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Του Δημήτρη Γκάτσιου
Τιςδύο νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θα έρθουν άμεσα στο προσκήνιο προανήγγειλε από
το βήμα του "Thessaloniki Summit", ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
-Η πρώτη είναι τα κόκκινα δάνεια. "Αντιμετωπίζονται ριζικά με το σχέδιο "Ηρακλής". Το
νομοσχέδιο είναι ήδη έτοιμο", τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
-Η δεύτερη είναι οι μεγάλες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση.
ΟΚυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει στο προσκήνιο ένα
"νέο, καινοτόμο και απλό σύστημα", που θα άρει τα αδιέξοδα των προηγούμενων ετών. "Είμαι
σίγουρος ότι θα το αγκαλιάσουν όλοι. Αποσυνδέει την ασφάλιση από τα χρόνια εργασίας και το
εισόδημα. Προσφέρει ελεύθερη επιλογή εισφορών. Ανάλογα με την επιθυμία και το σχεδιασμό
κάθε ασφαλισμένου. Το ασφαλιστικό παύει να είναι το νέο φορολογικό", επεσήμανε ο
πρωθυπουργός που διεμήνυσε ότι διακηρυγμένος κυβερνητικός στόχος είναι το μεγαλύτερο
εισόδημα για όλους τους πολίτες.

"ΗΕυρώπη κρατάει τις πόρτες ανοιχτές"
Διαμηνύονταςότι στρατηγική της κυβέρνησής του είναι η σταθερή προοπτική της ευρωπαϊκής
πορείας των Δυτικών Βαλκανίων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε Τίρανα και
Σκόπια να προχωρήσουν σε όλα εκείνα τα απαραίτητα βήματα, για να ανοίξει ο δρόμος τους προς
αυτήν την ολοκλήρωση. Από το βήμα, δε, του "Thessaloniki Summit", ο κ. Μητσοτάκης έστειλε
μήνυμα σε Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία να φέρουν στην πρώτη γραμμή εκείνες τις σημαντικές
αλλαγές που πρέπει να προωθήσουν.
"Οιαποφάσεις του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προκάλεσαν προβληματισμό στη γειτονιά
μας. Βρίσκω την ευκαιρία να βεβαιώσω πως η Ευρώπη κρατάει τις πόρτες ανοιχτές και ότι με τις
κατάλληλες προϋποθέσεις το όνειρο για μια χερσόνησο ευημερίας μπορεί να γίνει
πραγματικότητα. Και η σημαία της Ευρώπης να κυματίσει και στα Τίρανα και στα Σκόπια", τόνισε ο

κ. Μητσοτάκης. "Η πορεία των γειτονικών χωρών προς την Ευρώπη περιλαμβάνει σημαντικές
αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, δεν έκρυψα ποτέ ότι επιθυμούμε τους
δύο γείτονές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε και αυτοί να κάνουν τα κατάλληλα
βήματα. Η Αλβανία να εγγυηθεί στην πράξη τις περιουσίες και τα δικαιώματα της Ελληνικής
εθνικής μειονότητας. Όσον αφορά στα Σκόπια, έχουμε χρέος να αμβλύνουμε τις πολλές αρνητικές
συνέπειες της συμφωνίας. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία του ονόματος και της φήμης της
Μακεδονίας μας και των προϊόντων της", επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

"ΗΕλλάδα αλλάζει ταχύτητα"
Εστιάζονταςστα της οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης αποτύπωσε τα θετικά βήματα που έχουν γίνει
στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων μηνών, ενώ πραγματοποίησε ειδική μνεία στις συμφωνίες
που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της παρουσίας του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στην Αθήνα.
"Τονέο μας φορολογικό σύστημα αποτυπώνεται σε τρία ρήματα. Ανακουφίζει όλες τις κοινωνικές
ομάδες από βάρη που τις καθήλωναν, κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις και αντιμετωπίζει τη
φοροδιαφυγή, μέσα από την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών", σημείωσε ο
πρωθυπουργός. "Λιγότεροι φόροι στις επιχειρήσεις σημαίνουν περισσότερες επενδύσεις και
δουλειές για τους εργαζόμενους. Προσελκύουμε ξένους επενδυτές, με διάθεση να επενδύσουν στη
χώρα μας ως φορολογικοί κάτοικοι. Μεριμνούμε και για την αγορά ακινήτων. Αναστέλλουμε το
ΦΠΑ στις οικοδομές από το 2006. Η ελάφρυνση πρέπει να αφορά όλους και κυρίως τους πιο
αδύναμους. Για αυτό και καθιερώνουμε εισαγωγικό συντελεστή 9%", ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

