


Αλλά ποτέ άλλοτε 
δεν ήταν στη σκέψη μας
τόσοι πολλοί,
αλλά και τόσα πολλά.

Μπορεί φέτος εδώ 
να είμαστε λίγοι



Η πίεση στην οποία 
καλείται να αντέξει 
η χώρα μας είναι 
πρωτοφανής



Είναι η  νέα οθωμανική στρατηγική. 
Η Κυβέρνηση την αντιμετωπίζει 
χωρίς εθνική γραμμή, με μυστική διπλωματία 
και κρυφή ατζέντα.

Στα σύνορά μας, η Τουρκία 
λειτουργεί ως ταραξίας



Ο Πρωθυπουργός έχει μεγάλη ευθύνη. 
Πόσο χρόνο επιτέλους χρειάζεται
για να αλλάξει την πολιτική του κ. Τσίπρα
στο προσφυγικό/μεταναστευτικό; 

Στα ακριτικά νησιά μας 
και μπροστά στις οθόνες μας συντελείται

ένα ανθρωπιστικό δράμα.



μετά και από τη χαλάρωση 
και το άνευ όρων άνοιγμα της χώρας 
από την Κυβέρνηση.

Ο φόβος και η ανασφάλεια
φουντώνουν με την 
επιστροφή της πανδημίας



Εμείς όμως θα συνεχίσουμε
να πιέζουμε την Κυβέρνηση 
για πρόσθετα αναγκαία μέτρα
και την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους. 



Θα δοκιμαστούμε όλοι. 
Θα μετρηθούμε όλοι. 

Τα προβλήματα μονιμοποιούνται. 
Δεν είναι προσωρινά. 

Οι επόμενοι μήνες 
θα κρίνουν πολλά.



αποσπασματικά μέτρα 
και διαχειριστικές λογικές 

«βλέποντας και κάνοντας». 

Τα προβλήματα 
δεν αντιμετωπίζονται 
με συντηρητικές πολιτικές, 



«Αναβάλετε 
τη ζωή σας».

Το μήνυμα της Κυβέρνησης
προς τους πολίτες είναι: 



να ζήσουμε 
τη ζωή μας τώρα.

Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες
όμως θέλουμε 

Να νιώσουμε σιγουριά για το
παρόν και αισιοδοξία για το μέλλον.



Αντιλαμβάνεται τα σύνθετα νέα προβλήματα 
ως ευκαιρία προώθησης των αντιλαϊκών της 
επιλογών. Ενώ το εγχείρημα του κ. Τσίπρα
να εκφράσει τον άλλο πόλο απέναντι 
στη Συντήρηση απέτυχε. 

Η ΝΔ δεν μπορεί να δώσει 
λύσεις με προοπτική. 
Οδηγεί σε οπισθοδρόμηση. 



Ο κύκλος του τεχνητού
διπολισμού ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ 

έκλεισε.



Μπορούμε να καθοδηγήσουμε 
την πορεία του τόπου, με το αφήγημά μας 

για τη Νέα Αλλαγή. 

Οι μεγάλες προοδευτικές 
αλλαγές είναι ξανά 
αίτημα της κοινωνίας.  



είναι πια 

ορατές, μεγάλες
και ουσιαστικές.

Οι διαφορές μας 
με τις πολιτικές της Ν.Δ.



Η ΝΔ μεριμνά μόνο για λίγους και ισχυρούς. 
Γκρεμίζει ό,τι έμεινε όρθιο από τα μνημόνια 
για τους μικρομεσαίους και τους αδύναμους. 

Εμείς μιλάμε για την 
ανάπτυξη με κοινωνική 
προστασία.



Η ΝΔ αντιμετωπίζει τις ανισότητες 
ως «φυσικό φαινόμενο».

Εμείς μιλάμε για τις 
ανισότητες που πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε. 



Η ΝΔ οδηγεί σε αδιέξοδο τις επιχειρήσεις
και επιφυλάσσει για τους εργαζόμενους 
το δόγμα «μισός μισθός - μισή δουλειά».

Εμείς μιλάμε για την 
οικονομία που διασφαλίζει
την εργασία. 



Η ΝΔ μετατρέπει το ΕΣΥ 
σε ένα προνοιακό σύστημα για να 
ενισχύσει τον ιδιωτικό τομέα της Υγείας. 

Εμείς μιλάμε για το νέο ΕΣΥ
που μόνο εμείς μπορούμε
να αναγεννήσουμε. 



Η ΝΔ βαφτίζει διαρθρωτικές αλλαγές
τις συντηρητικές επιλογές της. 
Απόδειξη η έκθεση Πισσαρίδη. 

Εμείς μιλάμε για τα 70 δις 
που πρέπει να αξιοποιήσουμε
για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας,
για τους πολλούς.



Είμαστε εδώ για να δώσουμε 

προοδευτική διέξοδοστον τόπο.

Το σχέδιο της Νέας Αλλαγής
είναι ένα Κοινωνικό 
Συμβόλαιο για την νέα Ελλάδα.



Διασφαλίζει την επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Στηρίζεται σε διαρθρωτικές αλλαγές, 
προοδευτικές μεταρρυθμίσεις
και αναγκαίους εκσυγχρονισμούς. 

Αντιμετωπίζει τα προβλήματα
της ελληνικής οικονομίας δομικά. 

Πρόγραμμα Προοδευτικής
Διακυβέρνησης της χώρας: 



πρόσθετα άμεσα μέτρα για να μείνει 
όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία.
(20% του προγράμματος)

φορολογικά κυρίως μέτρα και θεσμοθέτηση 
κινήτρων για την επανεκκίνηση της οικονομίας
μέσα σε μια διετία (10% του προγράμματος)

Κατανομή 
διαθέσιμων πόρων: 



ολοκλήρωση των δημόσιων και κοινωνικών
υποδομών και των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας μέσα σε μια τριετία 
(20% του προγράμματος).

επενδύσεις στην παραγωγή, μεταποίηση, τουρισμό,
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγροτική οικονομία
με 4ετές πρόγραμμα. Για μαζικές και ποιοτικές 
θέσεις εργασίας (50% του προγράμματος).

Κατανομή 
διαθέσιμων πόρων: 



Κανένα ευρώ χωρίς 
αναπτυξιακή διάσταση.

Κανένα ευρώ χωρίς 
κοινωνική ανταποδοτικότητα



Οι τέσσερις άξονες
του προγράμματός μας:



στην Εργασία
Προτεραιότητα

με ασφάλεια και αξιοπρέπεια

Ο κατώτερος μισθός αυξάνεται και καθορίζεται 
από τους κοινωνικούς εταίρους.

Υποχρεωτική και καθολική εφαρμογή 
των συλλογικών συμβάσεων

Πλήρης κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων 
των τηλεργαζομένων, με συνεχή κατάρτιση 
στις νέες τεχνολογίες. 



Κάλυψη όλων όσων χάνουν την δουλειά τους και
των ήδη ανέργων με αυξημένο επίδομα ανεργίας
όσο διαρκεί η κρίση.

Εγγυημένο αξιοπρεπές εισόδημα για τους 
φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες σε όλους
τους εργαζόμενους εποχιακά στον τουρισμό και
εστίαση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις ενσήμων.

Άμεσα μέτρα
για όσους εργαζόμενους 
πλήττονται από την πανδημία:



Χορήγηση πλήρους δώρου Χριστουγέννων 
και επιδόματος άδειας στους εργαζόμενους με
αναστολή εργασίας με τη συμβολή του κράτους.

Κήρυξη ως υποχρεωτικών των κλαδικών 
συμβάσεων (επισιτισμός).

Άμεσα μέτρα
για όσους εργαζόμενους 
πλήττονται από την πανδημία:



Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας
για τις επιχειρήσεις σε κρίση με 40% 
του μισθού των εργαζομένων από το κράτος.

Όρος: διατήρηση των θέσεων εργασίας, 
των υφιστάμενων συμβάσεων 
και των δικαιωμάτων.

Άμεσα μέτρα
για όσους εργαζόμενους 
πλήττονται από την πανδημία:



Ασφαλιστικό 
Σύστημα 

Δημόσιο Κοινωνικό 

αξιοπρέπεια για όλους
και αλληλεγγύη 

των γενεών



Κατώτερο εισόδημα για τον κάθε συνταξιούχο 
(500 € για τον μεμονωμένο, 700€ για το ζευγάρι).

Εθνικός Διάλογος τώρα για μια πραγματική 
Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση.

Νέοι πόροι από αξιοποίηση της Δημόσιας 
Περιουσίας, υδρογονανθράκων, ορυκτού πλούτου. 



φορολογικού
βάρους

Ελάφρυνση 

επιχειρήσεων, 
μεσαίων στρωμάτων 

και αυτοαπασχολούμενων
για την επανεκκίνηση

της οικονομίας



Πλήρης κατάργηση
εισφοράς αλληλεγγύης για όλους. 

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος 
για μικρομεσαίους και αγρότες.

Απαλλαγή για 3 χρόνια από φόρους και εισφορές
νέων που ανοίγουν δική τους επιχείρηση.

Νέες σταθερές θέσεις πλήρους απασχόλησης με
κίνητρο τη μείωση της φορολογίας:
Για κάθε 1.000€ που καταβάλλει μια επιχείρηση 
για επί πλέον προσλήψεις, 
φοροαπαλλάσσεται για 1.500€.



Φορολογικά κίνητρα σε αγρότες 
που παραδίδουν προϊόντα σε Ομάδες Παραγωγών
και Συνεταιρισμούς, με υπολογισμό της αξίας των
προϊόντων αυτών μειωμένο κατά 35%.

Υπερ-αποσβέσεις επιχειρήσεων 
με συντελεστή 30%-50% 
για επενδύσεις τεχνολογίας, εκσυγχρονισμού 
και αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής.



Νέο Πρόγραμμα χορήγησης ρευστότητας
με κύριο κριτήριο την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Ενίσχυση Προγράμματος Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής με 2 δις € ακόμη.

Επιδότηση ενοικίου κατά 40% στις πληγείσες 
επιχειρήσεις και την φοιτητική στέγη
ως το τέλος του 2020.

Άμεσα μέτρα
για όσους πλήττονται από την πανδημία:



Δημόσιες 
επενδύσεις



Yποδομές για
την ανάπτυξη

Τα  «δίκτυα» που αφορούν 
δημόσια αγαθά, είναι υπό 
τον έλεγχο του Δημόσιου



Εδώ στη Θεσσαλονίκη 
η έλλειψη των υποδομών 

είναι τραγική. 

Η πόλη έχει εγκαταλειφθεί 
και δεν της αξίζει. 



Σήμερα η  Θεσσαλονίκη 
έχει τις χειρότερες αστικές 

συγκοινωνίες πού είχε ποτέ.

Απαιτείται αγορά νέων 
οχημάτων με ταχείες διαδικασίες. 



Επιτάχυνση έργων μετρό. 
Να φτάσει σε Αμπελοκήπους, 

Σταυρούπολη, Εύοσμο, Μενεμένη, 
που οι πολίτες τους δεν είναι 

δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.



Είναι επιβεβλημένο 
το ενιαίο παραλιακό μέτωπο

να χρηματοδοτηθεί και να 
προχωρήσει το ταχύτερο.



Εθνικού 
Συστήματος

Υγείας

Αναγέννηση του 



Αύξηση χρηματοδότησης στο 6% του ΑΕΠ

Γενναίες επενδύσεις από ΠΔΕ 
και Ταμείο Ανάκαμψης.

Νέες υποδομές, περισσότερες τεχνολογικές
δυνατότητες, πλήρης στελέχωση, αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και αμοιβές, 
κίνητρα για τους υγειονομικούς.

Αιχμή το δίκτυο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 



Μέσα στις συνθήκες 
αναδείχθηκε ξανά η αξία 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Αισθανόμαστε υπερήφανοι 
και απόλυτα δικαιωμένοι.

Το ΕΣΥ φέρει 
την σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ.



Εμείς 

το δημιουργήσαμε, 

το στηρίξαμε, 

ξέρουμε και μπορούμε
να το αναγεννήσουμε.



Ψηφιακό 
κράτος

Επενδύσεις για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
ψηφιοποίηση του κράτους, 

με υποδομές ευρυζωνικότητας



Εξυπηρέτηση του πολίτη με ηλεκτρονική κάλυψη
όλων των «επαφών» του με το Δημόσιο.

Εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων με ψηφιοποίηση
διαδικασιών αδειοδότησης και ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες για την λειτουργία, ανάπτυξη, προβολή 
και διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων.

Ψηφιακό Σχολείο.

Ενίσχυση Διαύγειας.



ανθρώπινου
δυναμικού 

Αναβάθμιση του 



Σύνδεση Πανεπιστημίων, 
Ερευνητικών Κέντρων και Παραγωγής.

Ψηφιακή αναβάθμιση υποδομών των ΑΕΙ.

Συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα για κατάρτιση
στελεχών και εργαζομένων στη βιομηχανία, 
σε θέσεις υψηλών δεξιοτήτων.

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική κατάρτιση.

Πρόγραμμα Κατάρτισης στους τομείς STEM.

Ενίσχυση της τηλεκπαίδευσης.



δημοσίου με
ιδιωτικό τομέα

Συμπράξεις

(ΣΔΙΤ)



τόνωση της απασχόλησης 

σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας 
και των συλλογικών συμβάσεων

προστασία του περιβάλλοντος

στήριξη των τοπικών κοινωνιών 
με ανταποδοτικά μέτρα

Όλες οι δημόσιες συμβάσεις
που θα υπογραφούν με 
ιδιώτες, έχουν ρήτρα για: 



(π.χ. πράσινες υποδομές, διαχείριση αποβλήτων,
ζωντάνεμα παραδοσιακών κτιρίων)

με Εθνικό Σχέδιο για την αξιοποίηση των ΣΔΙΤ
και συγκρότηση ανεξάρτητης ρυθμιστικής 
αρχής για την εποπτεία.  

Οι ΣΔΙΤ διευρύνονται και σε
παραγωγή νέων ποιοτικών
προϊόντων και υπηρεσιών



παραγωγικό
μοντέλο

Το νέο 



Στόχοι: 
Επενδύσεις 100 δις € 

Δημιουργία 50.000 νέων 
επιχειρήσεων κάθε μεγέθους



Μεταποίησης
Ενίσχυση της



Σε κάθε περιφέρεια της χώρας χωροθετείται ένα
τουλάχιστον βιομηχανικό και βιοτεχνικό πάρκο.

Αναβάθμιση της βιομηχανικής περιοχής 
στα Οινόφυτα και σιδηροδρομική σύνδεσή της 
με την Αθήνα.

Σε κάθε νησί (που το μέγεθος επιτρέπει) 
χωροθετείται περιοχή ήπιας μεταποιητικής 
δραστηριότητας για επιχειρήσεις τροφίμων 
και ντόπιων προϊόντων όπως και χώροι εμπορίας.

Προτεραιότητα στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ
σε επιχειρήσεις που επενδύουν στις τεχνολογίες.

Στήριξη ψηφιακών εφαρμογών
«έξυπνο εργοστάσιο», τρισδιάστατο εκτυπωτή κ.α.



Τουρισμού
Ενίσχυση του



Χρηματοδότηση στους σύγχρονους 
τομείς του θεματικού τουρισμού.

Φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα για 
δικτύωση και συμπράξεις μικρών επιχειρήσεων 
Τουρισμού στις Περιφέρειες.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους τουρίστες
(μετακίνηση - διαμονή).

Προσέλκυση επισκεπτών με τηλεργασία 
«Μένοντας Ελλάδα».

Ασφάλιση τουριστικών επιχειρήσεων 
έναντι κινδύνων.



με μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τον τουρισμό
και την εστίαση ως 31/12/2021, 

επαναφορά του μειωμένου συντελεστή
για όλα τα νησιά του Αιγαίου

Άμεση στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων: 



μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

Στήριξη και 
Μετασχηματισμός



Ειδικά φορολογικά κίνητρα για δημιουργία
δικτύων, συνεργειών, συνενώσεων.

Τοπικά Περιφερειακά Σύμφωνα Ανάπτυξης.

Οριζόντια οργάνωση παροχής τεχνογνωσίας
προς τις ΜΜΕ, με την δημιουργία θερμοκοιτίδων.

Δεύτερη ευκαιρία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους. 

Ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό 
για τους επαγγελματίες.

Σύγχρονο Πτωχευτικό Δίκαιο με παράλληλη 
προστασία της Α’ κατοικίας.

Περαιτέρω ανάπτυξη του τηλεμπορίου
και του ηλεκτρονικού επιχειρείν.



πρωτογενή 
παραγωγή

Επένδυση στην 



Σε κάθε Περιφέρεια χωροθετούνται
και επιδοτούνται οι υποδομές ενός τουλάχιστον
Αγροτικού Πάρκου και δημιουργείται ο αντίστοιχος
φορέας εξαγωγών. Συμμετέχουν συνεταιρισμοί 
και μικτές επιχειρήσεις ως δίκτυα. 

Ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων αγροτών.

Γεωργία που βασίζεται στη γνώση.



Κίνητρα για την απασχόληση νέων ανθρώπων 
στον πρωτογενή τομέα.

Αλλαγή τρόπου διαχείρισης των υδάτινων 
αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται στην άρδευση.

Κίνητρα για να αναδιαρθρωθούν οι καλλιέργειες
χαμηλής απόδοσης, να αναπτυχθούν νέες 
επενδύσεις σε δυναμικές καλλιέργειες 
για ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα.



ενέργειας 
και κλιματική

αλλαγή

Ήπιες μορφές 



Μεγάλη ενίσχυση των ΑΠΕ 
για να καλύψουν το 65% της ζήτησης
στον ηλεκτρισμό ως το 2030.

Φορολογικά κίνητρα για την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.



Δημιουργία μονάδας Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού-Θερμότητας με φυσικό αέριο.

Χρηματοδότηση της καθολικής συμμετοχής 
των νοικοκυριών στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

Σχέδιο ομαλής Μετάβασης
για την Δυτική Μακεδονία
στη μετά λιγνιτική περιοχή
με χρηματοδότηση 300 εκ. ευρώ
σε ετήσια βάση για 15 χρόνια.  



Αποκέντρωση τόσο 
της διακυβέρνησης και των εξουσιών,
όσο και των αρμοδιοτήτων και πόρων.

Θέλουμε κράτος 
στρατηγείο



Με φορολογικά κίνητρα για όσους επανέρχονται
για εργασία ή επιχειρηματικότητα και οικονομική
στήριξη της μετεγκατάστασης τους.

Επιδότηση μισθού σε επιχειρήσεις για πρόσληψη
Ελλήνων που έχουν υψηλή εξειδικευμένη 
εργασία στο εξωτερικό.

Διευκόλυνση της δικτύωσης των ΑΕΙ και των 
ερευνητικών κέντρων με Έλληνες επιστήμονες 
του εξωτερικού.

Από το brain drain
στο brain gain



Αλλαγή του Νόμου για τις Τράπεζες. 
Κατάργηση ΤΧΣ.

Χρηματοδότηση της Οικονομίας, με κύριο 
κριτήριο την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Εκσυγχρονισμό κεφαλαιαγοράς
και χρηματιστηρίου.

Ένα υγιές
τραπεζικό σύστημα
Bad Bank για την αντιμετώπιση 
των κόκκινων δανείων



Η Κυβέρνηση της ΝΔ, όσο και η προηγούμενη
απέτυχαν στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ.

Να καταργηθούν όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια
και οι επενδύσεις να προχωρούν με fast track 
διαδικασίες κατά το πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ιδιαίτερα για τις μεγάλες εμβληματικές 
επενδύσεις, να λύνονται εξ’ αρχής όλα τα θέματα
που σχετίζονται με όρους δόμησης και χρήσης γης.

Αποτελεσματική διαχείριση
ευρωπαϊκών πόρων



Κατάργηση στόχων δυσβάστακτων πρωτογενών
πλεονασμάτων για την χώρα μας.

Κατάργηση Υπερταμείου της Υποτέλειας 
ώστε να αξιοποιηθεί η Δημόσια Περιουσία

Διάθεση τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ για αμυντικές 
δαπάνες και στήριξη Ελληνικών Αμυντικών 
Βιομηχανιών. 

Οριστική Αναστολή Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης
της Ε.Ε. και για το 2021



Ανοίγουμε 
ένα νέο δρόμο 

για τη χώρα
και σας καλώ απόψε 

να τον περπατήσουμε μαζί.

Όχι στα τυφλά. 
Στα σίγουρα, με το κεφάλι ψηλά. 



Εθνική αξιοπρέπεια 
και ισχυρή Ελλάδα 



Είναι ο δρόμος
της προοδευτικής 

δημοκρατικής παράταξης.

Ο δρόμος που μας έδειξε το ΠΑΣΟΚ. 

Ο δρόμος τώρα
του Κινήματος Αλλαγής.



Το αποκούμπι 
κάθε δημοκράτη

που δεν θέλει 
να χαρίσει σπιθαμή 

από τις ελευθερίες του.



Κάθε εργαζόμενου 

που δεν θέλει 
να γίνει η εργασία του 

φτηνό εμπόρευμα



Κάθε νέου  

που δεν θέλει 
να κουβαλά στις πλάτες του 

τα χρέη των γονιών του. 



Κάθε ευάλωτου 
και αδύναμου  

που υπομένει καθημερινά 
τον ρατσισμό, τη βία, 

το περιθώριο επειδή σκέφτεται
διαφορετικά, ερωτεύεται 

διαφορετικά ή έχει άλλο χρώμα.



Κάθε επιχειρηματία   

που απαιτεί κανόνες, 
κίνητρα και πόρους για να 

μεγαλώσει την επιχείρησή του.  



Κάθε μαθητή 
και φοιτητή    

που διεκδικεί 
ποιοτική δημόσια παιδεία 

και ελεύθερο χρόνο. 



Κάθε γονιού     

που αναζητά 
ένα χέρι βοήθειας  
για να μεγαλώσει 

με αξιοπρέπεια τα παιδιά του.



Κάθε συνταξιούχου      

που δεν θέλει 
η σύνταξή του να είναι 

επίδομα φτώχειας. 



Κάθε πολίτη       

που έχει αυτοπεποίθηση 
μόνο όταν ζει με αξιοπρέπεια.




