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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο κ. Σαμαράς υιοθετεί (στη θεωρία) την πρόταση της Δράσης. Ας την εφαρμόσει
και στην πράξη!
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΟΔΩΡΟΥ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
"Στη χθεσινή του συνέντευξη ο πρωθυπουργός κ. Σαμαράς είπε ότι άκουσε κάτι, το
οποίο βρήκε πάρα πολύ σωστό: «Μήπως θα μπορούσαμε τον φόρο των ακινήτων να
τον περάσουμε στους Δήμους µε ανταποδοτικότητα...»
Επανέλαβε δηλαδή την πρόταση του Στέφανου Μάνου, εδώ και τρία χρόνια, την
οποία προωθεί με συνέπεια η Δράση. Η Δράση χαίρεται που η πρόταση της [1]
αγκαλιάζεται πλέον σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο. Η σύνδεση του φόρου
ακινήτων με τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης και με τη λογική της
ανταποδοτικότητας θα σήμαινε, αυτομάτως, την μετατροπή του σε «τέλος» και όχι
σε φόρο, τη ρύθμιση του σε λογικό ύψος, αλλά και την ενιαία φύση του, όπου όλοι
εντός του ίδιου Δήμου θα υπέκειντο σε έναν ενιαίο κανόνα. Έτσι, οι Δήμοι θα είναι
απευθείας υπόλογοι στους δημότες τους για τις δαπάνες τους και θα εξαλειφθεί η
δυνατότητα συναλλαγής με την κεντρική εξουσία. Το τέλος ακινήτων θα γίνει έτσι
ρεαλιστικότερο και δικαιότερο.
Προσοχή όμως! Η Δράση ζητά ταυτόχρονα τον δραστικό περιορισμό των κρατικών
δαπανών ώστε η πρόταση να εφαρμοστεί παράλληλα με την κατάργηση των πάσης
φύσεως φόρων και τελών που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία, τόσο σε επίπεδο
δήμων όσο και σε επίπεδο κεντρικού κράτους (με την εξαίρεση του φόρου
υπεραξίας). Έτσι ώστε να έχουμε λιγότερους φόρους, μικρότερο κράτος και
καλύτερο έλεγχο της εξουσίας από τους πολίτες.
Ο πρωθυπουργός είναι ο υπεύθυνος της εκτελεστικής εξουσίας, με κύρια
υποχρέωση να εκτελεί. Δεν είναι στην θέση του για να σχολιάζει απλά ιδέες.
Έτσι αντί για τον τερατώδη ΕΝΦΑ, περιμένουμε την άμεση υλοποίηση της ιδέας που
ο ίδιος αξιολογεί ως «πάρα πολύ σωστή»."

[1] https://www.drassi.gr/periousia-akinita.html
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