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ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΕΠΤΥΞΕ
Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Τη δική του ατζέντα για τη διάθεση του κοινωνικού μερίσματος, αλλά και συνολικά την
κοινωνική πολιτική ξεδίπλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του τρίτου
προσυνεδρίου της ΝΔ στα Ιωάννινα. Ο πρόεδρος της ΝΔ ανέλαβε μια σειρά από δεσμεύσεις
για να υλοποιήσει από κυβερνητική θέση για την ασφάλιση και την υγεία καθώς το θέμα του
προσυνεδρίου αφορούσε τους κοινωνικά αδύναμους.

Κεντρικό μήνυμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το οποίο επανέλαβε
αρκετές φορές στη διάρκεια της ομιλίας του είναι πως η φτώχεια αντιμετωπίζεται με
δουλειές.

«Όταν μιλάω για πολιτική έχω πάντα στο νου μου τους πιο αδύναμους συνανθρώπους μας.
Αυτούς που, τα τελευταία χρόνια, η ζωή τους έγινε χειρότερη. Η στήριξή τους είναι η πρώτη
μας προτεραιότητα. Όχι μόνο για λόγους ανθρωπιάς. Αλλά γιατί αυτό είναι ο αξιακός
κώδικας και ο πυρήνας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, η κοινή μοίρα που συνδέει
όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Οι προτάσεις
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Ο κύριος όμως όγκος των προτάσεων του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
αφορούσαν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διάρθρωση του ασφαλιστικού
συστήματος καθώς και του εθνικού συστήματος υγείας, χωρίς αλλαγές που θα έχουν
δημοσιονομικό κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο.

Για τον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Μια πολιτική αλληλεγγύης ξεκινά, πάνω από όλα, από τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Κανένα επίδομα δεν είναι αποτελεσματικό όσο μία καλή θέση εργασίας. Αυτός είναι ο
κεντρικός μας στόχος. Να δημιουργήσουμε νέες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας μέσω
του ιδιωτικού τομέα.

Μία δίκαιη και αποτελεσματική επιδοματική πολιτική επιτυγχάνεται με ενσωμάτωση των
βασικών επιδομάτων σε ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Η επόμενη Κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας θα ενοποιήσει τα επιμέρους επιδόματα και θα διαμορφώσει ένα μηχανισμό με
εισοδηματικά κριτήρια, όχι για να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, αλλά για να φτάσουν
ακόμη περισσότερα σε αυτούς που πραγματικά τα χρειάζονται, έτσι ώστε να τους
βοηθήσουμε να βγουν από τη φτώχεια και να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους με
αξιοπρέπεια».

Για τον τομέα της Υγείας:

«Υλοποιούμε το θεσμό του οικογενειακού γιατρού τον οποίο θα επιλέγει ο κάθε πολίτης και
θα είναι σε θέση να κάνει πρόληψη, να διαγνώσει εγκαίρως, να θεραπεύσει και να
παραπέμπει εκείνος, όταν χρειάζεται, τους ασθενείς στα νοσοκομεία. Καθιερώνουμε την
κατ' οίκον διανομή φαρμάκων για τους καρκινοπαθείς και όλους τους συνανθρώπους μας
που πάσχουν από βαριές χρόνιες ασθένειες, καταργώντας τη ντροπιαστική ταλαιπωρία
στην οποία τους έχει επιβάλει η Κυβέρνηση.

Αξιοποιούμε τις υπηρεσίες Υγείας του ιδιωτικού τομέα σε κρίσιμους τομείς. Όπου οι
υποδομές του Κράτους δεν επαρκούν, θα καταρτίζουμε συμφωνίες με ιδιώτες, χωρίς
κανένα επιπλέον κόστος για τους πολίτες, οι οποίες θα διέπονται από αυστηρότατους
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ελέγχους και συγκεκριμένη στοχοθεσία. Δεν μπορούμε να αφήνουμε ανθρώπους να
πεθαίνουν επειδή κάποιοι βγάζουν σπυριά όταν ακούνε τη λέξη ιδιωτικό. Η ανθρώπινη ζωή
έχει μεγαλύτερη αξία από τις ιδεοληψίες τους.

Προχωρούμε σε προσλήψεις κυρίως νοσηλευτών, αλλά και ιατρών, που θα καλύψουν τις
μεγάλες σημερινές ελλείψεις, ώστε να έρθουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα λεφτά του φορολογούμενου για το Ε.Σ.Υ. θα πιάνουν τόπο. Τα νοσοκομεία θα
διοικούνται από τους καλύτερους. Θα εισαχθεί επαγγελματικό μάνατζμεντ στα νοσοκομεία,
σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, με δεσμευτικούς στόχους, με διαφάνεια και λογοδοσία, για να
εγκαταλειφθούν επιτέλους οι αυτοσχεδιασμοί και η προχειρότητα.

Ενισχύουμε την παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρωτοβάθμιο επίπεδο παροχής
υπηρεσιών, δηλ, στα Κέντρα Υγείας και τα πρώην γραφεία του Ι.Κ.Α. Όλα τα
γραφειοκρατικά ζητήματα που αφορούν την υγεία θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και
εξ αποστάσεως

Για τον Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης: Μειώνουμε τις εισφορές για να διευκολύνουμε
την οικονομία να πάρει μπρος και να σταματήσει ο φαύλος κύκλος «υψηλές εισφορές ύφεση - μικρότερα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία». Θεσπίζουμε ενιαίους κανόνες για
τους μισθωτούς εξαιρώντας από αυτούς μόνο τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Διορθώνουμε άμεσα όλες τις αδικίες που καταγράφονται σήμερα στις συντάξεις χηρείας.
Καθιερώνουμε για όλους τους ασφαλισμένους την πλήρη βασική σύνταξη με ρήτρα
ανάπτυξης. Χορηγούμε φορολογικά κίνητρα για την απόκτηση του πρώτου και δεύτερου
παιδιού. Δέσμευσή μας: 1.000 ευρώ αφορολόγητο για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το
δεύτερο και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο.

Σκληρή κριτική σε ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

Ο πρόεδρος της ΝΔ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για κρατισμό και χτίσιμο πελατειακού
κράτους, ενώ παράλληλα μίλησε για την ανάγκη συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
στην εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν ανάγκη σύγχρονων και αναβαθμισμένων
υπηρεσιών υγείας.
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«H Κυβέρνηση προσβάλλει την αξιοπρέπεια των πιο αδύναμων συμπολιτών μας.
Δημιούργησε τη γενιά των 360 ευρώ. Μια νέα γενιά εργαζόμενων με πενιχρούς μισθούς.

Προκάλεσε και ανέχεται συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Με εργαζόμενους που δεν
πληρώνονται όσα συμφωνούν και εργάζονται περισσότερο από όσο πληρώνονται.
Υπογράφουν για τετράωρα και δουλεύουν οκτάωρα.

Στα δημόσια νοσοκομεία δοκιμάζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τα νοσοκομεία μας έχουν
ελλείψεις. Σε προσωπικό και σε εξοπλισμό. Αλλά είναι πραγματικά ντροπή το 2017 οι
ασθενείς να αναγκάζονται να φέρνουν γάζες, βαμβάκια και σεντόνια από το σπίτι τους. Κι
θέλω να σας το πω όσο πιο απλά γίνεται. Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και τα νοσοκομεία
ήταν στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα, θα απαιτούσα από τον αρμόδιο Υπουργό να
βρει λύσεις. Όχι να βρίζει τους πολίτες στο διαδίκτυο. Αλλιώς θα τον έστελνα σπίτι του»,
είπε χαρακτηριστικά.

Και σήμερα στην Ήπειρο

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. θα βρίσκεται και σήμερα στην Ήπειρο. Πιο συγκεκριμένα το πρωί της
Πέμπτης, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με το περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο
Καχριμάνη, και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για την πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας.

Στην Ηγουμενίτσα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναμένεται να επισκεφτεί
τον Οργανισμό Λιμένα, μία βιομηχανική μονάδα του πρωτογενούς τομέα, το Ειδικό Σχολείο
της πόλης, ενώ θα κάνει βόλτα και στην κεντρική αγορά. Θα επιστρέψει στα Γιάννενα απ'
όπου θα αναχωρήσει αεροπορικώς για την Αθήνα.
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