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ΓΝΩΜΗ

Ετοιμοι να αλλάξουμε την Ελλάδα
ΤΟ

Π 0 ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αρχών και

θέσεων

της Νέας Δημοκρατίας που
ξεκινά σήμερα είναι ο τελευταίος
σταθμός σε μία μακρά πορεία
Στα εστά θεματικά προσυνέδρια
και στις δυο ειδικές ημερίδες σε
όλη την Ελλάδα υιοθετήσαμε μία
σειρά από καινοτομίες Καλέσαμε
ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά
στρώματα πολλοί από αυτούς

εκτός κομματικών μηχανισμών
Ακούσαμε τις προτάσεις τους χωρίς
προκαταλήψεις και ιδεοληπτι
κούς περιορισμούς Συζητήσαμε
με ανθρώπους της αγοράς των
επιχειρήσεων τη γενιά του brain
drain δώσαμε βήμα στους μακροχρόνια
ανέργους σε ανθρώπους
που η κρίση τους έχει βάλει στο
περιθώριο Με εκτεταμένη χρήση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
και με την ηλεκτρονική δημοσίευση
ερωτηματολογίων που θέτουν
πραγματικά διλήμματα πολιτικής
βάλαμε στο παιχνίδι χιλιάδες
μας Πάνω από 1 00.000
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας
καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις
Στόχος μας ήταν όλο και
περισσότεροι να δουν τον εαυτό
τους μέσα στις κυβερνητικές μας
προτάσεις Να βρουν τη θέση
τους στην Ελλάδα της επόμενης
μέρας
συμπολίτες

Η

ΕΛΛΑΔΑ της επόμενης ημέρας

δεν μπορεί να είναι η σημερινή Ελλάδα
της ελεημοσύνης των
και της εξάρτησης από
επιδομάτων

11° ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ

την εκάστοτε κρατική εξουσία Η
Ελλάδα της επόμενης ημέρας είναι
η Ελλάδα του πλούτου της
ευημερίας της ελευθερίας και των
ευκαιριών για τους πολλούς Και

αυτή π Ελλάδα θα προκύψει μόνο
αν δώσουμε τη δυνατότητα στους
πολίτες της να εκπληρώσουν τα
όνειρά τους Αυξάνοντας το βαθμό
της πολιτικής και της οικονομικής
ελευθερίας σε ένα περιβάλλον
κοινωνικής αλληλεγγύης Με μείωση
του κράτους στην οικονομία
με αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών
Με κοστολογημένη μείωση
των κρατικών δαπανών μείωση
της γραφειοκρατίας μείωση της
φορολογίας έτσι ώστε να δοθούν
κίνητρα για επενδύσεις και ανάπτυξη
Η δημιουργία νέων θέσεων

εργασίας

είναι το μεγάλο ζητούμενο
της επόμενης μέρας

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ της επόμενης
μέρας δεν μπορούν να υπάρξουν
εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις και
επιχειρήσεις χωρίς επιχειρηματίες
Δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική
ανάπτυξη με την επιχειρηματικότητα
στο στόχαστρο με δυσβάσταχτη

φορολογία και τη γραφειοκρατία
μόνιμο εμπόδιο σε κάθε επενδυτική
προσπάθεια Στην Ελλάδα της
επόμενης μέρας με άλλα λόγια
δεν χωρούν ο κρατισμός και το
πελατειακό κράτος Η ενίσχυση της
απασχόλησης και οι νέες δουλειές
είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει
να κερδίσουμε Βασικές προϋποθέσεις
της οικονομικής ανάπτυξης
είναι α Η χαμηλή φορολογία
Για αυτό και η πρότασή μας για
μείωση της φορολογίας των
από 29 σε 20
β Η
του
της
διαφύλαξη
αγαθού
ασφάλειας
και π ενίσχυση του κράτους
δικαίου υτην κοινωνική και οικονομική
δραστηριότητα Για αυτό και
οι προτάσεις μας για την ασφάλεια
επιχειρήσεων

γ Η μείωση της γραφειοκρατίας
στις αδειοδοτήσεις Για αυτό και
οι προτάσεις μας για αδειοδότηση
μεγάλων επενδύσεων σε επίπεδο
υφυπουργού και η καθιέρωση ενός

αυτοματοποιημένου συστήματος

αδειοδότησης για όλους τους
κλάδους της παραγωγής δ Ενα
απλοποιημένο χωροταξικό Για
αυτό και οι προτάσεις μας για ριζική
βελτίωση του χωροταξικού
και πολεοδομικού πλαισίου για τις
επενδύσεις με μόνο τέσσερις κατηγορίες
χρήσεων γης ε Μειωμένο
κόστος ενέργειας για επιχειρήσεις
και νοικοκυριά Για αυτό και οι προτάσεις
μας για ιδιωτικοποίηση του
ΑΔΜΗΕ κατά 66 για εισαγωγή

στρατηγικού επενδυτή στη ΔΕΗ
για απελευθέρωση τπς αγοράς
ενέργειας σι Μια άλλη Δημόσια
Διοίκηση Πα αυτό και οι προτάσεις
μας για αξιολόγηση στο Δημόσιο
για μείωση δομών για δυνατότητα
παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες

για συνεργασία με ΣΔΙΤ
ΑΥΤΕΣ είναι μερικές από τις προτάσεις
που έχουμε ήδη ανακοινώσει
και στοχεύουν σε μια
της οικονομίας
με στόχο τη στήριξη της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας και την παραγωγή
πλούτου Ολες οι προτάσεις του
φιλελευθεροποίηση

κυβερνητικού μας προγράμματος
που θα παρουσιασθούν στο 1 1 ο
Συνέδριο Αρχών και Θέσεων Θα
είναι μετρήσιμες κοστολογημένες
και εφαρμόσιμες Στόχος μας είναι
όχι μόνο να αλλάξουμε κυβέρνηση
αλλά να αλλάξουμε σελίδα
Να αλλάξουμε την Ελλάδα προς
το καλύτερο Μπορούμε να τα
καταφέρουμε

