Φίλεσ και φίλοι ςυναγωνιςτζσ,
τα 3 λεπτά τθσ ομιλίασ μου κα προςπακιςω με απλά λόγια και ςε μικροφσ τίτλουσ
να περιγράψω μερικοφσ από τουσ ςτόχουσ τθσ πολιτικισ μασ που κα πρζπει να
επιδιϊξουμε να πετφχουμε το επόμενο χρονικό διάςτθμα
Θ επιλογι του πρωκυπουργοφ ςτον πρόςφατο δομικό αναςχθματιςμό με τθ
δθμιουργία Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ ανταποκρίνεται ςτο γεγονόσ ότι θ
Ψθφιακι Πολιτικι είναι πλζον βαςικό ςτοιχείο τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ μία ακόμθ
βιομθχανία, είναι μζροσ τθσ απάντθςθσ ςτθν κρίςθ, αφοφ βελτιϊνει τθν
ανταγωνιςτικότθτα και τθν παραγωγικότθτα, επιβάλει τθν διαφάνεια, και
δθμιουργεί απαςχόλθςθ και εξωςτρζφεια.
Θ Ελλάδα ζχει τθ δυνατότθτα να αναδειχκεί ςε πόλο προςζλκυςθσ επενδφςεων
γεγονόσ που ςυνεπάγεται τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ και αναςτροφισ του
φαινομζνου «φυγι μυαλϊν» .
το παραπάνω πλαίςιο προτείνω τθν προςκικθ ςτο άρκρο 31 του Καταςτατικοφ
μασ και τθσ δθμιουργίασ Πολιτικισ Γραμματείασ Ψθφιακισ Πολιτικισ.
Να κυμίςω ότι πρόταςθ των Ανεξάρτθτων Ελλινων ςτθν προ επταμινου εξαγγελία
του ΤΡΙΗΑ για ςφςταςθ Γραμματείασ Ψθφιακισ Πολιτικισ υπό τον Πρωκυπουργό
ιταν θ δθμιουργία Τπουργείου και όχι Γραμματείασ , διακρίνοντασ από τότε το
πρόβλθμα ςυντονιςμοφ ενόσ τζτοιου εγχειριματοσ μεταξφ αςφνδετων
Κυβερνθτικϊν δομϊν.
Ζτςι κεωρϊ και τϊρα ότι το νεοςφςτατο Τπουργείο κα πρζπει να ενςωματϊςει τισ
Κεντρικζσ δομζσ πλθροφορικισ εξυπθρζτθςθσ του δθμοςίου, όπωσ τθν ΘΔΙΚΑ, τθν
Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ , Γενικι Γραμματεία Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων του
Οικονομίασ, τθν ΕΔΕΣ κοκ. Ώςτε υπό μια ομπρζλα και κοινό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό
με τθ αποφυγι ςπατάλθσ εκατομμυρίων, όπωσ γίνονταν μζχρι τϊρα, ςε ζργα που
μπορεί και μετά από 2 χρόνια ι και μινεσ να μθ λειτουργοφν ι να μθν ξεκίνθςαν
καν να λειτουργοφν, να αναπτφξουν καλλίτερα τουσ ςχεδιαςμοφσ τουσ.
Δεφτεροσ ςτόχοσ και αιχμι του δόρατοσ για τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ
χϊρασ μασ και ζξοδο από τθν κρίςθ οφείλουμε να αναγνωρίςουμε τθν
αναγκαιότθτα ςτακεροφ μακροχρόνιου φορολογικοφ κακεςτϊτοσ, που κα βάηει ςτθ
«ηυγαριά τθσ πλθρωμισ» το πραγματικό εναπομείναν ειςόδθμα τόςο των φυςικϊν
προςϊπων όςο και των νομικϊν προςϊπων.
Σρίτοσ ςτόχοσ, αλλά και απαίτθςθ πλζον τθσ αγοράσ θ μείωςθ του Φ.Π.Α. , όταν με
κυςίεσ των εργαηομζνων ζχεισ ανταγωνιςτικά χαμθλό κόςτοσ εργαςίασ, πρζπει και
να ζχεισ και κίνθτρο για επενδφςεισ. Θ ανταγωνιςτικότθτα είναι πολλαπλά
παραμετρικι για να επιτευχκεί.
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Σζταρτοσ ςτόχοσ, εργαςιακζσ ςχζςεισ, όπωσ οφείλει το κράτοσ να δθμιουργιςει
ευκαιρίεσ επιχειρθματικότθτασ, οφείλει και προςταςία ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και
δίκαιθ κατανομι του πλοφτου.
Και μιασ και ανζφερα τα εργαςιακά κα ιταν άδικο να μθν αναφζρω το
Αςφαλιςτικό. Θ ουςία τθσ λφςθσ του δεν βρίςκεται ςε επιπλζον επιβαρφνςεισ τθσ
κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ μζςω φόρων και ειςφορϊν. Περιςςότεροι
εργαηόμενοι ςυνεπάγεται επίλυςθ τθσ ανεργίασ και μεγαλφτερθ χρθματοδότθςθ
του υςτιματοσ. Παράλλθλα ζνα μοντζλο που κα εξαςφαλίηει μια ςταδιακά
αυξανόμενθ Εκνικι φνταξθ και ζνα μεικτό ςφςτθμα αναδιανεμθτικοφ χαρακτιρα
για παλιοφσ αςφαλιςμζνουσ με ϊριμα ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα και
κεφαλαιοποίθςθσ των ειςφορϊν για τουσ νζου αςφαλιςμζνουσ από δω και φςτερα
μπορεί να εξαςφαλίςει τθ βιωςιμότθτα του ςυςτιματοσ.
Κλείνοντασ, κα μου επιτρζψετε να αναφερκϊ επιγραμματικά ςτο μεταναςτευτικό.
Οι Ζλλθνεσ γίναμε πολλζσ φορζσ μετανάςτεσ , αλλά εκεί που πιγαμε ι και πάμε
ακόμθ, ςεβόμαςτε τα ικθ και τα ζκιμα τθσ χϊρασ που μασ φιλοξενεί και δεν
προκαλοφμε με τθ ςυμπεριφορά μασ. αφϊσ και δεν μποροφμε να δεχτοφμε
αρικμθτικά τουσ πάντεσ και πρζπει να υπάρξει τόςο ποςόςτωςθ επί του οικονομικά
ενεργοφ πλθκυςμοφ όςο και αντικειμζνου απαςχόλθςθσ. Κφρια όμωσ απαιτείται
αυςτθρό νομοκετικό πλαίςιο ςυμμόρφωςθσ τουσ ωσ προσ τα ικθ και τα ζκιμα τθσ
Κοινωνίασ μασ, ςεβαςμό ςτισ παραδόςεισ μασ και ςτθ Θρθςκεία μασ.
ασ ευχαριςτϊ που με ακοφςατε
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