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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε προεκλογική τροχιά η Δράση
Την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής της Δράσης για τη στήριξη
ανεξάρτητης υποψηφιότητας στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας,
ενέκρινε χθες η κεντρική επιτροπή του κόμματος.
Η Κεντρική Επιτροπή, συνεδρίασε στον Βόλο, στο πλαίσιο των παράλληλων
πρωτοβουλιών που έχει λάβει το κόμμα για την αντίδραση στην εξοντωτική
φορολογία και την ανάδειξη επιτυχημένων νέων επιχειρηματιών οι οποίοι
αναπτύσσονται παρά την κρίση και μέσα σε αυτή.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις, η Κ.Ε της ΔΡΑΣΗΣ,
επικύρωσε τις πολιτικές εκτιμήσεις της Διοικούσας Επιτροπής του
κόμματος οι οποίες μεταξύ άλλων, καταγράφουν τα εξής:
1. Η Κυβέρνηση καθυστερεί συνειδητά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με
την τρόικα στερώντας από την οικονομία πολύτιμη ρευστότητα, ενώ προετοιμάζει
με ένα αμφιλεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα (περιλαμβάνει σ’ αυτό π.χ. περικοπή
των δημοσίων επενδύσεων κατά 200 εκ. ευρώ, ενώ είναι άγνωστο αν έχουν ληφθεί
υπόψη οι συντάξεις που χρωστά το δημόσιο αλλά δεν έχει ακόμα αρχίσει να τις
πληρώνει), προεκλογικές παροχές παραμονές ευρωεκλογών και 10.000 επιπλέον
διορισμούς το 2014.
2. Η υπερφορολόγηση της οικονομίας συνεχίζεται, με τους φόρους στα ακίνητα να
αυξάνονται (συν 41,4% στα προβλεπόμενα έσοδα το 2014), αλλά και τους φόρους
εισοδήματος (επί του συρρικνωμένου διαθεσίμου εισοδήματος) να ανεβαίνουν κατά
12%. Αντίθετα παραμένει η συστηματική καθυστέρηση στη μείωση του προσωπικού
του δημοσίου τομέα και οι σκανδαλώδεις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.
3. Σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι επιδόσεις της κυβέρνησης
είναι πενιχρές: Στην Παιδεία πρωταγωνιστεί στο ξήλωμα των μεταρρυθμίσεων που
είχαν ήδη γίνει και σε απαράδεκτους συμβιβασμούς με τις αντιμεταρρυθμιστικές
δυνάμεις, ιδίως στην ανώτατη εκπαίδευση. Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής: η
σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών αναβλήθηκε επ’
αόριστον, ενώ είχε νομοθετηθεί από τις αρχές του 2011 και μπορούσε να
εφαρμοστεί ήδη από το 2012, με βάση την εισήγηση της σχετικής ομάδας εργασίας

που είχε σχηματιστεί για την υλοποίησή της.
4. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων συνεχίζει να μειώνεται
δραματικά, λόγω της υπερφορολόγησης και της αβεβαιότητας για το πολιτικό
μέλλον της χώρας.
5. Επενδύσεις σοβαρές στην πραγματική οικονομία δεν γίνονται και επιτείνεται έτσι
η απαξίωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, ενώ η ανεργία παραμένει σε
εφιαλτικά επίπεδα και η νεομετανάστευση συνεχίζεται.
6. Η χώρα δεν πρόκειται να βγει από το αδιέξοδο της ανεργίας και της οικονομικής
παρακμής, αν δεν μειωθούν δραστικά οι φόροι και το κράτος, αν δεν προχωρήσουν
ταχύτατα οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αν δεν αφεθεί ο ιδιωτικός τομέας να
ανακάμψει

Αντι-Δράστε
Παράλληλα, η ΔΡΑΣΗ πραγματοποίησε χθες στον Βόλο εκδήλωση με θέμα
«Aντί-Δραση στην Aνεργία - Ιστορίες επιτυχίας» όπου παρουσιάστηκαν
παραδείγματα νέων ανθρώπων που πετυχαίνουν παρά την κρίση, αλλά και
πρακτικές πτυχές για την αναζήτηση εργασίας ή την ανάληψη επαγγελματικών
πρωτοβουλιών στη σημερινή αγορά.
Ομιλητές ήταν οι Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, Επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος Λέσχης
Επιχειρηματικότητας, Γιώργος Καραβάνας, Μοριακός Βιολόγος, Ανδρέας
Καραφύλλης, Μέλος Δ/Σ της ΘΕΣ-Γάλα, Παναγιώτης Περγαντάς, Βιολόγος, Μάριος
Καμμένος, Γ. Γραμματέας Συνδ. Ελληνικών Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε και ενημερωτική εκστρατεία προκειμένου να
ενημερωθούν οι πολίτες για το νομικό και πολιτικό αγώνα που δίνει η
ΔΡΑΣΗ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας « Αντιδράστε στην εξοντωτική
φορολόγηση, το ακίνητό σου δεν είναι δικό τους».
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