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Μπορεί!

11

βασικές θέσεις
του Νίκου Δένδια,
για τους πολίτες της Β’ Αθήνας

Έχουμε ένα μεγάλο
πατριωτικό καθήκον
απέναντι στις επόμενες γενιές
Ελλήνων: να συνεχίσουμε
τις μεταρρυθμίσεις και να
διορθώσουμε τις αστοχίες
που «πλήγωσαν» τους
Έλληνες πολίτες.

Αποτελεί προτεραιότητα
η ενίσχυση του αισθήματος
ασφάλειας των κατοίκων των
προαστίων μας. Η μηδενική
ανοχή απέναντι σε κάθε
μορφή παραβατικότητας
διασφαλίζει την κοινωνική
ειρήνη και αναδεικνύει το
«ελκυστικό πρόσωπο» της
χώρας μας.

Η προστασία της κύριας
κατοικίας και η απόκτηση
στέγης είναι δικαιώματα των
πολιτών και προϋποθέσεις
επανεκκίνησης της
οικονομίας.

Καμία προστασία
στους συστηματικούς
«μπαταχτσήδες». Δεν νοείται
πλούσιος επιχειρηματίας
και φτωχή επιχείρηση. Το
Κράτος πρέπει να σταθεί το
επόμενο διάστημα κοντά στον
επιχειρηματία που πάλεψε
την κρίση και κράτησε τους
εργαζόμενους του.

Χρειαζόμαστε μια οικονομία
που θα στηρίζεται στην
εξωστρέφεια και την
επιχειρηματικότητα και όχι
στη διόγκωση του δημόσιου
τομέα, σε βάρος των
φορολογουμένων.

Πιστεύω σε ένα μοντέλο
οικονομίας το οποίο έχει
λιγότερους φόρους, αλλά
και λιγότερες δημόσιες
σπατάλες.

Δημόσιο συμφέρον δεν
σημαίνει να αυξήσουμε
κι άλλο το Δημόσιο,
αλλά να ενισχύσουμε την
αποτελεσματικότητα των
απαραίτητων κρατικών
δομών στην Υγεία, την
Παιδεία, την Άμυνα και την
Ασφάλεια.

Αλληλεγγύη είναι να
στηρίζουμε αυτούς που
έχουν πραγματική ανάγκη,
κι όχι αυτούς που έχουν
«άκρες» στο Κράτος. Το νέο
ΕΣΠΑ προσφέρει χρήσιμα
χρηματοδοτικά «εργαλεία»
για την αντιμετώπιση
της ανεργίας και την
καταπολέμηση της φτώχειας
και των ανισοτήτων.

Η ανεργία δεν μπορεί να
«απορροφηθεί» από το
Κράτος. Χρειαζόμαστε
καινούριους επιχειρηματίες
και επιπλέον επενδύσεις.

Να αποκαταστήσουμε στην
Ελλάδα το «επιχειρείν», ώστε
να αποτελέσει πρότυπο για
τη νέα γενιά.

Η προστασία του
περιβάλλοντος και η
υιοθέτηση «πράσινων
πολιτικών» δεν είναι
πολυτέλεια, αλλά επένδυση
στο μέλλον.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΤΆΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ

Αντιμετώπισε την
εγκληματικότητα

Έδωσε ισχυρό
κτύπημα στην
τρομοκρατία

21,3%
7,6%

Μείωση ληστειών στην Αττική

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

28

Μείωση κλοπών τροχοφόρων

Βελτίωσε την εικόνα της Πρωτεύουσας και
το τουριστικό πρόσωπο της χώρας
•
•
•

Μηδενική ανοχή στην ανομία, με δράσεις σε υπό κατάληψη κτίρια
Μπήκε τέλος στις ταραχές και στη βία στις διαδηλώσεις
Περιορίστηκε το παρεμπόριο

Αντιμετώπισε
συγκροτημένα την
παράνομη μετανάστευση
•

Οργάνωσε την Επιχείρηση «Ξένιος

Προστασία του
δασικού πλούτου της
χώρας 2012-2013

56,2%

Ζεύς»

50.000

Μείωση των καμένων εκτάσεων

108%

παράνομοι μετανάστες επέστρεψαν
στις χώρες προέλευσής τους

96%

Μειώθηκε η είσοδος παράνομων μεταναστών
από τα χερσαία σύνορα

Αύξηση στις συλλήψεις εμπρηστών
•
•

Ενίσχυση του Εθελοντισμού
Έμφαση στην Πρόληψη, σε συνεργασία με
την Αυτοδιοίκηση

ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
Επιτάχυνε τους ρυθμούς
υλοποίησης του ΕΣΠΑ
•
•

Διασφάλισε ότι δεν θα χαθεί ούτε
ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013
Επέσπευσε τις διαδικασίες για την
απορρόφηση κονδυλίων από το
νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Προώθησε πολιτικές
διευκόλυνσης της
επιχειρηματικότητας
•

•

Σχεδίασε και νομοθέτησε
το μεγαλύτερο σχέδιο
αναδιάρθρωσης ιδιωτικού
επιχειρηματικού χρέους
που έγινε ποτέ
•
•

•

•

Ρύθμιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών
δανείων
«Δεύτερη Ευκαιρία» για 180.000
μικρομεσαίες επιχειρήσεις & 700.000
εργαζόμενους
Παροχή κινήτρων και σύνδεση με
τη ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο &
Ασφαλιστικά Ταμεία
Διασφάλιση της κεφαλαιουχικής επάρκειας
των Τραπεζών

Προετοίμασε σχέδιο για την
αντιμετώπιση των «κόκκινων»
δανείων ιδιωτών και
νοικοκυριών (στεγαστικά,
καταναλωτικά, κλπ)

Σχεδιασμός νέου πτωχευτικού δικαίου
-- «Δεύτερη ευκαιρία» για τον έντιμο
επιχειρηματία, τον επαγγελματία
αλλά και τον απλό ιδιώτη
Επέκταση και προώθηση της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
σε Γενικό Εμπορικό Μητρώο,
Σήματα και Δημόσιες Συμβάσεις
-- Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
-- Εμπιστοσύνη και Διαφάνεια στις
συναλλαγές
-- Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας
-- Μείωση γραφειοκρατίας

Έμφαση στις ΜμΕ και
την Καινοτομία
Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις
μικρομεσαίες και καινοτόμες επιχειρήσεις

Νέα Νομοθεσία για τα
Πάρκα Εφοδιαστικής
Αλυσίδας(Logistics)
•
•
•

Ενίσχυση της εξωστρέφειας, δημιουργία
νέων θέσεων απασχόλησης
Προσέλκυση νέων επενδύσεων
Προσδοκώμενη αύξηση του Α.Ε.Π. ως 4%

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉΣ ΆΜΥΝΑΣ
• Κοντά στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
•

Ρύθμιση για την καταβολή της αύξησης των αποδοχών των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και την τμηματική καταβολή των αναδρομικών τους

•

Επανεκκίνηση του προγράμματος ναυπήγησης των νέων πυραυλακάτων
του Π.Ν. και διασφάλιση θέσεων εργασίας στην ελληνική ναυπηγική
βιομηχανία

•

Ενίσχυση των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων με ταυτόχρονη
εξοικονόμηση δημόσιων πόρων

Νίκος Δένδιας

Υποψήφιος Βουλευτής Β’ Αθήνας

Φίλες και φίλοι,
Χάρη στις θυσίες όλων των Ελλήνων και στην υπεύθυνη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βρισκόμαστε
σήμερα ένα βήμα πριν την έξοδο από την κρίση. Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο δεν είναι πια μακρινή. Τώρα
μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Ας μην την αφήσουμε να χαθεί, παραδίδοντας την Ελλάδα στις δυνάμεις της ανευθυνότητας και του άκρατου
λαϊκισμού. Οφείλουμε στην πατρίδα μας και στα παιδιά μας, να διαφυλάξουμε όσα με κόπο καταφέραμε τα
προηγούμενα χρόνια.
Στις προσεχείς εκλογές θα δώσω αυτή τη μάχη μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά, ως
υποψήφιος Βουλευτής στη Β’ Αθήνας. Μια Περιφέρεια με σύνθετες ανάγκες και ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Τα τελευταία χρόνια ως υπουργός, δοκιμάστηκα απέναντι σε δύσκολες προκλήσεις και απέδειξα ότι μπορώ
να παράγω αποτελέσματα: στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της ανομίας, στην αντιμετώπιση
της παράνομης μετανάστευσης, στην προστασία των έντιμων δανειοληπτών, στη διευκόλυνση της
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.
Με την ίδια αποτελεσματικότητα και επιμονή, θα εργαστώ για όσα πρέπει ακόμα να γίνουν. Για την προστασία της
νομιμότητας και της ασφάλειας του πολίτη, για μια υγιή και ισχυρή επιχειρηματικότητα που δημιουργεί ανάπτυξη
και θέσεις εργασίας, για μια κοινωνία αλληλέγγυα, που στηρίζει όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.
Φίλες και φίλοι,
Η Β’ Αθήνας έχει ανάγκη από εκπροσώπους που μπορούν να δώσουν λύσεις και να πετύχουν, εκεί που άλλοι
απέτυχαν. Ζητώ την ψήφο σας για να αναλάβω με ευθύνη και συνέπεια αυτό το ρόλο. Για να συνεχίσω να είμαι
χρήσιμος στους πολίτες της Β’ Αθήνας και στη χώρα.
Στις εκλογές, σας καλώ να στηρίξετε τη Νέα Δημοκρατία.
Σας ζητώ να με εμπιστευθείτε, δίνοντάς μου 1 από τους 4 σταυρούς.

Ψηφίζουμε

Συνέπεια, Υπευθυνότητα,
Αποτελεσματικότητα

+
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