Η χώρα χρειάζεται ξανά δημοκρατική και προοδευτική αλλαγή
με σαφή στρατηγική και νέους εθνικούς στόχους.

Χρειάζεται μια νέα διακυβέρνηση
που να ενώνει αντί να διχάζει.
Μετά από 10 χρόνια κρίσης και ενώ η χώρα βρίσκεται ακόμα
σε κρίσιμη καμπή και μεγάλο μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί
να βιώνει μια δύσκολη καθημερινότητα, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ με
τους «σπόνσορές» τους επιχειρούν να συντηρήσουν ένα
σικέ δικομματικό παιχνίδι, εντείνοντας την πόλωση και το διχασμό για μικροκομματικούς λόγους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στην αγωνιώδη προσπάθειά του να περιορίσει την
πολιτική του συντριβή στα όρια μιας διαχειρίσιμης εκλογικής
ήττας σκηνοθετεί το δήθεν «αντιδεξιό – προοδευτικό μέτωπο» την ώρα που συγκυβερνώντας με την ακροδεξιά ασκεί
μια σκληρή δεξιά πολιτική, μοιράζοντας επιδόματα κοινωνικής
ελεημοσύνης με όρους πολιτικής ομηρίας.
Η ΝΔ καμουφλάρει την επιδίωξη της αυτοδυναμίας με δήθεν
εκκλήσεις για συγκρότηση του «ευρωπαϊκού μετώπου και συστημικής κανονικότητας» ενώ είναι φανερό ότι σχεδιάζει την
παλινόρθωση παλαιοκομματικών συντηρητικών πολιτικών, με
όρους ασύδοτης αγοράς που αφορούν τους λίγους και ισχυρούς χωρίς δίχτυ ασφαλείας για τους πολλούς και τους πιο
αδύναμους.
Και οι δύο, ενώ συμπεριλαμβάνουν το Κίνημα Αλλαγής στα
ψευδεπίγραφα μέτωπά τους, λυσσαλέα το στοχοποιούν γιατί
η επιτυχία του πολιτικού τους σχεδίου έχει ως απαράβατο
όρο ότι θα έχει δευτερεύοντα συμπληρωματικό ρόλο.

Δεν είμαστε με κανέναν από
τους δύο πιο κοντά ή πιο μακριά

Είμαστε κάτι
ριζικά διαφορετικό

Η πλειοψηφία όμως των Ελλήνων επιθυμεί τη στρατηγική ήττα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
αλλά και την μη επιστροφή της δεξιάς. Αυτό το ρεύμα μπορεί και πρέπει να συναντηθεί στο Κίνημα Αλλαγής. Γιατί ούτε στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πολιτικό αντίβαρο και εκλογικό ανάχωμα στον κίνδυνο δεξιάς παλινόρθωσης
μπορεί να υπάρξει, χωρίς ισχυρό Κίνημα Αλλαγής.
Η χώρα χρειάζεται Πολιτική Αλλαγή με Αλλαγή Πολιτικής
πριν να είναι οριστικά αργά. Χρειάζεται ξανά δημοκρατική
και προοδευτική αλλαγή με σαφή στρατηγική και νέους
εθνικούς στόχους.
Χρειάζεται γι’ αυτό μια νέα διακυβέρνηση που να ενώνει
αντί να διχάζει.
Γι’ αυτό χτυπάμε την καμπάνα της εθνικής αφύπνισης για
να πάρει ο λαός την κατάσταση στα χέρια του.
Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του θα αποφασίσει ποιος θα
κυβερνήσει αυτόν τον τόπο και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αγνοεί την ετυμηγορία του και να προτρέχει, σαν
να μην έχει αυτή καμία αξία. Αυτός, με την ψήφο του, θα
μας κατατάξει, θα δώσει εντολές και θα καθορίσει την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα για τη διακυβέρνηση της
χώρας.

Κανένα κομματικό, επιχειρηματικό ή μιντιακό επιτελείο δε
θα αποφασίσει προκαταβολικά ούτε και μπορεί να επιβάλει
τις εξελίξεις.

Ο ελληνικός λαός με την ψήφο
του θα αποφασίσει ποιος θα
κυβερνήσει αυτόν τον τόπο και
κανένας δεν έχει το δικαίωμα
να αγνοεί την ετυμηγορία του
και να προτρέχει, σαν να μην
έχει αυτή καμία αξία.

Η δική μας θέση είναι ότι ο τόπος χρειάζεται ισχυρή Κυβέρνηση, ευρείας πλειοψηφίας, με προοδευτική ατζέντα,
που θα κερδίσει τη χαμένη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Που θα έχει ως πρώτη
και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την αλλαγή των
όρων της συμφωνίας Τσίπρα, ιδιαίτερα όσον αφορά στον
στόχο για πρωτογενή πλεονάσματα (από 3,5% στο 2%) ώστε
να εξασφαλιστούν πόροι για κίνητρα ανάπτυξης, αλλά και
εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουμε υποχρέωση να καταθέσουμε την πρότασή μας για το σήμερα και το αύριο της
χώρας. Εμείς έχουμε παρουσιάσει το «Σχέδιο Ελλάδα», μια
ολοκληρωμένη πρόταση - με στόχους, προτεραιότητες, αλλαγές και συγκεκριμένα μέτρα - για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη. Είμαστε έτοιμοι να
αναλάβουμε τη δική μας ευθύνη για πολιτική σταθερότητα
και εφαρμογή αυτού του σχεδίου.
Αδιαπραγμάτευτη πολιτική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η σημαντική ενίσχυση των δυνάμεών μας, ώστε με Ισχυρή
Εντολή στο πλαίσιο της διερευνητικής διαδικασίας που θα
ακολουθήσει, να δράσουμε ως ο κρίσιμος καταλύτης για
τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης ευρείας πλειοψηφίας που
θα δώσει, επιτέλους, βιώσιμη λύση για τη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς, συμπλήρωμα με τη λογική των αριθμών ή τη νομή αξιωμάτων
δε θα γίνουμε. Γιατί αυτή θα είναι μια αδύναμη Κυβέρνηση που δεν θα προωθήσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας. Καθαρές κουβέντες, καθαροί λογαριασμοί!

Προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο προοδευτικό αξιόπιστο Σχέδιο.
Με προτεραιότητες, με Κοινωνική Αποδοχή, που στοχεύει στην Ανάπτυξη και στις
Επενδύσεις και δε στηρίζεται στην υπερφορολόγηση.
Αυτό είναι το «Σχέδιο Ελλάδα». Η δική μας απάντηση.
Η απάντηση της Κεντροαριστεράς για την προοπτική της χώρας.

Aλλάζουμε ριζικά
το σημερινό Μοντέλο Παραγωγής
Τέλος στην κρατικοδίαιτη επιχειρηματική δραστηριότητα, που
επιβιώνει παρασιτικά καλλιεργώντας προνομιακές σχέσεις με
στελέχη του πολιτικού συστήματος.
Επιχειρηματική δραστηριότητα υγιή, εξωστρεφή, καινοτόμα,
ανταγωνιστική στις προκλήσεις των ανοιχτών αγορών και του
διεθνούς ανταγωνισμού.
Επιχειρηματική δραστηριότητα που αποδέχεται την αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων με βάση το σχετικό
ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Η Νέα Οικονομία δε βασίζεται στην ποσότητα, αλλά στην
ποιότητα. Είναι ο συνδυασμός των γνώσεων και της συνερ-

γασίας, η εξειδίκευση, η δικτύωση των επιχειρήσεων, η δημιουργία αλυσίδων αξίας, που χτίζουν πάνω στα παραδοσιακά συγκριτικά πλεονεκτήματά μας (πολιτισμό, τουρισμό,
αγροδιατροφή), που δημιουργούν νέα αξία, που εξάγουν,
μετασχηματίζουν παραδοσιακούς κλάδους, δημιουργούν
νέα επαγγέλματα και νέο πλούτο.
Είναι η λειτουργική καινοτομία, που κάνει μικρές χώρες να
πρωταγωνιστούν σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η
σύγχρονη δημόσια διοίκηση, ο ήπιος τουρισμός, η πράσινη
ενέργεια, η εκπαίδευση, η ρομποτική κ.ά.

Είναι η καρδιά του σχεδίου ΕΛΛΑΔΑ

Eπανάσταση στο κράτος
Αυτό που χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι μια
πραγματική επανάσταση στο κράτος.
Να αλλάξει εδώ και τώρα με άμεση αποκέντρωση,
τόσο της διακυβέρνησης και των εξουσιών, όσο και
των αρμοδιοτήτων και των πόρων.
Θέλουμε ένα Κράτος-στρατηγείο ανάπτυξης, που
κρατά στο κέντρο μόνο επιτελικές και ελεγκτικές
αρμοδιότητες.
Με βάση την αρχή της εγγύτητας, όλες οι αποφάσεις
που μπορούν να παρθούν στο πλησιέστερο στον πολίτη επίπεδο, μπορούν να πάνε στους Δήμους.
Η ανάπτυξη της περιφέρειας θα πρέπει να σχεδιάζεται, να συντονίζεται και να υλοποιείται από την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο κράτος πρέπει να ολοκληρωθεί τάχιστα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η
ψηφιοποίησή του.
 Να ενισχυθεί σε όλο το εύρος του η διαφάνεια.
 Να αποκομματικοποιηθεί πλήρως η Δημόσια Διοίκηση
και να υπάρξει παντού αξιοκρατία και αξιολόγηση.
 ΑΣΕΠ χωρίς αστερίσκους για την είσοδο σε αυτό.
 ΑΣΕΠ χωρίς αστερίσκους και για την εσωτερική δομή
και λειτουργία.

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης
Ο στόχος της ανάπτυξης απαιτεί επενδυτικό σοκ.
Ξένες εμβληματικές επενδύσεις, αλλά και πολλές από
ελληνικές, μεγαλύτερες και μικρότερες επιχειρήσεις.
Στόχος να προσελκύσουμε 100 δις ευρώ σε βάθος τετραετίας.

Θέλουμε, ξέρουμε
και μπορούμε!

Έτσι ώστε η Ελληνική Οικονομία να αναπτύσσεται με
ρυθμούς άνω του 2,5% και να δημιουργείται εισόδημα
στη χώρα και πολλές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Πώς θα φέρουμε νέες επενδύσεις;
Με κατάργηση όλων των
γραφειοκρατικών εμποδίων

 Με fast track διαδικασίες κατά το πρότυπο των Ολυμπιακών Aγώνων.
 Λύνουμε εξαρχής, ιδιαίτερα για τις εμβληματικές επενδύσεις, όλα τα θέματα που σχετίζονται με όρους δόμησης και χρήσεις γης.
 Δίνουμε αναπτυξιακή ταυτότητα σε κάθε περιφέρεια.
 Ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε
να παρακολουθούνται, σε πραγματικό χρόνο, τα ενδιάμεσα στάδια και η πορεία διαχείρισης των υποθέσεων.

Με επέκταση των Συμπράξεων Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα και σε άλλους τομείς

 Καταρτίζουμε Εθνικό Σχέδιο για την αξιοποίηση των
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα σε επίπεδο
Kεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης.

 Διευρύνουμε το πεδίο των συνεργασιών για την παραγωγή νέων ποιοτικών υπηρεσιών (π.χ. «πράσινες υποδομές», διαχείριση αποβλήτων, ζωντάνεμα παραδοσιακών
κτιρίων).
 Συγκροτούμε ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή για την εποπτεία και ρύθμιση του σχεδιασμού υλοποίησης και αποτίμησης των ΣΔΙΤ, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την
αποτελεσματικότητα.

Με ανοιχτές και ανταγωνιστικές αγορές,
με σαφείς κανόνες που ισχύουν
απαρέγκλιτα και ελέγχονται από
αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές
Με τολμηρά βήματα στην
επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης

Λιγότεροι και δικαιότεροι φόροι
 Μειώνουμε τον συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 29% στο 20%.
 Επαναφέρουμε τον ΦΠΑ στην εστίαση και τον τουρισμό στο 13%.
 Μειώνουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην μπύρα και στο κρασί.
 Στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους που θέλουν να αρχίσουν τη δική τους
επιχειρηματική δραστηριότητα με πλήρη απαλλαγή από τη φορολογία για 3 χρόνια και
απαλλαγή για 3 χρόνια επίσης από τις ασφαλιστικές εισφορές (για συνταξιοδότηση).

Δικαίωμα στην αξιοπρέπεια για τον καθένα
Η προτεραιότητα-σημαία της πολιτικής μας, το κοινωνικό
μήνυμά μας, είναι να ανακτήσει κάθε Έλληνας δικαίωμα
στην αξιοπρέπεια.

β) Δεσμευόμαστε για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ που
καταρρέει. Αποτελεί τη ναυαρχίδα του κοινωνικού
κράτους.

Εδώ οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες:

γ) Βασική δέσμευσή μας είναι η αναλογική κατανομή
του παραγόμενου πλούτου. Με στόχο τη μείωση των
Κοινωνικών Ανισοτήτων, κτίζοντας ένα σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος και όχι με επιδόματα ελεημοσύνης.

α) Με ριζική αλλαγή του Ασφαλιστικού Νόμου (Κατρούγκαλου) που οδήγησε σε χρεωκοπία το Ασφαλιστικό
Σύστημα.

Καμία περικοπή στις συντάξεις!

Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχήλια.
Οι προτάσεις μας είναι εφικτές και πραγματοποιήσιμες.

Δεν αξίζει στην Ελλάδα ένας Πρωθυπουργός που ελπίζει ότι θα έρθει σύντομα το τέλος των συνταξιούχων
για να λύσει τα προβλήματά του. Ο κυνισμός στο μεγαλείο του. Και μια αξιωματική αντιπολίτευση που αναζητά λύσεις τύπου Πινοσέτ.

Με πόρους που εξασφαλίζουμε:

 Δημιουργούμε ένα νέο Σύστημα βιώσιμο και δίκαιο, που
σέβεται την αρχή της ανταποδοτικότητας των εισφορών.
 Μεταφέρουμε πόρους στο ασφαλιστικό από την αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας, για να διασφαλίσουμε το μέλλον της Νέας Γενιάς.
 Δίνουμε πρόσθετα κίνητρα για δημιουργία επαγγελματικών Ταμείων.
 Μειώνουμε τις εισφορές μικρομεσαίων, ελεύθερων
επαγγελματιών και αγροτών. Θέτουμε ανώτατο μηνιαίο πλαφόν 600 ευρώ σε αυτές.

 Από την ανάπτυξη και την αύξηση του ΑΕΠ.
 Από την «απελευθέρωση» πόρων με την μείωση των
πρωτογενών πλεονασμάτων.
 Από την αλλαγή των προτεραιοτήτων στη διάθεση
των Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.

Νοιαζόμαστε
για τους πολλούς
και όχι για τους λίγους!

Η απάντηση της Κεντροαριστεράς
για την προοπτική της χώρας

Δεσμευόμαστε για τη στήριξη
Των Ελληνικών Νοικοκυριών

Των Συνταξιούχων

 Πλήρης κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης (συνολικού ύψους 1,2 δις ευρώ).
 Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%.

 Κατώτερη σύνταξη για τον μεμονωμένο συνταξιούχο
στα 500 ευρώ.
 Παύει η αδικία για τις συντάξεις χηρείας. Επαναφέρουμε τη ρύθμιση που ίσχυε πριν την εξοντωτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ.

Της Οικογένειας
 Όλα τα παιδιά σε βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς.
 Επίδομα ενοικίου σε νέα ζευγάρια που δεν έχουν ιδιόκτητο σπίτι.

Των Eργαζόμενων
 Ουσιαστική αύξηση του κατώτερου μισθού με επαναφορά του καθορισμού του από τους κοινωνικούς εταίρους, με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 Αυτονόητο ότι η Σύμβαση θα καταργήσει και τον ειδικό
κατώτερο μισθό για τους νέους που είναι εξευτελιστικός.
 Ενίσχυση και υποχρεωτική εφαρμογή των Κλαδικών
Συλλογικών Συμβάσεων.

Των Ανέργων
Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας
 Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με
απλό τρόπο. Η μισθολογική δαπάνη για κάθε επιπλέον θέση
εργασίας στις επιχειρήσεις, υπολογίζεται ως έξοδο που εκπίπτει της φορολογίας, με συντελεστή αυξημένο κατά 30%
και 50% για τις ευαίσθητες κατηγορίες των ανέργων.
Δηλαδή για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση
για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους, απαλλάσσεται από τη φορολογία για 150 ευρώ. Μέτρο δημοσιονομικά
ουδέτερο γιατί το κόστος θα καλυφθεί από τον αυξημένο
ΦΠΑ (λόγω κατανάλωσης) που θα εισπράξει το Δημόσιο.

Των Αγροτών
 Μείωση του φόρου εισοδήματος και επαναφορά στο 13%.
 Καθιέρωση του ακατάσχετου και αφορολόγητου των
επιδοτήσεων.
 Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα.
 Επιστροφή επιπλέον 5 μονάδων ΦΠΑ στους οργανωμένους σε Ομάδες Παραγωγούς και Συνεταιρισμούς.

Των Μικρομεσαίων
 Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
 Θέσπιση ειδικού Ακατάσχετου Λογαριασμού.
 Κατοχύρωση πραγματικής δεύτερης ευκαιρίας για τους
επιχειρηματίες που πτώχευσαν χωρίς δόλο.
 Διευκόλυνση της ένταξης των ΜΜΕ στον εξωδικαστικό
συμβιβασμό.

Των Κοινωνικά Αδύναμων
 Με αξιοπρεπές Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και
μέτρα ένταξης των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων.
 Με επέκταση των Ανοικτών Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και στήριξη της “Βοήθειας στο σπίτι”.
 Με οριζόντιες πολιτικές στήριξης των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πολιτική και δράση του Δημοσίου. Κοινωνική Ασφάλιση.

