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Η

Νέα Δημοκρατία καλείται σήμερα να
βγάλει τη χώρα από έναν πρωτόγνωρο
οικονομικό, πολιτικό και θεσμικό κατήφορο. Ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη, συνδυάζει το αίτημα της για πολιτική αλλαγή με
την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου που αποβλέπει στην ανατροπή
της σημερινής κατάστασης και στο χτίσιμο
μιας προοδευτικής, ισχυρής, φιλελεύθερης
Ελλάδας ισότιμης με τις άλλες χώρες του
σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενός σχεδίου που θα θέσει τις βάσεις για την
ανάκαμψη και την έξοδο από την πολυετή
κρίση, αλλά και για την οικοδόμηση της επόμενης ημέρας, που πρέπει να είναι αντάξια
των προσπαθειών και των προσδοκιών των
Ελλήνων. Για μια Ελλάδα εξωστρεφή, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με αξιοπιστία και
με σταθερό βηματισμό προς το μέλλον. Για
μια Ελλάδα που θα προσφέρει ευκαιρίες για
όλους με νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
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Στο επίκεντρο του προγράμματος μας βρίσκεται μια εντελώς διαφορετική από τη σημερινή οικονομική πολιτική, που ισορροπεί
μεταξύ της ενεργού στήριξης της ανάπτυξης
του Ιδιωτικού τομέα και της πλήρους και μόνιμης εξάλειψης των ελλειμμάτων του Δημοσίου. Της μόνης πολιτικής, που δημιουργεί το
κατάλληλο περιβάλλον δράσης και προόδου
για όλους όσους ζουν και εργάζονται στην
Ελλάδα.
Ο περιορισμός των δαπανών του κράτους
θα συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση των
φόρων, των τελών και των εισφορών. Πρώτη
προτεραιότητα αποτελεί η κινητοποίηση των
δυνάμεων του ιδιωτικού τομέα, η ανάδειξη
εκείνων των κλάδων της οικονομίας με εθνικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των
επιχειρήσεων. Προϋπόθεση παραμένει το
κράτος να κάνει περισσότερα με λιγότερους
φόρους.

Η Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε όλους
τους τομείς ώστε να αλλάξει την εικόνα της
χώρας, στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Συγκεκριμένες προτεραιότητες αποτελούν:
• Ένα σύγχρονο, αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Σύστημα που θα αναδεικνύει τις ικανότητες των νέων, που θα τους εφοδιάζει με
σύγχρονες δεξιότητες και την Ευρωπαϊκή
κουλτούρα που θα τους επιτρέπει να είναι
ανταγωνιστικοί σε μια εποχή που μόνο το
υψηλό γνωσιακό επίπεδο επιτρέπει την ατομική , αλλά και την εθνική διάκριση.
• Μια Δημόσια Διοίκηση που θα υπηρετεί τον
πολίτη, θα διευκολύνει την επιχειρηματικό-

τητα και θα παράγει αποτελέσματα τα οποία
θα αξιολογούνται.
• Ένα κράτος που θα διακρίνεται για την
έμπρακτη Αλληλεγγύη σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, αξιοποιώντας κρατικούς και
ιδιωτικούς πόρους.
• Οι Ασφαλείς πόλεις και γειτονιές, όπου
κάθε πολίτης θα μπορεί να κινείται, να εργάζεται και να δρα χωρίς φόβο, με ελευθερία
και αυτοπεποίθηση.
• Η Αξιόπιστη διεθνής παρουσία (μέσα από
σύγχρονους και αποτελεσματικούς θεσμούς
στα πρότυπα άλλων ανεπτυγμένων χωρών).

Το παρόν κείμενο απευθύνεται στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και έχει σαν στόχο να αναδείξει
συνοπτικά όσες από τις προγραμματικές μας θέσεις έχουν δημοσιοποιηθεί από το 10ο Συνέδριο
(Απρίλιος 2016) του κόμματος μέχρι και σήμερα. Το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η σταδιακή
παρουσίαση του κυβερνητικού μας προγράμματος, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν μία ξεκάθαρη εικόνα για το σχέδιο της ΝΔ πριν από τις επερχόμενες εκλογές. Επιπλέον, οι προτάσεις μας, και όσες
ανακοινώνονται από εδώ και πέρα, θα είναι διαθέσιμες και διαδικτυακά.
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01.
ΕΠΑΝΕΚΚΊΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ

Η

χώρα χρειάζεται μέσα στην επόμενη πενταετία μια επενδυτική έκρηξη
ύψους €100 δισεκατομμυρίων για να
ξεφύγει από το σημερινό τέλμα. Χρειάζεται
μια σημαντική αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, με επαναφορά τους στο 20% του ΑΕΠ.
Χρειάζεται περισσότερη εξωστρέφεια, με
αύξηση του ποσοστού εξαγωγών στο 40% του
ΑΕΠ μέσα στην επόμενη πενταετία.
Απαιτείται όμως, πρώτα από όλα, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία με στοχευμένες δράσεις άμεσου αποτελέσματος. Χρειαζόμαστε μία νέα αρχή.
Η δημοσιονομική σταθερότητα και η επιστροφή στην ανάπτυξη δεν είναι ασύμβατες
έννοιες και δεν χρειάζεται να θυσιαστεί η μία
σε βάρος της άλλης. Όσο κι αν προσπαθεί η
κυβέρνηση να μας πείσει ότι η πολιτική της
είναι μονόδρομος, η ΝΔ, ήδη από το Σεπτέμβριο του 2016, παρουσίασε ένα άλλο μείγμα
πολιτικής.
Προτεραιότητα αποτελεί ένα εμπροσθοβαρές
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και δομικών αλλαγών σε όλους τους τομείς, ώστε να σπάσει
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ο φαύλος κύκλος της αναξιοπιστίας και της
ασυνέπειας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των
διεθνών αγορών κεφαλαίου, για την αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού, και των
επενδυτών, εγχώριων και ξένων. Αλλά πάνω
από όλα, για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, δείχνοντας έμπρακτα πως το
σχέδιο μας δημιουργεί ευκαιρίες για όλους,
όχι για λίγους προνομιούχους.

1.1. ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ
Σημαντική θέση στο σχέδιο μας έχει μια τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση, που θα μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές.
Συγκεκριμένα, προτείνουμε ως μέτρα άμεσης
εφαρμογής:
• Μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά
30% εντός 2 ετών (20% τον πρώτο χρόνο, και
10% τον δεύτερο). Όλοι οι πολίτες, και ιδιαίτερα τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα,
θα ωφεληθούν από την αποδέσμευση εισοδήματος και τη βελτίωση της καταναλωτικής
ψυχολογίας.

• Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα
επιχειρηματικά κέρδη από το 29% στο 20%
εντός δύο ετών (στο 24% τον πρώτο χρόνο και
στο 20% τον δεύτερο) καθώς και της φορολογίας μερισμάτων από το 15% στο 5%,με στόχο
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργήσουν με λιγότερα βάρη, να αυξήσουν
τη δραστηριότητα τους, να πραγματοποιήσουν
επενδύσεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
• Αύξηση του ορίου υπαγωγής στον ΦΠΑ
από τις €10,000 στις €25,000. Απελευθερώνεται, έτσι, μέρος από τα έσοδα των μικρών
επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, που
μπορεί να κατευθυνθεί στην επέκταση δραστηριοτήτων ή/και στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης.
• Η κυβέρνηση με καθυστέρηση 9 μηνών υιοθέτησε επιτέλους την πρόταση της ΝΔ για
μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα
αγροτικά εφόδια.

1.2. «ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΣΤΟ ΚΡΆΤΟΣ»
Οι παρεμβάσεις που προτείνουμε είναι πλήρως κοστολογημένες. Η θέση μας για ένα

Κράτος που θα εξυπηρετεί τους πολίτες, χωρίς να τους επιβαρύνει υπέρμετρα, είναι αδιαπραγμάτευτη. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν
περιθώρια περαιτέρω νοικοκυρέματος στα
δημόσια ταμεία. Για το λόγο αυτό, η πολιτική
μείωσης φορολογικών συντελεστών θα συνοδευθεί από ένα συνεκτικό σχέδιο περικοπών σε κρατικές δαπάνες, προκειμένου να
μην διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.
Συγκεκριμένα, θα προχωρήσουμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις περιστολής δαπανών που
φτάνουν το €1,5 δις τον πρώτο χρόνο, και τα
€2 δις περίπου σε βάθος τετραετίας.
Παράλληλα, θα εφαρμόσουμε και μία στρατηγική καταργήσεων και συγχωνεύσεων
φορέων του Δημοσίου, βελτιώνοντας την
αποδοτικότητα στη λειτουργία του Κράτους.
Αυτή η στρατηγική θα βασιστεί στην εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος που θα αξιολογεί, θα ελέγχει και θα περιορίζει τις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης, αποφεύγοντας
τις οριζόντιες περικοπές και επιτρέποντας τον
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας.
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Επιπλέον, η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται να
μειώσει στο μισό το ειδικό τέλος της ΕΡΤ,
που θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα και να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια. Η μείωση αυτή θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των φορολογούμενων κατά
€90 εκατομμύρια, με κάθε νοικοκυριό να
εξοικονομεί τα 18 από τα 36 ευρώ που πληρώνει μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Συνολικά, παρουσιάζουμε ένα ριζικά διαφορετικό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής στη
λογική: Λιγότεροι Φόροι - Λιγότερες Δαπάνες - Αποτελεσματικότερο Κράτος. Δίνουμε, έτσι, αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία,
διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική
σταθερότητα.

1.3. ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ
Αν και απαραίτητος, ο περιορισμός των δαπανών δεν αρκεί από μόνος του για την εξεύρεση και διατήρηση μιας νέας δημοσιονομικής ισορροπίας. Εξίσου σημαντική είναι και
η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης,
που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με ρεαλιστικές και συνεκτικές παρεμβάσεις. Όπως
είναι η μεγαλύτερη διείσδυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μια μεγάλη ευκαιρία για
μείωση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας και αύξηση των δημοσίων εσόδων.
Χαρακτηριστικά, μια αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 10% θα μπορούσε να
δημιουργήσει αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου
0,2%, αλλά και μείωση της παραοικονομίας
κατά 5%.
Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει τουλάχιστον
6 μήνες πριν από την αντίστοιχη κυβερνητική
πρωτοβουλία, ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλέγμα διοικητικών μέτρων και οικονομικών κινήτρων για την μεγαλύτερη διάδοση
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των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα:
• Διοικητικά μέτρα με στόχο την υποχρέωση
διάθεσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής
(τερματικών POS) παντού σε βάθος διετίας,
την υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων
και την υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του
Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Τη σύνδεση της διαμόρφωσης του αφορολόγητου ορίου με τις ηλεκτρονικές πληρωμές
με τέτοιο τρόπο ώστε οι δαπάνες από τομείς
οικονομικής δραστηριότητας με εκτεταμένη
φοροδιαφυγή να προσμετρώνται στο διπλάσιο, ως κίνητρο για τον περιορισμό της απόκρυψης εισοδημάτων.
• Οικονομικά κίνητρα για φορολογούμενους,
επαγγελματίες και επιχειρήσεις ώστε να χρησιμοποιούν πιο συχνά ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών για τις καθημερινές τους συναλλαγές.
Θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους, και με γνώμονα την αξιοπιστία των προτάσεων μας,
προσδοκούμε αύξηση, με βιώσιμο τρόπο, των
δημοσίων εσόδων κατά €1,5 δις σε βάθος διετίας μέσα από τη μεγαλύτερη διείσδυση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στόχος συντηρητικός σε σχέση με τα ευρήματα όλων των
σχετικών μελετών.

1.4. ΙΣΧΥΡΌ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΌ ΣΟΚ»
Όπως αναφέρθηκε ήδη, το σχέδιο της Νέας
Δημοκρατίας θέτει ως προτεραιότητα την
πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους €100
δις μέσα στην επόμενη πενταετία. Καθότι,
το νέο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής δεν
αρκεί για την ανάταξη της εθνικής οικονομίας απαιτείται και ένα ισχυρό «αναπτυξιακό
σοκ», που θα κινητοποιήσει τις παραγωγικές
δυνάμεις της χώρας και θα δημιουργήσει τις
βάσεις για νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, νέες ευκαιρίες για όλους.

Το εμπροσθοβαρές σχέδιο μεταρρυθμίσεων
που δεσμεύεται να προωθήσει η Νέα Δημοκρατία θα εκπέμψει ένα ισχυρό σήμα αξιοπιστίας και συνέπειας προς τις αγορές και τους
επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν από την
πολιτική για αποκλιμάκωση της φορολογίας,
προτείνουμε και μια σειρά από παρεμβάσεις
που θα ενθαρρύνουν την επενδυτική και
επιχειρηματική δραστηριότητα, δημιουργώντας δυναμική ανάπτυξης και δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας.
• Αυξάνουμε τις αποσβέσεις στις νέες επενδύσεις παγίων σε ποσοστό μέχρι 200%. Έτσι,
οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις μπορούν να δουν έκπτωση στο φορολογητέο εισόδημα τους στο
διπλάσιο των επενδυτικών δαπανών. Απελευθερώνονται πόροι για επιπλέον επενδύσεις
ή και για δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ
στηρίζονται οι δυναμικές και εξωστρεφείς
επιχειρήσεις της χώρας. Δεν επιφέρει κόστος
για το κράτος, αφού ενεργοποιείται εφ’ όσον
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι επενδύσεις,
και δημιουργείται επιπλέον εισόδημα από τη
βελτίωση της παραγωγικότητας.
• Δίνουμε φορολογικά κίνητρα για δημιουργία θέσεων εργασίας: Μειώνουμε το
φορολογικό συντελεστή επιπλέον κατά δύο
ποσοστιαίες μονάδες, όταν επιχειρήσεις που
απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζόμενους,
αυξάνουν τις θέσεις εργασίας κατά 10% και
πάνω. Έτσι, οι επιχειρήσεις αποκτούν κίνητρο να προχωρήσουν σε δημιουργία θέσεων
εργασίας, κάτι που μπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα το υψηλού επιπέδου και κατάρτισης
ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας. Το
κίνητρο αυτό δεν δημιουργεί δημοσιονομικό κόστος, καθώς ενεργοποιείται εφ’ όσον
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι προσλήψεις,
και υπάρχει δημιουργία εισοδήματος, αλλά
και καταβολή των αντίστοιχων εργοδοτικών
εισφορών.

• Εκσυγχρονίζουμε και απλοποιούμε το
πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων. Στα πρότυπα του ν. 4262/2014, που
μείωνε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για
το άνοιγμα μιας επιχείρησης κατά 60% και
προέβλεπε την ηλεκτρονική προώθησή τους
αυθημερόν. Ένα σαφές και συνεκτικό πλαίσιο
αδειοδοτήσεων είναι δυνατόν να ωφελήσει
τις επιχειρήσεις, απελευθερώνοντάς τες από
χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίας, ενώ
διασφαλίζει και το δημόσιο συμφέρον, αφού
οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.
• Προωθούμε την ενεργοποίηση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου Κεφαλαιακών
Συμμετοχών (“IfG” Greek SME Equity), που
παραμένει εδώ και δυόμιση έτη ανενεργό,
ενώ η προστιθέμενη αξία του έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Η ενεργοποίηση αυτής της
θεσμικής πλατφόρμας μπορεί να συμβάλλει
καθοριστικά στην εισροή επενδύσεων, στη
χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, τελικά, στη
στήριξη της ανάπτυξης και των κλάδων ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την Ελλάδα.
• Δίνουμε έμφαση στην οριζόντια στήριξη
της καινοτομίας και της νέας επιχειρηματικότητας, ώστε να αξιοποιηθεί το τεράστιο
υψηλού επιπέδου δυναμικό νέων ανθρώπων
της χώρας που θέλουν να πάρουν πρωτοβουλίες και ρίσκο, να δοκιμάσουν τις ιδέες τους,
να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρηματικές
δραστηριότητες. 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), για την
ενίσχυση των δομών στήριξης της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας (θερμοκοιτίδες/επιταχυντές), για τη διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας
των «επιχειρηματικών αγγέλων» (ιδιώτες που
επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις) κ.ο.κ.
|9|

1.5. «ΔΕΎΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΊΑ» ΓΙΑ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΆ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
Το τεράστιο ιδιωτικό χρέος που έχει συσσωρευθεί τα τελευταία χρόνια έχει παραλύσει
την Ελληνική Οικονομία. Τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και πολλές
βιώσιμες, αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος
των οφειλών τους στο δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Οι τελευταίες, με
τη σειρά τους, καθυστερούν να εκκαθαρίσουν
τα χαρτοφυλάκια τους από τα κόκκινα δάνεια,
ιδιαίτερα τα επιχειρηματικά, με αποτέλεσμα
να μην μπορούν να χρηματοδοτήσουν την
πραγματική οικονομία, παρατείνοντας την πιστωτική ασφυξία.
Η Νέα Δημοκρατία έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και των οφειλών σε τράπεζες,
στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Συγκεκριμένα, έχουμε προτείνει:
• Για τα νοικοκυριά, επιτάχυνση της εκδίκασης
των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010,
με στόχο να μην συνεχιστεί άλλο η υφιστάμενη
παράταση του αδιεξόδου, που ωφελεί κυρίως
τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.
• Για τις τράπεζες, την εισαγωγή κινήτρων,
αλλά και κυρώσεων, για τη δυναμική αντιμετώπιση του ζητήματος των μη-εξυπηρετούμενων δανείων.
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• Για τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες (με τζίρο μέχρι €2,5 εκατ.), μία
απλοποιημένη διαδικασία εξωδικαστικής
επίλυσης των καθυστερούμενων οφειλών,
που θα αφορά το σύνολο των οφειλών (σε
τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία).
• Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις,
μια ταχεία δικαστική διαδικασία ρύθμισης
οφειλών πριν την προσφυγή στις διατάξεις
του Πτωχευτικού Κώδικα.
• Συνολική αναμόρφωση της πτωχευτικής
διαδικασίας ώστε να παρέχεται ουσιαστική
«δεύτερη ευκαιρία» σε όσους έπεσαν, για να
ξανασηκωθούν και να γίνουν πάλι παραγωγικοί, αλλά και να αντιμετωπίζονται αυστηρότερα οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της
κυβέρνησης, μετά από καθυστέρηση δύο
ετών δεν επιταχύνει τη διαδικασία διευθέτησης καθυστερούμενων οφειλών, αφού παραπέμπει τις περισσότερες περιπτώσεις στη
δικαιοσύνη, επιβαρύνοντας τα δικαστήρια με
νέες υποθέσεις και κρατώντας τους οφειλέτες σε ομηρία για πολλά χρόνια ακόμη.

02.
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΉ
ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ
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Η

στροφή της Ελληνικής Οικονομίας, σε
μόνιμη και σταθερή βάση, στην ανάπτυξη προϋποθέτει την οικοδόμηση ενός
διαφορετικού παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου, που θα αναδεικνύει κλάδους
και τομείς στους οποίους η χώρα έχει διεθνές
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θα προσελκύει
επενδύσεις, θα ενθαρρύνει την εξωστρέφεια
και την καινοτομία, θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και εισόδημα. Στη λογική αυτή, προτείνουμε παρεμβάσεις και πολιτικές για μια
σειρά από τέτοιους κλάδους, όπως η πρωτογενής παραγωγή, ο τουρισμός, η ναυτιλία, η
ενέργεια και το περιβάλλον.

2.1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΉΣ ΤΟΜΈΑΣ Η ΕΛΛΆΔΑ ΠΑΡΆΓΕΙ ΞΑΝΆ
Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τον
πρωτογενή τομέα έχει στόχο να υποστηριχθεί ο επιχειρηματίας-αγρότης, αυτός που
παίρνει ρίσκο, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες,
δοκιμάζει νέες ιδέες και τεχνικές, επιζητά
μεγαλύτερη ευελιξία και μικρότερη εξάρτηση
από το κράτος. Τα πολλά ποιοτικά αγροτικά
προϊόντα της χώρας μας μπορούν να γίνουν
ακόμη πιο ανταγωνιστικά και να κερδίσουν
μερίδιο στις αγορές του εξωτερικού, αυξάνοντας το εισόδημα, και συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη και την απασχόληση.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι προτάσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί:
• Η ενθάρρυνση της σύστασης ομάδων και
οργανώσεων παραγωγών ανά προϊόν, με στόχο τη μείωση των εξόδων, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη συμπληρωματικότητα
των προσπαθειών για παρουσία των αγροτι-
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κών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.
• Η άμεση ενεργοποίηση όλων των μέτρων
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020, και ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν σε επενδύσεις ιδιωτών, αγροτών και
συνεταιρισμών και συμβάλλουν στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μέσω
της αγροτικής εκπαίδευσης και καινοτομίας.
• Η διασφάλιση εγγυητικών κεφαλαίων, δανειοδότησης και επαρκούς χρηματοδότησης
του αγροτικού τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή,
απαιτείται η άμεση ενεργοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της DG AGRI και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία εγγυητικών κεφαλαίων για τη μόχλευση πολλαπλάσιων τραπεζικών κεφαλαίων προς τον
αγροτικό τομέα.
• Η προώθηση της μεγαλύτερης παρουσίας του
ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα στην κάλυψη
των ζημιών στους παραγωγούς, και ιδιαίτερα
αυτών που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή.
• Η ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού των χρήσεων γης ανά περιοχή.
• Η σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με
άλλους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας
(τουρισμός, εστίαση, βιομηχανία καλλυντικών
και φαρμακευτικών φυτών, βιομηχανία τροφίμων, χημικά).
• Η μεγαλύτερη έμφαση στην ελληνική ορεινή
κτηνοτροφία αιγοπροβάτων, και την καλύτερη
αξιοποίηση των δυνατότητων ανάπτυξης πιστοποιημένων προϊόντων.
• Η καθιέρωση τακτικού και δομημένου διαλόγου της Κυβέρνησης με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις των παραγωγών ανά προϊόν.
• Η δημιουργία Εθνικού Αγροτικού Επιμελητηρίου, στα πρότυπα της Γαλλίας, που θα
αναλάβει το θεσμικό ρόλο της εκπροσώπησης των παραγωγών και θα συνδιαλέγεται με
την Πολιτεία για όλα τα θέματα που αφορούν
τους αγρότες. Για να σταματήσει οριστικά το
φαινόμενο της άναρχης διαβούλευσης κάθε
Κυβέρνησης με τα «μπλόκα αγροτών».

2.2. ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ Η ΕΛΛΆΔΑ ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΌ BRAND
ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ
Προκειμένου να αξιοποιηθεί η συγκυριακή
αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας απαιτούνται επενδύσεις, που πρέπει να ξεπεράσουν τα €20 δις τα επόμενα επτά χρόνια. Με
προτεραιότητα την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων για ποιοτική αναβάθμιση
των υφιστάμενων τουριστικών μονάδων, ή τη
δημιουργία νέων, μικρών και μεγαλύτερων.
Όπως και την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για την αναβάθμιση ή τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών (περιφερειακά αεροδρόμια, οδικά δίκτυα, λιμάνια/
μαρίνες), με κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για την χρηματοδότηση τους.
Πέρα από τις οριζόντιες μειώσεις φόρων,
προτείνουμε την κατάργηση του φόρου διαμονής στα τουριστικά καταλύματα τη θέσπιση
πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
με βάση τη διεθνή πρακτική, αλλά και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του Φ.Π.Α. στη διαμονή
και την εστίαση, όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες.
Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδίου, που θα ενθαρρύνει τις
επενδύσεις, με σεβασμό στις αρχές της αειφορίας και στους περιορισμούς της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων με
προστιθέμενη αξία. Πέραν από τον ήλιο και
τη θάλασσα, πρέπει να ενισχυθούν και τα
υπόλοιπα προϊόντα που μπορούν να δώσουν

σημαντική ώθηση στον τουρισμό, όπως ο συνεδριακός τουρισμός, ο ορεινός και ιαματικός
τουρισμός, ο τουρισμός πόλεων. Αλλά και η
τουριστική κατοικία, μια αγορά με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, εάν υπάρξει μια
συνεκτική πολιτική προσέλκυσης πολιτών
τρίτης ηλικίας από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
με υψηλά εισοδήματα και ενδιαφέρον για τα
αξιοθέατα και τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα.
Την πιο αποτελεσματική προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η αλλαγή του μοντέλου
λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., και η μεγαλύτερη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.

2.3. ΝΑΥΤΙΛΊΑ Η ΧΏΡΑ ΜΑΣ ΑΚΌΜΑ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΉ
ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ
Ως ένας από τους πιο διεθνοποιημένους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, η ναυτιλία
δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί βασικό
στοιχείο του νέου παραγωγικού μοντέλου
που χρειάζεται η χώρα. Το σχέδιο της Νέας
Δημοκρατίας για την ενίσχυση της ναυτιλίας
βασίζεται στην:
• Ανάγκη η Ελληνική σημαία να γίνει ελκυστική, πρωτίστως για τους Έλληνες πλοιοκτήτες.
• Διατήρηση ενός ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου της ναυτιλιακής δραστηριότητας.
• Ουσιαστική ενθάρρυνση της πραγματοποίησης εντός Ελλάδας των σχετικών με την
ναυτιλία επενδύσεων. Προϋπόθεση αποτελεί η αποσαφήνιση του ζητήματος της φορολογικής κατοικίας, η απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας και ο σαφής καθορισμός
του χωροταξικού πλαισίου και τα στοχευμένα
κίνητρα για επενδύσεις.
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• Εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών
της χώρας και στην αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών - σε σύμπραξη του δημοσίου
με τον ιδιωτικό τομέα.
• Ποιοτική αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με ενίσχυση των δημόσιων σχολών και αδειοδότηση ιδιωτικών.
Οι πολλαπλές δυνατότητες της ναυτιλίας να
συμβάλλει στην ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας και την οικοδόμηση του νέου παραγωγικού μοντέλου συνδέονται άμεσα με την
ανάγκη να κινητοποιηθεί, εκτός της Πολιτείας, και η εφοπλιστική κοινότητα.

2.4. ΕΝΈΡΓΕΙΑ Η ΕΛΛΆΔΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΉΣ ΣΤΗΝ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΜΕΣΌΓΕΙΟ
Η Νέα Δημοκρατία έχει παρουσιάσει τη δική
της ολοκληρωμένη πρόταση για την ενεργειακή πολιτική, στη βάση των παρακάτω τεσσάρων προτεραιοτήτων:
I. Τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και τροφοδοσίας της χώρας.
II. Τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε το
κόστος της ενέργειας να είναι προσιτό για τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλα γειτονικά Κράτη.
III. Την προστασία του περιβάλλοντος, με
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας
που προκύπτουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή.
IV. Την προσέλκυση επενδύσεων από τον
ιδιωτικό τομέα, χωρίς να επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος προκειμένου να
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και η
χώρα να αποτελεί σημείο αναφοράς για την
ευρύτερη περιοχή.
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Το σχέδιο μας περιλαμβάνει συγκεκριμένες
επιμέρους παρεμβάσεις στους παρακάτω
άξονες:
1. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η προσέλκυση
ιδιωτικών επενδύσεων, η δημιουργία υποδομών και η μείωση του ενεργειακού κόστους,
έχοντας ως πρωταρχικό μας μέλημα τη διάσωση της Δ.Ε.Η. και τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας. Μόνον έτσι εξασφαλίζεται η ομαλή
τροφοδοσία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αλλά και η μετάβαση σε μία νέα απελευθερωμένη και ανταγωνιστική αγορά με αναβαθμισμένες υπηρεσίας και προσιτό κόστος.
2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Προτείνουμε την άμεση εκκίνηση των διαγωνισμών
με ανταγωνιστική διαδικασία, προκειμένου να
αναθερμανθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον. Με
απλοποίηση της αδειοδότησης και επιτάχυνση της διαδικασίας διεκπεραίωσής της. Καθώς, και με ενθάρρυνση της ανάπτυξης μονάδων βιομάζας και βιοαερίου, αλλά και της
αξιοποίησης της γεωθερμίας.
3. Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Προτείνουμε ένα σύνολο δράσεων που θα περιορίσουν
την κατανάλωση ενέργειας άρα και το κόστος
από τη μία, και θα προσφέρουν ένα σταθερό εισόδημα από την άλλη. Η ανανέωση του
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,
με επέκταση και σε κτίρια του Δημοσίου, των
ΔΕΚΟ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ουσιαστική αξιοποίηση του «Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης» καθώς
και η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών
είναι μερικές από αυτές.
4. Φυσικό αέριο. Προωθούμε την επιτάχυνση της απελευθέρωσης της αγοράς, την ουσιαστική αξιοποίηση όλων των υποδομών, την
ολοκλήρωση των διεθνών έργων για υποδομές φυσικού αερίου και τη διευκόλυνση των
ιδιωτικών επενδύσεων για διείσδυση του φυσικού αερίου στην περιφέρεια και τα νησιά.
5. Υδρογονάνθρακες. Βασικός στόχος είναι
η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, και η εκμετάλλευση όλων των
δυνητικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

6. Ορυκτές Πρώτες Ύλες. Συμπληρωτικά με
τις παραπάνω παρεμβάσεις, προτείνουμε τον
εκσυγχρονισμό του μεταλλευτικού κώδικα
και του πλαισίου διαχείρισης των ορυκτών
πρώτων υλών, με στόχο την καλύτερη και
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου αξιοποίηση όλων των φυσικών πόρων.
7. Μακροπρόθεσμος Ενεργειακός Σχεδιασμός. Τέλος, στο πλαίσιο μακροχρόνιου
στρατηγικού σχεδιασμού και συνέπειας της
ενεργειακής πολιτικής της χώρας, προτείνουμε τη συγκρότηση εξαμελούς υπερκομματικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που
θα καταρτίζει την Ενεργειακή Στρατηγική σε
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.
Συνολικά, η πρόταση μας εξισορροπεί μεταξύ
της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας,
της επαρκούς ενεργειακής τροφοδοσίας της
χώρας και της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή. Κινητοποιεί τον ιδιωτικό τομέα, μειώνει το ενεργειακό κόστος για τον πολίτη
και την επιχείρηση, εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, ενισχύει την επιχειρηματική και
βιομηχανική δραστηριότητα και δημιουργεί
αναπτυξιακές προοπτικές για την Ελληνική
Οικονομία. Και, τελικά, αναδεικνύει το γεωστρατηγικό πρόσημο της Ενέργειας, και τις
δυνατότητες που προσφέρει για συνολική
αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και στο διεθνές σκηνικό.

2.5. ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΓΊΝΕΙ
ΚΑΤΑΛΎΤΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
Η πρόταση μας για το περιβάλλον ισορροπεί
μεταξύ της αντιμετώπισης των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής, της αποτελεσματικότερης προστασίας του περιβάλλοντος και της
διαμόρφωσης ενός αδειοδοτικού πλαισίου
φιλικού προς την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Με σεβασμό στην περιβαλλοντική νομοθεσία, τις Ενωσιακές Οδηγίες και τις διεθνείς
συμφωνίες, με ενθάρρυνση των περιβαλλοντικά φιλικών επενδύσεων και με προώθηση
των συμπράξεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπου είναι αυτό εφικτό (για παράδειγμα, στη διαχείριση απορριμμάτων).
Παράλληλα, προωθούμε την ολοκλήρωση του
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού
σε όλα τα επίπεδα, ώστε οι χρήσεις γης να
μην επιδέχονται αμφισβήτησης. Καθ’ ότι
δεν μπορεί να νοηθεί βιώσιμη ανάπτυξη με
σεβασμό στο περιβάλλον χωρίς σύγχρονο
χωροταξικό σχεδιασμό.
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03.
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ,
ΑΝΤΆΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΉΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΟΧΉΣ

Γ

ια εμάς, η δημόσια παιδεία αποτελεί τον
σημαντικότερο μηχανισμό κοινωνικής
κινητικότητας, και διαμόρφωσης ευκαιριών και προϋποθέσεων για την επιτυχία και
την αναγνώριση. Η επένδυση στο ανθρώπινο
κεφάλαιο της χώρας, στις ικανότητες και τις
δεξιότητες του, είναι άλλωστε θεμελιώδης
προϋπόθεση για ισχυρή οικονομική ανάπτυξη
και κοινωνική ευημερία.
Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε τον συνολικό
και ριζικό ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού
συστήματος της χώρας, σε όλες του τις βαθμίδες. Τοποθετώντας στο επίκεντρο τις αξίες
της αυτονομίας, της επιβράβευσης της προσπάθειας, της αξιολόγησης και της ποιότητας.

3.1. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉ ΑΓΩΓΉ ΚΑΝΈΝΑ ΠΑΙΔΊ ΧΩΡΊΣ ΘΈΣΗ
ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΌ ΣΤΑΘΜΌ
Η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση δεν θα
μπορούσε παρά να ξεκινήσει από το πρώτο
στάδιο, από την προσχολική αγωγή. Η πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική αγωγή είναι
αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη των γνωστικών δυνατοτήτων των παιδιών, και για τις
μετέπειτα προοπτικές τους.
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Η Πολιτεία οφείλει καταρχήν να έχει μία
άποψη για τις βασικές δεξιότητες και τα προγράμματα που διδάσκονται σε όλες τις δομές
της προσχολικής αγωγής. Προτείνουμε να
δημιουργηθεί μια κοινή δομή στο Υπουργείο
Παιδείας, η οποία θα βλέπει τα νηπιαγωγεία
και τους παιδικούς σταθμούς, μέσα από ένα
ενιαίο πρίσμα, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη
ομοιομορφία, να μοιράζονται καλύτερα μεταξύ τους βέλτιστες πρακτικές και να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά δεν θα έχουν απλά πρόσβαση σε καλές δομές, αλλά και η δουλειά η
οποία γίνεται σε αυτές τις δομές είναι ποιοτική και ουσιαστική.
Βασική προτεραιότητα μας αποτελεί να δώσουμε σε όλα τα παιδιά, αλλά και στις οικογένειές τους, την δυνατότητα πρόσβασης σε
παιδικούς σταθμούς είτε δημόσιους, είτε ιδιωτικούς. Έτσι, για κάθε παιδί οικογένειας που
πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια και δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, προτείνουμε να χορηγείται κουπόνι ύψους €180
το μήνα και για 10 μήνες το χρόνο, το οποίο
θα εξαργυρώνεται σε βρεφονηπιακό σταθμό
που θα επιλέγουν οι γονείς. Δίνουμε σημαντική ανακούφιση στις νέες οικογένειες, που κα-

λούνται να ανταπεξέλθουν με αυξημένα έξοδα
σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

3.2. ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌ
ΣΧΟΛΕΊΟ
Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο,
προτείνουμε μια συνολική αναθεώρηση του
ρόλου του σχολείου, που θα διαφοροποιείται
σημαντικά από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Εισάγοντας τις αξίες της ελευθερίας, της αυτονομίας, της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης προσδοκούμε να απελευθερώσουμε τα
σχολεία από τον συγκεντρωτισμό του σημερινού συστήματος.
Επαναφέρουμε άμεσα τα πρότυπα - πειραματικά σχολεία ως νησίδες αριστείας, καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και
συνεχούς αξιολόγησης και προόδου.
Χωρίς όμως ικανά στελέχη καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να προχωρήσει. Χρειάζεται
λοιπόν η θεσμοθέτηση μιας νέας διαδικασίας επιλογής των στελεχών διοίκησης και

των διευθυντών των σχολικών μονάδων.
Στο ανώτερο επίπεδο, των 13 Περιφερειακών
Διευθυντών η επιλογή θα γίνεται υπό την αιγίδα του αναβαθμισμένου ΑΣΕΠ. Αλλά και ο
ρόλος των διευθυντών δεν μπορεί να είναι
ένας ρόλος στάσιμος. Ένας διευθυντής, μια
διευθύντρια σχολικής μονάδας δεν πρέπει να
περιορίζεται, σήμερα, στο σχολείο του 21ου
αιώνα, μόνο σε τυπικά καθήκοντα. Πρέπει
να μπορεί να είναι σε θέση να αναλαμβάνει
μια σειρά πρωτοβουλίες για την καλύτερη
αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων.
Να συμβάλλει στις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού και της
αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
Θα πρέπει να διευρύνει τις επιμορφωτικές
δράσεις. Να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει
σχέσεις συνεργασίας με την τοπική κοινωνία.
Να εμπλέκεται εν ολίγοις σε ένα φάσμα δραστηριοτήτων που επανακαθορίζουν συνολικά
τη φυσιογνωμία της εργασίας του. Απαιτείται
λοιπόν μία αντικειμενική διαδικασία επιλογής που θα συνεκτιμά επιστημονικά κριτήρια,
διοικητική εμπειρία, δεξιότητες και ποιοτικά
στοιχεία. Με μοναδικό στόχο να επιλέγονται
τα καλύτερα στελέχη.
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Παράλληλα, ανασχεδιάζουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό, με ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής,
που θα λαμβάνουν υπόψη τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις επιθυμίες των μαθητών.
Η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της
χώρας ξεκινάει από τα σχολεία με την εισαγωγή της έννοιας της επιχειρηματικότητας
μέσα από μια σύγχρονη διδακτική προσέγγιση. Θεωρούμε την εξοικείωση με την έννοια
της επιχειρηματικότητας, αλλά και έννοιες
όπως το ρίσκο, η ανάληψη πρωτοβουλίας
και η λήψη αποφάσεων, ως ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον των νέων ανθρώπων. Η
διδασκαλία βασικών όρων και εννοιών θα
συνδυάζεται με τη δημιουργία από τους μαθητές εικονικών επιχειρήσεων, που θα συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με άλλα σχολεία,
αλλά και θα πραγματοποιούν επισκέψεις σε
τοπικές επιχειρήσεις. Έτσι, οι μαθητές θα
έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν πετυχημένα παραδείγματα επιχειρήσεων των περιοχών
τους, να μάθουν από τις καλύτερες πρακτικές
των συμμαθητών τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τη δημιουργικότητα και τη φαντασία
τους.

3.3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ –
ΑΛΛΆΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΌΤΥΠΑ
Η Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διασφάλιση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων και την
βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των
νέων. Μάλιστα, η αντιμετώπιση της νεανικής
ανεργίας, που είναι ένα από τα πλέον σοβαρά
διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας, απαιτεί ένα Εθνικό Σχέδιο για την
επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και
τη μαθητεία.
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Προωθούμε μια συνολική αναδιοργάνωση
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στη βάση
των αναγκών της αγοράς και της οικονομίας.
Για το λόγο αυτό, προχωράμε στη δημιουργία Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων
σε αντιπροσωπευτικές περιοχές, τα οποία θα
συνεργάζονται με τοπικές επιχειρήσεις και
επιχειρηματικούς/επαγγελματικούς φορείς.
Βασικό μας στόχο αποτελεί η αλλαγή των
κοινωνικών στερεοτύπων για την επαγγελματική εκπαίδευση, έτσι ώστε περισσότεροι
μαθητές να κατευθύνονται εκεί, στη βάση του
επαγγελματικού προσανατολισμού, των δεξιοτήτων, των κλίσεων και των αναγκών τους.

3. 4. ΑΝΏΤΑΤΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ – Η
ΕΛΛΆΔΑ ΔΙΕΘΝΈΣ ΚΈΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΉΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
Η Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικό
μοχλό ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και
εξωστρέφειας για κάθε χώρα. Σε μία εποχή
όπου η γνώση και η τεχνολογία μετασχηματίζουν τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, η ουσιαστική και διαρκής εκπαίδευση
μετατρέπεται σε βασικό εφόδιο διάκρισης και
επιτυχίας.
Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί την Ανώτατη Εκπαίδευση κομβικό πεδίο άσκησης πολιτικής
και διαμόρφωσης συναινέσεων για ουσιαστικές αλλαγές. Δημιουργούμε ένα νέο πλαίσιο,
αξιοποιώντας τη θετική συνεισφορά του Νόμου 4009/2011.
Οι παρακάτω παρεμβάσεις μπορούν να προωθηθούν άμεσα για να αναβαθμιστεί ο ρόλος
του Δημοσίου Πανεπιστημίου ως βασικού μηχανισμού δημιουργίας και διάδοσης της γνώσης, κοινωνικής κινητικότητας και βελτίωσης
των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας:

1. Εμπέδωση της συνεχούς αξιολόγησης,
με ενισχυμένο το ρόλο της Α.ΔΙ.Π. Η Α.ΔΙ.Π.
γίνεται ο βασικός θεσμός αξιολόγησης των
προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων
και των ιδρυμάτων. Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης δημοσιοποιούνται, ενισχύεται
η διαφάνεια και η δημόσια πληροφόρηση,
αναδεικνύονται και διαδίδονται οι καλύτερες
πρακτικές (εκπαιδευτικές, ερευνητικές, διοικητικές).
2. Άμεση έκδοση των οργανισμών και των
εσωτερικών κανονισμών των Α.Ε.Ι., ώστε να
εφαρμοστεί στην πράξη ο Νόμος 4009/2011.
Ενισχύεται η διοικητική αυτοτέλεια των ιδρυμάτων, αλλά και η υπευθυνότητα και η λογοδοσία εκ μέρους τους.
3. Διατήρηση και βελτίωση της λειτουργίας
των Συμβουλίων Ιδρύματος, με ενίσχυση της
ανεξαρτησίας τους ώστε να ασκούν αποτελεσματικότερα τον εποπτικό τους ρόλο απέναντι
στη διοίκηση, και να συμβάλουν καθοριστικά
στη μεγαλύτερη εξωστρέφεια των ιδρυμάτων.
4. Ουσιαστικός ρόλος των Ιδρυμάτων στα κριτήρια εισαγωγής των μαθητών, με καθορισμό
από τα ίδια του ετήσιου αριθμού εισακτέων,
αλλά και του ελάχιστου βαθμού εισαγωγής.
Έτσι, τα ιδρύματα αποκτούν πρόσθετους βαθμούς ελευθερίας σε ένα κομβικό για τα ίδια
ζήτημα, ενώ διευκολύνεται και ο προγραμματισμός των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές.
5. Μεγαλύτερη σύνδεση της Εκπαίδευσης
και της Έρευνας με την παραγωγική διαδικασία και την επιχειρηματικότητα. Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη συνεργασιών και
δικτυώσεων μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,

ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, και
αναδεικνύουμε τις βέλτιστες πρακτικές στον
τομέα αυτό.
6. Δίνουμε στα ακαδημαϊκά ιδρύματα τη δυνατότητα να αποφασίζουν τα ίδια για την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με άλλα
ιδρύματα, του εσωτερικού και του εξωτερικού. Διευρύνεται, έτσι, η διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, αξιοποιείται καλύτερα
το ανθρώπινο δυναμικό, και επιτυγχάνονται
οικονομίες κλίμακας στη διαχείριση των υποδομών και των υπηρεσιών.
7. Δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών
προγραμμάτων με καθιέρωση διδάκτρων.
Τα ιδρύματα αποκτούν πρόσθετα έσοδα, μέσα
από την καθιέρωση διδάκτρων για τους αλλοδαπούς (εκτός ΕΕ) προπτυχιακούς φοιτητές
που θα προσελκύσουν.
8. Δημιουργία Θερινών/Χειμερινών Σχολείων (Summer/Winter Schools) από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με γλώσσα διδασκαλίας
την αγγλική και χρέωση διδάκτρων για τη
συμμετοχή. Τα Ιδρύματα αποκτούν, με αυτόν
τον τρόπο, επιπλέον έσοδα και αξιοποιούν
καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό και τις
υποδομές τους. Παράλληλα, αναδεικνύονται
τομείς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη
χώρα (τουρισμός, πολιτισμός, ναυτιλία, πρωτογενής παραγωγή) και στηρίζονται οι τοπικές
οικονομίες.
Με τις παραπάνω δράσεις μπορούν να αναβαθμιστούν ουσιαστικά τα δημόσια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, να δημιουργηθούν
ευκαιρίες για την αξιοποίηση των νέων επιστημόνων και προϋποθέσεις επιστροφής
όσων έφυγαν λόγω της κρίσης.
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04.
ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ
ΓΊΝΕΤΑΙ ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΌ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΊΤΗ

Σ

το επίκεντρο του σχεδίου μεταρρυθμίσεων που προωθούμε τοποθετείται
και η μεταρρύθμιση του κράτους, που
αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοτική
εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης μεταρρύθμισης. Χρειαζόμαστε ένα Κράτος ευέλικτο και
αποτελεσματικό, που θα σέβεται τα χρήματα των φορολογουμένων και θα ανταποδίδει
μέσω σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών.
Με σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους, περιφερειακής και
τοπικής αυτοδιοίκησης. Με διαρκή αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού του, επιβράβευση της παραγωγικότητας και της
προσπάθειας των υπαλλήλων και αξιοποίησή
τους ανάλογα με τις ανάγκες των πολιτών. Και
με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας
και της πληροφορικής για την ευκολότερη και
πιο γρήγορη επαφή των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση.
Η στρατηγική μας για τη μεταρρύθμιση στο
κράτος, περιλαμβάνει:
• Την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων από το Α.Σ.Ε.Π., που έχει όλα τα εχέγγυα αντικειμενικότητας και που θα πρέπει να
αναβαθμιστεί, αναλαμβάνοντας και αρμοδιότητες αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού (εκτός από επιλογή). Οι προϊστάμενοι
στο Δημόσιο, ειδικότερα, θα επιλέγονται με
βάση το περίγραμμα της κάθε θέσης (job
description), τη διαχρονική απόδοση τους, τη
γραπτή εξέταση και τη δομημένη συνέντευξη,
που θα λαμβάνουν χώρα υπό την αιγίδα του
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Α.Σ.Ε.Π. και με τη συμμετοχή και πιστοποιημένων στελεχών του ιδιωτικού τομέα. Έτσι,
θα γίνει ένα καθοριστικό βήμα αντιμετώπισης
των πελατειακών σχέσεων, της αναξιοκρατίας
και της έλλειψης κινήτρων, καθώς και καλύτερης αξιοποίησης των ικανότερων στελεχών
της Δημόσιας Διοίκησης.
• Την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό μιας
Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών
Δεδομένων (Open Data), και την ευρεία διάθεση των δεδομένων αυτών σε πολίτες και
επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται
η διαφάνεια και η λογοδοσία, αποκαθίσταται
η εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο κράτος, και διαμορφώνονται ευκαιρίες για επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών.
• Τη μεγαλύτερη έμφαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Χρειαζόμαστε εργαλεία
που θα διευκολύνουν την εξ αποστάσεως
επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πολιτών
και των επιχειρήσεων, μειώνοντας το διοικητικό βάρος και εξοικονομώντας χρόνο και
χρήμα, τόσο για τους πολίτες όσο και για τη
δημόσια διοίκηση. Και μια στρατηγική για την
αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του
προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών. Μαζί
με τη δυνατότητα των πολιτών να εντοπίζουν
αδυναμίες και να αξιολογούν τις δημόσιες
υπηρεσίες, τις διαδικασίες, αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
ενισχύεται η λογοδοσία και η συμμετοχή στη
λήψη αποφάσεων.
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06.

05.
ΤΑΧΎΤΕΡΗ ΑΠΟΝΟΜΉ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ

Η

Νέα Δημοκρατία θεωρεί υψηλής προτεραιότητας την ανάγκη αποκατάστασης
του κύρους της Δικαιοσύνης, και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για ταχύτερη
και πιο αποτελεσματική διαδικασία απονομής
της. Μόνον έτσι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις
θα αποκτήσουν ξανά εμπιστοσύνη στη λειτουργία των θεσμών.
Προτείνουμε την περαιτέρω αξιοποίηση της
πληροφορικής για τη γρηγορότερη απονομή της δικαιοσύνης με την άμεση υλοποίηση
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του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής
Δικαιοσύνης. Να επεκταθεί επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων,
η έκδοση e-πιστοποιητικών, η ψηφιακή
καταγραφή και αποθήκευση των πρακτικών, υιοθετώντας τις καλές πρακτικές από
το αντίστοιχο Σύστημα των Διοικητικών Δικαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό επισπεύδονται οι
διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης, διευκολύνονται οι διάδικοι και μέσω της διαφάνειας
αναβαθμίζεται το κύρος της Δικαιοσύνης.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ
ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ

Η

χώρα, προκειμένου να ανακτήσει την
αξιοπιστία της, χρειάζεται μια συνεκτική στρατηγική για την ενίσχυση της
διαφάνειας σε όλους τους τομείς του δημοσίου βίου και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς. Οφείλουμε να
επιδείξουμε μηδενική ανοχή απέναντι στη
διαφθορά και να αναδείξουμε τον αρνητικό
αντίκτυπό της στην κοινωνική ευημερία και
συνοχή. Με θεσμικές και διοικητικές παρεμβάσεις που θα αυξήσουν το κόστος συμμετοχής στη διαφθορά σε σχέση με τα οποιαδήποτε πρόσκαιρα οφέλη, και θα δημιουργήσουν
ουσιαστικά αντικίνητρα.
Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη διαφάνεια περιλαμβάνει:
• Την ενίσχυση και υποστήριξη του έργου
των δικαστικών λειτουργών απέναντι στη
διαφθορά, μέσα από την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων, εργαλείων και υποστηρικτικών δομών.
• Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και
αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού
και Εξωτερικού Ελέγχου, με βάση τα διεθνή
πρότυπα και με ενίσχυση της συνεργασίας και
άρση των επικαλύψεων.
• Τη διασύνδεση της αποστολής και της
δράσης των δημοσίων οργανισμών με συγκεκριμένους στόχους, για την ενίσχυση της
διαφάνειας και της ακεραιότητας.
• Την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών με τη χρήση της τεχνολογίας, ώστε να πε-

ριορίζεται η φυσική επαφή των πολιτών και των
επιχειρήσεων με τους κρατικούς λειτουργούς.
• Τη συνεχή αξιολόγηση της συμπεριφοράς
των δημοσίων στελεχών και της προσήλωσης τους στις αξίες της χρηστής διαχείρισης
και του δημόσιου ήθους.
• Τη διασφάλιση της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της
διαδικασίας απόδοσης πειθαρχικών ευθυνών
για λειτουργούς και στελέχη της δημόσιας διοίκησης που εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς.
• Τη δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων
για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων κατά την
άσκηση δημόσιας εξουσίας.
• Τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και
των ελέγχων της διαφανούς χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, αξιοποιώντας
τις επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές.
• Τη δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου για τις
εταιρίες που επιλέγουν να μην συμμετέχουν σε σχήματα διαφθοράς και απάτης,
και δίνουν στοιχεία για τέτοιες υποθέσεις στις
Αρχές.
• Την ανάληψη πρωτοβουλιών με τον ιδιωτικό τομέα, τις επαγγελματικές οργανώσεις και
την κοινωνία των πολιτών για την ανάδειξη
του αρνητικού αντίκτυπου της διαφθοράς
σε όλα τα πεδία των δημοσίων πραγμάτων.
• Την ενδυνάμωση και ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, των Μη-Κυβερνητικών
Οργανώσεων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο μέτωπο κατά της διαφθοράς.
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07.
ΈΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ
ΣΕ ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ΤΗΝ
ΈΧΟΥΝ ΑΝΆΓΚΗ

7.1. ΆΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ
Κεντρική θέση στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έχει η δημιουργία ενός συστήματος που θα παρέχει σύγχρονες και ποιοτικές
υπηρεσίες υγείας, με ισότιμη και καθολική
πρόσβαση των πολιτών. Απαιτείται μια συνολική και ριζική αναδιάρθρωση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, σε όλα τα επίπεδα του,
που θα τοποθετεί στο επίκεντρο τον ασθενή
και τις ανάγκες του. Προτεραιότητα, όμως,
έχουν όσοι δοκιμάζονται περισσότερο από
την κρίση.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε προτείνει τρεις
παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν
άμεσα και χωρίς δημοσιονομικό κόστος, για
την απτή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας:
1. Ραντεβού με ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός
24 ωρών για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Οι ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού
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(πολίτες άνω των 65 ετών, ΑμΕΑ κ.α.) θα
αποκτούν απόλυτη προτεραιότητα στον προγραμματισμό των ραντεβού με γιατρούς του
ΕΟΠΥΥ. Ακολουθώντας το μοντέλο εξυπηρέτησης του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος
Υγείας, όπου ένα ποσοστό των ημερήσιων
ραντεβού κάθε γιατρού αφορά υποχρεωτικά
αυτές τις ομάδες πληθυσμού. Έτσι οι πολίτες που το έχουν ανάγκη αποκτούν άμεση
πρόσβαση σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας,
χωρίς να δημιουργείται πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος.
2. Επέκταση, για χρόνιους πάσχοντες,
του μέτρου χορήγησης επαναλαμβανόμενης συνταγής από τους 6 στους 12 μήνες.
Η πρόβλεψη αυτή επέκτασης της συνταγής
ισχύει ήδη σε πολλές χώρες του εξωτερικού.
Η υιοθέτηση της και εδώ μειώνει την ταλαιπωρία των ασθενών και απελευθερώνει εργάσιμο χρόνο των ιατρών από δραστηριότητες
συνταγογραφήσεων.

3. Κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού
κόστους για ειδικές κατηγορίες ασθενών
με δυσκολίες πρόσβασης και κινητικότητας,
καθώς και για κατοίκους απομακρυσμένων
περιοχών. Έτσι, οι ασθενείς διευκολύνονται
σε μεγάλο βαθμό, χωρίς να δημιουργείται
πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος.
4. Ένα ιδιαίτερο ζήτημα δημόσιας υγείας, με
επιπτώσεις για την καθημερινότητα και την
ποιότητα ζωής πολλών ευπαθών ομάδων
συμπολιτών μας, είναι αυτό της δωρεάς ανθρώπινων ιστών και οργάνων, για το οποίο
η Νέα Δημοκρατία έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις. Στην Ελλάδα σήμερα το
Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεχίζει να δαπανά
τεράστια ποσά, με ελάχιστα αποτελέσματα, αν
σκεφτεί κανείς πως η αναμονή για μόσχευμα
φτάνει τα επτά με οκτώ χρόνια, με δυσμενείς
συνέπειες για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους.

7.2. ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΈΝΟ
ΕΙΣΌΔΗΜΑ
Η έξοδος της χώρας από την κρίση και η
στροφή προς την ανάπτυξη δεν μπορεί να
είναι βιώσιμη και διατηρήσιμη εάν δεν δημιουργεί ευκαιρίες για όλους, και ιδιαίτερα
για τους λιγότερο προνομιούχους συμπολίτες
μας. Για αυτούς που είδαν το βιοτικό τους
επίπεδο και την καθημερινότητα τους να ανατρέπονται ως αποτέλεσμα της κρίσης. Και που
πρέπει να στηριχθούν ώστε να σταθούν ξανά
στα πόδια τους, να γίνουν οικονομικά ενεργοί
και να διεκδικήσουν, με ίδιους όρους, ένα καλύτερο αύριο.
Για αυτό το λόγο, βασικό στοιχείο της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί μια κοινωνική πολιτική περισσότερο ευέλικτη και
αποτελεσματική, μια κοινωνική πολιτική που
δεν θα στηρίζεται στις επιδοματικές λογικές
του παρελθόντος, αλλά στην παροχή έμπρακτης βοήθειας σε αυτούς που το έχουν
πραγματικά ανάγκη, σε συνδυασμό με τη
δημιουργία ευκαιριών για όλους.
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Προωθούμε την άμεση επέκταση της εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε όλη τη χώρα, μέσα σε διάστημα
δύο ετών. Αυτό μπορεί να γίνει αξιοποιώντας
το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το 2014,
καθώς και την εμπειρία από την επιτυχημένη
πιλοτική δοκιμή σε δεκατρείς Δήμους. Με τη
διαμόρφωση ενός ευέλικτου και αποδοτικού
μηχανισμού, που θα χρησιμοποιεί αυστηρά
εισοδηματικά κριτήρια και θα ενσωματώνει
επιμέρους επιδόματα, με στόχο η βοήθεια να
φτάνει άμεσα στους πολίτες που την έχουν
πραγματικά ανάγκη. Με διαφάνεια και δικαιοσύνη.
Παράλληλα, συνδέοντας το μηχανισμό χορήγησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με τη διαδικασία εύρεσης εργασίας, δίνεται στους δικαιούχους ουσιαστική βοήθεια
για να γίνουν ξανά ενεργοί οικονομικά, να
σταθούν στα πόδια τους, και να απεγκλωβιστούν από την «παγίδα φτώχειας». Αυτή είναι
και η ουσιαστική μας διαφορά από την αντίστοιχη κυβερνητική παρέμβαση.

7.3. ΔΟΜΈΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ
Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την ενεργή
υποστήριξη των διαφορετικών δομών κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούν σε όλη τη
χώρα και, ακόμα και μέσα σε δύσκολες συνθήκες, προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες
στους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.
Για το λόγο αυτό, στόχος μας είναι να δημι-
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ουργήσουμε ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο
που θα επιτρέψει τη βιώσιμη χρηματοδότηση
και λειτουργία αυτών των δομών, προκειμένου να παραμείνουν ανοικτές και να συνεχίσουν να επιτελούν το σημαντικό έργο τους.
Με κινητοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών,
αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

7.4. ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΈΝΩΝ
ΠΑΙΔΙΏΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΉΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΊΑΣ
Το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων παιδιών στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, με
την οικονομική και την προσφυγική κρίση να
του έχουν προσδώσει ανησυχητικές διαστάσεις. Η Πολιτεία παραμένει απλός παρατηρητής, την ώρα που τα παράνομα κυκλώματα
λειτουργούν ανεμπόδιστα και τα δικαιώματα
των παιδιών παραβιάζονται διαρκώς. Παράλληλα, πολλά ζευγάρια που αποζητούν παιδιά
προς υιοθεσία, καλούνται να αντιμετωπίσουν
μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία με μακροχρόνια αναμονή. Αυτό έχει οδηγήσει σε
μείωση των υιοθεσιών κατά 50% το διάστημα
2012-2015, φέρνοντας την Ελλάδα σε μία από
τις χαμηλότερες θέσεις σε σχέση με άλλες
χώρες (0,3 υιοθεσίες ανά 100 γεννήσεις, 4
φορές λιγότερες σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και 10 φορές λιγότερες σε σχέση
με τις Η.Π.Α.).

Η Νέα Δημοκρατία προτείνει οκτώ συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις για την
αντιμετώπιση του τόσου σοβαρού αυτού ζητήματος:
1. Σύσταση Πανελλαδικού Συντονιστικού
Οργάνου, που θα παρακολουθεί τα εγκαταλελειμμένα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, θα
συντονίζει τις διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσίας, και θα εποπτεύει τους κρατικούς και
μη-κρατικούς φορείς.
2. Λειτουργία ηλεκτρονικών Εθνικών Μητρώων για την καλύτερη παρακολούθηση,
το συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αναδοχής και υιοθεσίας. Η λειτουργία και διασύνδεση των ηλεκτρονικών
εθνικών μητρώων επιτρέπει τον καλύτερο
συντονισμό των ιδιωτικών υιοθεσιών, ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει το πεδίο για
διαφθορά και τη δράση παράνομων κυκλωμάτων.
3. Αύξηση του αριθμού των Εισαγγελέων
Ανηλίκων, που θα επιτρέψει την ταχύτερη διερεύνηση των υποθέσεων εγκατάλειψης, με
στόχο τη συντομότερη δυνατή παραμονή των
παιδιών σε δομές που δεν είναι κατάλληλες για
τη φιλοξενία τους (νοσοκομεία, μαιευτήρια).
4. Ενίσχυση των δομών φιλοξενίας παιδιών
και των κοινωνικών υπηρεσιών, σε επίπεδο
κατάλληλα εκπαιδευμένου επιστημονικού
προσωπικού (κοινωνικοί λειτουργοί, βρεφονηπιοκόμοι, παιδοψυχολόγοι), αλλά και υλικοτεχνικής υποδομής.

5. Ανάπτυξη συνεργασιών με μη-κρατικά
ιδρύματα, για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης των υφιστάμενων
κρατικών δομών, αλλά και για μεταφορά
εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
6. Εφαρμογή και ενίσχυση του θεσμού της
αναδοχής ανηλίκου, μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, από τη θεσμοθέτηση
μητρώου εγκεκριμένων προς αναδοχή γονέων, και από την κατάλληλη εκπαίδευση των
υποψηφίων αναδόχων. Έτσι, μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα το πλαίσιο της υιοθεσίας
και να αποφεύγεται η ιδρυματοποίηση των
παιδιών.
7. Επιτάχυνση της διαδικασίας της υιοθεσίας, με θεσμοθέτηση συνολικού χρονικού
πλαισίου μέσα στο οποίο θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία της υιοθεσίας.
Ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι χρονοβόρες
διαδικασίες που λειτουργούν αποθαρρυντικά
για πολλούς υποψηφίους γονείς, και παρατείνουν την παραμονή των παιδιών σε ιδρύματα
και ακατάλληλες δομές, δυσχεραίνοντας την
προσαρμογή τους σε φυσιολογικό οικογενειακό περιβάλλον.
8. Αυστηροποίηση του καθεστώτος ιδιωτικών υιοθεσιών, για να περιοριστεί το πεδίο
δράσης κυκλωμάτων παράνομης εμπορίας
βρεφών και επιτηδείων που εκμεταλλεύονται
τις δυσλειτουργίες της διαδικασίας κρατικής
υιοθεσίας και την προθυμία των υποψηφίων
θετών γονέων.
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08.
Η

αλλαγή σελίδας στη χώρα μας, η αποκατάσταση της αυτοπεποίθησης, της
κοινωνικής συνοχής και της εμπιστοσύνης, αποτελούν υπόθεση κάθε ενεργού
πολίτη. Τα τελευταία χρόνια, οι πολυάριθμες
εθελοντικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν έδειξαν πως είναι δυνατόν να κινητοποιηθεί η Κοινωνία των Πολιτών και να συμβάλλει
καθοριστικά στην παροχή αλληλεγγύης προς
τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.
Αλληλεγγύης έμπρακτης, και όχι απλά θεωρητικής ή ρητορικής.
Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνουμε μια σειρά από παρεμβάσεις που θα διαμορφώσουν
ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα κινητοποιήσει την Κοινωνία των Πολιτών, θα διευκολύνει τη συνεργασία της με το κράτος, θα
βελτιώσει την αποδοτικότητα των ενεργειών
αλλά και θα διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή
διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων.
1. Ίδρυση Κεντρικού Φορέα Εθελοντισμού,
με στόχο την ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων, την υποστήριξη της λειτουργίας
τους και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών
τους με τις κρατικές δομές και υπηρεσίες.
2. Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων, όπου θα εγγράφονται
όλες οι εθελοντικές οργανώσεις που πληρούν
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ΣΎΓΧΡΟΝΟ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΈΣ
ΠΛΑΊΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌ
συγκεκριμένα κριτήρια. Με στόχο τη διαφάνεια και την πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.
3. Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τον
Εθελοντισμό, που θα κωδικοποιεί και θα
εξορθολογίζει την υπάρχουσα διάσπαρτη νομοθεσία και θα καθορίζει σαφή κριτήρια για
τη χρηματοδότηση εθελοντικών οργανώσεων
και δράσεων. Ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια,
η λογοδοσία και η δημόσια πληροφόρηση,
και οι δημόσιοι πόροι να κατευθύνονται στις
οργανώσεις που θα τους αξιοποιήσουν πιο
αποτελεσματικά.
4. Διαμόρφωση ενός νέου φορολογικού
καθεστώτος για τις δωρεές, που θα κινητοποιήσει πόρους και θα ενισχύσει ουσιαστικά
τον εθελοντισμό και τις Μη-Κυβερνητικές
Οργανώσεις.
5. Κατοχύρωση της εργασιακής ασφαλιστικής κάλυψης των εθελοντών.
6. Εισαγωγή του εθελοντισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα, με στόχο την καλλιέργεια
των ιδεών του εθελοντισμού, της συλλογικής
δράσης και της αλληλεγγύης. Με στόχο τη διαμόρφωση νέων πολιτών κοινωνικά ενεργών
και με διάθεση προσφοράς.

09.
ΑΣΦΑΛΕΊΣ
ΠΌΛΕΙΣ ΚΑΙ
ΓΕΙΤΟΝΙΈΣ

Σ

την προγραμματική μας πρόταση, η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της
ασφάλειας των πολιτών δεν είναι μόνο
θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα, αλλά και
προϋπόθεση ελευθερίας. Η Ελλάδα πρέπει
να ξαναγίνει μια κανονική χώρα, όπου όλοι
θα σέβονται τους νόμους και τα δικαιώματα
των πολλών δεν θα απειλούνται από την αντικοινωνική δραστηριότητα των λίγων. Με την
Πολιτεία να εγγυάται την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τις ελευθερίες των πολιτών.
Για το λόγο αυτό προτάσσουμε την ανάγκη
για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, που
θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον ποινικό
κώδικα, τη νομοθεσία και τη βελτίωση της
αστυνόμευσης. Για το λόγο αυτό, έχουμε ήδη
προτείνει:
• Τη χαρτογράφηση της εγκληματικότητας
ανά περιοχή, προκειμένου η αστυνόμευση να
εστιάζει εκεί όπου όντως υπάρχει πρόβλημα.
Άβατα όπως των Εξαρχείων και του Μενιδίου δεν θα υπάρχουν.
• Την καθιέρωση της ένστολης αστυνόμευσης, πεζής και εποχούμενης, σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
• Την ενεργοποίηση εκ νέου της ομάδας
ΔΕΛΤΑ, την ενδυνάμωση της ομάδας ΔΙΑΣ
και των ομάδων Πρόληψης και Καταστολής
Εγκληματικότητας.
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10.

11.

ΣΎΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
ΕΘΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΌ –
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΌ

Π

Τ

ροτείνουμε τη σύσταση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ενός συλλογικού οργάνου υψηλού επιπέδου που
θα λειτουργεί υπό τον Πρωθυπουργό, και θα
συλλέγει δεδομένα, θα τα αξιολογεί και θα
προετοιμάζει εισηγήσεις για ζητήματα και
καταστάσεις που επηρεάζουν την εθνική μας
ασφάλεια. Στα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών
κρατών, όπως η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας θα

| 30 |

επιτρέψει τη χάραξη εθνικού στρατηγικού
σχεδιασμού σε βάθος χρόνου και θα συμβάλλει στη σταθερότητα και τη συνέπεια της
εξωτερικής μας πολιτικής. Παράλληλα, ενισχύει την αποτελεσματικότερη διαχείριση
και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,
αλλά και την αποκατάσταση τους αισθήματος
ασφάλειας του πολίτη και της εμπιστοσύνης
του προς τους θεσμούς.

ο προσφυγικό-μεταναστευτικό, μαζί με
την οικονομική κρίση, είναι τα δύο κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα
η Ελλάδα. Ένα σύνθετο πρόβλημα, με πολλαπλές διαστάσεις (ανθρωπιστική διάσταση,
διάσταση ασφάλειας, κοινωνική διάσταση,
διεθνής και ευρωπαϊκή διάσταση) απαιτεί μια
συνολική και συνεκτική λύση.
Η Νέα Δημοκρατία το διάστημα που η κυβέρνηση πελαγοδρομούσε μεταξύ της σκληρής
πραγματικότητας και των ιδεοληψιών της τόλμησε να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο για το προσφυγικό-μεταναστευτικό, με ένα σύνολο συγκεκριμένων δράσεων,
ενεργειών και παρεμβάσεων όπως:
• Διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας, με
προστασία παράλληλα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών.
• Ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων
ασύλου, με ενίσχυση των αρμοδίων δομών
με επαναπροώθηση όσων δεν το δικαιούνται.

• Μέριμνα για χώρους υποδοχής και φιλοξενίας στην Ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και
για τα νησιά, με αυστηρότερους ελέγχους στη
δράση των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων.
• Σχεδιασμός και εξασφάλιση κονδυλιών από
την Ε.Ε. για τη μακροχρόνια παραμονή ορισμένων κατηγοριών προσφύγων στην Ελλάδα.
• Αποτελεσματικότερος έλεγχος των χερσαίων και των θαλασσίων συνόρων.
• Συστηματική ανάδειξη του ρόλου των
τουρκικών αρχών στη διακίνηση προσφυγικών ροών προς τα Ελληνικά νησιά.
Δύο περίπου έτη μετά την έξαρση του προβλήματος που προκάλεσε η ίδια η κυβέρνηση,
η ολοκληρωμένη αντιμετώπισή του παραμένει ακόμη ζητούμενο, αφού πλέον έρχεται να
προστεθεί και το μείζον ζήτημα της ενσωμάτωσης για όσους χρειαστεί να παραμείνουν
για μεγάλο διάστημα στη χώρα μας.
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