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- Εντός του Νοεμβρίου έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση για τις
συλλογικές συμβάσεις

Τρίτη ευκαιρία για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο

- Στα τέλη του πρώτου
εξαμήνου του 2011 η
αύξηση των αντικειμενικών αξιών
- Παρατείνεται μέχρι τα τέλη του 2010
η προθεσμία για τον
«επαναπατρισμό» κεφαλαίων
- Πώς θα λειτουργήσει η «τράπεζα» των
μικρομεσαίων

Δικαίωμα υπαγωγής στο ρύθμισης των λη- προς καταβολή ποσό κατά τον χρόνο υποξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο βολής του αιτήματος, με την προϋπόθεση
δίνει το υπουργείο Οικονομικών, αρκεί να να έχει καταβάλει εμπρόθεσμα όλες τις ως
καταβληθούν οι δόσεις που έχουν μεσολα- τότε δόσεις του και να καλύπτεται από την
βήσει από τη λήξη της προθεσμίας.
ελάχιστη ανά πρόγραμμα καταβολή.
Όπως αναφέρει Το Βήμα, τo πρόγραμμα Ακόμα, οποιοσδήποτε έχει υπαχθεί σε πρόεφάπαξ καταβολής με πλήρη απαλλαγή από γραμμα ρύθμισης με πολλές δόσεις έχει το
προσαυξήσεις έληξε στις 29 Οκτωβρίου.
δικαίωμα να επιλέξει νέα ρύθμιση με λιγόΕιδικά για τους φορολογουμένους που είχαν τερες δόσεις, οπότε δικαιούται απαλλαγής
υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε αυτό ως την προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
ανωτέρω ημερομηνία, παρέχεται εκ του νό- για το υπόλοιπο ποσό που υπάγεται στη
μου δυνατότητα ολικής εξόφλησης το αρ- νέα ρύθμιση με το οριζόμενο για το νέο
γότερο ως τις 5 Νοεμβρίου. Ωστόσο, όπως πρόγραμμα αυξημένο ποσοστό.
διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών, τα Στις ρυθμιζόμενες ληξιπρόθεσμες οφειπρογράμματα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων λές υπάγονται όλες όσες έχουν βεβαιωθεί
οφειλών με δόσεις είναι «δυναμικά».
ταμειακά ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010. Ο
Οποιοσδήποτε οφειλέτης δεν εντάχθηκε σε οφειλέτης μπορεί επίσης να περιλάβει στη
πρόγραμμα ρύθμισης ως τις 29 Οκτωβρίου ρύθμιση βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες
έχει δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 οφειλές, καθώς
ρύθμισης της επιλογής του, κατά τον χρόνο και οφειλές σε αναστολή, διευκόλυνση ή
που θα επιλέξει.
νομοθετική ρύθμιση, αλλά χωρίς επιμήκυνΗ μόνη διαφορά στους όρους ένταξης στη ση του χρόνου ρύθμισης.
ρύθμιση είναι ότι θα χρειαστεί να καταβάλει Ο οφειλέτης χάνει τα δικαιώματα της ρύθμιόλες τις δόσεις που θα έχουν μεσολαβήσει σης στην περίπτωση μη καταβολής των δόαπό την εκ του νόμου
και στην περίπτωση που ο φοπ ¡ ™ ∆ π ∆προβλεπόμενη
√ À ∆ √ º √ ƒ √ ∆ ∂ Ã ¡ προπ ∫ ø ¡ ™ À ªσεων,
µ √ À § øκαθώς
¡
θεσμία υποβολής της αίτησης (Οκτώβριος ρολογούμενος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα
2010) ως την υπαγωγή, καθώς και των επ’ τις φορολογικές του δηλώσεις ή δεν είναι
αυτών προσαυξήσεων για τη μεσολαβούσα ενήμερος στις τρέχουσες υποχρεώσεις του
περίοδο.
για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.
Επίσης, οποιοσδήποτε έχει υπαχθεί σε πρό- Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην
γραμμα ρύθμισης με δόσεις μπορεί να επι- ρύθμιση, προβλέπεται η αυτόματη χορήγηλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερόμε περισσότερες δόσεις για το υπόλοιπο τητας.
Πηγή: www.in.gr

- Δεκατρείς βόμβες
Προβόπουλου
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Αρ.Πρωτ21304/2010(26/10/2010)
- Ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών, δυνάμει
της αρ. 2/88675/0025/9.12.2008
(ΦΕΚ Β΄ 2507/9.12.2008) απόφασης του Υφυπουργού οικονομίας
και Οικονομικών όπως ισχύει, που
απορρέουν από δάνεια που χορηγήθηκαν στις Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) και στους
Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας για αγορά ή παραλαβή δημητριακών από
παραγωγούς το έτος 2008.
ΠΟΛ. 1151/2010 (03/11/2010)
- Έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων
μηχανογραφικά με τη χρήση
φορολογικών μηχανισμών του
ν.1809/1988 ευρισκομένων σε χώρους τρίτων.
ΠΟΛ. 1150/2010 (02/11/2010)
- Κοινοποίηση πίνακα περιοχών
στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά
το ελαιοκομικό έτος 2010 - 2011.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 13251/2010
(18/10/2010) - Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων
ηλικίας 16-24 ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
με επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον
η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.

Εντός του Νοεμβρίου έτοιμη η νομοθετική
ρύθμιση για τις συλλογικές συμβάσεις
Μέσα στο Νοέμβριο θα είναι έτοιμη η
νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου
Eργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας.
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εκτιμάται ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα
προβλέπουν χαμηλότερες αμοιβές -έως
και 5%- από την κλαδική ή ακόμα και
την εθνική συλλογική σύμβαση.
Όπως επισημαίνει σε σχετικό δημοσίευμα η εφημερίδα Το Έθνος, η συγκεκριμένη ρύθμιση θα βρεθεί στο επίκεντρο
των επαφών που θα έχει η υπουργός
Eργασίας Λούκα Kατσέλη με τους εκπροσώπους της τρόικας, που θα «επισκεφτούν» σε δεκαπέντε ημέρες την
Ελλάδα.
Γ ΓΣEE, με επιστολή της στην υπουργό
Eργασίας, ζητεί να υπάρξει «άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για να αποσαφηνιστεί το θολό τοπίο και να σταματήσει η πλήρης εργασιακή ανασφάλεια
που βιώνουν οι εργαζόμενοι».
Στο Μνημόνιο προβλέπεται πως οι επιχειρησιακές συμβάσεις υπερισχύουν
των κλαδικών συμβάσεων και επομένως
μπορούν να προβλέπουν χαμηλότερες
αμοιβές.
Tώρα το υπουργείο Eργασίας αναζητά
τη «χρυσή τομή», ώστε να μην υπάρξει
γενικευμένη εφαρμογή της ρύθμισης,
αλλά να τεθούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια.
Ηη «παράκαμψη» της κλαδικής σύμβασης θα επιτρέπεται σε επιχειρήσεις
ή κλάδους παραγωγής που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Aκόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί

το κατά πόσο το μέτρο θα αφορά και
ολόκληρες περιοχές με υψηλά ποσοστά
ανεργίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, η τελική πρόταση του
υπουργείου Eργασίας θα προβλέπει:
1) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα λαμβάνεται υπόψη μια σειρά παραγόντων,
όπως για παράδειγμα η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων (π.χ. αν έχει
προχωρήσει σε στάση πληρωμών), το
ποσοστό ανεργίας στον κλάδο (να είναι
διπλάσιο με τον μέσο όρο της χώρας)
κ.ά.
2) Όσες επιχειρήσεις υπαχθούν στη ρύθμιση δεν θα μπορούν να προχωρήσουν
σε απολύσεις προσωπικού. Eπιπλέον,
δεν θα μπορούν να υπαχθούν σε άλλα
επιδοτούμενα προγράμματα, όπως για
παράδειγμα η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών.
3) H διάρκεια εφαρμογής της ρύθμισης
θα είναι περιορισμένη για μία διετία ή
τριετία. Στο ενδιάμεσο θα υπάρχει στενή παρακολούθηση των οικονομικών
στοιχείων των επιχειρήσεων που θα
έχουν προχωρήσει στο «σπάσιμο» της
κλαδικής σύμβασης.
4) Θα μπει πλαφόν για το ποσό των
αμοιβών που θα προβλέπεται στις επιχειρησιακές συμβάσεις. Mε βάση το επικρατέστερο σενάριο, θα επιτρέπεται μια
απόκλιση της τάξης του 5% της επιχειρησιακής σύμβασης, είτε από την κλαδική σύμβαση είτε -αν δεν υπάρχει κλαδική- από την εθνική συλλογική σύμβαση
εργασίας.
Πηγή: www.in.gr
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Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2011 η αύξηση
των αντικειμενικών αξιών
Στην απόφαση να µεταθέσει
την ηµεροµηνία αύξησης των
αντικειµενικών τιµών των ακινήτων,
κατά ένα εξάμηνο, έχει προχωρήσει
η κυβέρνηση, λόγω και των καθυστερήσεων που έχουν σηµειωθεί
στη συγκρότηση των επιτροπών
οι οποίες είναι αρµόδιες για τον
προσδιορισµό των νέων πινάκων
των αντικειµενικών τιµών.
Τα παραπάνω επιβεβαίωσε την Δευτέρα ο γενικός γραμματέας Φορολογικών Θεμάτων του υπουργείου
Οικονομικών, Δ. Γεωργακόπουλος,
μιλώντας στον ΒΗΜΑ 99,5. Ο κ. Γεωργακόπουλος είπε ότι η απόφαση
αυτή οφείλεται και στην κρίση που
ταλαιπωρεί την αγορά ακινήτων,
λόγω της οικονομικής ύφεσης.
Το υπουργείο Οικονοµικών ρίχνει,
πλέον, όλο το βάρος των προσπαθειών του ώστε να προλάβει την
ένταξη από την 1η Ιανουαρίου

6.000 οικισµών που βρίσκονται
εκτός συστήµατος αντικειµενικού
προσδιορισµού, για να µην πέσει
έξω στους στόχους των εσόδων.
Στο Μνηµόνιο είχαν εγγραφεί έσοδα
400 εκατ. ευρώ από την αύξηση των
αντικειµενικών αξιών, τα οποία και
στο προσχέδιο προϋπολογισµού
του 2011 αναπροσαρμόστηκαν σε
270 εκατ. ευρώ.

λων, ΕΤΑΚ και ΦΜΑΠ ή έχουν πολύ
μικρές επιβαρύνσεις.
Με την ένταξη των συγκεκριµένων
περιοχών στο σύστηµα, µεσίτες
εκτιµούν ότι η αύξηση της αξίας
τους θα είναι έως και 1.000% σε
ορισµένες περιπτώσεις σε νησιά.

Τα έσοδα που θα χαθούν από
τις καθυστερήσεις της γενικής
αναπροσαρµογής, θα επιδιωχθεί να
αντισταθµιστούν από την ένταξη
των 6.000 οικισµών στο σύστηµα,
αυστηρά από την 1η Ιανουαρίου.

Σε ό,τι αφορά το σύστηµα των
αντικειµενικών αξιών, όπως λέει
στα «ΝΕΑ» κορυφαίο στέλεχος
του υπουργείου Οικονοµικών,
«θα φτιάξουµε ένα σύστηµα από
µηδενική βάση στο οποίο οι τιµές
θα είναι “στατιστικές”, δηλαδή θα
βρίσκονται πολύ κοντά στις αγοραίες».

Η αξία των ακινήτων σε οικισµούς
προσδιορίζεται µε βάση εκτιµήσεις
της κατά τόπον Εφορίας. Έτσι, βίλες
και παραθεριστικές κατοικίες σε
τουριστικές περιοχές, κυρίως στα
νησιά, αποφεύγουν, µεταξύ των άλ-

Σήµερα, αγοραίες και αντικειµενικές
αξίες αποκλίνουν ακόµη και άνω
του 200% και η σταδιακή εξίσωση
αντικειµενικών και αγοραίων τιµών
θα προκαλέσει µεγάλες αυξήσεις σε
σειρά φόρων και τελών.
Πηγή: www.in.gr

Παρατείνεται μέχρι τα τέλη του 2010 η προθεσμία για τον
«επαναπατρισμό» κεφαλαίων
Τροπολογία με την οποία παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2010 η προθεσμία «επαναπατρισμού» κεφαλαίων από την αλλοδαπή, κατατέθηκε την Τετάρτη στη
Βουλή.
Η τροπολογία θα προστεθεί στο
σχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση.

Επίσης, παρατείνεται μέχρι τα τέλη
του έτους η προθεσμία για απόδοση του φόρου για τα κεφάλαια
που παραμένουν κατατεθειμένα
σε τράπεζες της αλλοδαπής, αντικαθίσταται μέρος των ομολόγων
πενταετούς διάρκειας του Δημοσίου, (που είχαν εκδοθεί για την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

του ΤΕΜΠΜΕ) με ομόλογα ίσης
ονομαστικής αξίας αλλά διάρκειας
δέκα ετών -και διευκρινίζεται πως
θεωρείται έγκυρη η δήλωση για
την μεταβίβαση της πλειοψηφίας
των μετοχών των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά προς την εταιρεία Abu
Dabi Mar L.L.C. ή την Prininvest
Shipbuilding SARL.
Πηγή: www.in.gr
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Πώς θα λειτουργήσει η «τράπεζα» των μικρομεσαίων
Η μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ σε Ελ-

τρόπο λειτουργίας του ΕΤΕΑΝ και

των δανείων μέσω ΤΕΜΠΜΕ.

ληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότη-

των επιμέρους Ταμείων έχει ήδη

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Δ. Αση-

τας και Ανάπτυξης, «οιονεί τρά-

δοθεί με το «Ταμείο Εξοικονομώ

μακόπουλος, ζήτησε μέσω του

πεζα» των ΜΜΕ, που θεσπίζεται

κατ’ οίκον», το οποίο συστήνεται

ΕΤΕΑΝ να λειτουργήσει ένας θε-

με νομοσχέδιο το οποίο θα κα-

με σύμπραξη του ΤΕΜΠΜΕ με

σμός τύπου factoring, μέσω του

τατεθεί στη Βουλή την ερχόμε-

τις τράπεζες και σύντομα, όπως

οποίου οι επιχειρήσεις θα προ-

νη εβδομάδα, αποτελεί μία από

δήλωσε ο Μ. Χρυσοχοΐδης, θα

εισπράττουν τις ληξιπρόθεσμες

τις κορυφαίες προτεραιότητες

αρχίσει να λειτουργεί. Σύμφωνα

οφειλές του Δημοσίου προς αυ-

της κυβέρνησης, τόνισε χθες ο

με πληροφορίες, ετοιμάζονται

τές.

υπουργός Περιφερειακής Ανά-

την περίοδο αυτή οι συμβάσεις

Αναφερόμενος στις τιμές τόνισε

πτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

με τις τράπεζες που θα επιλε-

ότι υπάρχουν περιθώρια μείω-

Μ. Χρυσοχοΐδης, στη διάρκεια

γούν από τις επτά που εκδήλω-

σής τους από τις πολυεθνικές,

συνάντησής του με το προεδρείο

σαν κατ’ αρχήν ενδιαφέρον για

θέτοντας θέμα αδιαφάνειας στις

της ΓΣΕΒΕΕ στα γραφεία της Συ-

να συμμετέχουν στο νέο Ταμείο.

ενδοομιλικές και στις «τριγωνι-

νομοσπονδίας.

Κατ’ ανάλογο τρόπο λειτουργούν

κές συναλλαγές με επιχειρήσεις

Το ΕΤΕΑΝ θα χρησιμοποιηθεί για

τα κοινοτικά ταμεία JEREMIE και

ειδικού τύπου».

τη σύσταση επιμέρους Ταμείων

JESSICA.

Οι τρεις προτεραιότητες

σε συνεργασία με τις τράπεζες,

Υψηλόβαθμο στέλεχος του ΤΕ-

Στη διάρκεια της επίσκεψής του

μέσω των οποίων θα παρέχεται

ΜΠΜΕ, ερωτώμενο σχετικά με

στη ΓΣΕΒΕΕ, στην οποία συνο-

η χρηματοδότηση στις ΜΜΕ. Οι

διαμαρτυρίες τραπεζών ότι κα-

δευόταν από τους υφυπουργός

όροι, όμως, θα είναι ευνοϊκότε-

θυστερεί η καταβολή της εγ-

Σ. Ξυνίδη και Ντ. Ρόβλια, ο Μ.

ροι απ’ ότι στην ελεύθερη αγορά,

γυοδοσίας για δάνεια που δεν

Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τις νο-

εφόσον οι προϋποθέσεις θα συ-

αποπληρώνονται, δήλωσε ότι οι

μοθετικές προτεραιότητες του

ναποφασίζονται με το ΕΤΕΑΝ, το

σχετικές διαδικασίες που προ-

υπουργείου:

οποίο κατά περίπτωση θα εγγυ-

βλέπουν ελέγχους μετά την κα-

Μέχρι τέλους του 2010 θα ψηφι-

οδοτεί τα δάνεια ή μέρος αυτών.

ταγγελία της τράπεζας και σχε-

στούν τέσσερα νομοσχέδια για

Το επόμενο διάστημα αναμένε-

τική απόφαση του Διοικητικού

την αδειοδότηση επιχειρήσεων

ται να συσταθούν Ταμείο για την

Συμ- βουλίου, γίνονται κανονι-

και την απλοποίηση των διαδικα-

Επιχειρηματικότητα, Ταμείο για

κά.

σιών της επιχειρηματικότητας.

τους Αγρότες- ήδη έχουν ξεκι-

Σημείωσε μάλιστα ότι για να γί-

Το νομοσχέδιο για τον ανταγωνι-

νήσει οι επαφές με το υπουργείο

νει καταγγελία πρέπει να περά-

σμό θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος

Αγροτικής

Ανάπτυξης, Ταμείο

σουν 180 ημέρες από την παύση

του έτους. << Ο νέος αναπτυξι-

Αλιείας, Ταμείο για την Απασχό-

πληρωμής. Στο πλαίσιο αυτό, το

ακός νόμος είναι έτοιμος και θα

ληση κ.λπ.

ζητούμενο είναι το τι θα γίνει τον

παρουσιαστεί σε λίγες ημέρες.

Έναρξη

ερχόμενο Ιούνιο, καθώς τότε λή-

Το πρώτο δείγμα γραφής για τον

γει η περίοδος για το μεγάλο όγκο
ΠΗΓΗ: Ημερησία
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Δεκατρείς βόμβες Προβόπουλου
Σαρωτικές αλλαγές στο κράτος (από συγχωνεύσεις στην κρατική τηλεόραση μέχρι...
κατάργηση των ΚΑΠΗ) και δρακόντεια περιστολή δαπανών εισηγείται ο διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος υποδεικνύει, ευθέως, ως δημοσιονομικά ατελέσφορη την όποια περαιτέρω αύξηση της
φορολογίας.
Η φετινή Ενδιάμεση Εκθεση του διοικητού
της Τράπεζας της Ελλάδας διατηρεί μεν τα
πάγια χαρακτηριστικά της ως ακτινογραφία
της ελληνικής οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα
αποτελεί την πλέον «πολιτική» από τις αντίστοιχες εκθέσεις των τελευταίων ετών.
Κυρίως, για τρεις λόγους:
Πρώτον, επειδή επικυρώνει την αναγκαιότητα προσήλωσης της ελληνικής οικονομίας στα συμπεφωνημένα από το Μνημόνιο.
Η έκθεση δεν διαπνέεται εν γένει από κανένα «αντιμνημονιακό» χαρακτήρα. Τουναντίον θεωρεί τη συγκεκριμένη συμφωνία απαραίτητη για την αποφυγή της χρεοκοπίας.
Θέτει όμως ως βασική προϋπόθεση για την
επιτυχή έκβαση του Μηχανισμού Στήριξης
την «ριζική ανασυγκρότηση του κράτους σε
νέες βάσεις».
Δεύτερον, επειδή οι συντάκτες της Εκθεσης
εκτιμούν -ερχόμενοι σε προφανή αντίθεση
με τα έως τώρα κυβερνητικά πεπραγμέναότι η αύξηση της φορολόγησης φυσικών
προσώπων και επιχειρήσεων δεν έχει άλλα
περιθώρια ωφελιμότητας. Εισηγούνται,
αντιθέτως, διεύρυνση της φορολογικής βάσης και πάταξη της φοροδιαφυγής.
«Για την αύξηση των εσόδων είναι απαραίτητη η άμεση μείωση της φοροδιαφυγής
και όχι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Όσον αφορά το φορολογικό
βάρος, δεν υπάρχουν περιθώρια αύξησης
της φορολογίας των επιχειρήσεων και των
φυσικών προσώπων και η πολιτική αύξησης των εσόδων ―που είναι ασφαλώς απαραίτητη― πρέπει κατά προτεραιότητα να
προσανατολιστεί στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης κυρίως μέσω της σύλληψης
της φοροδιαφυγής. Περαιτέρω αύξηση της
φορολογικής επιβάρυνσης των ήδη φορολογουμένων θα επιτείνει την ύφεση και θα
επιτύχει το αντίθετο από το αναμενόμενο
αποτέλεσμα, οδηγώντας σε μείωση αντί αύξησης των εσόδων».
Τρίτον, επειδή η Εκθεση της Τράπεζας της
Ελλάδας αναγνωρίζει εμμέσως τις προσπά-

θειες τις κυβέρνησης για δομικές αλλαγές
στο κράτος, αλλά την «καλεί» να επισπεύσει
τις ριζικές αλλαγές στον δημόσιο τομέα,
προτείνοντας αποφασιστικά μέτρα για την
συγκράτηση της σπατάλης, μέτρα με τέτοιο
πολιτικό κόστος που πολύ δύσκολα κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, θα
μπορούσαν να αρθρώσουν.
Υπεραπλουστεύοντας, ως προς την τιτλοφόρησή τους, η Εκθεση της Τράπεζας
της Ελλάδας περιλαμβάνει 13 «συστάσεις»
- βόμβες για τη διάσωση της οικονομίας, η
οποία σύμφωνα με τους συντάκτες της θα
προέλθει από την πλευρά της συγκράτησης
των δαπανών.
Οι 13 προτάσεις - βόμβες του κ. Προβόπουλου, ως προς την καταπολέμηση του
σπάταλου κράτους μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής:
Μειώστε σημαντικά τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων
«Η πολιτική προσλήψεων και η εισοδηματική πολιτική στο δημόσιο τομέα θα πρέπει
να επαναξιολογηθούν και να επανασχεδιαστούν, ούτως ώστε ο δημόσιος τομέας να
πάψει να είναι η «πρωτεύουσα αγορά εργασίας» στην Ελλάδα. Μεσομακροπρόθεσμα,
ο αριθμός των υπαλλήλων της γενικής κυβέρνησης (ο οποίος είναι περίπου 770.000)
θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά και σε μόνιμη βάση».
Σταματήστε τη «φάμπρικα» των μετατάξεων
«Η απελευθέρωση των μετατάξεων από το
2007 και μετά διευκόλυνε τις μετακινήσεις
υπαλλήλων σύμφωνα με τις επιθυμίες τους,
με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπουργεία
και υπηρεσίες με υπεράριθμους υπαλλήλους, ενώ άλλες μονάδες να είναι ανεπαρκώς στελεχωμένες. Τα υπουργεία τα οποία
απώλεσαν υπαλλήλους ζητούν νέες προσλήψεις, με συνέπεια την αύξηση του συνολικού αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.
Υπό τις ισχύουσες έως πρόσφατα διατάξεις,
ένας εργαζόμενος σε δημοτική επιχείρηση
ήταν εύκολο να μεταταχθεί στο δήμο (ως
μόνιμος δημοτικός υπάλληλος) και στη συνέχεια να μετακινηθεί στην κεντρική διοίκηση (δημόσιος υπάλληλος). Οι δυνατότητες
μετατάξεων θα πρέπει να ελεγχθούν και οι
προσλήψεις στις δημοτικές επιχειρήσεις και
στους δήμους να γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ».

Κλείστε τα παράθυρα των επιδομάτων
«Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο,
επιδόματα ή άλλες μισθολογικές ρυθμίσεις
που δίνονται σε μερικές δεκάδες υπαλλήλων με εξαιρετικά προσόντα ή με ειδικές
συνθήκες εργασίας είναι πολύ εύκολο να
διεκδικηθούν στη συνέχεια (με επιτυχία)
και να χορηγηθούν σε εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίων υπαλλήλων και μάλιστα αναδρομικά. Απαιτείται πλήρης επανεξέταση
και κατάργηση όλων των νομικών διαύλων
μέσω των οποίων επιτυγχάνονται αυτά τα
αποτελέσματα».
Κόψτε προνομιακές προσλήψεις και αποσπάσεις
«Οι ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες η διετής εργασία σε γραφεία βουλευτών δίνει το
δικαίωμα στον εργαζόμενο να προσληφθεί
στο Δημόσιο θα πρέπει να καταργηθούν.
Παράλληλα, η απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων (ακόμη και υπαλλήλων τραπεζών
ελεγχόμενων από το Δημόσιο) σε γραφεία
πολιτικών κομμάτων θα πρέπει επίσης να
καταργηθεί άμεσα».
Γυρίστε τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία
«Το Υπουργείο Παιδείας απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων
(περίπου 180-190 χιλιάδες) από κάθε άλλο
υπουργείο. Πρόκειται ουσιαστικά για εκπαιδευτικούς, καθώς το σύνολο των υπαλλήλων στην κεντρική υπηρεσία δεν υπερβαίνει τα 1.000 άτομα). Παρά το μεγάλο
αυτό αριθμό εκπαιδευτικών (ο οποίος είναι
διπλάσιος κατά κεφαλήν από ό,τι στη Φινλανδία), κάθε χρόνο απαιτείται η πρόσληψη
χιλιάδων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για
να καλυφθούν τα «κενά». Παράλληλα, περισσότεροι από 10.000 εκπαιδευτικοί είναι
αποσπασμένοι σε άλλες (μη εκπαιδευτικές)
υπηρεσίες, στις περισσότερες περιπτώσεις
εκτός Υπουργείου Παιδείας. Με δεδομένες τις δημογραφικές τάσεις στην Ελλάδα,
απαιτείται πλήρης επανεξέταση των προσλήψεων στην εκπαίδευση».
Κόψτε το «δωρεάν» στους αιώνιους φοιτητές
«Οι λειτουργικές δαπάνες των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ είναι εξαιρετικά υψηλές και
θα
πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια για τη συγκράτησή τους. Υπάρχει κατ’ αρχάς πολύ
μεγάλος αριθμός ιδρυμάτων, ενώ συνεχώς
δημιουργούνται νέα τμήματα για το αντικείμενο των οποίων δεν υπάρχει ενδιαφέΣυνέχεια στη σελίδα 6
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ρον από την αγορά. Το Υπουργείο Παιδείας
ήδη εξετάζει τα ζητήματα αυτά. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχουν σημαντικές «εξωτερικές οικονομίες» που να δικαιολογούν τη δωρεάν επ’ αόριστον φοίτηση.
Ίσως θα έπρεπε να αυξηθούν οι υποτροφίες
και τα φοιτητικά δάνεια και να αλλάξει το
υπάρχον καθεστώς, το οποίο οδηγεί στο
φαινόμενο της μακροχρόνιας φοίτησης
(φαινόμενο των «αιώνιων φοιτητών») λόγω
του ότι το κόστος ευκαιρίας είναι μικρό».
Μεταφορά μαθητών δεν σημαίνει επιδότηση λεωφορείων.
«Οι δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών (κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) από
απομακρυσμένα χωριά στο σχολείο έχουν
υπερβεί κάθε λογικό όριο. Ο Προϋπολογισμός του 2010 προέβλεπε πιστώσεις ύψους
280 εκατ. ευρώ γι’ αυτό το σκοπό. Ουσιαστικά, αυτό το πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών έχει λάβει χαρακτήρα επιδότησης των
υπεραστικών λεωφορείων και θα πρέπει να
επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί».
Σταματήστε την ενίσχυση των ΟΤΑ από τον
προϋπολογισμό - Κλείστε ζημιογόνες Δημοτικές Επιχειρήσεις.
«Τα τελευταία 15 περίπου χρόνια η τοπική
αυτοδιοίκηση απορροφά όλο και περισσότερους πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, παρά το γεγονός ότι οι 6.000 περίπου δήμοι και κοινότητες περιορίστηκαν σε
1.034. Την ίδια περίοδο, οι δήμοι ίδρυσαν
6.000 περίπου δημοτικές επιχειρήσεις, τα
οικονομικά των οποίων δεν υπόκειντα σε
έλεγχο. Με το σημερινό καθεστώς υπάρχει
μία σημαντική «δημοσιονομική ασυμμετρία». Οι δήμοι ουσιαστικά καθορίζουν το
ύψος των δαπανών τους και στη συνέχεια
απαιτούν (και συνήθως λαμβάνουν) αυξημένα κονδύλια από τον προϋπολογισμό.
Αυτό οδηγεί σε συνεχή και ανεξέλεγκτη διόγκωση των δαπανών. Για να αποκτήσουν
οι δήμοι πραγματική δημοσιονομική αυτοτέλεια, θα πρέπει να αναλάβουν όλη την
ευθύνη για την είσπραξη των εσόδων τους.
Η διαχείριση και τα έσοδα από το φόρο
ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να δοθούν
στους δήμους, με ταυτόχρονη άμεση κατάργηση όλων των μεταβιβαστικών πληρωμών από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Στο φόρο αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί
και το τέλος ακίνητης περιουσίας που σήμερα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών
της ΔΕΗ. Εκτός από έκτακτες περιπτώσεις,

οι δήμοι δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα
να εμφανίζουν ελλείμματα, ενώ όλες οι ζημιογόνες δημοτικές επιχειρήσεις θα πρέπει
να κλείσουν. Επιπλέον, πολλοί φορείς που
χρηματοδοτούνται από τους δήμους, όπως
π.χ. τα ΚΑΠΗ, θα πρέπει να αναστείλουν
ορισμένες δραστηριότητες, όπως π.χ. εκδρομές στο εξωτερικό ή δωρεάν διακοπές,
για μία πενταετία, έως ότου αποκατασταθεί
η δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα.
Είναι επίσης αδιανόητο υπερχρεωμένοι δήμοι να διατηρούν ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς με εκατοντάδες δημοσιογράφους».
Κλείστε τα ΚΑΠΗ αυξήστε τις συντάξεις
«Από τη στιγμή που η πολιτεία βρέθηκε
στην έσχατη ανάγκη να μειώσει τις συντάξεις, η λειτουργία των ΚΑΠΗ (με χρήματα
των δήμων, τα οποία παίρνουν από το κράτος) δεν έχει κανένα νόημα. Είναι προτιμότερο τα χρήματα αυτά να διατεθούν για αύξηση των συντάξεων. Είναι γνωστό από τη
θεωρία του καταναλωτή ότι η χρησιμότητα
για τους καταναλωτές αυξάνεται περισσότερο με τη λήψη ενός χρηματικού ποσού,
παρά με τη λήψη συγκεκριμένων αγαθών
ίσης χρηματικής αξίας. Δεν θα πρέπει επομένως να συνεχιστούν τα προγράμματα
εκδρομών των ΚΑΠΗ στο εξωτερικό με επιχορήγηση των δήμων ούτε οι επταήμερες
καλοκαιρινές διακοπές με κάλυψη ολόκληρου του κόστους από τους δήμους. Εξάλλου, με τον τρόπο αυτό θα εξαλειφθεί και η
διαφθορά που συνδέεται με τη λειτουργία
των ΚΑΠΗ».
Ελέγξτε τις σπατάλες στα Δημόσια Νοσοκομεία
«Οι τεράστιες αυτές υποχρεώσεις των νοσοκομείων οφείλονται σε δύο κυρίως λόγους:
αφενός τα δημόσια νοσοκομεία αγοράζουν
το υγειονομικό υλικό, τα φάρμακα, το ορθοπεδικό υλικό και τα χημικά αντιδραστήρια
σε τιμές πολλαπλάσιες από ό,τι οι ιδιωτικές
κλινικές ή από την τιμή τους στο εξωτερικό και αφετέρου πολύ συχνά χρησιμοποιούνται περισσότερα υλικά από ό,τι είναι
απαραίτητα σε μία εγχείρηση κ.λπ. Στις δύο
αυτές αιτίες θα πρέπει να προστεθεί και το
γεγονός ότι δεν υπάρχει τρόπος λογιστικής
παρακολούθησης αυτών των υλικών από
τη στιγμή που θα παραληφθούν από το νοσοκομείο. Εκτιμάται ότι υπάρχουν τεράστια
περιθώρια βελτίωσης και εξορθολογισμού
του συστήματος προμηθειών, αλλά και της

εν γένει οικονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση
πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ».
Αξιοποιείστε τα ακίνητα του Δημοσίου
«Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, δεν
υπάρχει μέχρι σήμερα πλήρης καταγραφή
όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου. Είναι φανερό ότι η κατάσταση αυτή
θα πρέπει να αλλάξει, με σκοπό τη στέγαση
των υπηρεσιών του Δημοσίου κατά προτίμηση σε δικά του (υφιστάμενα) ακίνητα και
την αξιοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων
του Δημοσίου».
Καταργήστε όσους από τους 5000 οργανισμούς δεν έχουν λόγο ύπαρξης
«Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
στην Ελλάδα που επιδοτούνται σε μικρό ή
μεγάλο βαθμό από τον προϋπολογισμό του
κράτους εκτιμώνται σε 5.000 και αποτελούν
τμήμα της γενικής κυβέρνησης. Πολλά από
αυτά δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης, καθώς
ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκαν
δεν υφίσταται πλέον. Παρ’ όλα αυτά, οι εν
λόγω φορείς εξακολουθούν να υπάρχουν
και να απασχολούν προσωπικό, να έχουν
διοικήσεις, να ενοικιάζουν γραφεία κ.λπ. Οι
περισσότεροι από αυτούς τους φορείς θα
πρέπει να καταργηθούν και ορισμένοι να
συγχωνευθούν με παρόμοιους φορείς προκειμένου να εξοικονομηθούν σημαντικά
ποσά. Το Μνημόνιο προβλέπει εκτεταμένες
συγχωνεύσεις ή καταργήσεις φορέων και
τους τελευταίους μήνες παρατηρείται έντονη κινητικότητα σ’ αυτό το θέμα».
Συγχωνεύστε τις ΕΡΤ
«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
δημόσιοι τηλεοπτικοί σταθμοί (ΕΤ1, ΝΕΤ,
ΕΤ3, «Πρίσμα» και ο τηλεοπτικός σταθμός
της Βουλής). Οι τηλεοπτικοί αυτοί σταθμοί όχι μόνο είναι πολλοί για μια χώρα του
μεγέθους της Ελλάδος, αλλά και λειτουργούν με πολύ μεγάλο αριθμό υπαλλήλων
και με εξαιρετικά υψηλό κόστος, το οποίο
είναι πολλαπλάσιο αντίστοιχων ιδιωτικών
σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας. Θα ήταν
σκόπιμο οι δημόσιοι τηλεοπτικοί σταθμοί
να συγχωνευθούν σε έναν ή δύο και να
καλύπτουν περισσότερο από το 70% του
κόστους λειτουργίας τους με έσοδα από
διαφημίσεις, όπως συμβαίνει και με τους
ιδιωτικούς σταθμούς. Το σημερινό έσοδο
που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών
της ΔΕΗ θα ήταν σκόπιμο να διατεθεί για τη
μείωση του δημόσιου χρέους».
ΠΗΓΗ: Έθνος

