
Βασικά σηµεία οµιλίας του Προέδρου της Ν∆ κ. Κυριάκου 

Μητσοτάκη σε εκδήλωση του ΣΒΒΕ. 
 
Εµείς υπήρξαµε ανέκαθεν υποστηριχτές των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά 
η εταιρεία που δροµολογεί η Κυβέρνηση µε ζωή 99 έτη και δεν θα 
λογοδοτεί στη Βουλή συνιστά  απώλεια εθνικής κυριαρχίας και δεν 
γίνεται δεκτή, υπογράµµισε ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας 
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, µιλώντας σήµερα Παρασκευή 20 Μαΐου, 
σε εκδήλωση µε θέµα «∆ιάλογος για την ανάπτυξη», που 
διοργάνωσε ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). 
Ανέφερε συγκεκριµένα: «Χρειάζεται η αποφασιστική και έγκαιρη 
υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων που προβλέπονται στο 
Πρόγραµµα. Η δηµιουργία της Εταιρίας ∆ηµοσίων Συµµετοχών, όπως 
δροµολογείται από το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, συνιστά µία άνευ 
προηγουµένου απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Εµείς υπήρξαµε 
ανέκαθεν υποστηριχτές των ιδιωτικοποιήσεων. Όµως, η δηµιουργία 
µιας εταιρίας µε ζωή 99 έτη, που δεν θα λογοδοτεί στο εθνικό 
Κοινοβούλιο, που θα ελέγχεται ουσιαστικά από ευρωπαϊκούς 
θεσµούς, και η οποία θα διαχειρίζεται τη συνολική περιουσία του 
ελληνικού ∆ηµοσίου δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να γίνει 
αποδεκτή από τη Νέα ∆ηµοκρατία». 
  
 «H Κυβέρνηση Τσίπρα - Καµµένου δεν µπορεί να λύσει το 
πρόβληµα, διότι απλούστατα είναι το ίδιο το πρόβληµα. Γι’ αυτό 
πρέπει να φύγει το συντοµότερο» ανέφερε ο κ.  Μητσοτάκης και 
 πρόσθεσε ότι «λύση από την υπάρχουσα Κυβέρνηση µην 
περιµένετε. ∆εν θα έρθει. Η λύση είναι προφανής… Άλλωστε, όπως 
έχω πει συχνά, η Πολιτική δηµιούργησε το πρόβληµα στην Ελλάδα 
και η Πολιτική θα το λύσει.  Και σήµερα µία λύση υπάρχει µόνο στο 
πρόβληµα της χώρας. Να φύγει όσο το δυνατόν πιο σύντοµα η 
σηµερινή Κυβέρνηση». 
  
Για τις µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται στην ελληνική οικονοµία, 
προκειµένου«να µπορέσουµε να εισέλθουµε σε ένα βιώσιµο ενάρετο 
κύκλο προσέλκυσης επενδύσεων – δηµιουργίας θέσεων εργασίας – 
ανάπτυξης», ο κ. Μητσοτάκης  σηµείωσε: 
  

• «Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι σε θέση και είναι αποφασισµένη να 

µειώσει το φορολογικό κόστος και το κόστος των εισφορών που 

επιβαρύνει την εργασία. Είµαστε αποφασισµένοι, διότι µόνο έτσι θα 

έχει επαρκές κίνητρο η επιχειρηµατικότητα και η εργασία στη χώρα 

µας. Μόνο έτσι θα µικρύνουµε το καταστροφικό χάσµα, σε φόρους και 

εισφορές, µε τις ανταγωνιστικές µας γειτονικές χώρες»  



  

• «Χρειαζόµαστε µια συνολική Φορολογική Μεταρρύθµιση που 

θα διευκολύνει το επιχειρείν και θα προάγει τη διαφάνεια» 

• «Χρειαζόµαστε µια βαθιά µετάλλαξη του κράτους σε φορέα 

στήριξης της επιχειρηµατικότητας. Με αλλαγή πρακτικής και 

νοοτροπίας στην αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» 

• «Χρειαζόµαστε µια ριζική µεταρρύθµιση των µηχανισµών της 

διοίκησης που αφορούν στην απονοµή της ∆ικαιοσύνης και στην 

επίλυση διαφορών» 

• «Χρειαζόµαστε µια ριζική βελτίωση του ρυθµιστικού 

περιβάλλοντος. Με εισαγωγή αρχών και πρακτικών καλής 

νοµοθέτησης για τον περιορισµό διαφορών που προκύπτουν από την 

παρερµηνεία των κανονιστικών πράξεων της ∆ιοίκησης, µέσω της 

βελτίωσης της ποιότητας και σαφήνειας της νοµοθεσίας» 

• «Στις υποθέσεις πτωχεύσεων, χρειαζόµαστε την εισαγωγή του 

θεσµού του “επαγγελµατία εκκαθαριστή” (στη λογική των 

insolvencypractitioners), προσαρµοσµένου στο ελληνικό δίκαιο και 

στην ελληνική πραγµατικότητα» 

• «Σηµαντικό εργαλείο για την προώθηση της παραγωγικότητας, 

της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας είναι ο αναπτυξιακός 

νόµος που έχει ήδη καθυστερήσει πολύ… Θα πρέπει να εστιάζει 

αποκλειστικά στην ενίσχυση της παραγωγής  διεθνώς εµπορεύσιµων 

αγαθών και να έχει και συγκεκριµένη γεωγραφική στόχευση». 

  

Ειδικότερα, για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στη Βόρεια 

Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας σηµείωσε 

πως «χρειάζεται να εφαρµοστούν πολιτικές που να υποβοηθούν τη 

βιωσιµότητα των παραµεθόριων επιχειρήσεων και την ουσιαστική 

ενίσχυση της εργασίας στις ακριτικές περιοχές… Χρειάζεται να 

εξασφαλιστούν οι απαραίτητες σύγχρονες υποδοµές, κάτι που µόνον 

µέσω ιδιωτικοποιήσεων και παραχωρήσεων µπορεί να επιτευχθεί 

αποτελεσµατικά και αποδοτικά».  

  

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόµενος στον αποκλεισµό της 

σιδηροδροµικής γραµµής στην Ειδοµένη και τις επιπτώσεις που έχει 



προκαλέσει στην οικονοµία αλλά και στην αξιοπιστία της χώρας 

τόνισε: «Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα έχουν 

υποφέρει τα πάνδεινα από την επαναλαµβανόµενη κατάληψη του 

οδικού και του σιδηροδροµικού δικτύου. Το διαχρονικό αυτό 

φαινόµενο έχει µειώσει την αξιοπιστία των εξαγωγών της Βόρειας 

Ελλάδας όσο και την ελκυστικότητα της Θεσσαλονίκης ως κόµβο 

διαµετακόµισης. Τελευταίο τρανταχτό παράδειγµα, ο επί δίµηνο 

αποκλεισµός από µικρή οµάδα προσφύγων και µεταναστών του 

σιδηροδροµικού δικτύου στην Ειδοµένη. Χαιρετίζω την πρόσφατη 

καταγγελία κατά παντός υπευθύνου, του Περιφερειάρχη µας 

Απόστολου Τζιτζικώστα για αυτόν τον αποκλεισµό που πλήττει καίρια 

τον διαµετακοµιστικό ρόλο της Θεσσαλονίκης. Καλώ την Κυβέρνηση 

να επιβάλλει, έστω και µε τόση καθυστέρηση τη νοµιµότητα, και να 

απελευθερώσει το σιδηροδροµικό δίκτυο αµέσως».   

  

«Το νέο πλέγµα φορολογικών επιβαρύνσεων» υπογράµµισε ο κ. 

Μητσοτάκης«είναι βέβαιο ότι θα κάµψει περαιτέρω την ήδη ισχνή 

εγχώρια κατανάλωση και συνεπώς και τη δραστηριότητα των 

επιχειρήσεων. Και θα ολοκληρώσει τη διάλυση της µεσαίας τάξης. Ο 

στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Μέσα από τη γενική πληβειοποίηση 

της κοινωνίας, κανείς να µην αισθάνεται αδικηµένος.  Είναι η 

στρατηγική της απόλυτης ισοπέδωσης προς τα κάτω». 

  

Και συµπλήρωσε: «Ουδείς, µπορεί να βγει αλώβητος από την 

φορολογική καταιγίδα. Ακόµα και οι αµιγώς εξαγωγικές επιχειρήσεις 

θα υποστούν σηµαντικές συνέπειες αφού η αύξηση των φόρων στα 

καύσιµα, θα επηρεάσει και την παραγωγή και τη µεταφορά των 

προϊόντων. Τα µέτρα της Κυβέρνησης είναι επώδυνα και 

υφεσιακά. Kαι, αντί να επαναφέρουν την οικονοµία στην ανάκαµψη, 

την καταδικάζουν σε παρατεταµένη ύφεση. Ο φαύλος κύκλος 

συνεχίζεται µε πρωτοβουλία και κύρια ευθύνη της Κυβέρνησης».   

  

Ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, αναφερόµενος στο τι 

χρειάζεται «για να αποκατασταθεί η κανονικότητα στη 

χώρα» υπογράµµισε πως «ξέρουµε τι µεταρρυθµίσεις απαιτούνται, 

ξέρουµε τη σειρά µε την οποία πρέπει να υλοποιηθούν, και ξέρουµε τι 

δεν πρέπει να εξακολουθήσουµε να κάνουµε. Αφετέρου, για πρώτη 

φορά υπάρχει µια κοινωνική πλειοψηφία υπέρ αυτών των 

µεταρρυθµίσεων. Στην πρόταση: ‘’ένα µικρότερο, αλλά πιο ικανό 

κράτος, και ένας πιο ανταγωνιστικός ιδιωτικός τοµέας’’ συµφωνεί 

σήµερα η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού». 



  

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόµενος στα στελέχη του Συνδέσµου 

Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος τόνισε: «Η ποιότητα της 

διακυβέρνησης είναι λοιπόν καταλύτης ανάπτυξης και ευηµερίας, 

ιδιαίτερα σε χώρες µε ασθενείς και χαλαρούς θεσµούς. Στόχος της 

Νέας ∆ηµοκρατίας είναι η εξασφάλιση ποιοτικής διακυβέρνησης της 

χώρας και η ενδυνάµωση των θεσµών της. Θέλουµε να 

δηµιουργήσουµε τις συνθήκες εκείνες που θα σας επιτρέψουν να 

µεγιστοποιήσετε την αποδοτικότητα της δουλειάς σας, του ταλέντου 

σας, της καινοτοµίας, των επενδύσεών σας. Που θα αναδείξουν τα 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας 

Ελλάδας – τη γεωγραφική της θέση, τις υποδοµές της, το ανθρώπινο 

δυναµικό της - ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο βιοτικό επίπεδο για 

το σύνολο της κοινωνίας. Αυτός είναι ο στόχος της Νέας 

∆ηµοκρατίας». 
 


