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Φορολογικά | Οικονομικά

Οποίος συνάδελφος έχει 

κάποια πρόταση για την 

καλύτερη εικόνα του 

Newsletter μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον κ. 

Κωνσταντινίδη στο εξής 

email: konidisk@otenet.gr

Στις 10 Απριλίου η τροπολογία για τα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Τη Μεγάλη Τρίτη θα κατατεθεί εκ νέου η τροπολογία που προβλέπει σειρά ευνοϊκών 
ρυθμίσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 49 (στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας) που τροποποιού-
σε τον νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και ενίσχυε τη διαφάνεια 
στην ασφαλιστική αγορά, αποσύρθηκε λίγα 24ωρα μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου 
στη Βουλή, με την αιτιολογία ότι έπρεπε να γνωμοδοτήσει επ΄ αυτού η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο άρθρο θα επανακατατεθεί στις 10 
Απριλίου.

Οι τροποποιήσεις που εισάγει το άρθρο 49 βελτιώνουν σημαντικά τον νόμο για τη ρύθμιση 
οφειλών καθώς μεταξύ άλλων προβλέπουν:

Τη δυνατότητα υπαγωγής και αυτοαπασχολούμενων εμπόρων στις διατάξεις για τα υπερ-
χρεωμένα νοικοκυριά.

Τη χρονική επέκταση της ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας από τα 20 χρόνια 
(που ισχύει σήμερα) στα 35 έτη. Το ακατάσχετο ενός καταθετικού λογαριασμού μέχρι το 
ποσό των 2.000 ευρώ.

Την απαλλαγή του χρέους -για δανειολήπτες με μηδενικά εισοδήματα- στα 3 έτη.
Η διαδικασία ρύθμισης της οφειλής ξεκινά από την κατάθεση της αίτησης και όχι από την 
εκδίκασή της. Παύει να είναι υποχρεωτικός ο εξωδικαστικός συμβιβασμός πριν από την 
προσφυγή στο δικαστήριο. Επίσης εισάγει σημαντικές αλλαγές προς όφελος των κατανα-
λωτών σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και ρυθμίζοντας προ-
βλήματα όπως το δικαίωμα εξαγοράς και οι αναπροσαρμογές ασφαλίστρων.
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- Συμβόλαια απόδοσης υπογράφουν 
οι έφοροι

- Στα 104,6 δισ. ευρώ οι κινήσεις 
χρημάτων στο εξωτερικό το 2010

- Πιστοποιητικό υγείας θα αποτελεί 
προϋπόθεση εργασίας για τους με-
τανάστες

- Διευρύνονται τα ελλείμματα των 
Ταμείων

- Χρηματοδότηση των παρεμβάσε-
ων εξοικονόμησης ενέργειας από 
τους δήμους με 107 εκατ. ευρώ

- Έγκριση πινάκων γεωργικού εισο-
δήματος και ενοικίων γεωργικής γης 
για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 
2011)

- Στοιχεία-σοκ για τη σπατάλη των 
πόρων του Δημοσίου ακόμα και 
τώρα



 
    
 

Εγχειρίδιο 1083/05-03-2012
Φορολογικός οδηγός φυσικών 
προσώπων για την αποφυγή συ-
νηθέστερων λαθών κατά τη συ-
μπλήρωση των δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος οικονομικού 
έτους 2012.

Αρ.Πρωτ.5013487/22-03-2012
Κοινοποίηση της αριθμ. 
Δ19Γ5007484 ΕΞ2012/20-2-2012 
ΑΥΟ (ΦΕΚ 740/Β/2012) "Άσκηση 
επαγγέλματος εκτελωνιστή".

Απόφαση 23094/16-03-2012
Τρόπος και διαδικασία καταβολής 
των οφειλών προς τους ασφαλι-
στικούς οργανισμούς κ.λπ. σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 του Ν. 3920/2011, όπως συμπλη-
ρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 13 του 
Ν. 4038/2012.

Απόφαση 1044610/15-03-2012
Τροποποίηση της παρ. 
17 του άρθρου 3 της υπ΄ 
αριθμ. 1109793/6134-
11/0016/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/
Β΄) απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομικών, όπως ισχύει, περί Απο-
δεικτικού ενημερότητας για χρέη 
και φορολογικές υποχρεώσεις 
προς το Δημόσιο.

Αρ.Πρωτ.58993/23-03-2012
Εγκατάσταση στην Ελλάδα μετα-
φορικών επιχειρήσεων με έδρα σε 
άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης - Εφαρμογή Κανονι-
σμού (ΕΚ) αρ. 1071/2009.

Απόφαση 5776/23-03-2012
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρ-
θρου 6 του Ν. 4051/2012.

Συμβόλαια απόδοσης υπογράφουν οι έφοροι

Με ατομικά συμβόλαια απόδοσης «δένει» τους εφόρους το υπουργείο Οικονομικών 
για να πετύχει τους στόχους αύξησης των εσόδων, είσπραξης των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών και ολοκλήρωσης των φορολογικών ελέγχων που προβλέπει το Μνημό-

νιο.
Ήδη, οι έφοροι σε Θεσσαλονίκη και της υπόλοιπης κεντρικής Μακεδονίας υπέγραψαν τα 
ατομικά συμβόλαια 18μηνης διάρκειας και τις ημέρες αυτές υπογράφουν οι προϊστάμενοι 
των ΔΟΥ της Αττικής.

Υποχρεώσεις
Με τα ατομικά συμβόλαια, οι έφοροι δεσμεύονται για την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτι-
κών στόχων που έχουν τεθεί από την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Δημοσίων Εισπράξε-
ων του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν 
συγκεκριμένο αριθμό ελέγχων κυρίως σε επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν το ΦΠΑ και σε 
φορολογούμενους μεγάλου πλούτου, να βεβαιώσουν και να εισπράξουν φόρους και πρό-
στιμα και να «κυνηγήσουν» τους οφειλέτες του Δημοσίου για να εισπράξουν τις ληξιπρό-
θεσμες οφειλές.
Ο κάθε έφορος με τη σειρά του υπογράφει με τους προϊσταμένους κάθε τμήματος (εισόδη-
μα, ΦΠΑ, ελέγχου) συμβόλαιο δωδεκάμηνης διάρκειας στο οποίο καθορίζονται συγκεκρι-
μένοι στόχοι για τους ελέγχους και τις δημόσιες εισπράξεις.
Απομάκρυνση
Ανά τρίμηνο οι έφοροι θα περνούν από... κρησάρα. Θα ελέγχονται για την απόδοσή τους 
και όσοι διαπιστώνεται ότι δεν πιάνουν τους στόχους που τους τέθηκαν θα καλούνται σε 
πρώτη φάση να δίνουν εξηγήσεις και σε επόμενη φάση θα απομακρύνονται αυτομάτως 
από τη θέση τους.
«Είναι πρώτη φορά που οι έφοροι δεσμεύονται με την υπογραφή τους για να πετύχουν 
συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση των φορολογικών εσόδων και την αντιμετώπι-
ση της φοροδιαφυγής» δηλώνει στην «Η» ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών 
προσθέτοντας ότι «με το πρέσινγκ που ασκείται στους εφόρους, περιμένουμε να μπει μια 
τάξη στις εφορίες, να τηρηθούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις και να περιοριστεί η υστέρηση 
των εσόδων». Ειδικότερα με το νέο Μνημόνιο το υπουργείο Οικονομικών έχει δεσμευτεί ότι 
εντός του 2012 θα:
1 Εισπράξει 2 δισ. από ληξιπρόθεσμες οφειλές εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ θα πρέπει να έχει 
εισπραχθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου.
2 Εισπράξει το 20% νέων οφειλών βεβαιωμένων εντός του 2012.
3 Ολοκληρώσει 300 αναλυτικούς ελέγχους με βάση κριτήρια κινδύνου για φοροδιαφυγή σε 
μεγάλους φορολογούμενους. Οι μισοί από αυτούς θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 
το τέλος Ιουνίου.
4 Ολοκληρώσει 325 προσωρινούς ελέγχους (ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων κ.ά.) με βάση 
κριτήρια ρίσκου.
5 Εισπράξει το 50% των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων από τους αναλυτικούς ελέγ-
χους στους μεγάλους φορολογούμενους και τους προσωρινούς ελέγχους.
6 Ολοκληρώσει 1.300 ελέγχους σε αυτοαπασχολούμενους και άτομα με μεγάλη περιουσία 
και θα εισπράξει το 50% των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων.
7 Ολοκληρώσει 10.000 αναλυτικούς ελέγχους για μη απόδοση ΦΠΑ και θα εισπράξει το 
20% των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων από τους συγκεκριμένους ελέγχους.
Νέος γενικός γραμματέας για τα έσοδα
Θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη τα έσοδα του κράτους και την επίτευξη των 
στόχων του προϋπολογισμού
Εν τω μεταξύ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τοποθετεί στο υπουργείο Οικονομικών 
νέος γενικός γραμματέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων. Ο νέος γενικός γραμμα-
τέας θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη τα έσοδα του κράτους και την επίτευξη 
των στόχων του προϋπολογισμού. Μάλιστα, όπως προβλέπεται και στο νέο μνημόνιο, θα 
είναι «ένα άτομο με άψογη επαγγελματική πορεία επιτευγμάτων φορολογικής συμμόρφω-
σης και σημαντική εμπειρία σε φορολογικά θέματα».
Όπως αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, η επιλογή του προσώπου που 
θα αναλάβει τη θέση του νέου γενικού γραμματέα γίνεται «με καθαρά αξιοκρατικά κριτή-
ρια». Στο τραπέζι έχουν πέσει δύο ονόματα ανώτατων στελεχών του υπουργείου Οικονομι-
κών και ενός προσώπου από τον ιδιωτικό τομέα με μεγάλη εμπειρία σε θέματα φορολογίας 
και οικονομικής πολιτικής. Ο νέος γενικός γραμματέας θα είναι μόνιμος και θα έχει υπό 
την εποπτεία του 2.335 ελεγκτές, οι οποίοι θα ρίξουν όλο το βάρος τους στην πάταξη της 
φοροδιαφυγής, την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το κυνήγι των αδήλωτων εισο-
δημάτων και την αύξηση των εσόδων.
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Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 17/26-03-2012
Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστι-
κών εισφορών (παρ.β του άρθρου 
21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-
2-2012).

ΠΟΛ.1060/03-03-2012
Τύπος και περιεχόμενο της δήλω-
σης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 
νομικών προσώπων έτους 2012.

ΠΟΛ.1061/03-03-2012
Τύπος και περιεχόμενο της δήλω-
σης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσι-
κών και νομικών προσώπων έτους 
2012 και δικαιολογητικών εγγρά-
φων που υποβάλλονται με αυτή.

ΠΟΛ.1079/26-03-2012
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος οικονομικού έτους 
2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μεθόδου επικοινωνίας μέσω δια-
δικτύου και κωδικοί πρόσβασης 
χρηστών στις ηλεκτρονικές υπη-
ρεσίες.

ΠΟΛ.1085/30-03-2012
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των 
ρυθμισθέντων χώρων με το Ν. 
4014/2011.

ΠΟΛ.1061/3.3.2012 

Τύπος και περιεχόμενο της δήλω-
σης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσι-
κών και νομικών προσώπων έτους 
2012 και δικαιολογητικών εγγρά-
φων που υποβάλλονται με αυτή 

ΠΟΛ.1060/3.3.2012 

Τύπος και περιεχόμενο της δήλω-
σης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 
νομικών προσώπων έτους 2012 
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Στα 104,6 δισ. ευρώ οι κινήσεις χρημάτων στο 
εξωτερικό το 2010

Στα 104,6 δισ. ευρώ ανέρχεται το σύνολο των ποσών που αφορούν κινήσεις-μεταφορές 
χρημάτων στο εξωτερικό κατά το 2010, συμπεριλαμβανομένων όμως στο ποσό αυτό 
και τα ποσά που αφορούν σε εμπορικές συναλλαγές.

Όπως διευκρινίζει ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, με έγγραφό του που διαβι-
βάστηκε στη Βουλή, αυτή την ώρα «η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δεν 
έχει στη διάθεσή της συγκεκριμένα στοιχεία για το ύψος του ποσού των καταθέσεων, που 
έχουν φύγει στο εξωτερικό τους τελευταίους 20 μήνες. Τα ποσά που περιέχονται αφορούν 
κινήσεις-μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών 
συναλλαγών. Το ύψος των ποσών αυτών ανέρχεται για το 2010 σε 104,6 δισ. ευρώ».

Το έγγραφο του κ. Σαχινίδη διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης που είχε 
απευθύνει στο υπουργείο Οικονομικών ο βουλευτής της ΝΔ και Τομεάρχης Εξωτερικών 
Πάνος Παναγιωτόπουλος, επικαλούμενος δημοσίευμα εφημερίδας σύμφωνα με το οποίο 
στελέχη συγκεκριμένων ξένων τραπεζικών ομίλων κατευθύνουν τους πελάτες τους να βγά-
λουν τα χρήματα τους στο εξωτερικό.

Προς απάντηση της ερώτησης του βουλευτή, ο κ. Σαχινίδης ενημερώνει ότι με απόφαση 
του υπουργού Οικονομικών του 2011, τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και 
των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύμα-
τα, τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 
υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του 
υπουργείου Οικονομικών, στοιχεία που αφορούν σε μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, 
άμεσες χρεώσεις, τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων), για 
μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και συναλλαγές καρτών πληρωμής (χρεωστι-
κών, πιστωτικών, προπληρωμένων κλπ).

Ο υπουργός εξηγεί ότι «η διαβίβαση των στοιχείων αυτών γίνεται σε μηνιαία βάση, με τη 
χρήση διαδικτύου, έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς» και 
υπογραμμίζει ότι το υπουργείο Οικονομικών θα διασταυρώσει περιπτώσεις που το ύψος 
των κεφαλαίων τα οποία διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 
100.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ΄ έτος, ανεξάρτητα του αριθμού των ιδρυ-
μάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα αυτά.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος, στην ερώτησή του επικαλείται δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο 
«οι Γάλλοι της Εμπορικής, οι Άγγλοι της HSBC, η αμερικανική Citi, αλλά και οι ελβετικές UBS, 
Credit Suisse, καθώς και οι ελληνικές τράπεζες που βρίσκονται στην Κύπρο, τους τελευταί-
ους μήνες έχουν τραβήξει από 500.000 Έλληνες (πάνω από 1.200.000 εμβάσματα) περισσό-
τερα από 20 δισ. ευρώ στο εξωτερικό».

Ο υπουργός Οικονομικών προς απάντηση άλλης ερώτησης, του βουλευτή της Δημοκρα-
τικής Συμμαχίας Λευτέρη Αυγενάκη, απέστειλε στη Βουλή έγγραφο στο οποίο αναφέρει 
ότι «η δημοσιοποίηση του ονόματος οποιουδήποτε Έλληνα καταθέτη σε ελβετική Τράπε-
ζα προϋποθέτει την επίτευξη διμερούς συμφωνίας, για την οποία η κυβέρνηση εργάζεται 
εντατικά και αναμένει σύντομα αποτελέσματα». Ο υπουργός υπογραμμίζει όμως παράλ-
ληλα ότι «οι ελληνικές αρχές διερευνούν εμβάσματα Ελλήνων πολιτών προς το εξωτερικό 
και τα διασταυρώνουν με τα στοιχεία του φορολογητέου εισοδήματος που έχει δηλωθεί». 
Είναι προφανές, σημειώνει ο κ. Σαχινίδης, ότι αν προκύπτει αδυναμία δικαιολόγησης των 
καταθέσεων με βάση τα φορολογητέα εισοδήματα, το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί 
τις πρόσφατα ψηφισμένες διατάξεις για την επιβολή των προβλεπόμενων φόρων και προ-
σαυξήσεων.

Ερώτηση σχετικά με τη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία είχε καταθέ-
σει στη Βουλή και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης. Στην απάντηση του 
ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης αναφέρεται στις συνομιλίες που διεξάγονται 
με την Ελβετία, επισημαίνοντας όρο που περιλαμβάνεται στις συμφωνίες της Ελβετίας με 
τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος προβλέπει ότι ο κάτοχος αποταμιεύσεων ή 
άλλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποφύγει την πληρωμή ποσού επί των καταθέ-
σεων του, εφόσον εξουσιοδοτήσει ρητά το ελβετικό πιστωτικό ίδρυμα να γνωστοποιήσει 
τα σχετικά με αυτόν στοιχεία στη χώρα κατοικίας του.

www.kathimerini.gr 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=24033D5F6F09B7A0&version=2012/03/26&ek=MTc_E_
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=51A277E393A46FD0&version=2012/03/03&ek=MTA2MA_E__E_
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=9323F1A4B20E6780&version=2012/03/03&ek=MTA2MQ_E__E_
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=6E233D4F2D8A6B00&version=2012/03/26&ek=MTA3OQ_E__E_
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=7E195FDC319540&version=2012/03/30&ek=MTA4NQ_E__E_
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=16635
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=16636
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Την προώθηση διαδικασιών προκει-
μένου να καθιερωθεί πιστοποιητικό 
υγείας, ως απαραίτητη προϋπόθεση 

για την εργασία των μεταναστών στη χώρα 
μας, ανακοίνωσαν ο υπουργός Υγείας Αν-
δρέας Λοβέρδος και ο υπουργός Προστασί-
ας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης...
στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με 
θέμα ζητήματα που προκύπτουν για τη δη-
μόσια υγεία από την υπόθεση της παράνο-
μης μετανάστευσης.

Επίσης, στο πλαίσιο Υγειονομικής Διάταξης, 
που αναμένεται εντός της ημέρας, προσ-
διορίζονται τα λοιμώδη νοσήματα που 
αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, 
καθιερώνεται η υποχρεωτική παραπομπή 
στις υγειονομικές δομές της χώρας των 
πασχόντων και των ομάδων υψηλού κιν-
δύνου, καθιερώνονται περιορισμοί στην 
απασχόληση ατόμων με λοιμώδη νοσή-
ματα, υποχρεώσεις για τα νοσοκομεία για 
την αντιμετώπιση περιστατικών λοιμωδών 
νοσημάτων, προδιαγραφές και απαιτήσεις 
ώστε οι χώροι διαβίωσης των μεταναστών 
να πληρούν επαρκείς χώρους υγιεινής και 
επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση χώ-
ρων.

Νέες περικοπές συντάξεων και παρο-
χών «κρύβουν» οι προϋπολογισμοί 
των περισσότερων ασφαλιστικών 

ταμείων που άρχισαν να καταθέτουν στη 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι δι-
οικήσεις των Ταμείων κύριας, επικουρικής 
ασφάλισης και πρόνοιας (εφάπαξ).

Οπως προκύπτει από τους προϋπολογι-
σμούς - τους οποίους, σε αρκετές περιπτώ-
σεις, επιστρέφει στις διοικήσεις των Ταμείων 
για διορθώσεις η Γραμματεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων:

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα εμφανίσει έλλειμμα του-
λάχιστον 1,3 δισ. ευρώ, αν δεν τιτλοποιήσει 
μελλοντικά έσοδα που αναμένει να εισπρά-
ξει από καθυστερούμενες εισφορές. Τα 
προϋπολογιζόμενα έσοδα από τις τακτικές 
καταβολές ασφαλισμένων και εργοδο-
τών είναι, λόγω της κρίσης, μειωμένα έως 
26,47% (5,7 δισ. ευρώ έναντι 7,8 δισ. ευρώ). 
Τα έσοδα, αν συνυπολογιστούν η τιτλοποί-
ηση, η κρατική επιχορήγηση (3,2 δισ. ευρώ) 
και τα έσοδα από συγχωνευμένα ταμεία 
ΤΑΠ - ΔΕΗ και ΤΑΞΥ φτάνουν τα 12,6 δισ. 

Πιστοποιητικό υγείας θα αποτελεί προϋπόθεση εργασίας 
για τους μετανάστες

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε «βραδυ-
φλεγή βόμβα με ανυπολόγιστες συνέπειες 
αν εκραγεί» τα ζητήματα δημόσιας υγείας 
που προκύπτουν, ενώ ο κ. Λοβέρδος προ-
ανήγγειλε εντατικούς ελέγχους στους μετα-
νάστες για λοιμώδη νοσήματα. Ο υπουργός 
Υγείας, μάλιστα, υπογράμμισε ότι ενεργο-
ποιούνται στα νοσοκομεία ειδικά διαμορ-
φωμένοι χώροι για την αντιμετώπιση λοι-
μωδών νοσημάτων που υπάρχουν από την 
περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Σχετική 
ανακοίνωση για τα νοσοκομεία που θα δι-
αθέτουν τέτοιους χώρους αναμένονται τη 
Δευτέρα.

Σε ό,τι αφορά τα σχέδια για τη δημιουρ-
γία κέντρων κράτησης αλλοδαπών, για τα 
οποία αναμένεται να κατατεθεί τη Δευτέρα 
σχετική τροπολογία από το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης διευ-
κρίνισε ότι σε αυτά τα κέντρα κράτησης δεν 
θα υπάρχουν μετανάστες που νοσούν, αλλά 
μόνο άτομα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, 
μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών δι-
οικητικής απέλασης. Παράλληλα, ο υπουρ-
γός έδειξε κατανόηση για τους προβληματι-
σμούς των τοπικών κοινωνιών για τα κέντρα 
κράτησης, τόνισε όμως ότι το ζήτημα είναι 

εθνικό και οι αποφάσεις θα πρέπει να έχουν 
ανάλογο χαρακτήρα.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε, επί-
σης, τη δημιουργία γραμμής καταγγελιών 
για τους πολίτες, που θα αφορά σε ύπαρξη 
χώρων που μένουν ομαδικά μετανάστες σε 
απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής. Τόνισε, 
επίσης, ότι θα υπάρχουν ποινικές κυρώσεις 
τόσο σε όσους ενοικιάζουν τέτοιους χώ-
ρους, όσο και σε όσες επιχειρήσεις απασχο-
λούν παράνομους μετανάστες, ιδιαίτερα σε 
χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη θα πραγματοποιήσει τη Δευτέ-
ρα έκτακτη επίσκεψη στις Βρυξέλλες προ-
κειμένου να συναντηθεί με την αρμόδια 
επίτροπο Σεσίλια Μάλστρομ. Ο υπουργός 
θα επιβεβαιώσει στην επίτροπο την ισχυρή 
πολιτική βούληση της χώρας μας να προ-
χωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων 
που απορρέουν από το Εθνικό Σχέδιο Δρά-
σης για την αντιμετώπιση των μεταναστευ-
τικών ροών και θα ζητήσει την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυ-
ση και τη διεύρυνση των μέτρων που ελή-
φθησαν πρόσφατα.

Πηγή: www.in.gr 

Διευρύνονται τα ελλείμματα των Ταμείων
ευρώ, έναντι 14 δισ. ευρώ (-17%).

Ο ΟΑΕΕ προϋπολογίζει έλλειμμα 831,2 εκατ. 
ευρώ και η διοίκηση του Ταμείου θέτει σε 
διάλογο με τις οργανώσεις των ελεύθερων 
επαγγελματιών θέμα περικοπών δώρων και 
επιδομάτων, καθώς τα έσοδα για τον κλάδο 
σύνταξης υπολογίζεται ότι θα είναι 4,2 δισ. 
ευρώ, ενώ οι δαπάνες αγγίζουν τα 5 δισ. 
ευρώ.
Ο ΟΓΑ, με βάση τον προϋπολογισμό θα έχει 
φέτος έλλειμμα 222 εκατ. ευρώ στον κλάδο 
κύριας ασφάλισης (έσοδα 1,057 δισ. ευρώ 
και έξοδα 1,279 δισ. ευρώ) που θα πρέπει να 
«καλυφθεί» από διαθέσιμα και ρευστοποίη-
ση χρεογράφων! Ελλειμμα 64,4 εκατ. ευρώ 
θα εμφανίσει και ο κλάδος υποχρεωτικής 
ασφάλισης του ΟΓΑ.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων 
προϋπολογίζει για φέτος έλλειμμα 18,5 
εκατ. ευρώ (516,6 εκατ. ευρώ έσοδα έναντι 
535,1 εκατ. ευρώ που θα είναι τα έξοδα για 
πληρωμές

Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτι-

κού Τομέα έχει έλλειμμα στον κλάδο ασφά-
λισης ναυτικών και τουριστικών πρακτόρων 
(4,3 εκατ. ευρώ). Οι υπόλοιποι κλάδοι έχουν 
οριακά πλεονάσματα και σε «καθαρή» θέση 
βρίσκονται μόνο τα επικουρικά των υπαλ-
λήλων εμπορικών καταστημάτων (πλεόνα-
σμα 32,5 εκατ. ευρώ) και του προσωπικού 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων (+53,4 εκατ.).

Στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρό-
νοιας των απασχολουμένων στα Σώματα 
Ασφαλείας δύο κλάδοι εμφανίζουν ελλείμ-
ματα (2,2 εκατ. ευρώ ο τομέας πρόνοιας των 
αστυνομικών και έλλειμμα 5,7 εκατ. ευρώ ο 
τομέας πρόνοιας των υπαλλήλων του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος).

Οι «μαύρες τρύπες» στα ταμεία
1,3 δισ. ευρώ θα λείψουν από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 
αν δεν τιτλοποιήσει μελλοντικά έσοδα από 
καθυστερούμενες εισφορές
831,2 εκατ. ευρώ το έλλειμμα στον ΟΑΕΕ
7,9 εκατ. ευρώ έλλειμμα στα ταμεία των Σω-
μάτων Ασφαλείας
4,3 εκατ. ευρώ «άνοιγμα» στο ταμείο ναυτι-
κών και τουριστικών πρακτόρων

Πηγή: www.imerisia.gr 
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Υπογράφηκε από τον υπουργό ΠΕΚΑ, 
Γ. Παπακωνσταντίνου, η προκήρυξη 
του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

ΙΙ» για χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοι-
κονόμησης ενέργειας που υλοποιούνται 
από τους Δήμους.

Η σχετική Πρόσκληση πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και 
προβλέπει απλουστευμένες διαδικασίες 
αξιολόγησης, προκειμένου να επιτευχθεί η 
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ 
Βαθμού, με εξαίρεση όσους χρηματοδοτού-
νται από το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι».

Οι παρεμβάσεις αφορούν τους άξονες:

Α) Παρεμβάσεις σε κτίρια και υποδομές 
(ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού 
κελύφους, ενεργειακή αναβάθμιση των 

Εγκρίθηκαν:
1. Οι πίνακες καθαρού γεωργικού ει-
σοδήματος-ενοικίου-μόνιμης φυτείας 

οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) που 
καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρ-
θρου 42 του ν.2238/1994 και οι οποίοι πε-
ριέχουν:
α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου 
ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής 
γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από 
δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς 
οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, 
κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γο-
νείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες 
τις περιφερειακές ενότητες των νομών του 
Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς 
διακρίσεις.
β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήμα-
τος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργι-
κής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή 
άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφε-
ρόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώ-
το έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού ει-
σοδήματος, κατά είδος φυτείας.
Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος 
και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που ανα-

Χρηματοδότηση των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
από τους δήμους με 107 εκατ. ευρώ

Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του συ-
στήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού και 
εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής δια-
χείρισης) και

Β) Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις 
(υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, τεχνικές 
μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης, 
ενεργειακές επιθεωρήσεις και δράσεις δη-
μοσιότητας).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προ-
γράμματος ανέρχεται σε 107 εκατ. ευρώ. Οι 
προτάσεις που θα ενταχθούν θα χρηματο-
δοτηθούν κατά 70% από τους πόρους του 
Προγράμματος και κατά 30% από την ίδια 
συμμετοχή των Δήμων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπο-
λογισμός της πρότασης για κάθε Δήμο έχει 
ως εξής:

- για Δήμους με πληθυσμό 1-10.000 κατοί-
κους, έως 200.000 ευρώ

- για Δήμους με πληθυσμό 10.001 -45.000 
κατοίκους, έως 400.000 ευρώ

- για Δήμους με πληθυσμό 45.001-90.000 
κατοίκους, έως 600.000 ευρώ

- για Δήμους με πληθυσμό 90.001-150.000 
κατοίκους, έως 800.000 ευρώ

- για Δήμους με πληθυσμό 150.001-300.000 
κατοίκους, έως 1.500.000 ευρώ

- για Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 
300.001 κατοίκους, έως 3.000.000 ευρώ.

Οι ανωτέρω πληθυσμοί αφορούν στον 
πληθυσμό των Δήμων μη συμπεριλαμβα-
νομένου του πληθυσμού των Δημοτικών 
Ενοτήτων που χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
προτάσεων είναι η 30η Ιουνίου 2012.

Πηγή: www.in.gr 

φέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για 
τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα 
κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και 
σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα, σε 
σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, που 
καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή.
2. Φορολογούμενοι οι οποίοι κατά την υπο-
βολή των δηλώσεων οικονομικού έτους 
2012 επικαλούνται επαναχαρακτηρισμό πε-
ριοχής με βάση τέτοια απόφαση, θα πρέπει 
να συνυποβάλουν και φωτοαντίγραφο της 
σχετικής απόφασης του νομάρχη ή περιφε-
ρειακού διευθυντή επαναχαρακτηρισμού 
του δήμου ή'της κοινότητας.
3. Σε όποια περιφερειακή ενότητα του νο-
μού δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο 
γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδή-
ματος, ως καθαρό εισόδημα για το προϊόν 
αυτό θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού 
γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυ-
τού που προκύπτει για όλη την Επικράτεια, 
όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια Επι-
τροπή.
4. Στις περιπτώσεις που εξαιτίας ζημιών 
από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα 
σε ανωτέρα βία, δεν αποκτήθηκε εισόδη-
μα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι κατώτερο 
του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενι-

κή μέθοδο, ο φορολογούμενος μπορεί να 
ζητήσει όπως ο προσδιορισμός του εισο-
δήματος αυτού γίνει με βάση το ποσοστό 
μείωσης που προκύπτει από το σχετικό «ΕΙ-
ΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ» του ΕΛ.Γ.Α το οποίο πρέπει 
να προσκομίζεται στον αρμόδιο Προϊστά-
μενο της ΔΟΥ .
5. Προκειμένου για είδη μόνιμης φυτείας, 
ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωρ-
γικού εισοδήματος, από το έτος της φύτευ-
σης λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον 
πίνακα των ειδών μόνιμης φύτευσης.
6. Για εκμεταλλεύσεις ή τυχόν προϊόντα που 
δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη των 
πινάκων, λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν 
για παραπλήσιες ή συγγενείς με αυτές εκ-
μεταλλεύσεις ή καλλιέργειες, κατά περίπτω-
ση.
7. Τέλος, κατά τον προσδιορισμό των εν 
λόγω τιμών των γεωργικών προϊόντων με 
την αντικειμενική μέθοδο έχουν ληφθεί 
υπόψη και τα ποσά όλων των αγροτικών 
ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, 
ενισχύσεις κλπ). Από 01.01.2011 οί επιδο-
τήσεις αυτές, είτε είναι συνδεδεμένες με 
την παραγωγή είτε όχι, δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη κατά τον υπολογισμό των τεκμηρί-
ων.

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης 
για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011)
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Στοιχεία-σοκ για την αδιαφανή, αναποτελε-
σματική «χρησιμοποίηση» των πόρων του 
Δημοσίου, ειδικά των επιχορηγήσεων, η 

οποία συντηρεί και αναπαράγει το πολιτικό - πε-
λατειακό σύστημα προκύπτουν από την έρευνα 
που διεξάγει το KEΠE, το πρώτο μέρος της οποίας 
εντός των ημερών θα παραδοθεί στον πρωθυ-
πουργό και την τρόικα. H έκθεση αξιολόγησης 
των δημοσίων δαπανών του KEΠE θα ολοκληρω-
θεί στο τέλος Mαΐου.
Tαυτόχρονα, έλεγχοι και διασταυρώσεις του 
υπουργείου Oικονομικών «δείχνουν» ότι ακόμη 
και τώρα υπουργοί και ανώτεροι παράγοντες της 
δημόσιας διοίκησης πιέζουν για παραβίαση της 
νομοθεσίας που απαγορεύει ρητά την ανάληψη 
δαπανών εάν δεν υπάρχει εκ των προτέρων εγ-
γεγραμμένη πίστωση στον κρατικό προϋπολογι-
σμό...
Tην ώρα που κόβονται δραστικά οι μισθοί από 
τον κρατικό προϋπολογισμό συνεχίζεται η εκτα-
μίευση πόρων για επιχορηγήσεις εκατομμυρίων, 
όπως για... καλλωπισμό εξωτερικών χώρων και 
για γραφική ύλη... κτηνοτροφικών συνεταιρι-
σμών χωρίς οι τελικοί αποδέκτες να παρουσιά-
ζουν παραστατικά.
Σημειώνεται πως πλέον στο ΓΛK βρίσκονται εγκα-
τεστημένα δύο μόνιμα στελέχη, ένα του ΔNT και 
ένα της Oμάδας Kρούσης της Kομισιόν, οι οποίοι 
συμμετέχουν πλέον σε όλες τις συσκέψεις. Aκούν 
από πρώτο χέρι, τα πάντα και ελέγχουν κωδικό 
κωδικό όλες τις δαπάνες...

Τρόικα
Kυβερνητικοί παράγοντες που συνομιλούν με 
την τρόικα σχεδόν σε καθημερινή βάση λόγω αρ-
μοδιότητας υποστηρίζουν ότι «ο ενθουσιασμός 
της τρόικας για μεταρρύθμιση του Δημοσίου, της 
δημόσιας διοίκησης έχει πέσει γιατί θεωρούν ότι 
στην Eλλάδα όλα είναι διαλυμένα, ότι μεγάλο μέ-
ρος του πολιτικού συστήματος δεν θέλει να θίξει 
το καθεστώς γιατί στηρίζεται σ' αυτό». Ως πλέον 
χαρακτηριστικό παράδειγμα οι τροϊκανοί παρα-
θέτουν την «απροθυμία» κατάργησης φορέων 
του Δημοσίου - απολιθωμάτων του παρελθό-
ντος.
Έτσι, η αδυναμία ανακατανομής και δραστικής 
περικοπής των δημοσίων δαπανών που «χάνο-
νται» με αδιαφανείς διαδικασίες σε φορείς και 
δραστηριότητες χωρίς ανταπόδοση, θα οδηγή-
σουν σε νέες οριζόντιες περικοπές μισθών και 
συντάξεων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για μεί-
ωση δαπανών κατά 6,4 δισ. ευρώ τη διετία 2013 
- 2014.
Σε κάθε περίπτωση θεωρείται περίπου βέβαιη 
μια μεγάλη μείωση των δαπανών μισθοδοσίας 
στις ΔEKO, όπου το μέσο μισθολογικό κόστος εί-
ναι πολύ ψηλότερο από αυτό του Δημοσίου.

Επιχορηγήσεις
Aπό τα όσα μέχρι στιγμής έχουν διερευνηθεί, 
προκύπτει σωρεία παραδειγμάτων που δείχνουν 
πως οι μεταρρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται ενώ τα 
βήματα για την αντιμετώπιση της σπατάλης στο 
Δημόσιο είναι επιεικώς δειλά.

1 Eίναι χαρακτηριστική η περίπτωση της ετήσιας 
κρατικής επιχορήγησης 20 εκατ. ευρώ προς κτη-

νοτροφικούς συνεταιρισμούς, με δαπάνες, για 
παράδειγμα, 2.000 ευρώ για αγορά...μολυβιών 
και 4.000 ευρώ για καλλωπισμό εξωτερικών χώ-
ρων.
2 O χορός καλά κρατεί και στις δαπάνες για τα-
ξίδια και δραστηριότητες υπουργών. Όπως ανα-
φέρουν πηγές, ο θεσμός των οικονομικών «επι-
θεωρητών» που θεσπίστηκε προ μηνών επιεικώς 
ατονεί εξαιτίας της απροθυμίας των αξιωματού-
χων στα υπουργεία, σε ορισμένες περιπτώσεις 
και των πολιτικών ηγεσιών να τον σεβαστούν. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν περιπτώ-
σεις που ασκήθηκαν πιέσεις σε επιθεωρητή να 
υπογράψει δαπάνες για ταξίδια, μη εγκεκριμένες, 
παρά το ότι οι «επιθεωρητές» φέρουν ποινικές ευ-
θύνες εάν εγκρίνουν παράτυπες δαπάνες. Aκόμη 
δε δεν έχουν τοποθετηθεί σε αρκετές υπηρεσίες 
της Tοπικής Aυτοδιοίκησης οικονομικοί ελεγκτές 
παρά το ότι το Mνημόνιο το προβλέπει ρητά.

«Αθεώρητα» εισιτήρια
Πέραν αυτών πολλές είναι οι περιπτώσεις που 
έρχονται στη γνώση του υπουργείου Oικονομι-
κών αλλά και των στελεχών της τρόικας οι οποίες 
υποκρύπτουν επιτήδειες συμπεριφορές:

1 Mία περίπτωση που προκάλεσε πολλά ερωτή-
ματα είχε να κάνει με τον αρχαιολογικό χώρο της 
Aρχαίας Oλυμπίας. Πρόσφατα κρουαζιερόπλοιο 
που μετέφερε 2.000 ξένους τουρίστες προσέγ-
γισε τη δυτική Πελοπόννησο. Bασική ατραξιόν 
ήταν η Aρχαία Oλυμπία. Πλην όμως τα εισιτήρια 
που κόπηκαν ήταν μόλις 300.

2 Mία ακόμη περίπτωση έχει να κάνει με τη δια-
κίνηση ιστορικών βιβλίων στους αρχαιολογικούς 
χώρους. Πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν 
το θέμα λένε πως αυτό αποτελεί μια συνήθη με-
μπτή πρακτική για διάφορους επιτήδειους που 
καταφέρνουν έτσι να βγάλουν χρήματα. Tα βι-
βλία αυτά, από την πώληση των οποίων πρέπει 
να σημειωθεί πως οι εργαζόμενοι στους συγκε-
κριμένους χώρους λαμβάνουν ποσοστό 12% διά 
νόμου, αγοράζονται από το Δημόσιο, στη συνέ-
χεια σφραγίζονται και πωλούνται στα περίπτερα 
των αρχαιολογικών χώρων. Ωστόσο, όπως λένε 
πηγές, έχουν εντοπιστεί εκτεταμένα κρούσματα 
που τα βιβλία πωλούνται χωρίς να φέρουν καν 
σφραγίδα, με σοβαρές υπόνοιες για υπεξαίρεση 
χρημάτων χωρίς το κράτος να λαμβάνει έσοδα.

Ψάχνουν σπατάλες σε πέντε τομείς
H χαρτογράφηση των δημοσίων δαπανών που 
επιχειρεί το KEΠE κινείται σε πέντε τομείς: Yγεία, 
Παιδεία, OTA, ασφαλιστικά ταμεία και Άμυνα, ιδί-
ως για λειτουργικές δαπάνες. Ένα πρώτο κείμενο 
αναμένεται να είναι έτοιμο άμεσα, ενώ το τελικό 
κείμενο της έκθεσης αναμένεται τον Iούνιο και θα 
αποτελέσει τη βάση για νέες περικοπές δαπανών 
από την καινούρια κυβέρνηση.

Για την τρόικα πλέον καμία δαπάνη δεν είναι ανε-
λαστική, λέει χαρακτηριστικά στέλεχος του Oι-
κονομικού Eπιτελείου τονίζοντας πως δεν υπάρ-
χουν περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης, ούτε 
όμως και για υπεκφυγές.

«H κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο που το 
μαχαίρι πρέπει να μπει αναγκαστικά στο κόκαλο. 
Tα ψέματα έχουν τελειώσει αλλά κανείς δεν θέλει 
να αναλάβει τις ευθύνες του» έλεγε ξένος τεχνο-
κράτης δίνοντας τον τόνο των διαπραγματεύσε-
ων την επομένη των εκλογών.

«Σφαγή» μισθών στις ΔΕΚΟ
Στελέχη του Oικονομικού Eπιτελείου τονίζουν 
πως η εύκολη λύση οριζόντιων περικοπών σε 
μισθούς και συντάξεις δεν είναι πλέον και τόσο 
εύκολη όχι μόνο από πολιτικής άποψης αλλά και 
από τεχνοκρατικής: Σημαντικό μέρος των σχε-
διαζόμενων περικοπών, ένα περίπου 30% - 35% 
εκτιμάται πως αυτόματα ακυρώνεται εξαιτίας 
των συνεπειών που θα έχουν τέτοιου τύπου μέ-
τρα στην ύφεση, την ανεργία και τις ασφαλιστι-
κές εισφορές. Aυτό το γνωρίζουν καλά και στην 
τρόικα, η οποία πλέον στρέφει τα βέλη σε συγκε-
κριμένες κατηγορίες μισθωτών και συνταξιού-
χων, ιδίως στους τομείς, όπως οι ΔEKO που εκτι-
μά πως υπάρχει ακόμη μεγάλο λίπος σε σχέση με 
τις απολαβές της υπόλοιπης δημόσιας διοίκησης. 
Tην ίδια ώρα περισσότερο από ποτέ εντείνονται 
οι πιέσεις για δραστικές περικοπές στο προσωπι-
κό που απασχολεί το Δημόσιο.

Τρόικα προς κυβέρνηση: Να μείνουν 8-10 γενικοί 
γραμματείς
Πολλά θα κριθούν στον επικείμενο έλεγχο της οι-
κονομίας από τους επικεφαλής της τρόικας που 
ξεκινά σχεδόν αμέσως μετά την αναμενόμενη 
ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και εκτός σο-
βαρού απροόπτου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
έως τα τέλη Mαΐου. «Oι προθεσμίες είναι συγκε-
κριμένες, πρακτικά δεν μπορεί να υπάρχει η πο-
λυτέλεια της προεκλογικής περιόδου, όπως την 
ξέραμε γιατί όλοι όσοι βρίσκονται σε κομβικά 
σημεία έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας για να 
προλάβουμε τις προθεσμίες», λέει στέλεχος του 
Oικονομικού Eπιτελείου. Σύμφωνα πάντως με 
πληροφορίες από τις Bρυξέλλες, η τρόικα φέ-
ρεται να επιμένει στη διατήρηση περίπου 8 - 10 
γενικών γραμματέων από υπουργεία, κομβικής 
σημασίας για την εκτέλεση του Mνημονίου, στην 
επόμενη κυβέρνηση, θέμα που αναμφίβολα θα 
προκαλέσει μεγάλες εντάσεις...

«Μαχαίρι» στους μισθούς των ΔΕΚΟ
Θεωρείται περίπου βέβαιη μια μεγάλη μείωση 
των δαπανών μισθοδοσίας στις ΔEKO, όπου το 
μέσο μισθολογικό κόστος είναι πολύ ψηλότερο 
από αυτό του Δημοσίου.

Γραφική ύλη για... κτηνοτρόφους
Οργιο σπατάλης σε κτηνοτροφικούς συναιτε-
ρισμούς οι οποίοι επιχορηγούνταν με 20 εκατ. 
ευρώ ετησίως και εμφάνιζαν δαπάνες 2.000 ευρώ 
για αγορά...μολυβιών και 4.000 ευρώ για καλλω-
πισμό εξωτερικών χώρων.

Συνέχεια στα υπουργεία
Η τρόικα φέρεται να επιμένει στη διατήρηση πε-
ρίπου 8 - 10 γενικών γραμματέων από υπουργεία, 
κομβικής σημασίας για την εκτέλεση του Mνημο-
νίου, στην επόμενη κυβέρνηση.
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Στοιχεία-σοκ για τη σπατάλη των πόρων του Δημοσίου 
ακόμα και τώρα


