειρίσιμα.

Υλοποιούμε άμεσα:
Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός διετίας.
Έκπτωση 40 - 50% για όλες τις εργασίες που αφορούν ενεργειακή,
λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, συντήρηση και αξιοποίηση
των υφιστάμενων ακινήτων. Αυτό θα γίνεται με χορήγηση έκπτωσης
φόρου η οποία θα αποσβένεται με οποιαδήποτε φορολογική
υποχρέωση του δικαιούχου, στα τρία επόμενα έτη.
Αναστολή του Φ.Π.Α. στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία
χρόνια, για να στηριχθεί η αγορά ακινήτων.
Αναστολή του φόρου υπεραξίας, του φόρου δηλαδή επί του
κέρδους στις αγοραπωλησίες ακινήτων, για τρία χρόνια και
επανεξέτασή του από μηδενικής βάσης τον τέταρτο χρόνο.
Νέο αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας
και μετά την κατάργηση του νόμου Κατσέλη την 31/12/18 και
παρεμβάσεις για ταχύτερη εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων του
ν. Κατσέλη, ώστε να σταματήσει η ομηρία 130.000 οικογενειών.
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Δραστική απλούστευση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων.
Σε πρώτη φάση, τα 23 δικαιολογητικά που απαιτούνται θα
περιοριστούν κατά ένα τρίτο και σταδιακά θα είναι διαθέσιμα όλα
ηλεκτρονικά.
Μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα
νοικοκυριά με τον περιορισμό των χρεώσεων ΥΚΩ μετά την
ταχύτερη ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νησιών με την
ηπειρωτική χώρα.
Μείωση στο μισό του ειδικού τέλους της ΕΡΤ. Κάθε νοικοκυριό θα
εξοικονομήσει 18 από τα 36 ευρώ που πληρώνει μέσω των
λογαριασμών της ΔΕΗ.
Αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων με αξιοποίηση
διαθέσιμων ακίνητων που δεν χρησιμοποιούνται. Για αυτό το
σκοπό ενθαρρύνουμε τη συνεργασία Δήμων και ιδιωτικής
πρωτοβουλίας.
Κατασκευή

νέων

φοιτητικών

εστιών

ή

και

ανακαίνιση

υφιστάμενων με συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
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Το σπίτι μου

Και προχωρούμε:

1ο Προσυνέδριο του Κόμματος

Κυριάκος Μητσοτάκης

Περισσότερες και
καλύτερες δουλειές

Νέα Δημοκρατία ίσον νέες
δουλειές. Δουλειές, δουλειές,
δουλειές. Αυτό θα κάνουμε,
αυτός πρέπει να είναι ο
στόχος μας, αυτή είναι η
καλύτερη κοινωνική πολιτική,
η πολιτική των ευκαιριών, όχι
η πολιτική των επιδομάτων.
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Η Ελλάδα
είναι 1η
στην ανεργία

Σήμερα
εργάζεται
μόλις το 35%

μεταξύ όλων των χωρών του
ΟΟΣΑ (18,9%) και πρώτη σε
ποσοστό μακροχρόνια
ανέργων (17%).

του γενικού πληθυσμού και
το 55% του ενεργού
πληθυσμού.

Η δουλειά μου

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Πάνω από
τις μισές

43,6%
η ανεργία των νέων
για το 2017.

νέες θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται είναι
δουλειές λίγων ωρών.

1 στους 4
απασχολούμενους

500.000
Έλληνες

αμείβεται με τον
κατώτατο μισθό.

εγκατέλειψαν την χώρα μας
(brain drain).

Καθοριστική για τη μείωση της απασχόλησης, τις χαμηλές
αμοιβές και τη νέα μετανάστευση είναι η κατάρρευση των
επενδύσεων στο 47% σε σχέση με όσες έγιναν το 2009.
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Η δουλειά μου

Νέες δουλειές, υψηλότερες αποδοχές και καλύτερες
συνθήκες εργασίας δημιουργούν μόνο οι επενδύσεις
του ιδιωτικού τομέα. Αυτές θέλουμε να ενθαρρύνουμε
βάζοντας τέλος στην πολιτική της υπερφορολόγησης
και προσφέροντας στοχευμένα κίνητρα για νέες
επενδύσεις.

Υλοποιούμε άμεσα:
Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη
από το 29% στο 20% σε δύο φάσεις, προκειμένου να βρεθούν οι
απαραίτητοι πόροι για νέες επενδύσεις.
Μείωση της φορολόγησης στα μερίσματα από το 15% στο 5%,
που ευνοεί κυρίως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
Αύξηση του ορίου υπαγωγής στο ΦΠΑ στις 25,000 € από τις
10,000 €, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί
η ίδρυση και λειτουργία μικρών επιχειρήσεων και η δραστηριότητα
των ελεύθερων επαγγελματιών.
Φορολογικά κίνητρα για όσες επιχειρήσεις προχωρούν σε
επενδύσεις, όπως οι υπεραποσβέσεις, ο διπλασιασμός της περιόδου
συμψηφισμού ζημιών με κέρδη, η αποσαφήνιση της φορολογικής
κατοικίας και η ενίσχυση του προγράμματος golden visa/non-dom,
για την προσέλκυση κεφαλαίων και αλλοδαπών επενδυτών.
Ευνοϊκή φορολόγηση των αγροτικών συλλογικών σχημάτων με
συντελεστή 10%, για την ουσιαστική στήριξη των ομάδων
παραγωγών, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, των συνεργειών
και της εξωστρέφειας του πρωτογενή τομέα.
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Όποιος θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα θα έχει απέναντί του ένα
κράτος φιλικό. Εισαγωγή στην αδειοδοτική διαδικασία
αποκλειστικών προθεσμιών, 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 πρωτοβουλίες.
Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για χαμηλότερο
ενεργειακό κόστος, που περνάει μέσα από την πραγματική
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Ώστε να μειωθεί το κόστος
παραγωγής και να ενισχυθεί η παραγωγικότητα τόσο της
βιομηχανίας και της μεταποίησης, όσο και του πρωτογενούς τομέα.
Ενίσχυση της ρευστότητας με άμεση εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και πλήρη αξιοποίηση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που σήμερα
τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα αντί να στηρίζει την πραγματική
οικονομία και τις βασικές υπηρεσίες του κράτους (π.χ. αγορά νέων
οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας).

Μείωση στο 24% από 40% που είναι σήμερα,
της πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης
για τις επιχειρήσεις.
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Η δουλειά μου

Και προχωρούμε:

Κυριάκος Μητσοτάκης
ΔΕΘ 2018

Υψηλότερο διαθέσιμο
εισόδημα για όλους

Τα τελευταία χρόνια
ζήσαμε την εισοδηματική
καθίζηση της μεσαίας
τάξης, τη φορολογική
αφαίμαξη, τους μισθούς
πείνας για τους νεότερους.
Ο ιμάντας της κοινωνικής
ανόδου πρέπει να
ξαναμπεί σε λειτουργία
δίνοντας ευκαιρίες στα
παιδιά των σκληρά
εργαζόμενων Ελλήνων να
ζήσουν καλύτερα από
τους γονείς τους.
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Η επιλογή της σημερινής Κυβέρνησης να
υπερφορολογεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
έχει εξαντλήσει τη φοροδοτική ικανότητα
των πολιτών.

203

ημέρες
το χρόνο δουλεύουν
οι Έλληνες για να
πληρώσουν την εφορία
και τα ασφαλιστικά
ταμεία.

2,2
εκατ.
πολίτες έχουν χρέη προς
την εφορία έως 500€.

226δις
Ευρώ

έχει φτάσει το
ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό
χρέος στην Ελλάδα
(122% του ΑΕΠ).

1,4
εκατ.
πολίτες έχουν χρέη
προς τα ασφαλιστικά
ταμεία που ξεπερνούν
τα 34 δισ. ευρώ.
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4,3
εκατ.
πολίτες έχουν χρέη
προς την εφορία που
φτάνουν τα 103 δισ.
ευρώ.

1,15
εκατ.
Φορολογούμενοι έχουν
υποστεί κατάσχεση
στους λογαριασμούς
τους.

Το εισόδημά μου

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Το εισόδημά μου

Μια οικονομία που αναπτύσσεται είναι μια οικονομία που
εξασφαλίζει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους.
Με δικαιότερη φορολογία που θα απελευθερώνει την
παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα, ώστε κάθε
Έλληνας να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα
ζωής για τον ίδιο και την οικογένεια του.

Υλοποιούμε άμεσα:
Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά
πρόσωπα 9%, από 22% που είναι σήμερα.
Νέα, προοδευτική, φορολογική κλίμακα με πολύ χαμηλότερο
ανώτατο φορολογικό συντελεστή από τον σημερινό.
Φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη της οικογένειας: Επιπλέον
αφορολόγητο 1,000 ευρώ για κάθε παιδί.
Κατάργηση του υπο-κατώτατου μισθού (511€) για τους νέους
κάτω των 25 ετών.
Ειδική ρύθμιση 120 δόσεων για όλους τους πολίτες που έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Κι
αυτό αφορά κατ'εξοχήν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που
χρωστούν στο Κράτος μέχρι 3.000 ευρώ, δηλαδή 4 στους 5
οφειλέτες. Ώστε να κάνουν μια νέα αρχή στις σχέσεις τους με το
Δημόσιο.
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Μείωση του ΦΠΑ, με καθιέρωση τελικά δύο συντελεστών 11% και
22%, από 13% και 24% σήμερα.
Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης.
Ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού μετά από διάλογο των
εταίρων και εξέταση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων.
Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης στο 15%,
από 20% σήμερα, σταδιακά εντός της τετραετίας.
Αξιοπρεπείς συντάξεις με βιώσιμο ασφαλιστικό / συνταξιοδοτικό
σύστημα τριών πυλώνων, όπως στις περισσότερες αναπτυγμένες
χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, που θα συνδυάζει τον πρώτο
αναδιανεμητικό πυλώνα (εθνική σύνταξη και αναλογική σύνταξη με
βάση τις εισφορές στον «κοινό κουμπαρά») με έναν δεύτερο
κεφαλαιοποιητικό πυλώνα (εισφορές των νέων εργαζόμενων σε
έναν «ατομικό κουμπαρά» που θα έχει αποθεματικό που θα φέρνει
αποδόσεις) και έναν τρίτο εθελοντικό.
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Το εισόδημά μου

Και προχωρούμε:

6ο Προσυνέδριο του Κόμματος

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ασφάλεια, στο σπίτι, το
σχολείο, την πόλη, την
Πατρίδα μας

Το να αισθάνεται ο πολίτης
ασφαλής δεν είναι ούτε δεξιά,
ούτε αριστερή, ούτε κεντρώα
πολιτική. Είναι σωστή επιλογή,
είναι η επιβεβλημένη πολιτική
για να αισθάνονται οι πολίτες
πραγματικά ελεύθεροι.
H Ελλάδα στον τομέα αυτό
πρέπει επιτέλους να ξαναγίνει
μία κανονική χώρα, με
σεβασμό στο νόμο, έτσι ώστε
τα δικαιώματα των πολλών να
μην απειλούνται από την
αντικοινωνική δραστηριότητα
των λίγων.
18

75.707

200

ληστείες και κλοπές,

ληστείες σπιτιών και
καταστημάτων κάθε ημέρα,
στην Ελλάδα το 2017.

στην Ελλάδα το 2017
αυξημένες κατά 10,2% σε
σύγκριση με το 2014.

34.026

93

κλοπές τροχοφόρων,

κλοπές αυτοκινήτων και
μηχανών κάθε ημέρα,
στην Ελλάδα το 2017.

στην Ελλάδα το 2017
αυξημένες κατά 36,2% σε
σύγκριση με το 2014.

…και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συμβουλεύει τους πολίτες:

«αν μπουν ληστές σπίτι σας, κάντε ότι κοιμάστε»

3 στα 10
παιδιά

έχουν πέσει θύματα σχολικού
εκφοβισμού (bullying) σε
Γυμνάσια και Λύκεια σύμφωνα με
έρευνα του Υπουργείου Παιδείας.
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Αισθάνομαι ασφαλής

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Αισθάνομαι ασφαλής

Υλοποιούμε άμεσα:
Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η φύλαξη και προστασία των χερσαίων και
θαλασσίων συνόρων της χώρας με σύγχρονα τεχνικά μέσα και εντατικές και
συντονισμένες περιπολίες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
πετύχαμε το 2012-2014 και θα το ξανακάνουμε! Η Ελλάδα μας δεν είναι
«ξέφραγο αμπέλι»!

Η εγκληματικότητα που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία 4 χρόνια αντιμετωπίζεται
μόνο με την συνεχή παρουσία της αστυνομίας και την έγκαιρη επέμβασή της:
- Καθιερώνουμε την ένστολη αστυνόμευση, πεζή και εποχούμενη, σε όλη τη
διάρκεια του 24ώρου και ενισχύουμε το θεσμό του αστυνομικού της
γειτονιάς. Με ενεργοποίηση εκ νέου της ομάδας ΔΕΛΤΑ, και ενδυνάμωση της
ομάδας ΔΙΑΣ και των ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.
- Καταπολέμηση όλων των εστιών ανομίας και παραβατικότητας – κανένα
άβατο, όπως αυτά των Εξαρχείων και του Μενιδίου.
- 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, καμένα λεωφορεία & τρόλεϊ, επιδρομές σε
δημόσια κτίρια, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Αποτελούν περιουσία όλων
των Ελλήνων.
Καταργείται ο νόμος για το άσυλο στα Πανεπιστήμια. Το δημόσιο
Πανεπιστήμιο είναι χώρος δημιουργίας και ανταλλαγής γνώσης και νέων
ιδεών, χώρος δημιουργικής σύνθεσης, και όχι χώρος παραβατικότητας και
ανομίας.
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Και προχωρούμε:
Εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας για τους μαθητές και τους
γονείς, με ενίσχυση των μέτρων προστασίας στα σχολεία και τον
περιβάλλοντα χώρο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρούνται
παραβατικές συμπεριφορές. Έμφαση στην αντιμετώπιση του
εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία. Μέσα από την
ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των μαθητών, και την
καθιέρωση του «δασκάλου» ή «καθηγητή εμπιστοσύνης», στον
οποίον οι μαθητές θα μπορούν να μεταφέρουν τα προβλήματά τους.
Με

στόχο

τη

δημιουργία

ενός

πιο

ασφαλούς

σχολικού

περιβάλλοντος για όλους.
Δημιουργούμε, στα πρότυπα άλλων κρατών όπως το Ηνωμένο
Βασίλειο, η Γαλλία και το Ισραήλ το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και διαχείρισης κρίσεων.
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.
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Αισθάνομαι ασφαλής

Για να μπορούμε να κινούμαστε ελεύθερα στην
γειτονιά μας, χωρίς άβατα, να απολαμβάνουμε την
ασφάλεια του σπιτιού μας και να μην ανησυχούμε
για τα παιδιά μας.

Κυριάκος Μητσοτάκης

παρουσίαση του Προγράμματος Παιδείας της ΝΔ

Εκπαίδευση που
απελευθερώνει το
δυναμικό των Ελλήνων

H δημόσια Παιδεία
αποτελεί τον καλύτερο
«κοινωνικό
ανελκυστήρα», που θα
επιτρέπει στα παιδιά
όλων των στρωμάτων
να αποκτούν ίσες
ευκαιρίες και εφόδια
στη ζωή τους. Ειδικά
τα παιδιά των
φτωχότερων
οικογενειών.
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Έντονη δυσαρέσκεια των Ελλήνων για τη
λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Το ποσοστό των Ελλήνων που εκφράζει ικανοποίηση για το
εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι το χαμηλότερο μεταξύ
των 35 χωρών του ΟΟΣΑ.
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Η “δωρεάν παιδεία” κοστίζει

1.548 ευρώ
52%

το χρόνο από την τσέπη κάθε οικογένειας με
μαθητή γυμνασίου ή λυκείου για φροντιστήρια ή
ιδιαίτερα, ξένες γλώσσες και άλλες δαπάνες.

25%

43%

82%

των ατόμων ηλικίας 20

το ποσοστό

των πτυχιούχων

των νέων θεωρεί ότι το

με 34 είχε δουλειά, ενώ

σπουδαστών/φοιτητών

τριτοβάθμιας

εκπαιδευτικό σύστημα

ο ευρωπαϊκός μέσος

Επαγγελματικής και

εκπαίδευσης που

δεν τους προετοιμάζει

όρος είναι 80,2%.

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση

εργάζεται, κάνει μία

για την αγορά

που απέκτησαν εμπειρία

δουλειά κατώτερη των

εργασίας.

εργασίας κατά τη

τυπικών, ακαδημαϊκών

διάρκεια των σπουδών

του προσόντων όπως

τους, ο ευρωπαϊκός μέσος

αυτά ορίζονται από το

όρος είναι 53%.

πτυχίο.
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Το σχολείο των παιδιών μου

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Το σχολείο των παιδιών μου

Ισότιμη πρόσβαση σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό
σύστημα ανοικτών οριζόντων, που εξοπλίζει τους νέους
με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες και ενισχύει την
οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

Για μια πραγματικά δωρεάν
και ποιοτική Εκπαίδευση
Καλλιέργεια ήπιων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων,
ομαδική δουλειά) και ψηφιακών δεξιοτήτων (χρήση υπολογιστών, ψηφιακή
επικοινωνία, ασφαλής χρήση διαδικτύου), αντί για ενθάρρυνση της
αποστήθισης και της «παπαγαλίας» που οδηγεί τους μαθητές στα
φροντιστήρια.
Απόκτηση πιστοποιητικού βασικών γνώσεων Πληροφορικής μέχρι την Α’
Λυκείου, και εκμάθηση ξένων γλωσσών με εξετάσεις για την απόκτηση
κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μέσα στο σχολείο χωρίς να
χρειάζονται φροντιστήρια.
Απελευθέρωση του σχολείου από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου.
Ο εκπαιδευτικός θα έχει μεγαλύτερη ελευθερία να εμπλουτίζει τον τρόπο και
τα μέσα διδασκαλίας, και να διαμορφώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με
βάση τις ανάγκες των μαθητών και της κάθε περιοχής.
Τακτική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς με τη χρήση ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων.
Ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού και καθιέρωσή του από το
Γυμνάσιο, με στόχο την ανάδειξη των κλίσεων και δεξιοτήτων όλων των
μαθητών.
Επέκταση του θεσμού των πρότυπων και των πειραματικών σχολείων σε
ολόκληρη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
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Διατήρηση για τουλάχιστον 2 χρόνια του συστήματος των Πανελλαδικών
εξετάσεων. Επανεξέταση του συστήματος εισαγωγής αφού πρώτα
διορθωθούν άλλες πτυχές του συστήματος.
Καθορισμός ελάχιστης βάσης για την εισαγωγή στα Ανώτατα Ιδρύματα, τα
οποία θα καθορίζουν τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων και θα μπορούν να
ορίσουν βάση εισαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης βάσης.
Τα Ανώτατα Ιδρύματα διασυνδέονται με την αγορά και την
επιχειρηματικότητα, ώστε η επιστημονική γνώση και οι νέες ιδέες να
διαχέονται στην πραγματική οικονομία, αλλά και οι φοιτητές και απόφοιτοι να
έχουν περισσότερες ευκαιρίες στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
- Σε όλα τα Ιδρύματα θα ενισχυθεί ο θεσμός της πρακτικής άσκησης, ώστε οι
φοιτητές να αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και να ενισχύουν τις
προοπτικές απασχόλησής τους στη συνέχεια.
- Επιπλέον, θα καθιερωθεί ένα εσωτερικό πρόγραμμα κινητικότητας στα
πρότυπα του Erasmus, που θα δίνει στους φοιτητές να παρακολουθούν
μαθήματα σε άλλα Τμήματα ή Ιδρύματα. Εμπλουτίζοντας, με αυτόν τον τρόπο,
τις γνώσεις που αποκτούν και τις δεξιότητες που σχηματίζουν.
Σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα θα προβλέπεται συγκεκριμένος
αριθμός υποτροφιών για τους φοιτητές, με βάση τις επιδόσεις και την
οικονομική κατάστασή τους.
Αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, προκειμένου να επιτραπεί η
ίδρυση μη κρατικών και ιδιωτικών Ανώτατων Ιδρυμάτων, με τις αναγκαίες
διασφαλίσεις ποιότητας και εποπτείας από το κράτος. Θα ιδρύονται υπό
αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις και θα λειτουργούν με διαφάνεια,
αξιολόγηση και λογοδοσία υπό την εποπτεία της Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
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Το σχολείο των παιδιών μου

Ίδρυση Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων σε αντιπροσωπευτικές
περιοχές της χώρας, που θα αναπτύσουν νέες καινοτόμες διδακτικές και
παιδαγωγικές μεθόδους και θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου ή
ιδιωτικού τομέα.

Εθνική Συνδιάσκεψη της ΔΑΠ- ΝΔΦΚ

Κυριάκος Μητσοτάκης

Η υγεία προϋπόθεση
ευημερίας

Προσβάσιμη Υγεία, με
ανθρώπινες συνθήκες για
όλους, όχι πανάκριβες
ιατρικές υπηρεσίες για
αυτούς που μπορούν να
τις πληρώνουν και
τριτοκοσμικές συνθήκες
για τους φτωχότερους.
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34,3%

Η Ελλάδα είναι
μεταξύ των
χωρών με τις
υψηλότερες
ιδιωτικές
δαπάνες
υγείας

43,8%

των συνολικών δαπανών
για την περίθαλψή μας το
πληρώνουμε από την
τσέπη μας. (το αντίστοιχο
ευρωπαϊκό ποσοστό
σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
δεν ξεπερνά το 18,2%).

Η Ελλάδα έχει το δεύτερο
υψηλότερο ποσοστό
καπνιστών στις 53 χώρες που
έχει μελετήσει ο Π.Ο.Υ. – το
43.8% των Ελλήνων καπνίζει
όταν ο μ.ό. στα Ευρωπαϊκά
κράτη είναι 27.3%.

% Υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία ηλικίας 15 ετών

EU 27

12.9%

Μόνο το 12.9% του πληθυσμού
ασκείται συστηματικά (τρίτη
χειρότερη επίδοση στις 53
χώρες που μελέτησε ο Π.Ο.Υ.)
με τον μ.ό. της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να είναι στο 22.7%.

Ελλάδα
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Τα ποσοστά παιδικής
παχυσαρκίας αυξήθηκαν
κατά 50% μέσα σε μια
δεκαετία
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Η υγεία μου

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Η υγεία μου

Ενημέρωση, πρόληψη και συμπαράσταση σε
ώρα ανάγκης για όλους τους Έλληνες. Χωρίς
άγχος, αναμονή και δυσανάλογα έξοδα.

Υλοποιούμε άμεσα:
Αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες:
- Κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών (πχ
ασθενείς με καρκίνο, ΑΜΕΑ κλπ) προκειμένου να σταματήσει η απαράδεκτη
σημερινή ταλαιπωρία να περιμένουν 3 και 4 ώρες σε κάποια εξειδικευμένα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να πάρουν ειδικά φάρμακα.
- Ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εντός 24 ωρών για ευαίσθητες ομάδες
του πληθυσμού (πολίτες άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ κλπ.). Οι ευαίσθητες ομάδες
πληθυσμού αποκτούν απόλυτη προτεραιότητα στον προγραμματισμό των
ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΠΥ μέσω της υιοθέτησης του βρετανικού
συστήματος, σύμφωνα με το οποίο ένα ποσοστό των ημερήσιων ραντεβού
κάθε γιατρού αφορά αυτές τις ομάδες πληθυσμού.
- Επέκταση της διάρκειας των επαναλαμβανόμενων συνταγών για τους
χρονίως πάσχοντες, ώστε να μειώνεται η ταλαιπωρία των ασθενών με χρόνια
νοσήματα για τη χορήγηση επαναληπτικής συνταγής. Παράλληλα
απελευθερώνεται ο χρόνος των γιατρών.
Για να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που παρέχονται σε κάθε πολίτη, τα
νοσοκομεία θα λειτουργούν με συγκεκριμένους στόχους, διαφάνεια και
λογοδοσία και θα εισαχθεί επαγγελματικό μάνατζμεντ για να
εγκαταλειφθούν επιτέλους οι κομματικές προσλήψεις, οι αυτοσχεδιασμοί και η
προχειρότητα.
Καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους
χώρους με αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.
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Η υγεία μου

Και προχωρούμε:
Ελεύθερη επιλογή οικογενειακού γιατρού, ο οποίος θα βοηθάει
αποφασιστικά στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία και την
παραπομπή στο νοσοκομείο όταν υπάρχει ανάγκη.
Όλοι οι Έλληνες μπαίνουν σε πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων που θα
καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Με στόχο να αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι
ασθένειες και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής ανεξάρτητα από την ηλικία.
Περαιτέρω αξιοποίηση της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας και των
πληροφοριακών συστημάτων για τη βελτίωση και την επίσπευση των
διαδικασιών διάγνωσης και περίθαλψης των ασθενών (τηλεϊατρική) αλλά και
στη θέσπιση «ηλεκτρονικού βιβλιαρίου».
Καμπάνια ενημέρωσης
προγράμματος πρόληψης:

στα

πρότυπα

του

αντίστοιχου

Αγγλικού

- Ενθάρρυνση του πληθυσμού να διακόψει το κάπνισμα, να ασκείται
περισσότερο, να ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή με μειωμένα λιπαρά
και ζάχαρη, να μειώσει την κατανάλωση αλκοόλ.
- Δημιουργία της πρώτης εθνικής πλατφόρμας ενημέρωσης των πολιτών και
των επαγγελματιών υγείας για τις συνέπειες των υγιεινών και ανθυγιεινών
επιλογών μας και τη διασύνδεσή τους με σοβαρά νοσήματα, όπως ο διαβήτης,
οι καρδιοπάθειες, το εγκεφαλικό, ο καρκίνος, η άνοια.
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Κυριάκος Μητσοτάκης
ΔΕΘ 2018

Το Κράτος δουλεύει
για τους πολίτες του.

Δεσμευόμαστε για
ένα Κράτος λιτό και
αποτελεσματικό, που
μπορεί να ξοδεύει
λιγότερα και να
προσφέρει πολύ
περισσότερα.
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Η Κυβέρνηση
κτίζει ένα νέο
κομματικό κράτος
αναβιώνοντας
όλες τις
παθογένειες που
μας οδήγησαν
στην κρίση.

91 Γενικοί Γραμματείς
(συμπεριλαμβανομένων των
αναπληρωτών). Αύξηση κατά 47%
σε σύγκριση με το 2014.

2.500 χιλ. μετακλητοί
υπάλληλοι.
Αύξηση κατά 34% σε σύγκριση με
το 2014.

3.300 Διοικητές/Μέλη ΔΣ
/Οργάνων Διοίκησης.
Αύξηση κατά 22% σε σύγκριση με
το 2014.

103.000 συμβασιούχοι
(συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΙΔ).
Αύξηση κατά 32% σε σύγκριση με το
2014.

€ 2 δις

αύξηση του μισθολογικού
κόστους Γενικής Κυβέρνησης
την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
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Το Δημόσιο που χρειάζομαι

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Το Δημόσιο που χρειάζομαι

Ένα κράτος που εμπιστεύεται, στηρίζει και
λογοδοτεί στους πολίτες, και δεν λειτουργεί ως
εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη και την
κοινωνική ευημερία.

Οι πολίτες θα διεκπεραιώνουν πολλές από τις συναλλαγές τους με το
Κράτος από το σπίτι τους 24 ώρες το 24ωρο. Υιοθέτηση ενός ενοποιημένου
συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής υπογραφής, που θα
ψηφιοποιήσει τις συναλλαγές των πολιτών με όλους τους φορείς του δημοσίου.
Όπου θα απαιτείται φυσική παρουσία σε κάποια δημόσια υπηρεσία, οι πολίτες
δεν θα χρειάζεται να προσκομίζουν ξανά και ξανά τα ίδια χαρτιά αφού θα
εφαρμοστεί ο κανόνας «κατάθεση εγγράφων μια φορά μόνο».
Σεβασμός σε κάθε ευρώ του φορολογούμενου που δαπανάται. Εισαγωγή
ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που θα παρακολουθεί την εξέλιξη των
δαπανών, θα τις αναλύει ανά κέντρο κόστους και θα αξιολογεί τις επιμέρους
δαπάνες με βάση συγκεκριμένους δείκτες αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δαπανών για κάθε φορέα
θα δημοσιοποιούνται, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει ότι οι φόροι του πιάνουν
τόπο.
Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για
τις συναλλαγές τους με το κράτος. Δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου (portal) όπου θα είναι συγκεντρωμένα όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι
εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες, οι ξένοι επενδυτές καθώς και οι επισκέπτες της
χώρας.
Έμφαση στη διαφάνεια και τη λογοδοσία του κράτους με 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.
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Αξιολόγηση παντού. Θέσπιση και εφαρμογή ενός ουσιαστικού και καινοτόμου
συστήματος αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Η
αξιολόγηση θα οδηγεί στην επιβράβευση και στη δημιουργία ατομικού πλάνου
ανάπτυξης για τους υπαλλήλους.
Πρόσληψη νέων υπαλλήλων εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη, όπως
στην υγεία, την κοινωνική πολιτική και την παιδεία.
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους στην Αυτοδιοίκηση που βρίσκεται
πιο κοντά στους πολίτες και στις ανάγκες τους. Παράλληλα, ενίσχυση της
οικονομικής τους αυτοτέλειας με άμεση απόδοση του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους.

Εξοικονόμηση 2 δις € δημοσίων δαπανών, εκ
των οποίων 600 εκατ. € το χρόνο μόνο από τις
αλλαγές στο κράτος, χωρίς μείωση της
ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών.
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Το Δημόσιο που χρειάζομαι

Συνεργασία του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα μέσω της εκχώρησης
δραστηριοτήτων (outsourcing), ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν καλύτερες
υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος (όπως σε υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης,
αποκομιδής σκουπιδιών, υποστήριξης και συντήρησης ψηφιακών
συστημάτων).

Κυριάκος Μητσοτάκης
ΔΕΘ 2018

Αλληλεγγύη και ευκαιρίες
για τους πιο αδύναμους για
να μην μείνει κανείς πίσω

Δεν θέλουμε ανθρώπους
παγιδευμένους στη
φτώχεια, εξαρτημένους
για πάντα από επιδόματα.
Θέλουμε να τους
δώσουμε τη δυνατότητα
να ξαναφτιάξουν τη ζωή
τους και να νιώσουν τη
χαρά της δημιουργίας.
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Σε κίνδυνο φτώχειας ζουν:

790.000 νοικοκυριά
2.100.000 συμπολίτες μας
1 στους 3 Έλληνες
πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

Μόλις 12 στους 100 ανέργους
λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας.

35

Αλληλεγγύη στους πιο αδύναμους

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Αλληλεγγύη στους πιο αδύναμους

Κανένα σύστημα κοινωνικής προστασίας, ακόμα
και το πιο προηγμένο, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει
ουσιαστικά τη φτώχεια όσο η οικονομία
υπολειτουργεί και όσο οι θέσεις απασχόλησης που
δημιουργούνται είναι επισφαλείς ή αντιστοιχούν σε
εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς που δεν επαρκούν
ούτε για τα στοιχειώδη.

Υλοποιούμε άμεσα:
Ο προϋπολογισμός για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, θα αυξηθεί στο
€1 δις ετησίως αντί των €760 εκατομμυρίων σήμερα, καλύπτοντας 800.000
συμπολίτες μας. Στόχος μας είναι το 0,5% του ΑΕΠ να διατίθεται για το
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Και παράλληλα, συνταγματική κατοχύρωση
των συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης, με αλλαγή του άρθρου 25 του
Συντάγματος.
Αύξηση του προϋπολογισμού για τα επιδόματα ανεργίας κατά €200 εκατ.
και ελαστικότερα κριτήρια απονομής τους, ώστε να διπλασιαστεί ο αριθμός
των δικαιούχων.
Επαναφορά των επιδομάτων για τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες
οικογένειες που κατήργησε η Κυβέρνηση (ν.4512/2018).
Πρόγραμμα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για 50.000 μακροχρόνια
άνεργους κάτω των 35 ετών. Άνεργοι πιστοποιούνται σε γνώσεις βασικού
προγραμματισμού
μέσα
από
εντατικά
6μηνα
προγράμματα
χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς πόρους. Με αυτό τον τρόπο οι άνεργοι
νέοι μπορούν να βρουν καλές δουλειές, ενώ σήμερα αισθάνονται εντελώς
αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας.
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Χρηματοδότηση ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης με υποχρεωτική
πιστοποίηση των παρεχόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για όλους τους
μακροχρόνια άνεργους ώστε να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.
Χορήγηση μικρών δανείων σε ανθρώπους, οι οποίοι ενώ θέλουν να
ξεκινήσουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα και να ξαναπάρουν τον έλεγχο
της ζωής τους στα χέρια τους δεν έχουν σήμερα πρόσβαση στις τράπεζες.
Στήριξη των ατόμων με αναπηρία με μια πολιτική ίσων ευκαιριών για
πραγματική ένταξη στην κοινωνική και την επαγγελματική ζωή με:
- Προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος σταδιακά στην κατεύθυνση
της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης.
- Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης, κατάλληλα σταθμισμένων ως προς το είδος της αναπηρίας
και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
- Ίδρυση προστατευμένων εργαστηρίων μαθητείας και κατάρτισης.

"Όχι στο φόβο και στη φτώχεια, γιατί θέλουμε
να μπορούν να πάρουν όλοι οι Έλληνες τη ζωή
στα χέρια τους.
37

Αλληλεγγύη στους πιο αδύναμους

Και προχωρούμε:

Κυριάκος Μητσοτάκης
ΔΕΘ 2018

Απολαμβάνουμε το
περιβάλλον, με ασφάλεια
και υπευθυνότητα

O σεβασμός στο
περιβάλλον δεν είναι
μόνο μια αφηρημένη
υποχρέωση απέναντι
στις επόμενες γενεές,
αλλά και μια ευκαιρία
σήμερα να κάνουμε τη
ζωή μας καλύτερη.
38

104 εκατ.€

έχει καταβάλει η Ελλάδα σε πρόστιμα από το
2015 μέχρι σήμερα για κακή διαχείριση
στερεών και υγρών αποβλήτων.

Το ποσό αυτό είναι ικανό να χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες που αλλάζουν την καθημερινότητα των
πολιτών, όπως η ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου ή η επέκταση της ενταξιακής εκπαίδευσης για
παιδιά με αναπηρίες.

Χωματερές C-378/13
2015 έως σήμερα

48,4 εκατ. €

Αστικά Λύματα
C-167/14

Επικίνδυνα Απόβλητα
C-584/14

Αστικά Λύματα
στο Θριάσιο

έως σήμερα

έως σήμερα

C-328/16
έως σήμερα

27,85
εκατ. €

22,98
εκατ. €

2,5 οC

Οι επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής

Γερμανία
Σλοβενία
Αυστρία
Βέλγιο
Ολλανδία
Σουηδία
Λουξεμβούργο
Λιθουανία
Δανία
Ιταλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Πολωνία
Φινλανδία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ουγγαρία
Τσεχία
Ισλανδία
Βουλγαρία
Πορτογαλία
Ισπανία
Εσθονία
Λετονία
Σλοβακία
Κροατία
Ελλάδα
Κύπρος
Ρουμανία
Μάλτα

70
60
50
40
30
20
10
0

20-50 cm

Η κατά μέσο όρο αύξηση
της θερμοκρασίας στα
μέσα του αιώνα.

Ποσοστό ανακύκλωσης δημοτικών απορριμμάτων (2016)
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5 εκατ. €

Η μέση άνοδος της στάθμης
της θάλασσας.

Το ποσοστό
ανακύκλωσης και
ανάκτησης υλικών
παραμένει δραματικά
χαμηλό σε σύγκριση
με την Ευρώπη.

Το περιβάλλον μας

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Το περιβάλλον μας

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η
μετρίαση των επιπτώσεών της, η απαλλαγή από
ανεξέλεγκτες πηγές μόλυνσης και τα επακόλουθα
πρόστιμα και ο έλεγχος της άναρχης δόμησης, είναι
ευκαιρία για όλους μας και καθήκον απέναντι στις
επόμενες γενιές.

Μια χωροταξική πολιτική που προστατεύει το περιβάλλον, προωθεί τις
επενδύσεις και τελικά δίνει αξία στην περιουσία μας:
- Ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού εντός 4
ετών έτσι ώστε οι αρμόδιοι φορείς, αλλά και οι ιδιώτες, να γνωρίζουν τις
προβλεπόμενες χρήσεις γης για κάθε περιοχή, να αποφεύγονται οι
συγκρούσεις μεταξύ σχεδίων και να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των
απαραίτητων έργων υποδομής.
- Προώθηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων σε κρίσιμους τομείς
(τουρισμός, logistics, ορυκτοί πόροι, αναθεώρηση Βιομηχανίας, ΑΠΕ και
Υδατοκαλλιεργειών.
- Σύνδεση κατηγοριών χρήσεων γης με τους κωδικούς δραστηριότητας της
εφορίας (ΚΑΔ) ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να γνωρίζει αυτόματα
που μπορεί να ασκήσει τη δραστηριότητα που επιθυμεί.
Κατηγοριοποίηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων με βάση τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κατάργηση της απαρχαιωμένης
κατηγοριοποίησης ανά επίπεδο όχλησης.
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Δραστικός περιορισμός των εκπομπών ρύπων προκειμένου να επιτευχθεί ο
στόχος για μείωση κατά τουλάχιστον 80% του διοξειδίου του άνθρακα έως το
2050 (σε σχέση με το 1990) με:
- Σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη και τη χρήση προϊόντων πετρελαίου,
με την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
- Έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας των νοικοκυριών, των κτιρίων του
δημοσίου τομέα και των βιομηχανικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση των αστικών
απορριμμάτων που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., με έμφαση
στον περιορισμό των σκουπιδιών, την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων,
τον διαχωρισμό των υλικών στο σπίτι (διαλογή στην πηγή), με κίνητρα που θα
δοθούν σε πολίτες και επιχειρήσεις.
Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία των απαραίτητων
υποδομών χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες.

Μειώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε,
ανακυκλώνουμε τα απορρίμματά μας
για την Ελλάδα που αξίζουμε
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Το περιβάλλον μας

Συνολική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας. Με πιο
ευέλικτες δομές, στελεχωμένες με επιστημονικό προσωπικό, ώστε να
επιταχύνεται ο αποτελεσματικός σχεδιασμός, η υλοποίηση προληπτικών
μέτρων και η έγκαιρη λήψη αποφάσεων σε έκτακτες καταστάσεις. Δημιουργία
Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, ώστε να περιοριστεί δραστικά ο
κίνδυνος απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και σε περιουσίες που προκαλούνται
από φυσικά φαινόμενα όπως δυστυχώς συνέβη στο Μάτι και στη Μάνδρα.

Κυριάκος Μητσοτάκης
ΔΕΘ 2018

Συμφιλιώνοντας
την εργασία με την
προσωπική ζωή

Ο καλός εργοδότης και η
καλή επιχείρηση
καθρεφτίζεται τελικά στην
ευημερία των εργαζομένων.
Έχουμε πολλά
παραδείγματα από καλούς
εργοδότες, όπως έχουμε και
πολλά παραδείγματα από
κακούς εργοδότες. Τους
καλούς θέλω να τους
επιβραβεύσω, οι κακοί θα
ξέρουν την επόμενη ότι θα
μας βρουν απέναντι.
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44,4 ώρες
ο μέσος όρος των
εβδομαδιαίων ωρών
απασχόλησης των
Ελλήνων, ο υψηλότερος
σε σύγκριση με κάθε
άλλη χώρα της
Ευρώπης.
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Finland

Lithuania

Romania

Latvia

France

Estonia

Ireland

Hungary

Italy

Sweden

Croatia

Netherlands

Spain

Luxembourg

Bulgaria

Slovakia

Belgium

Germany

Slovenia

EU (28 countries)

Poland

Czechia
Malta

Cyprus

Portugal

Austria

United Kingdom
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Greece

36

2.035 ώρες

δουλεύουν οι Έλληνες το
χρόνο.

αλλά η παραγωγικότητα
μειώθηκε κατά 12%
στα χρόνια της κρίσης.

Mόλις το

35.000
παιδιά

46%

των γυναικών

εκτός παιδικών σταθμών.

εργάζεται, το χαμηλότερο
ποσοστό απασχόλησης σε
ολόκληρη την Ε.Ε.
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Πού βρισκόμαστε σήμερα
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Η ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής και
οικογενειακής ζωής, οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση, σε
υψηλότερη παραγωγικότητα και, τελικά, σε μεγαλύτερο
εισόδημα και ευημερία για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα.

Υλοποιούμε άμεσα:
Απαρέγκλιτη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, με ουσιαστικότερους
ελέγχους από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, και αξιοποίηση των
πληροφοριακών συστημάτων για στοχευμένους ελέγχους εκεί που
αποδεδειγμένα υπάρχει αδήλωτη εργασία.
Επιβράβευση με χαμηλότερες εισφορές των επιχειρήσεων που είναι
ασφαλιστικά συνεπείς και σέβονται τους εργαζομένους τους και την
εργατική νομοθεσία, με την εισαγωγή του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων.
Οι εργαζόμενες μητέρες επιλέγουν το χρόνο κατά τον οποίο θα κάνουν
χρήση της άδειας εγκυμοσύνης και λοχείας. Η έναρξη της άδειας θα γίνεται
από 6 έως 2 εβδομάδες πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Το τυχόν
υπόλοιπο θα μεταφέρεται μαζί με την άδεια λοχείας.
Κανένα παιδί δεν θα μένει εκτός παιδικού σταθμού. Για κάθε παιδί
οικογένειας που πληροί εισοδηματικά κριτήρια και δεν βρίσκει θέση σε
δημοτικό παιδικό σταθμό, χορηγούμε κουπόνι ύψους 180 ευρώ ανά μήνα και
για 10 μήνες το χρόνο, για εξαργύρωση σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής
των γονέων.
Φοροαπαλλαγές για εταιρείες που χορηγούν μετοχές ή δικαιώματα μετοχών
στους εργαζόμενους τους, τους παρέχουν ασφαλιστικά προγράμματα ή κάρτες
απεριορίστων διαδρομών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
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Στήριξη των εργαζομένων γονέων και κυρίως των γυναικών:
- Επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών, με ποιοτικό πρόγραμμα
και τις κατάλληλες υποδομές, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
εργαζόμενων γονέων.
- Σταδιακή εφαρμογή διετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.
- Ουσιαστική ενίσχυση ολοήμερων σχολείων, με πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μελέτης.
Απόκτηση νέων και σύγχρονων δεξιοτήτων για εργαζόμενους και ανέργους
που θα οδηγεί σε καλύτερη απασχόληση και ποιοτικότερη ζωή:
- Δημιουργία προγράμματος επανακατάρτισης όσων επιστρέφουν στην
αγορά εργασίας μετά από διακοπή για την ανατροφή τέκνων ή την βοήθεια
ηλικιωμένων.
- Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης θα πληρώνονται μόνο με βάση την
επιτυχή πιστοποίηση και την εύρεση εργασίας των αποφοίτων τους.
- Συμμετοχή της επιχείρησης στο κόστος επανακατάρτισης του απολυμένου
εργαζόμενου (π.χ. για λόγους αναδιοργάνωσης) προκειμένου να ξαναβρεί
γρηγορότερα δουλειά.
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Και προχωρούμε:

Γραμματεία
Προγράμματος

