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«ΟΧΙ» ΣΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 
Επιμένουν οι δανειστές και κυρίως το 

∆ΝΤ στις ακραίες απαιτήσεις τους για 

μισθούς, συμβάσεις και ομαδικές απο-

λύσεις, ενώ βάζουν στο μικροσκό-

πιό» τους και το ασφαλιστικό
 ΣΕΛ. 6

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΓΙΑ ΤΟ «HILTON»
Το ιστορικό ξενοδοχείο της 
Αθήνας περνά στον έλεγχο της 
ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντα-
κόπουλου, ιδιοκτήτη του Costa 
Navarino στη Μεσσηνία, έναντι 
του ποσού των 142 εκατ. ευρώ. 
Σύµµαχός του είναι ο τουρκικός 
όµιλος Dogus του επιχειρηµατία 
Φερίτ Σαχένκ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΑ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ
Επιχειρηµατικοί όµιλοι από 
Ιαπωνία, Βρετανία και Γερµανία 
είναι έτοιµοι να επενδύσουν 
πολλά εκατοµµύρια ευρώ στην 
ελληνική αγορά, αρκεί επιτέλους 
να θεσπιστεί το απαραίτητο 
νοµικό πλαίσιο

Η ΚΡΙΣΗ ∆ΕΝ 
ΑΚΟΥΜΠΑ ΤΙΣ 
«ΠΛΟΥΣΙΕΣ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
Νέα έρευνα της ΕΣΕΕ καταγρά-
φει τις διαφορετικές επιπτώσεις 
της ύφεσης σε κάθε περιοχή, 
ανάλογα µε την εισοδηµατική 
κατάσταση των κατοίκων
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Τι φέρνει στην Ελλάδα η απόκτηση 
του 24% του Α∆ΜΗΕ από την κινεζική 
εταιρεία SGCC, που είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη στον κόσμο, με περιουσιακά 
στοιχεία ύψους 478, 5 δισ. δολαρίων
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Χρυσό deal 
με κινεζικό 

κολοσσό

    για το επίδοµα από µείωση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ

Σ
ε απόλυτη αδυναµία εξεύρεσης των απαι-
τούµενων κονδυλίων για την καθολική 
εφαρµογή του Κοινωνικού Εισοδήµατος 

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) από την 1η Ιανουαρίου του 
2017 βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς αναζητά 
571 εκατ. ευρώ, από τα 871 εκατ. ευρώ που 
χρειάζονται για τη χορήγηση του επιδόµατος. 

Οι συζητήσεις των επικεφαλής των δανει-
στών µε την κυβέρνηση κόλλησαν στην πρότα-
ση του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας να 
βρεθούν οι απαιτούµενοι πόροι από τη µείω-
ση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ, καθώς 
δεν είναι δυνατή η περαιτέρω περικοπή κοινω-
νικών επιδοµάτων. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, το κου-
αρτέτο αµφισβήτησε τους κωδικούς του Προϋ-
πολογισµού που εµφάνισαν οι επικεφαλής του 
υπουργείου Οικονοµικών για την εξοικονόµη-
ση των απαιτούµενων κονδυλίων. Οι δανειστές 
ζητούν παρεµβάσεις µόνιµης απόδοσης, αδια-
φορώντας για την πρόταση τόσο του υπουργεί-
ου Οικονοµικών όσο και του υπουργείου Εργα-
σίας να βρεθούν τα κονδύλια µόνο για το 2017. 

Μάλιστα, µετά την αναθεώρηση των στατι-
στικών δεδοµένων για το 2015 και την εµφάνι-
ση «τρύπας» ύψους 480 εκατ. ευρώ, αµφισβη-
τούν τους Προϋπολογισµούς για τα έτη 2017 

και 2018 λόγω διαφοροποίησης της δηµοσι-
ονοµικής βάσης. Ως εκ τούτου, δεν αναγνωρί-
ζουν ούτε την υπεραπόδοση των µέτρων ύψους 
140 εκατ. ευρώ που εµφανίζεται το 2016, ούτε 
και το «µαξιλάρι» των 300 εκατ. ευρώ που προ-
βλέπεται για παροχές σε υγεία, παιδεία και πρό-
νοια για το 2017. 

Για πρώτη φορά οι δανειστές παραδέχθηκαν 
ότι δεν είναι δυνατόν να εξοικονοµηθούν 871 
εκατ. ευρώ από περικοπές στις αµιγώς προνοια-
κές παροχές, καθώς οι κοινωνικές δαπάνες στην 
Ελλάδα το 2014 αντιστοιχούσαν µόλις στο 2,1% 
του ΑΕΠ, έναντι 4% που ήταν ο ευρωπαϊκός µέ-
σος όρος, ενώ θα πέσουν στο 1,33% το 2018 
µε την κατάργηση του ΕΚΑΣ. 

Παράλληλα, οι δανειστές ζήτησαν επιπλέον 
στοιχεία για την απόδοση των παρεµβάσεων 
στο ασφαλιστικό, αλλά και για την πορεία της 
συγχώνευσης όλων των ασφαλιστικών ταµεί-
ων στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Μάλιστα, απαίτησαν την ολοκλήρωση του 
εγχειρήµατος εντός του ήδη συµφωνηθέντος 
χρονοδιαγράµµατος, επισηµαίνοντας ότι θα 
πρέπει να τηρηθεί ο δηµοσιονοµικός στόχος 
µείωσης των δαπανών κατά 1% του ΑΕΠ (1,8 
δισ. ευρώ). Η επικεφαλής του ∆ΝΤ Ντέλια Βελ-
κουλέσκου ήταν περισσότερο επίµονη, εµµέ-
νοντας στις θέσεις του Ταµείου ότι χρειάζονται 
νέες παρεµβάσεις γιατί το ασφαλιστικό δεν εί-
ναι βιώσιµο. 

Λεφτά...
δεν υπάρχουν
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    για το επίδοµα από µείωση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

∆ΝΤ και Παγκόσµια Τράπεζα επιµένουν να καλυφθούν τα 871 εκατ. ευρώ 
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αρτέτο αµφισβήτησε τους κωδικούς του Προ-
ϋπολογισµού που εµφάνισαν οι επικεφαλής 
του υπουργείου Οικονοµικών για την εξοικο-
νόµηση των απαιτούµενων κονδυλίων. Οι δα-
νειστές ζητούν παρεµβάσεις µόνιµης απόδο-
σης, αδιαφορώντας για την πρόταση τόσο του 
υπουργείου Οικονοµικών, όσο και του υπουρ-
γείου Εργασίας να βρεθούν τα κονδύλια µό-
νο για το 2017. 

Μάλιστα, µετά την αναθεώρηση των στατι-
στικών δεδοµένων για το 2015 και την εµφά-
νιση «τρύπας» ύψους 480 εκατ. ευρώ, αµφι-
σβητούν τους Προϋπολογισµούς για τα έτη 
2017 και 2018 λόγω διαφοροποίησης της δη-
µοσιονοµικής βάσης. Ως εκ τούτου, δεν ανα-
γνωρίζουν ούτε την υπεραπόδοση των µέ-
τρων ύψους 140 εκατ. ευρώ που εµφανίζεται 
το 2016, ούτε και το «µαξιλάρι» των 300 εκατ. 
ευρώ που προβλέπεται για παροχές σε υγεία, 
παιδεία και πρόνοια για το 2017. Μάλιστα, κα-
λά ενηµερωµένες πηγές του υπουργείου Οικο-
νοµικών αναφέρουν ότι από τα 300 εκατ. ευ-
ρώ, µόλις το 1/3 θα µπορούσε να χρησιµοποι-
ηθεί για την καταβολή του ΚΕΑ. 

Η οικονοµική ένδεια και η αδυναµία περι-
κοπής των υπαρχόντων επιδοµάτων πρόνοι-
ας επανέφεραν στο τραπέζι της διαπραγµά-
τευσης την πρόταση του ∆ΝΤ και της Παγκό-
σµιας Τράπεζας για µείωση του αφορολόγη-
του ορίου από τα 8.636 ευρώ για φορολογού-
µενο χωρίς οικογένεια στα 5.000 ευρώ. Η πρό-
ταση, σύµφωνα µε πληροφορίες, απορρίφθη-
κε από τις ηγεσίες των υπουργείων Οικονοµι-
κών και Εργασίας, που τόνισαν ότι το αφορο-
λόγητο έκλεισε κατά τη διάρκεια της προηγού-
µενης αξιολόγησης και δεν συζητείται.

Για πρώτη φορά οι δανειστές παραδέχθηκαν 
ότι δεν είναι δυνατόν να εξοικονοµηθούν 871 
εκατ. ευρώ από περικοπές στις αµιγώς προ-
νοιακές παροχές, καθώς οι κοινωνικές δαπά-
νες στη χώρα το 2014 αντιστοιχούσαν µόλις 
στο 2,1% του ΑΕΠ, έναντι 4% που είναι ο ευ-
ρωπαϊκός µέσος όρος. Μάλιστα η ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας επεσήµανε ότι η δαπάνη 
αυτή θα µειωθεί δραστικά µετά την κατάργηση 
του ΕΚΑΣ και τη λήξη των προγραµµάτων για 
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. 

Οι δαπάνες αυτές αναµένεται να µειωθούν 
σε 1,85% του ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος και να 

a.mavrouli@hotmail.com

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Σ
τον αέρα βρίσκεται η καθολική εφαρµο-
γή του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλλη-
λεγγύης (ΚΕΑ), που θα ισχύσει από την 

1η Ιανουαρίου του 2017, παρά το γεγονός ότι 
αποτελεί βασικό προαπαιτούµενο για να ολο-
κληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Οι συζητή-
σεις των επικεφαλής των δανειστών µε την κυ-
βέρνηση κόλλησαν στην πρόταση του ∆ΝΤ και 
της Παγκόσµιας Τράπεζας να βρεθούν τα 871 

εκατ. ευρώ, που ουσιαστικά απαιτούνται, από 
τη µείωση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ, 
καθώς δεν είναι δυνατή η περαιτέρω περικοπή 
κοινωνικών επιδοµάτων. Το τρίτο µνηµόνιο -η 
Realnews δηµοσιεύει το επίµαχο απόσπασµα- 
προβλέπει ρητά ότι οι πόροι θα εξευρεθούν µε 
την υποστήριξη της Παγκόσµιας Τράπεζας ή 
από περικοπή φοροαπαλλαγών ή από επανεξέ-
ταση των κοινωνικών παροχών. Η κρίσιµη δια-
πραγµάτευση µε την αναπληρώτρια υπουργό 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου µετα-
φέρεται στα µέσα Νοεµβρίου. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, το κου-

ανέλθουν µόλις σε 1,46% το 2017, ενώ για το 
2018 θα πέσουν στο 1,33% του ΑΕΠ. Εάν οι 
εκπρόσωποι των δανειστών επιµείνουν στη 
µείωση των δαπανών κατά 0,5% του ΑΕΠ κατ’ 
έτος, γίνεται αντιληπτό ότι οι δαπάνες θα κα-
τακρηµνιστούν σε κάτω από 1% του ΑΕΠ το 
2017 και στο 0,83% το 2018. 

Η Παγκόσµια Τράπεζα εξαιρεί από τη συ-
ζήτηση συρρίκνωσης των προνοιακών παρο-
χών τα αναπηρικά και τα οικογενειακά επιδό-
µατα (οι δαπάνες για το παιδί και την οικογέ-
νεια ανέρχονται σε µόλις 0,4% του ΑΕΠ, έναντι 
ευρωπαϊκού µέσου όρου 2,1%). Στον αντίπο-
δα, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Παγκόσµι-
ας Τράπεζας, υπάρχουν 30 από τα συνολικά 
200 επιδόµατα που καταβάλλονται, τα οποία 
µπορούν να µειωθούν (σύµφωνα µε το υπουρ-
γείο, δεν ξεπερνούν τα 115 τα επιδόµατα που 
υπάρχουν) και αφορούν κυρίως φοροαπαλ-
λαγές, όπως αυτές για ιατροφαρµακευτική κά-
λυψη εκτός δηµόσιου συστήµατος υγείας, αλ-
λά και παροχές από άλλα υπουργεία, όπως το 
επίδοµα θέρµανσης. 

Ειδικοί του υπουργείου Εργασίας αναφέ-
ρουν στην «R» ότι σε κάθε περίπτωση από την 
αναδιάρθρωση των παραπάνω επιδοµάτων 
δεν µπορούν να εξοικονοµηθούν περισσότε-
ρα από 120 εκατ. ευρώ. Μάλιστα κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου ότι οποιαδήποτε µείωση 
των προνοιακών επιδοµάτων θα φέρει αύξη-
ση του αριθµού των δικαιούχων του Κοινωνι-
κού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, καθώς θα µει-
ωθεί το ετήσιο εισόδηµά τους. Σηµειώνεται ότι, 
µε βάση τους υπολογισµούς της κυβέρνησης, 
επίδοµα θα δικαιούνται περίπου 700.000 πο-
λίτες, ενώ σε περίπτωση που κοπούν επιδόµα-
τα ο αριθµός αυτός µπορεί να εκτιναχθεί στο 
1 εκατοµµύριο. 

Ενιαία βάση δεδοµένων 
Από την πλευρά της, η Θ. Φωτίου κατέθεσε στους 
δανειστές σχέδιο για την εξασφάλιση ενός νέ-
ου συστήµατος άσκησης προνοιακής πολιτικής 
και διαχείρισης επιδοµάτων. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες, θα χρησιµοποιηθεί µια ενιαία βάση 
δεδοµένων για όλα τα επιδόµατα, που ήδη λει-
τουργεί, και θα δηµιουργηθεί ένας εθνικός µη-
χανισµός παρακολούθησης και αξιολόγησης 
των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής. 
Πρόκειται για µια ηλεκτρονική υπερ-πλατφόρ-
µα, όπου θα υπάρχει διασύνδεση φορέων όπως 
το ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης), ο ΟΑΕ∆ (Οργανισµός Απασχόλησης Εργα-
τικού ∆υναµικού) κ.ά. µε τα 246 Κέντρα Κοινό-
τητας που δηµιουργούνται σε όλη την Ελλάδα 
για να παρέχουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες σε 
ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. Με αυτό το ηλε-
κτρονικό σύστηµα θα πραγµατοποιείται online 
έλεγχος σε όλη την κεντρική διοίκηση. Μάλιστα 
οι δικαιούχοι του ΚΕΑ θα χάνουν το επίδοµα σε 
περίπτωση που µέσω του ΟΑΕ∆ τούς προσφερ-
θεί θέση απασχόλησης και την αρνηθούν περισ-
σότερες από δύο φορές.  

Επίσης, προωθείται η µετατροπή του ΟΓΑ σε 
ενιαία αρχή πληρωµών, µε στόχο στο άµεσο 
µέλλον να αναλάβει και την καθολική καταβο-
λή των επιδοµάτων. Παράλληλα, υπάρχει πρό-
ταση για τη δηµιουργία ενός φορέα αξιοποί-
ησης της µικρής και µε χαµηλή αξία δηµόσι-
ας περιουσίας, µε στόχο την υλοποίηση προ-
γραµµάτων στεγαστικής πολιτικής για τους δι-
καιούχους του ΚΕΑ. Υπενθυµίζεται ότι το επί-
δοµα για κάθε µεµονωµένο ενήλικα είναι 200 
ευρώ τον µήνα, εφόσον δεν έχει άλλο εισό-
δηµα. Σε περίπτωση που υπάρχει εισόδηµα, 
το κράτος θα συµπληρώνει το ποσό µέχρι τα 
200 ευρώ. Για κάθε επιπλέον ενήλικα σε ένα 
νοικοκυριό θα καταβάλλονται ακόµη 100 ευ-
ρώ, ενώ για κάθε ανήλικο µέλος θα καταβάλ-
λονται επιπλέον 50 ευρώ. Μια τετραµελής οι-
κογένεια θα µπορεί να λάβει οικονοµική ενί-
σχυση έως 400 ευρώ τον µήνα. 

Αδιέξοδο µε 
το Κοινωνικό 

Εισόδηµα 
Αλληλεγγύης

∆ΝΤ και Παγκόσµια 
Τράπεζα επιµένουν να 
βρεθούν τα 871 εκατ. 

ευρώ που απαιτούνται 
από «σφαγή» του 

αφορολόγητου, 
καθώς δεν µπορούν 

να κοπούν άλλα 
κοινωνικά επιδόµατα 

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ


