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Η λέα ηζηνξηθή απνζηνιή ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο 
 

Ζ Λέα Γεκνθξαηία θαιείηαη ζήκεξα λα βγάιεη ηε ρψξα απφ έλαλ πξσηφγλσξν πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

ζεζκηθφ θαηήθνξν. Λα αλαζηξέςεη κηα πνξεία δηάιπζεο θαη παξαθκήο πνπ αλέηξεςε ηηο θαηαθηήζεηο 

ησλ παιαηφηεξσλ γελεψλ θαη απεηιεί ην κέιινλ ησλ λεφηεξσλ.  

Σα φζα βηψλεη ζήκεξα ε παηξίδα καο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο κεγαιχηεξεο πνιηηηθήο εμαπάηεζεο πνπ 

ζηήζεθε πνηέ ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Κηαο εμαπάηεζεο πνπ θάζε κέξα πνπ πεξλά αθήλεη πίζσ 

ηεο ράνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αιιά θαη κηα αίζζεζε ζπιινγηθήο απειπηζίαο πνπ εγθπκνλεί αθφκα 

πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο.  

ην ζεκείν πνπ βξηζθφκαζηε ζήκεξα, ην βαζηθφ δίιεκκα είλαη: ζηαζηκφηεηα θαη νπηζζνδξφκεζε ή λέν 

μεθίλεκα πξνο ηα κπξνο. Φησρνπνίεζε, εμίζσζε πξνο ηα θάησ, θνκκαηηθφ θξάηνο, πφισζε θαη 

θνηλσληθφο δηραζκφο ή αλάπηπμε, αμηνθξαηία, επηβξάβεπζε ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο, επθαηξίεο ρσξίο 

δηαθξίζεηο; Θέινπκε κηα Διιάδα κε ην έλα πφδη εθηφο Δπξψπεο ή κηα Διιάδα πξσηαγσλίζηξηα ζηνλ 

ππξήλα ηεο; Απηά είλαη ηα κεγάια δηιήκκαηα ζήκεξα γηα ηε ρψξα.  

ηε Λέα Γεκνθξαηία έρνπκε ηελ δχλακε, ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηηο ηδέεο λα αλαζηξέςνπκε ηελ 

θαηεθνξηθή πνξεία. Λα αιιάμνπκε ηελ ςπρνινγία ησλ Διιήλσλ θαη λα δπλακψζνπκε ηελ ζπιινγηθή 

πίζηε καο πξνο ζηελ παηξίδα καο θαη ηνπο εαπηνχο καο. Λα πινπνηήζνπκε αιιαγέο ζην θξάηνο θαη ηελ 

νηθνλνκία πνπ ζα σθειήζνπλ ηνπο πνιινχο θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο γηα φινπο. 

Δίκαζηε έηνηκνη λα ην θάλνπκε. Είκαζηε έηνηκνη λα αληαπνθξηζνύκε ζηε λέα ηζηνξηθή απνζηνιή 

ηεο Παξάηαμήο καο: Βειηηψλνπκε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ, δίλνπκε λφεκα ζηελ πνιηηηθή θαη νμπγφλν 

ζηε  ρψξα καο πνπ αζθπθηηά..  

 

 

Πώο ζα ην πεηύρνπκε 

Με κηα ζπκθσλία ειεπζεξίαο θαη αιιειεγγύεο γηα όιεο ηηο Ειιελίδεο θαη όινπο ηνπο 

Έιιελεο.  Ζ  κνίξα καο είλαη θνηλή. Σηελ πνιηηηθή ηνπ δηραζκνχ, ηεο πφισζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

κίζνπο, εκείο αληηπαξαζέηνπκε ηελ αλάγθε γηα νκνςπρία, γηα δηαηαμηθφ αγψλα, γηα ζπκθσλία ησλ 

γελεψλ.  Εκείο επηδηψθνπκε ν άλεξγνο, ν εξγαδφκελνο θαη ν επηρεηξεκαηίαο λα θαηαλνήζνπλ φηη ην 

ζπκθέξνλ ηνπο απφ ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε είλαη θνηλφ.  Εκείο επηδηψθνπκε ν λένο, ν κεζήιηθαο θαη ν 

ειηθησκέλνο, ν δεκφζηνο θαη ν ηδησηηθφο ππάιιεινο, ν αγξφηεο θαη ν ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ε αλάπηπμε αθνξά φινπο.  Εκείο δεκηνπξγνχκε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα ζπκθσλία 

ειεπζεξίαο θαη αιιειεγγχεο φισλ ησλ Ειιήλσλ. Έρνπκε επεηγφλησο αλάγθε κηαο ηζρπξήο εζληθήο 

νκνςπρίαο πνπ ζα ζηεξηρζεί ζε ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο αιιά θαη ηε δίθαηε θαηαλνκή βαξψλ αλάκεζα 

ζηνπο πνιίηεο.  Η Νέα Δεκνθξαηία είλαη ν θαηαιχηεο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο πιαηηάο θνηλσληθήο 

ζπκθσλίαο πνπ ζα ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο δεκηνπξγηθέο θηινεπξσπατθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ. .   

 

Με ηελ  ειπίδα ηεο αιήζεηαο. Πιεξψζακε αθξηβά ηα ςέκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Καδί κε απηά 

πξέπεη λα ηειεηψζνπλ θαη νη αληηιήςεηο πνπ θπξηάξρεζαλ επί 10εηίεο ζηελ ρψξα καο θαη θνξπθψζεθαλ 

κε ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε: Ο δεκαγσγηθφο ιατθηζκφο, ν θξαηηζκφο, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ε πνιηηηθή 

αηνικία. Ζ πξφηαζή καο ζηεξίδεηαη ζηελ ειπίδα πνπ δεκηνπξγεί ε αιήζεηα. Κφλν έηζη ζα αλαθηήζνπκε 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα πιαηηά θνηλσληθή ζπκκαρία πνπ ζα πάεη ηελ 

Διιάδα κπξνζηά. 
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Με ηε δύλακε ηνπ επξσπατθνύ πξαγκαηηζκνύ θαη ηεο θνηλήο ινγηθήο. Ζ Διιάδα δελ κπνξεί λα 

είλαη ν «αδχλακνο θξίθνο» ηεο Δπξψπεο, νχηε λα γίλεηαη αληηθείκελν εηξσλείαο θαη ριεπαζκνχ. Γελ 

κπνξεί νη ηδενιεςίεο πνπ ζε φιν ηνλ θφζκν απέηπραλ θαη εγθαηαιείθζεθαλ, εδψ λα παξακέλνπλ 

ηζρπξέο. Ζ Διιάδα πξέπεη λα μαλαγίλεη κηα θαλνληθή επξσπατθή ρώξα θαη λα μαλαγπξίζεη ζηε θπζηθή 

ζέζε ηεο: ηνλ ππξήλα ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο. Κε αμηνπηζηία ζην ιφγν θαη ηηο πξάμεηο ηεο. Κε 

νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη ζεζκηθή ζηαζεξφηεηα. Κφλν έηζη ζα πάξνπκε αλάζα σο θνηλσλία. Κφλν έηζη 

ζα δψζνπκε νμπγφλν ζηελ Διιάδα!  

 

Με έλα ειιεληθό ζρέδην εμόδνπ από ηελ θξίζε. Ζ θπβεξλεηηθή πξφηαζε ηεο ΛΓ αθνξά ηελ 

Διιάδα ηεο επφκελεο κέξαο. Τπεξβαίλεη ηελ φπνηα ζπκθσλία κε ηνπο δαλεηζηέο θαη δελ πεξηνξίδεηαη 

απιψο ζηελ εθαξκνγή ηεο. Γελ θιαίκε πάλσ απφ ην «ρπκέλν γάια» ηεο θξίζεο,  αιιά ζθεθηφκαζηε 

πψο ζα θάλνπκε ηελ Διιάδα λα δνπιέςεη μαλά. Ζ Πνιηηηθή δεκηνχξγεζε ην πξφβιεκα θαη ε Πνιηηηθή ζα 

ην ιχζεη. Κε ην δηθφ καο εζληθφ ζρέδην αλάπηπμεο. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο καο, αιιά 

αμηνπνηψληαο πξσηίζησο δηθέο καο ηδέεο θαη δηθέο καο πξνηάζεηο.  
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Ειεπζεξία θαη Αιιειεγγύε: Οη ζεκειηώδεηο αξρέο καο 
 

Ζ πνιηηηθή καο έρεη δχν ζεκειηψδεηο αξρέο: ειεπζεξία θαη αιιειεγγχε. Όιεο νη επηκέξνπο πνιηηηθέο καο 

αληαλαθινχλ θαη εκπεξηέρνπλ απηέο ηηο δχν έλλνηεο.  

Σν πλεύκα ηεο ειεπζεξίαο, κηαο έλλνηαο ζπλπθαζκέλεο κε ηελ ηζηνξία θαη ηα ζύκβνια ηνπ 

Έζλνπο καο, δηαηξέρεη νιόθιεξε ηελ πνιηηηθή καο θηινζνθία. Δίλαη αδηαπξαγκάηεπηε γηα καο ε 

πίζηε ζηελ ειεχζεξε νηθνλνκία. Ο ζεβαζκφο ζηηο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο, ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα.  

Διεπζεξία ζεκαίλεη πξψηα απ’ φια ειεχζεξε ζθέςε, ειεχζεξε βνχιεζε, ειεχζεξε έθθξαζε, 

απειεπζέξσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ έρεη ν Έιιελαο κέζα ηνπ. 

Διεπζεξία ζεκαίλεη αζθάιεηα. Γηαηί κφλν έλαο αζθαιήο άλζξσπνο κπνξεί λα λνηψζεη ειεχζεξνο ζηε 

γεηηνληά ηνπ, ζην ζπίηη ηνπ, ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. 

Ζ ειεπζεξία πξνσζεί ηε ζεκαληηθφηεξε κνξθή ηζφηεηαο, απηή θαηά ηελ νπνία δελ γίλεηαη δηάθξηζε 

ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε ιφγσ θπιήο, θχινπ, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, γιψζζαο, ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ ή πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ. 

Γηα ηε Νέα Δεκνθξαηία ειεπζεξία ζεκαίλεη επθαηξίεο. Επθαηξίεο γηα όινπο. Όινη νη Έιιελεο, 

αλεμαξηήησο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο, θνηλσληθήο ηάμεο, νηθνγελεηαθήο θαηαβνιήο θαη εηδηθψλ αλαγθψλ, 

λα δηεθδηθήζνπλ κε ίζνπο φξνπο απηά πνπ ζέινπλ ζηε δσή ηνπο. 

Θέινπκε ίζεο επθαηξίεο ζηελ αθεηεξία, αιιά θαη επηβξάβεπζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ θαζελφο. Ζ ηήξεζε 

απηήο ηεο αξρήο ζα δψζεη νμπγφλν ζηελ θνηλσλία καο θαη ζα εμαζθαιίζεη ηφζν ηελ αηνκηθή πξφνδν 

φζν θαη ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, πνπ είλαη θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο καο. 

Ειεπζεξία, όκσο, δελ ζεκαίλεη αζπδνζία. Πξνυπνζέηεη κία νξγαλσκέλε θνηλσλία κε θαλφλεο, 

φπνπ ην δηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε άζθεζε νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο δελ κπνξεί λα ζπγθξνχεηαη κε 

ηελ ειεπζεξία ηνπ άιινπ θαη λα απνβαίλεη εηο βάξνο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  Ζ αηνκηθή ειεπζεξία 

θαη ε επζχλε είλαη έλλνηεο αδηαίξεηεο.  Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειεπζεξία, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε 

επζχλε. 

Κφλν ζε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή θνηλσληθή αιιειεγγύε – 

αιιειεγγύε κεηαμύ πνιηηώλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ. Θαη απηή είλαη ε δεχηεξε ζεκειηψδεο αξρή 

καο, ε αιιειεγγχε.  

Κε ηε δεκηνπξγία δνκψλ πνπ ζα απνηεινχλ έλα δίρηπ αζθαιείαο γηα θάζε πνιίηε θαη ζα ηνλ βνεζάεη λα 

ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ κε αμηνπξέπεηα, ψζηε λα κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηε δσή ηνπ.  

Κία θνηλσλία πνπ πξνρσξάεη κπξνζηά, αιιά κε πνιίηεο θαη νκάδεο πνπ κέλνπλ ζην πεξηζψξην, είλαη εμ’ 

νξηζκνχ πξνβιεκαηηθή. Γεκηνπξγεί κεγάιεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ππνλνκεχνπλ 

ηε ζπλνιηθή πξφνδν.  

Ζ πξνζηαζία ησλ αδπλάησλ θαη ε κέξηκλα γη’ απηνχο είλαη απφιπηε πξνηεξαηφηεηά καο.  Ιαλέλαο 

ζπκπνιίηεο καο δελ πξέπεη λα κέλεη πίζσ. Γηα ηε Λέα Γεκνθξαηία, ε αηνκηθή θαη ε δεκφζηα 

επεκεξία ζπλππάξρνπλ. Ζ δηραζκέλε θνηλσλία δελ είλαη επηινγή, είλαη θίλδπλνο.
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Η θπβεξλεηηθή καο πξόηαζε 
 

Έλα επηηειείν εκπεηξνγλσκφλσλ επεμεξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε δηαθπβέξλεζεο 

ηεο Διιάδαο.   

Δίλαη πξφηαζε ζπγθεθξηκέλε, ηεθκεξησκέλε θαη αμηφπηζηε. 

πγθεθξηκέλε επεηδή ζηα εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο πνιίηεο απαληά κε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο. 

Σεθκεξησκέλε, γηαηί είλαη θνζηνινγεκέλε, ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία θαη αμηφπηζηεο κειέηεο θαη πηνζεηεί, 

κε ηηο απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο, ηηο θαιχηεξεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξαθηηθέο. Αμηόπηζηε, γηαηί 

δελ πεξηιακβάλεη ςεχηηθεο ππνζρέζεηο. Δίλαη θαξπφο κηαο ζνβαξήο θαη ππεχζπλεο εξγαζίαο.  

Ζ θαηάξηηζε ηεο ζπλνιηθήο θπβεξλεηηθήο πξφηαζεο ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο βξίζθεηαη ζε εμέιημε.  Ήδε 

φκσο είκαζηε ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπκε ηηο πέληε ζεκειηψδεηο αμίεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη νη 

πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο θαζψο θαη κηα πξψηε ζηαρπνιφγεζε κεξηθψλ ελδεηθηηθψλ επί κέξνπο 

πξνηάζεσλ.      

 

 

Σα 5 Α ηεο θπβεξλεηηθήο καο πξόηαζεο  

Αλάπηπμε – Αμηνθξαηία – Αμηνπξέπεηα – Αξηζηεία – Αμηνπηζηία  

 

Σελ θπβεξλεηηθή πξφηαζε ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο δηαπεξλνχλ «ηα 5 Άιθα», θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ 

αληαλαθιά κηα ζεκειηψδε αμία γηα καο θαη ηελ πνιηηηθή καο. 

Θάζε πνιηηηθή καο πξφηαζε ζηνρεχεη ζηελ Αλάπηπμε, ζηεξίδεηαη ζηελ Αμηνθξαηία, δηαζθαιίδεη ηελ 

Αμηνπξέπεηα φισλ ησλ πνιηηψλ, εκθνξείηαη απφ Αξηζηεία θαη πξνάγεη ηελ Αμηνπηζηία ηεο ρψξαο εθηφο 

αιιά θαη εληφο ζπλφξσλ.  

 

Αλάπηπμε 

ηφρνο καο είλαη ε Ειιάδα λα αξρίζεη λα δνπιεύεη μαλά! Λα αξρίζεη πάιη λα παξάγεη. Λα 

δεκηνπξγήζνπκε ζέζεηο εξγαζίαο, θπξίσο γηα ηα λέα παηδηά, ηα νπνία θεχγνπλ ζην εμσηεξηθφ επεηδή δελ 

έρνπλ πξννπηηθή. 

Αλάπηπμε γηα καο ζεκαίλεη ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ζεκαίλεη επελδχζεηο, ζεκαίλεη ζηήξημε ηνπ έληηκνπ 

θαη επζπλείδεηνπ επηρεηξεκαηία, ζεκαίλεη απελνρνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θέξδνπο θαη ηεο ακνηβήο. 

εκαίλεη ζηήξημε ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο θαη ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, ζεκαίλεη ζηήξημε ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο αμίαο ηεο, ηνπ ζθιεξά εξγαδφκελνπ. εκαίλεη ίζεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο γηα φινπο, 

ζεκαίλεη άξζε ησλ εκπνδίσλ, αιιά θαη έιεγρν ηνκέσλ ηεο αγνξάο κε ειιηπή αληαγσληζκφ.  

Πώο ζα ην πεηύρνπκε: 

- Αιιάδνληαο ην θιίκα. Απφ ηελ πξψηε θηφιαο κέξα. Θα δείμνπκε φηη ππάξρεη κηα λέα θπβέξλεζε 

απνθαζηζκέλε λα ηεξκαηίζεη ην «θξπθηνχιη» κε ηα κλεκφληα θαη έηνηκε λα δνπιέςεη κε δηθφ ηεο 

θπβεξλεηηθφ ζρέδην θαη ζνβαξφηεηα, καθξηά απφ ηελ αλεχζπλε δεκαγσγία. Ζ ρψξα ρξεηάδεηαη κηα 

θπβέξλεζε ε νπνία απνπλέεη εκπηζηνζχλε θαη ζηαζεξφηεηα, θαη δίλεη νξηζηηθφ ηέινο ζηηο ζπλζήθεο 

εθηαιηηθήο αλαζθάιεηαο. Απηφ απφ κφλν ηνπ ζα δεκηνπξγήζεη έλα θαηλνχξγην θεθάιαην 

εκπηζηνζχλεο ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ θαη ζα δψζεη νμπγφλν ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία.  
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- Κε ιηγφηεξνπο θφξνπο θαη κηθξφηεξεο δαπάλεο. Ιηγφηεξνπο θφξνπο γηα λα αλαπλεχζεη ε νηθνλνκία 

θαη θπξίσο ην πην παξαγσγηθφ θνκκάηη ηεο. Θαη κηθξφηεξεο δαπάλεο ψζηε λα έρνπκε ηνλ αλαγθαίν 

δεκνζηνλνκηθφ εμνξζνινγηζκφ,. Απηή ζα είλαη ε βάζε ηνπ δηθνχ καο ζρεδίνπ, ηνπ ειιεληθνχ 

ζρεδίνπ εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε.  

- Κε πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο. Ζ Διιάδα γηα λα νξζνπνδήζεη ρξεηάδεηαη 100 δηο λέεο επελδχζεηο ηα 

επφκελα πέληε ρξφληα. Κπνξνχκε λα ηηο πεηχρνπκε κε έλα λέν, πην θηιηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ. Κε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πεξηζζφηεξεο απνθξαηηθνπνηήζεηο, εηδηθά ζηνπο ηνκείο πνπ απνηεινχλ ζπγθξηηηθφ καο 

πιενλέθηεκα. 

- Κε πγηέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε.  

Λα ρξεκαηνδνηήζνπλ επελδχζεηο θαη λα ζηεξίμνπλ ηε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Υξεηαδφκαζηε 

ηηο αλαγθαίεο αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα απειεπζεξσζεί ξεπζηφηεηα θαη 

λα ζηεξηρζνχλ νη βηψζηκεο επηρεηξήζεηο.  

 

 

Αμηνθξαηία  

Ζ αμηνθξαηία είλαη ην νμπγφλν ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. 

Ζ κεηαπνιίηεπζε εηζέθεξε ζηελ Διιάδα κηα καθξά πεξίνδν νκαιφηεηαο, ε νπνία σζηφζν ζηαδηαθά 

νδήγεζε ζε κηα ζεζκηθή αδξάλεηα πνπ παγίσζε λννηξνπίεο θαη δνκέο πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα νη παξαδνζηαθέο πειαηεηαθέο δνκέο, ε γξαθεηνθξαηηθή δηνίθεζε, ε θξαηηθηζηηθή 

αληίιεςε πεξί αλάπηπμεο. 

Ζ εκπέδσζε ηεο αμηνθξαηίαο είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα λα αλαθηεζεί ε εκπηζηνζχλε απέλαληη ζηελ 

πνιηηηθή, αιιά θαη ζηνπο ζεζκνχο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. Ιάζε – φισλ ησλ θνκκάησλ θαη 

θπβεξλήζεσλ – επί ζεηξά εηψλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα κφληκε θαη δηαξθή θαρππνςία ζηηο ζρέζεηο ησλ 

πνιηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο, ε νπνία δειεηεξηάδεη ηε δεκφζηα ζθαίξα.  

 

Πώο ζα ην πεηύρνπκε: 

- Κε ζπλερή αμηνιφγεζε φισλ ησλ δνκψλ ηνπ θξάηνπο. Όιεο νη δνκέο ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο  ζα αμηνινγνχληαη ψζηε λα είλαη ζαθέο πνηα 

απνδίδεη θαη πνηα φρη θαη λα γίλνληαη νη αλαγθαίεο παξεκβάζεηο.  

- Κε ινγνδνζία πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ ινγνδνζία 

δελ έρεη ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη έλδεημε ζεβαζκνχ ζηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ηνπο πνιίηεο 

ησλ νπνίσλ ππεξέηεο είλαη ην θξάηνο.  

- Κε αιιαγέο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Κε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε πνπ ζα εθζπγρξνλίδεη ηνλ 

θαηαζηαηηθφ ράξηε ηεο ρψξαο. Κε αιιαγέο πνπ ζα εληζρχνπλ ηε δηαθάλεηα ζηελ πνιηηηθή δσή θαη 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ θνκκάησλ, ηνλ έιεγρν ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ. Κε ζηαζεξφ εθινγηθφ θχθιν θαη  εθινγηθφ λφκν πνπ ζα εληζρχεη ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. 

 

- Κε παξεκβάζεηο απνθέληξσζεο πνπ ζα κεηψζνπλ ην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Ηζρπξνπνηψληαο ην ξφιν ηεο απηνδηνίθεζεο, κε νπζηαζηηθέο δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

αξκνδηφηεηεο. 
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Ιαη κε απνηειεζκαηηθόηεηα 

- ηελ αζθάιεηα ηνπ πνιίηε. Ζ εγθιεκαηηθφηεηα, εηδηθά ζηηο πφιεηο, απεηιεί θαηά θχξην ιφγν 

επάισηεο νκάδεο φπσο νη ειηθησκέλνη θαη ηα παηδηά, ελψ αλαπηχζζεηαη εληνλφηεξα ζε 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. ηφρνο καο είλαη λα αλαδηνξγαλψζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζηηο πεξηνρέο πςειήο εγθιεκαηηθφηεηαο. 

- Κε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην δξάζεο γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ – πξνζθπγηθφ. Πνπ ζα αληηκεησπίδεη 

φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. Έλα ζρέδην πνπ ζα πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο, ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο καο δσήο. Πνπ ζα απνδεηθλχεη φηη είκαζηε 

ζνβαξφ θξάηνο. 

 

 

Αμηνπξέπεηα 

Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε απνηειεί θεληξηθφ ππιψλα ηεο πνιηηηθήο καο δηφηη δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπξέπεηα 

θάζε πνιίηε. Γηα λα έρεη ε θαζεκία θαη ν θαζέλαο καο ηελ πεπνίζεζε φηη ην θξάηνο ζηεξίδεη απηνχο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε θαη φρη ηνπο «θνιιεηνχο».  

Ζ θνηλσληθή αιιειεγγχε δελ εμαληιείηαη ζηελ αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ επηδφηεζε ησλ κε 

πξνλνκηνχρσλ. ηνλ ζχγρξνλν θφζκν ε θνηλσληθή ζπλνρή εμαζθαιίδεηαη κε έλα πιέγκα πνιηηηθψλ πνπ 

δίλεη πνηνηηθά εθφδηα θαη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη απιψλεη έλα δίρηπ πξνζηαζίαο 

πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο, ηα παηδηά θαη άιιεο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο.   

 

Πώο ζα ην πεηύρνπκε: 

- Πξνζαξκφδνληαο ηηο ππεξεζίεο ζηνλ πνιίηε θαη φρη ηνλ πνιίηε ζηηο ππεξεζίεο. Απηφ ζα εμαζθαιίζεη 

ηελ ηζφηηκε θαη αμηνπξεπή πξφζβαζε φισλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θνηλσληθήο ζηήξημεο. Σα ρξήκαηα 

ησλ θνξνινγνχκελσλ ζα αμηνπνηνχληαη ζσζηά θαη ζα ειέγρεηαη ε αληαπνδνηηθή αμία θάζε επξψ 

πνπ δηαηίζεηαη. 

- Δλζαξξχλνληαο ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ ελίζρπζε ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαιχηεξε 

θνηλσληθή πνιηηηθή. Θα ην πεηχρνπκε κε θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά θίλεηξα θαη αμηνπνηψληαο 

θνηλνηηθνχο πφξνπο γηα ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο. 

- Δπεθηείλνληαο ην Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα, ηελ πην ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή κνξθή 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζε νιφθιεξε ηε ρψξα 

- Αλαδηαξζξψλνληαο ξηδηθά ην αζθαιηζηηθφ καο ζχζηεκα. Θαζίζηαηαη πιένλ αλαγθαία ε έληαμε 
θεθαιαηνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ. Γελ ππάξρεη ζηηο κέξεο καο αλεπηπγκέλε ρψξα, πνπ λα ζηεξίδεη ηηο 
ζπληάμεηο ησλ πνιηηψλ ηεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα. 

- Θαηαπνιεκψληαο ηε καχξε θαη αδήισηε εξγαζία. Γηα λα εληζρπζεί ην αζθαιηζηηθφ, λα ρηππεζεί ν 
αζέκηηνο αληαγσληζκφο ζε βάξνο ησλ έληηκσλ εξγνδνηψλ θαη λα δηαζθαιηζηεί ε αμηνπξέπεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ.   

- Γηαζθαιίδνληαο ζηελ πξάμε ηα δηθαηψκαηα θάζε αηφκνπ ζηελ θνηλσλία.  Κε πξνψζεζε  
λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηα θελά πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ην 
επξσπατθφ δίθαην δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Απηφ άιισζηε είλαη ζε απφιπηε αξκνλία κε ηηο 
θηιειεχζεξεο ηδέεο καο. 
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Αξηζηεία  

Ζ αξηζηεία κέζα απφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο άκηιιαο θαη ησλ πνιιαπιψλ επηινγψλ 

απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηεο πνιηηηθήο καο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ έξεπλα, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηνλ 

αζιεηηζκφ. Αληινχκε ζηνηρεία απφ ην ηζηνξηθφ καο παξειζφλ γηα λα θηίζνπκε έλα θαιχηεξν κέιινλ.  

 

Πώο ζα ην πεηύρνπκε: 

- Κε εκπέδσζε αμηψλ. Απελνρνπνηνχκε ηελ έλλνηα ηεο επηηπρίαο. Δλζαξξχλνπκε ηελ θαηλνηνκία θαη 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Σελ απηνλνκία ζηε δξάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Σελ πηνζέηεζε ησλ θαιχηεξσλ επξσπατθψλ πξαθηηθψλ.   

- ρεδηάδνληαο απφ ηελ αξρή ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Κε αμηνιφγεζε ηεο 

παξερφκελεο γλψζεο. Κε ζρνιεία πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ επηηέινπο ρσξίο θελά. Κε δαζθάινπο πνπ 

ζα αλαδεηθλχνπλ ην ηαιέλην ηνπ θάζε καζεηή.  Κε Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. πνπ ζα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ 

ηνπο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ζα βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο παλεπξσπατθά 

γηα ην επίπεδν γλψζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα πξνζθέξνπλ. 

- Κε εμσζηξέθεηα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Κε έμππλεο θαη απιέο ηδέεο πνπ ζα 

πξνζειθχνπλ θνηηεηέο απφ φινλ ηνλ πιαλήηε θαη ζα εληζρχζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά καο ηδξχκαηα. 

- Κε ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηνλ ρψξν ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ηέρλεο. Ο πνιηηηζκφο καο 

είλαη ε ηαπηφηεηα καο. Δίκαζηε εκείο νη ίδηνη. Θξαηηθέο παηξσλίεο θαη επηδνκαηηθέο πνιηηηθέο δε 

ρσξνχλ. Σν θξάηνο αληίζεηα πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηελ ηζηνξία, ηελ παξάδνζε θαη ηελ πλεπκαηηθή 

δεκηνπξγία ησλ Διιήλσλ. 

 

Αμηνπηζηία  

Ζ αμηνπηζηία απνηειεί εζληθφ θεθάιαην γηα θάζε ρψξα ζηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζήκεξα, ζε κηα επνρή κε πνιιέο θαη πξσηφγλσξεο πξνθιήζεηο γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα. 

Ζ κεηαλάζηεπζε, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, νη πεξηθεξεηαθέο εληάζεηο, ν ζξεζθεπηηθφο εμηξεκηζκφο, ε 

αζθάιεηα ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θ.α.  δεκηνπξγνχλ δχζθνιν θαη ζχλζεην γεσπνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ.  

Κέζα ζε απηφ ην ηνπίν, ε θσλή ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζε φιν ηνλ θφζκν πξέπεη λα 

είλαη αμηφπηζηε, ζνβαξή θαη ζπλεπήο. Γηα λα απνθαηαζηήζεη ην θχξνο ηεο – ην νπνίν έρεη πιεγεί απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο παιηλσδίεο ηνπ ηειεπηαίνπ δηαζηήκαηνο – θαη λα κπνξέζεη έηζη λα 

πξνσζήζεη ηε δηθή ηεο αηδέληα.  

 

Πώο ζα ην πεηύρνπκε: 

- Κε παξεκβαηηθφ ξφιν, εμσζηξέθεηα θαη πξσηνβνπιίεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ ρψξα πξέπεη λα έρεη 

θσλή θαη άπνςε γηα φια ηα δηεζλή δεηήκαηα. Οη ρψξεο πνπ θάζνληαη θνβηθά θαη ακήραλα ζηελ 

άθξε, δελ έρνπλ πςειφ θχξνο.  

- Κε αθφκα πην ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθέο έλνπιεο δπλάκεηο θαη δπλάκεηο αζθαιείαο. 

ηεξίδνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπο αιιά θαη ην αμηφκαρφ ηνπο  

 

- Αμηνπνηψληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ηζρχ ηεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο. Ζ νκνγέλεηα είλαη πξεζβεπηήο 

ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ θαη πξέπεη λα έρεη θσλή θαη αλαγλψξηζε ζην εζσηεξηθφ. Πξψην βήκα 

ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο εθινγέο ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε λφκνπ ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο. 
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Οη πξώηεο 25 πξνηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο 
 

ε δεκόζηα δηαβνύιεπζε 

 

Παξαζέηνπκε ηηο πξψηεο 25 αληηπξνζσπεπηηθέο πξνηάζεηο ηνπ θπβεξλεηηθνχ καο πξνγξάκκαηνο, ε 

δηακφξθσζε ηνπ νπνίνπ ζπλερίδεηαη. 

 

Οη ηδέεο απηέο δελ ρξεηάδνληαη θαηά βάζε ρξήκαηα αιιά θέξλνπλ ρξήκαηα. Πξνζειθχνπλ επελδχζεηο. 

Απμάλνπλ ηνλ εζληθφ πινχην. Θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθφ ην δεκφζην. Απιψλνπλ έλα δίθηπ 

αιιειεγγχεο γηα ηνπο αζζελέζηεξνπο. Υηίδνπλ κηα πην ζχγρξνλε εθπαίδεπζε. Θαζηζηνχλ ηελ Διιάδα πην 

αμηφπηζηε θαη δπλαηή.   

 

1. Φνξνινγηθά θίλεηξα πνπ δίλνπλ άιιεο επξσπατθέο ρώξεο  γηα λέεο επελδύζεηο   

Παξνρή θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα εκβιεκαηηθέο παξαγσγηθέο επελδχζεηο, ζε εθείλεο δειαδή  πνπ 

δεκηνπξγνχλ πνιιέο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Διάθξπλζε, γηα παξάδεηγκα, θφξνπ, αλάινγα κε ηηο δαπάλεο 

πξνζσπηθνχ θαη θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ, ζηα πξφηππα επηηπρεκέλσλ κνληέισλ πνπ έρνπλ 

εθαξκνζηεί ζε Ηζξαήι, Πνισλία, Σνπξθία θαη Ρσζία.  

Θεζκνζέηεζε ηεο νξηδφληηαο κεηαθνξάο θνξνινγηθψλ δεκηψλ (ζπκςεθηζκφο ηεο δεκηάο κε κειινληηθά 

θέξδε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα), φπσο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Πνξηνγαιία. 

 

2. Φνξνδηαθπγή: ύλδεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ κε ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο  

Γεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ κεραληζκνχ δηαζηαπξψζεσλ ησλ ζπλαιιαγψλ, ησλ εηζνδεκάησλ, ησλ  

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ ηξφπνπ δηαβίσζεο. Σν αθνξνιφγεην φξην ζα ζρεκαηίδεηαη απφ δαπάλεο 

νη νπνίεο ζα έρνπλ απνπιεξσζεί ειεθηξνληθά. Οη δαπάλεο απφ ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή, ζα πξνζκεηξψληαη ζην δηπιάζην ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

αθνξνιφγεηνπ νξίνπ. 

Έηζη θαηαπνιεκάηαη ε θνξνδηαθπγή, δηεπξχλεηαη ε θνξνινγηθή βάζε θαη θαιιηεξγείηαη θνξνινγηθή 

ζπλείδεζε. Ώζηε λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζε κείσζε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

θαη λα αλαζάλεη ε νηθνλνκία.  

 

3. Ιαη ζηελ Ειιάδα: Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα Αμηνιόγεζεο Δεκνζίσλ Δαπαλώλ 

Δηζαγσγή, ζηα πξφηππα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ, θαζψο θαη ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Λέαο Εειαλδίαο, 

ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο Γεκνζίσλ Γαπαλψλ. Κε ηε κέζνδν απηή, ζηφρνο 

είλαη λα ειεγρζνχλ ηα θέληξα θφζηνπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη λα αμηνινγεζνχλ νπζηαζηηθά νη δεκφζηεο 

δαπάλεο, ψζηε ν πεξηνξηζκφο ηνπο λα βαζίδεηαη ζε κηα ζχγρξνλε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Έηζη 

επηηπγράλεηαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, απνθεχγνληαη νη νξηδφληηεο πεξηθνπέο θαη 

απνθηνχκε έλα εξγαιείν δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ. 
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4. Δπλακηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ «θόθθηλσλ δαλείσλ»  

Γξαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κε-εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPLs) κε εηζαγσγή θηλήηξσλ θαη θπξψζεσλ 

πνπ ζα επεξεάδνπλ ηα επνπηηθά θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ, πξνθεηκέλνπ νη ηξάπεδεο λα θηλεζνχλ 

απνθαζηζηηθά γηα ην δήηεκα. Δθαξκνγή, επηηέινπο, ηνπ λφκνπ 4307/2014 πνπ δίλεη αλάζα ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη επέθηαζή ηνπ ζηηο νθεηιέο πξνο ην δεκφζην θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Αλακφξθσζε ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ ψζηε λα είλαη πην εχθνιν γηα φζνπο έπεζαλ λα μαλαζεθσζνχλ 

θαη λα γίλνπλ πάιη παξαγσγηθνί (πρ ελεξγνπνίεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηαρεηξηζηή αθεξεγγπφηεηαο, 

κε θνξνιφγεζε ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ απφ δηαγξαθέο ρξεψλ). Πην απζηεξή αληηκεηψπηζε 

ζηξαηεγηθψλ θαθνπιεξσηψλ, νη νπνίνη εθκεηαιιεχνληαη ην παξφλ ζχζηεκα ζε βάξνο φζσλ έρνπλ 

πξαγκαηηθή αλάγθε.  

Κε ηνλ ηξφπν απηφ απεγθισβίδεηαη κεγάινο αξηζκφο λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δελ κπνξεί λα 

απνπιεξψζεη ηα δάλεηά ηνπ. Απειεπζεξψλεηαη ξεπζηφηεηα ζηελ νηθνλνκία αθνχ ζα δνζνχλ λέα δάλεηα 

θαη επηηπγράλεηαη ε ζηήξημε πγηψλ επηρεηξήζεσλ πνπ παιεχνπλ εδψ θαη ρξφληα ελάληηα ζην θχκα.  

 

5. Εθαξκνγή, επηηέινπο, ηνπ Νόκνπ Πιαηζίνπ γηα ηελ απινπνίεζε ζηηο αδεηνδνηήζεηο  ησλ 

επηρεηξήζεσλ  

Ο Λ. 4262/2014, πνπ είρε λνκνζεηεζεί πξηλ απφ 2 ρξφληα, κπήθε ζην ςπγείν απφ ηε ζεκεξηλή 

θπβέξλεζε ε νπνία δελ έρεη εθδψζεη θακία ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ο λφκνο απηφο 

κεηψλεη θαηά 60% ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ην άλνηγκα κηαο επηρείξεζεο. ηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο νη δηαδηθαζίεο ζα πξνσζνχληαη ειεθηξνληθά θαη απζεκεξφλ. 

Έηζη εμνηθνλνκνχληαη πφξνη γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηε δηνίθεζε θαη δηαζθαιίδεηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 

θαζψο νη έιεγρνη γίλνληαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη φρη κε ζπιινγή αλνχζησλ 

εγγξάθσλ. Θαηξφο, επηηέινπο, λα εθαξκνζηεί απηφο ν λφκνο! 

 

6. Ελεξγνπνίεζε ηνπ Ειιεληθνύ Επελδπηηθνύ Σακείνπ θεθαιαηαθώλ ζπκκεηνρώλ (“IfG” 

Greek SME Equity) 

Σν Διιεληθφ Δπελδπηηθφ Σακείν θεθαιαηαθψλ ζπκκεηνρψλ (“IfG” Greek SME Equity) παξακέλεη εδψ θαη  

16 κήλεο κφλν ζηα ραξηηά, παξ’ φηη αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ. Απηή ε ζεζκηθή 

πιαηθφξκα ρξεκαηνδφηεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα πξέπεη 

επεηγφλησο λα αμηνπνηεζεί.   

Κε ηνλ ηξφπν απηφ αληαπνθξηλφκαζηε ζηηο αλάγθεο ησλ επελδπηψλ, αμηνπνηνχκε πιεξέζηεξα ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ παθέηνπ Γηνχλθεξ θαη ζηεξίδνπκε θιάδνπο θαη πξντφληα πςεινχ επελδπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο.  

 

7. Ιαλέλαο λόκνο γηα ηελ αγνξά ρσξίο ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Επηηξνπήο Αληαγσληζκνύ  

Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο εθζέζεηο ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο πξηλ απφ ηελ ςήθηζε σλ 

λφκσλ, έηζη πξέπεη λα γλσκνδνηεί θαη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ πξηλ απφ λνκνζρέδηα θαη ηξνπνινγίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα απνηξαπεί ε εηζαγσγή δηαηάμεσλ πνπ είλαη εκπφδην 

γηα ηνλ αληαγσληζκφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή δπζηπρψο αθνινπζείηαη ζπρλά θαη ιεηηνπξγεί πάληα εηο 

βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ πγηψλ επηρεηξήζεσλ. 
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8. Πξνζέιθπζε ζπληαμηνύρσλ από άιιεο ρώξεο ηεο ΕΕ γηα αγνξά θαηνηθίαο 

Ζ Πνξηνγαιία, ε Κάιηα θαη ε Θχπξνο έρνπλ δψζεη θίλεηξα ζε ζπληαμηνχρνπο απφ άιια θξάηε-κέιε ηεο 

ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ θαηνηθίεο αιιά θαη λα γίλνπλ θνξνινγηθνί θάηνηθνη ζηηο ρψξεο απηέο. Ζ 

Διιάδα δελ κπνξεί λα κέλεη απαζήο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα, αθνινπζψληαο ηνλ ίδην δξφκν, λα εληζρχζεη 

ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ αγνξά αθηλήησλ, αιιά θαη λα απμήζεη ηα θνξνινγηθά ηεο έζνδα. Θαηξφο λα 

πξνρσξήζνπκε ακέζσο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

9.  Εγγπεηηθά θεθάιαηα γηα λέα δάλεηα ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα  

Δλεξγνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο DG Agri θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ εγγπεηηθά θεθάιαηα γηα ηελ κφριεπζε πνιιαπιάζησλ ηξαπεδηθψλ 

θεθαιαίσλ πξνο ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Έηζη δίλεηαη ζηνπο αγξφηεο ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο 

δηαζέζηκνπο επξσπατθνχο πφξνπο, θάηη πνπ έσο ζήκεξα δελ ήηαλ εθηθηφ ιφγσ έιιεηςεο θεθαιαίσλ γηα 

θάιπςε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο.  

Κε ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχνληαη νη αγξφηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγεζνχλ ηνπηθέο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, λα βειηησζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο κεηαπνίεζεο θαη 

εκπνξίαο θαη έηζη λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο εθηφο ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

 

10. Τηνζέηεζε ησλ πξνηάζεσλ ΤΟΖΜΑ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο 

Τινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πνπ εηνίκαζε ν δηεζλνχο θχξνπο νξγαληζκφο YOZMA γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο. Ο ΤΟΕΚΑ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ παγθνζκίσο 

νηθνζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηλνηνκία ζην Ηζξαήι θαη κε βάζε απηή ηνπ ηελ εκπεηξία πξφηεηλε 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε νη νπνίεο φκσο αθφκε δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί.  

Κεηαμχ άιισλ πξφηεηλε ηελ νξγάλσζε γξαθείσλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα - 

technology transfer offices, ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ (λενθπψλ κέρξη πνιχ κεγάισλ) κε 

ηξφπν αληαγσληζηηθφ θαη φρη επηδνκαηηθφ, ηελ ελίζρπζε ησλ ζεξκνθνηηίδσλ θαη ησλ cluster 

επηρεηξήζεσλ ζε θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο φπνπ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηε δηακφξθσζε 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο θηλήηξσλ γηα «επηρεηξεκαηηθνχο αγγέινπο». 

 

11. Αλάζα ζηελ νηθνδνκή θαη ηα λνηθνθπξηά: Επαλεθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Εμνηθνλόκεζε Ιαη’ Οίθνλ»  

Σν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη’ Οίθνλ» παξείρε κηα δέζκε νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ (επηρνξήγεζε θαη δάλεηα κε επλντθνχο φξνπο) ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε ησλ ζπηηηψλ ηνπο. Κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 εθαξκφζηεθε κε κεγάιε επηηπρία, θαζψο 

εληάρζεθαλ ζε απηφ πεξίπνπ 50 ρηιηάδεο λνηθνθπξηά. Έθηνηε πάγσζε, κε ιίγεο εθαηνληάδεο απνθάζεηο 

ππαγσγήο κέζα ζην 2015. Απνηέιεζκα ήηαλ λα κείλνπλ ζηνλ αέξα πεξηζζφηεξεο απφ 35 ρηιηάδεο 

αηηήζεηο, ελψ είραλ αξρηθά εγθξηζεί. 

Ζ επαλεθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζπκβάιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα θαηαλαισηέο κέζσ 

ηεο πην απνδνηηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο, ζα δεκηνπξγήζεη εγρψξηα ππεξαμία θηλεηνπνηψληαο ηνλ θιάδν 

ηεο νηθνδνκήο, ζα αλαβαζκίζεη ηελ αμία ησλ αθηλήησλ θαη ζα βειηηψζεη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

πνιηηψλ, πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια θαη ην πεξηβάιινλ. 
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12. Επίζπεπζε ησλ ΔΘΣ γηα ηελ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ  

Δίλαη αλεπίηξεπην ε ρψξα λα πιεξψλεη, ζηηο ζεκεξηλέο δχζθνιεο ζπλζήθεο, πξφζηηκα θαη κάιηζηα γηα 

ζέκαηα πνπ ππνλνκεχνπλ φρη κφλν ηελ πνηφηεηα δσήο, αιιά αθφκα θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ. Οη ΓΗΣ 

είλαη ν θαλφλαο ζε φιε ηελ ΔΔ. Υξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑ θαη είλαη ην θχξην εξγαιείν γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ.  

Ηδενιεςίεο ζε απηφ ην δήηεκα δελ ρσξνχλ. Σα έξγα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ θαη 

ηα ππφινηπα λα ζρεδηαζηνχλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ.  

 

13. Αμηνιόγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ από ην ΑΕΠ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ λα γίλεηαη απφ ην ΑΔΠ, θαζψο έρεη φια ηα ερέγγπα 

αληηθεηκεληθφηεηαο. Σν ΑΔΠ πξέπεη λα απνθηήζεη γη’ απηφ θαη δεχηεξν ππιψλα. Παξάιιεια, νη 

πξντζηάκελνη ζην Γεκφζην ζα επηιέγνληαη κε βάζε ην πεξίγξακκα ζέζεο (job description) ηε δηαρξνληθή 

ηνπο απφδνζε, ηε γξαπηή εμέηαζε θαη ηε δνκεκέλε ζπλέληεπμε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ 

ΑΔΠ, κε ζπκκεηνρή θαη πηζηνπνηεκέλσλ ζηειερψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Σειεηψλνπκε έηζη κε ηελ αλαμηνθξαηία, ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ. 

Αλαδεηθλχνπκε θαη αμηνπνηνχκε ηα ηθαλφηεξα ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Γεκηνπξγνχκε κηα λέα 

θνπιηνχξα απνδνηηθφηεηαο, αμηνιφγεζεο θαη δηαθάλεηαο.  

 

14. Ειεύζεξε πξόζβαζε ζηα αλνηρηά δεδνκέλα γηα δηαθάλεηα, ινγνδνζία θαη επελδπηηθέο 

επθαηξίεο  

Αλαβάζκηζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο κεγάιεο Δζληθήο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο Αλνηθηψλ 

Γεδνκέλσλ (open data), γηα ηελ επξεία δηάζεζή ηνπο ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο.  

Κε ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα, απνθαζίζηαηαη ε εκπηζηνζχλε απέλαληη ζην θξάηνο, 

εληζρχεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο λέαο αιιά δπλακηθήο αγνξάο. Παξάιιεια, δίλεηαη επθαηξία γηα 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, ζχκθσλα 

κε ζρεηηθέο κειέηεο ηεο ΔΔ. 

 

15. Όπσο θαη ζην ηΕ: Αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ γξεγνξόηεξε απνλνκή 

δηθαηνζύλεο 

Λα πινπνηεζεί άκεζα ην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ Πνιηηηθήο & 

Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο Δπέθηαζε ηεο ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο δηθνγξάθσλ, έθδνζε e-πηζηνπνηεηηθψλ, 

ςεθηαθή θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε ησλ πξαθηηθψλ είλαη ηα πξψηα άκεζα βήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα 

γίλνπλ πηνζεηψληαο ηηο θαιέο πξαθηηθέο απφ ην αληίζηνηρν χζηεκα ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ επηζπεχδνληαη νη δηαδηθαζίεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο, δηεπθνιχλνληαη νη δηάδηθνη θαη 

αλαβαζκίδεηαη ην θχξνο ηεο Γηθαηνζχλεο. 
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16. Η αζηπλνκία εθεί πνπ πξάγκαηη ρξεηάδεηαη. Έλζηνιε θαη πεδή αζηπλόκεπζε 

Υαξηνγξάθεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο αλά πεξηνρή πξνθεηκέλνπ ε αζηπλνκηθή δξάζε λα εζηηάδεη εθεί 

πνπ ππάξρεη φλησο πξφβιεκα. 

Θαζηέξσζε ηεο έλζηνιεο αζηπλφκεπζεο, πεδή θαη επνρνχκελε, εκέξα θαη λχρηα, κε ελδπλάκσζε ηεο 

νκάδαο ΓΗΑ, ελεξγνπνίεζε εθ λένπ ηεο νκάδαο ΓΔΙΣΑ θαη ελίζρπζε ησλ νκάδσλ Πξφιεςεο θαη 

Θαηαζηνιήο Δγθιεκαηηθφηεηαο. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή ε θαηαλνκή δπλάκεσλ ηεο ΔΙΑ, ιακβάλνληαη 

ζηνρεπκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη εληζρχεηαη ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ. 

 

17. ύζηαζε πκβνπιίνπ Εζληθήο Αζθάιεηαο θαη ζηελ Ειιάδα  

Θεζκνζέηεζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ ζα νλνκάδεηαη πκβνχιην Δζληθήο 

Αζθάιεηαο θαη ζα ιεηηνπξγεί ππφ ηνλ Πξσζππνπξγφ, ζηα πξφηππα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ φπσο ε 

Κεγάιε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία.  

Δληζρχεηαη έηζη ν εζληθφο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζε βάζνο ρξφλνπ. Ζ εμσηεξηθή καο πνιηηηθή απνθηά 

δηάξθεηα θαη ζηαζεξφηεηα θαη ε εθάζηνηε θπβέξλεζε ππνζηήξημε ζην ρεηξηζκφ θξίζεσλ.  

ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα ηνπ αλαηεζνχλ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά: ε κειέηε ηνπ 

δηεζλνχο πεξηβάιινληνο αζθαιείαο, νη εθηηκήζεηο γηα ηηο επηπηψζεηο ζην εζληθφ καο ζχζηεκα αζθαιείαο 

θαη ε πξνεηνηκαζία ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ, ν έγθαηξνο εληνπηζκφο δεηεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ή κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εζληθή καο αζθάιεηα, ε πξνεηνηκαζία ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ γηα επεξρφκελεο θξίζεηο, ε εθ ησλ πζηέξσλ κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηνο 

αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ θαη ε αμηνπνίεζε δηδαγκάησλ, ε πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

ζε επηηειηθφ ππεξεζηαθφ θαη θπβεξλεηηθφ επίπεδν κέρξη ΘΤΔΑ, ε εκπινθή, θαηά πεξίπησζε, ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε θξίζεσλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ελεξγεηαθήο θαη δηεζλνχο 

επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο. 

 

18. Εηζαγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηα ζρνιεία  

Ζ εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Οκάδεο καζεηψλ κπνξνχλ λα  

δεκηνπξγνχλ εηθνληθέο επηρεηξήζεηο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο κε άιια ζρνιεία. 

Δπηζθέπηνληαη επηρεηξήζεηο, εμνηθεηψλνληαη κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, αλαιακβάλνπλ 

projects, καζαίλνπλ απφ θαιέο πξαθηηθέο ζπκκαζεηψλ ηνπο θαζψο θαη παξαδείγκαηα λενθπψλ θαη 

άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη εμειίζζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαληαζία ηνπο.  

Κεηά  ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο κνλάδεο θαηλνηνκίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ΑΔΗ  θαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ε πξσηνβνπιία ζα εηζαρζεί  

αξρηθά ζε πηινηηθή βάζε ζε επηιεγκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επεθηαζεί.  

 

19.  Ξελόγισζζα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα κε δπλαηόηεηα θαζηέξσζεο δηδάθηξσλ.  

Λα επηηξαπεί εθ λένπ ε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε μέλε 

γιψζζα (ζε πξψην ρξφλν αγγιηθά), κε δπλαηφηεηα δηδάθηξσλ.  

Κε ηνλ ηξφπν απηφ, εληζρχνπκε ηελ εμσζηξέθεηα ηεο ειιεληθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Πξνζειθχνπκε 

αιινδαπνχο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, αμηνπνηνχκε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη αλαδεηθλχνπκε ην 

εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απνθηνχλ πξφζζεηνπο πφξνπο. 
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20. Θεξηλά ζρνιεία (summer schools) ζε ΑΕΘ θαη ΣΕΘ. 

Λα πξνσζεζεί άκεζα ε ιεηηνπξγία ζεξηλψλ ζρνιείσλ (summer schools) ζηα ειιεληθά ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, κε 

γιψζζα ηα αγγιηθά θαη ρξέσζε δηδάθηξσλ 

Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απνθηνχλ έλα επηπιένλ έζνδν. ηεξίδνπκε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ζε κέξε πνπ 

ζα δηνξγαλψλνληαη ηα ζεξηλά ζρνιεία. Αμηνπνηείηαη αλελεξγφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. 

 

21.  Σν κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπ Μνπζείνπ ηεο Αθξόπνιεο επεθηείλεηαη ζε άιια ζεκαληηθά 

κνπζεία  

Λα αθνινπζεζεί -φπνπ είλαη εθηθηφ- ην κνληέιν ηνπ Κνπζείνπ ηεο Αθξφπνιεο, ην νπνίν είλαη Λνκηθφ 

Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη ηε δπλαηφηεηα λα απμάλεη ηα 

έζνδά ηνπ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξην θιπ). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο  απνδεδεηγκέλα νδεγεί ζε ζεακαηηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ απηφ ησλ κνπζείσλ πνπ 

εμαξηψληαη απφ ην θξάηνο θαη θπηνδσνχλ ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ, πεξηνξηζκέλεο ηερλνγλσζίαο θαη, 

ζπρλά, ρακεινχ ελδηαθέξνληνο ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ αλαβάζκηζή ηνπο.  

Σα Κνπζεία γίλνληαη ελεξγέο θαη απηνηειείο πνιηηηζηηθέο κνλάδεο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

αλαβαζκηζηνχλ, λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξν θνηλφ, λα ηνλψζνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

 

22. Σξεηο ηδέεο γηα απηή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ρσξίο θόζηνο 

i. Ραληεβνύ κε γηαηξνύο ηνπ ΕΟΠΠΤ εληόο 24 σξώλ γηα επαίζζεηεο νκάδεο πιεζπζκνύ. 

Οη επαίζζεηεο νκάδεο πιεζπζκνχ (πνιίηεο άλσ ησλ 65 εηψλ, ΑκεΑ, θ.α.) απνθηνχλ απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ξαληεβνχ κε γηαηξνχο ηνπ ΔΟΠΠΤ. Τηνζεηνχκε ην κνληέιν 

εμππεξέηεζεο ηνπ βξεηαληθνχ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, φπνπ έλα πνζνζηφ ησλ εκεξήζησλ 

ξαληεβνχ θάζε γηαηξνχ αθνξά ππνρξεσηηθά απηέο ηηο νκάδεο πιεζπζκνχ. 

Οη πνιίηεο απνθηνχλ αμηνπξεπείο ππεξεζίεο πγείαο, κε ιχζεηο πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ 

θφζηνο. 

ii. Επέθηαζε ηνπ κέηξνπ ρνξήγεζεο επαλαιακβαλόκελεο ζπληαγήο από ηνπο 6 ζηνπο 12 

κήλεο. 

Σν θαζεζηψο απηφ γηα ηνπο ρξφληνπο πάζρνληεο ηζρχεη ήδε ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Κε ηελ 

πηνζέηεζή ηνπ κεηψλεηαη ε ηαιαηπσξία ησλ αζζελψλ θαη απειεπζεξψλεηαη ν ρξφλνο ησλ γηαηξψλ. 

iii. Ιαη’ νίθνλ δηαλνκή θαξκάθσλ πςεινύ θόζηνπο.  

Ζ πξφηαζε αθνξά εηδηθέο θαηεγνξίεο αζζελψλ κε δπζθνιίεο πξφζβαζεο θαη θηλεηηθφηεηαο, θαζψο θαη 

ηνπο θαηνίθνπο ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, νη νπνίνη δηεπθνιχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη 

κεδεληθφ δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο. 

 

23. Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο: Οη επηρεηξήζεηο θαιύπηνπλ κέξνο ησλ εηζηηεξίσλ θαη ην 

γιπηώλνπλ από ηελ εθνξία  

Όπσο γίλεηαη ζηε Γαιιία, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ην 50% ηνπ θφζηνπο ηεο κεληαίαο 

θάξηαο απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην πνζφ απηφ ζα εθπίπηεη απφ ηελ εθνξία. Κε ηνλ 

ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ Κέζσλ Καδηθήο Κεηαθνξάο, πεξηνξηζκφο ηεο 

κεηαθνξάο κε απηνθίλεηα, κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη  ζρεηηθή νηθνλνκηθή 

αλαθνχθηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ρσξίο επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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24. Τηνζέηεζε ηνπ Οιιαλδηθνύ κνληέινπ γηα ηνλ θνηλσληθό δηάινγν θαη ηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο 

Δθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ Οιιαλδηθνχ πξνηχπνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Σν ελ ιφγσ φξγαλν είλαη ηξηκεξέο, απνηειείηαη απφ ηα ζπλδηθάηα, ηνπο 

νξγαληζκνχο εξγνδνηψλ θαη αλεμάξηεηα κέιε πςεινχ θχξνπο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηε θπβέξλεζε κε 

ηε κέγηζηε δπλαηή ζπλαίλεζε. πληζηά ηνλ θχξην κεραληζκφ ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα πξνο ηελ 

θπβέξλεζε αλαθνξηθά κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηε κέγηζηε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

εθινγίθεπζε ζηελ θαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ. ηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε 

θαιιηέξγεηα κηαο θνπιηνχξαο δηαιφγνπ θαη ε αλάδεημε ζπλαηλεηηθψλ ιχζεσλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζε 

πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ζε θαιέο πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ. 

 

25. Επέθηαζε ηνπ Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ Εηζνδήκαηνο ζε όιε ηε ρώξα 

Γηεχξπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ζε δηάζηεκα 

δψδεθα κελψλ. Ζ θπβέξλεζε κέλεη ζε ππνζρέζεηο θαη δελ αμηνπνηεί νχηε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

ςεθίζηεθε απφ ην 2014, νχηε θαη ηελ εκπεηξία απφ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζε δεθαηξείο δήκνπο. 

Αληηζέησο, αλαιψλεηαη ζε απνζπαζκαηηθέο θηλήζεηο ρσξίο νπζηαζηηθφ αληίθηππν ζηνπο πξαγκαηηθά 

αδχλακνπο ζπκπνιίηεο καο.  

Υξεηαδφκαζηε έλα ζχζηεκα πνπ ζα απνηειεί αζπίδα γηα φζνπο ηελ έρνπλ αλάγθε θαη φρη γηα πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο. Αληί ηνπ ζεκεξηλνχ θαηαθεξκαηηζκέλνπ θαη δπζιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη ε 

ελζσκάησζε ησλ επί κέξνπο επηδνκάησλ, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ πην επέιηθην θαη απνδνηηθφ 

κεραληζκφ. Παξάιιεια, ε δηαθαλήο ιεηηνπξγία θαη νη εληαηηθνί έιεγρνη κε αμηνπνίεζε ησλ πην 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζα εμαζθαιίζνπλ φηη ζα ιακβάλνπλ βνήζεηα φζνη ην ρξεηάδνληαη θαη φρη φζνη 

απιά εθκεηαιιεχνληαη ηηο ηξχπεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ κεραληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζίαο (πρ κέζσ ΟΑΔΓ), ζα 

δίλεηαη νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο ψζηε λα γίλνπλ ελεξγνί νηθνλνκηθά θαη λα ηνπο 

απεγθισβίζεη απφ ηελ «παγίδα θηψρηαο» ζηελ νπνία ζπρλά νδεγεί ε ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ηέηνησλ 

πνιηηηθψλ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα απνηειέζεη έλα κέζν γηα λα βγνπλ πξαγκαηηθά νη ζπκπνιίηεο καο 

απφ ηελ θηψρηα θαη λα κπνξέζνπλ λα θπλεγήζνπλ έλα θαιχηεξν αχξην. Έηζη επηηπγράλεηαη ε 

νπζηαζηηθή θνηλσληθή αιιειεγγχε.  

  

+1 Μεηαλαζηεπηηθό-Πξνζθπγηθό  

 Ιφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ε Λέα Γεκνθξαηία ζα παξνπζηάζεη ηηο πξνζερείο κέξεο έλα 

νινθιεξσκέλν ζρέδην δξάζεο γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ-πξνζθπγηθφ.   
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Ελώλνπκε δπλάκεηο γηα κηα κεγάιε θνηλσληθή ζπκκαρία  
 

Ζ Διιάδα ζήκεξα είλαη ηξαπκαηηζκέλε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ δεκαγσγηθνχ 

ιατθηζκνχ. Ζ πνιηηηθή θξίζε θαη ν αθξαία δηραζηηθφο θαη αθνξηζηηθφο ιφγνο έρνπλ παξαζχξεη 

ςεθνθφξνπο ζηα επηθίλδπλα γηα ηε δεκνθξαηία πνιηηηθά άθξα θαη ηνλ αδηέμνδν αλνξζνινγηζκφ ηνπο. 

Ωζηφζν, ε κεγάιε θνηλσληθή πιεηνςεθία εμαθνινπζεί λα ζέιεη ε Διιάδα λα είλαη κηα ζχγρξνλε 

επξσπατθή θνηλσλία. Θέιεη λα δεη ζε κηα ρψξα πνπ ηνπο επηηξέπεη λα μεδηπιψλνπλ ειεχζεξα ηηο 

δπλάκεηο ηνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ Ζ κεζαία ηάμε, νη άλεξγνη, νη λέεο γεληέο, πξνζβιέπνπλ ζε κηα 

πξννπηηθή ζην κέιινλ, ζε κηα «λέα νκαιφηεηα», πνπ ππεξβαίλεη ηα παξαδνζηαθά ηδενινγηθά 

πξνηάγκαηα.  

Δπηζπκνχλ ηνλ πξαγκαηηζκφ ησλ απηψλ απνηειεζκάησλ θη φρη ηηο δεκαγσγηθέο ή ηδενιεπηηθέο 

ρίκαηξεο. Δπηζπκνχλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ νηθνλνκηθή αζθπμία, ηελ πνιηηηθή λεχξσζε, ηελ 

ηζνπεδσηηθή παξαθκή. Δπηδεηνχλ ην νμπγφλν κηαο κηα θνηλσλίαο ειεπζεξίαο θαη αιιειεγγχεο. 

Οη πνιίηεο απηνί βξίζθνληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. Οη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ φζσλ 

απηνπξνζδηνξίδνληαη σο δεκνθξάηεο δεμηνί, θηιειεχζεξνη, θεληξψνη, ζνζηαιδεκνθξάηεο, ζπληεξεηηθνί, 

έρνπλ ακβιπλζεί. Θνηλφ ζηνηρείν φισλ ηνπο είλαη ε πίζηε ζηνλ δεκνθξαηηθφ, επξσπατθφ ραξαθηήξα ηεο 

Διιάδαο θαη ε αληίζεζή ηνπο ζηα επηθίλδπλα δεκαγσγηθά άθξα. Ζ αληίζεζε απηή δελ είλαη πξφζθαηξε. 

Βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη αξρέο, ζε εληειψο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ δεκνθξαηία, 

ηελ ειεχζεξε νηθνλνκία, ην θξάηνο δηθαίνπ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο.  

Πνηέ άιινηε νη πνιίηεο απηνί δελ ήηαλ ηφζν θνληά κεηαμχ ηνπο, ηφζν έηνηκνη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

κεγάιε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πιεηνςεθηθή ζπκκαρία πνπ ζα ηξαβήμεη ηελ Διιάδα έμσ απφ ηνλ θαχιν 

θχθιν ηεο ζεκεξηλήο παξαθκήο.  

Όινπο απηνχο ηνπο πνιίηεο εθθξάδεη ε Λέα Γεκνθξαηία. Κε πεξεθάληα γηα ηελ ηζηνξία θαη ηα 

ηδενινγηθά ηεο ζεκέιηα, αιιά δηεπξχλνληαο ηελ απήρεζή ηεο, έξρεηαη λα ελνπνηήζεη θαη λα 

ελζσκαηψζεη απηή ηελ θνηλσληθή πιεηνςεθία. Λα γίλεη ν θχξηνο εθθξαζηήο, ηνπ ρψξνπ ηεο 

δεκηνπξγίαο, ηεο ινγηθήο, ηνπ κέηξνπ θαη ηεο επξσπατθήο νκαιφηεηαο. 

 

Πξνρσξάκε καδί, θεξδίδνπκε καδί! 
 

Απηή ηελ πξφηαζε ζαο θαινχκε λα κνηξαζηείηε καδί καο.  

Θαινχκε φιεο ηηο Διιελίδεο θαη φινπο ηνπο Έιιελεο λα ρηίζνπκε κηα πιαηηά ζπκθσλία ειεπζεξίαο θαη 

αιιειεγγχεο. Κε πνιηηηθέο πνπ ζα σθεινχλ ηνπο πνιινχο θαη ζα δψζνπλ επθαηξίεο ζε φινπο. Πνπ δελ 

ζα αθήλνπλ θαλέλαλ πίζσ. Πνπ ζα δηνξζψζνπλ ιάζε ηνπ παξειζφληνο, ζα θνηηάδνπλ κπξνζηά θαη ζα 

θέξνπλ μαλά ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ ειπίδα ζηνλ ηφπν καο.  

Δλσκέλνη μεθηλάκε ηε κάρε γηα λα δπλακψζνπκε μαλά ηελ Διιάδα. Γεκάηνη απηνπεπνίζεζε γηα ηελ 

Διιάδα θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο.  

Γηλφκαζηε μαλά αηζηφδνμνη γηα ηε δσή καο θαη πεξήθαλνη γηα ηελ παηξίδα καο. 

 


