Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το µέγεθος, ο ρόλος, οι παρεµβάσεις και το κόστος του δηµοσίου τοµέα στη χώρα, που εµποδίζει την επιχειρηµατικότητα, είναι µια από τις κύριες αιτίες της κρίσης που ζούµε. Το
µοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήσαµε τα τελευταία χρόνια, χρεοκόπησε µαζί µε τη χώρα. Η λογική του κρατισµού και του προστατευτισµού που κυριάρχησε, είχε ως αποτέλεσµα να
εκµαυλίσει ένα σηµαντικό µέρος της κοινωνίας και να δηµιουργήσει ένα εξίσου σηµαντικό ποσοστό κρατικοδίαιτης επιχειρηµατικότητας, άρα µη ανταγωνιστικής σε ένα
διεθνοποιηµένο περιβάλλον.

Η ΚΡΙΣΗ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η Ελλάδα θα µπορέσει να ξεπεράσει την κρίση µόνο αν βρει τον τρόπο να αυξήσει σηµαντικά τον εθνικό της πλούτο (ΑΕΠ). Αν επιστρέψει στην ανάπτυξη. Αυτή θα αυξήσει
την ευηµερία των πολιτών, κυρίως των ασθενέστερων, θα δηµιουργήσει νέες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας και νέες ασφαλιστικές εισφορές που θα στηρίξουν το
ασφαλιστικό µας σύστηµα. Παράλληλα θα ισχυροποιήσει το τραπεζικό σύστηµα και θα βελτιώσει τους όρους και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους.
Ανάπτυξη και αύξηση του εθνικού µας πλούτου, θα πετύχουµε µόνο αν αυξήσουµε την ελευθερία στη δράση πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων, παράλληλα µε τη δραστική
µείωση του ρόλου, της παρέµβασης και του κόστους του κράτους στην κοινωνία και την οικονοµία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΞΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ για να ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και την ΕΥΗΜΕΡΙΑ
Ανάπτυξη θα πετύχει η πατρίδα µας, µόνο µέσα από ιδιωτικές επενδύσεις και στήριξη της επιχειρηµατικότητας, εκµεταλλευόµενη τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας
µας. Πρέπει να φτιάξουµε από την αρχή µια νέα δηµόσια διοίκηση µε πρωταρχικό σκοπό να υπηρετήσει αυτό το όραµα. Να χτίσουµε µαζί µια οικονοµία ισχυρή, αντάξια των
δυνατοτήτων της Ελλάδας και των Ελλήνων που θα δίνει ευκαιρίες στην νεολαία µας διασφαλίζοντας την ευηµερία της κοινωνίας.

Ελευθερίου Βενιζέλου 12
Μελίσσια, Τ.Κ. 151 27

contact@manolisgrafakos.gr
@ManolisGrafakos
Manolis Grafakos

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
2017 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τραπεζικής στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2017 Κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το
Πανεπιστήµιο Αιγαίου

12 χρόνια στον δηµόσιο τοµέα
1994

Ως Γενικός Γραµµατέας στο Δήµο Μεταµόρφωσης 2012 - 2017
Συνέβαλε σε µια από τις µεγαλύτερες αναδιαρθώσεις χρέους που
έχουν γίνει σε ΟΤΑ. Το χρέος αποµειώθηκε κατά 600.000 € και
µειώθηκε η ετήσια τοκοχρεολυτική δαπάνη κατά 700.000 €

Απόφοιτος Οικονοµικών Επιστηµών από το
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Ως Πρόεδρος στον Διαδηµοτικό Σύνδεσµο 21 ΟΤΑ, των Δήµων της Β. Αττικής 2010 - 2011
Προώθησε το πρωτοποριακό Πρόγραµµα του Αστικού Παρατηρητηρίου.
Ως Δήµαρχος Μελισσίων 2007 - 2010
Πραγµατοποίησε σηµαντικό έργο σε υποδοµές και αστικές αναπλάσεις.
Αύξησε την περιουσία του Δήµου κατά 22 εκατ. € και αναχρηµατοδότησε τα
δάνεια του, µε το χαµηλότερο επιτόκιο στην αγορά
Ως Αναπληρωτής Διοικητής του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής
Συνέβαλε στην προώθηση του Προγράµµατος Αποασυλοποίησης «Ψυχαργώς».

2004 - 2006

10 χρόνια στον ιδιωτικό τοµέα
Από το 1994 έως το 2004 εργάστηκε στο χρηµατοοκονοµικό κλάδο και στο τοµέα
της επενδυτικής τραπεζικής ως σύµβουλος επιχειρήσεων σε χρηµατοοικονοµικά
θέµατα. Συµµετείχε στις οµάδες έργου που αφορούσαν την εισαγωγή µεγάλων
εταιριών στο Χρηµατιστήριο και σε πολλές µεγάλες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ
Αναπληρωτής Γραµµατέας Προγράµµατος
Μέλος Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Παντρεµένος µε τη δικηγόρο Αθηνών Αναστασία Κοσµοπούλου
Πατέρας µιας κόρης

