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ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ 1.400 ΚΥΒΙΚΑ!
Σχέδιο για την επιβολή φόρου 

πολυτελείας στα αυτοκίνητα 1.400 

έως 1.600 κ.εκ. και αξίας άνω 

των 30.000 ευρώ επεξεργάζεται 

το υπουργείο Οικονομικών
 ΣΕΛ. 6

ΝΟΙΚΙΑΣΤΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ
Οι φοιτητές Μαρία-Ζωή Παπα-
ϊωάννου και Θοδωρής Σωτηρί-
ου δηµιούργησαν την έξυπνη 
εφαρµογή Parky, η οποία δίνει 
λύση στο πρόβληµα της στάθ-
µευσης, έστω και για λίγες ώρες, 
στο κέντρο των πόλεων

ΚΥΝΗΓΟΥΝ 
ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 
Ριζικές αλλαγές αλλά και 
νέα «όπλα» ρίχνει στη µάχη 
για την είσπραξη των χρεών 
το υπουργείο Οικονοµικών. 
Ψηλά στην ατζέντα η παρά-
δοση ακινήτου για εξόφληση 
οφειλών

ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ 
ΘΗΣΑΥΡΟΣ 
ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ
Το ενδιαφέρον ισχυρών εται-
ρειών προσελκύει η διαχείρι-
ση των σκουπιδιών µε τη σύ-
µπραξη του ∆ηµοσίου. Το 
πρώτο έργο, που θα υλοποι-
ηθεί στη δυτική Μακεδονία, 
ανατέθηκε στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ

 ΣΕΛ. 10-11
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Πρόταση-σοκ από το Ταμείο, το οποίο ζητά οι 
ασφαλιστικές εισφορές να προκύπτουν από 
το μεικτό εισόδημα και όχι από το καθαρό, 
όπως ισχύει σήμερα. Πίεση για κατάργηση 
της έκπτωσης για τους νέους επιστήμονες
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και στέλνει τον λογαριασµό στους φορολογούµενους

Μ
αχαίρι» στο αφορολόγητο όριο και 
προσδιορισµό του κοντά στο όριο 
της φτώχειας που έχει διαµορφωθεί 

στην Ελλάδα -ήτοι 4.512 ευρώ- προτείνει, µεταξύ 
άλλων, σε µελέτη του το Κέντρο Προγραµµατι-
σµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), προκει-
µένου να εξοικονοµηθούν οι απαιτούµενοι πό-
ροι για τη χρηµατοδότηση του Κοινωνικού Εισο-
δήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οπως αποκαλύπτει η Realnews, οι υπηρεσίες 
του Κέντρου συντάσσουν το τελικό κείµενο της 
µελέτης που ζήτησε ο υπουργός Οικονοµικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενόψει της συζήτησης 
µε τους δανειστές για την εξασφάλιση των απαι-
τούµενων 700 εκατ. ευρώ για την καταβολή του 
Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης το 2018. 
Η µελέτη αποτελεί «βόµβα» στα χέρια του υπουρ-
γού Οικονοµικών, καθώς προτείνει την κατάργη-
ση σειράς φοροαπαλλαγών που δεν δικαιολο-
γούνται µε όρους πρόνοιας ή δεν συνδράµουν 
στην καταπολέµηση της φτώχειας.

Συγκεκριµένα, προτείνεται η κατάργηση της 
φορολογικής έκπτωσης του 10% στις δαπάνες ιδι-
ωτικών ιατρικών υπηρεσιών, όπως προτείνει και 
η Παγκόσµια Τράπεζα, αλλά και του µειωµένου 
φορολογικού συντελεστή για τους αξιωµατικούς 
και το κατώτερο πλήρωµα στα εµπορικά πλοία.

Το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι η χρηµατοδότηση του 
ΚΕΑ είναι πιθανόν προτιµότερο να γίνει από τη 

γενική φορολογία και όχι από τη συνένωση-πε-
ρικοπή υφιστάµενων επιδοµάτων, εκτός αυτών 
που αλληλοεπικαλύπτονται από το ΚΕΑ. Το Κέ-
ντρο προτείνει να υπάρξει νέα φορολογική µε-
ταρρύθµιση, µε εξορθολογισµό του αφορολόγη-
του και αναπροσαρµογή των φορολογικών συ-
ντελεστών µε προοδευτικό χαρακτήρα. 

Στη γνωµοδότησή του το Κέντρο αναφέρει 
ότι οι εισφορές από εργαζόµενους και εργοδό-
τες για τη χρηµατοδότηση ανταποδοτικών πα-
ροχών παρακρατούνται κατά 90% από το ΙΚΑ, 
προκειµένου αυτό να καλύψει ανελαστικές δα-
πάνες, όπως η καταβολή των συντάξεων. Ξεκα-
θαρίζει, δε, ότι τυχόν κατάργηση των παροχών 

θα σηµαίνει και κατάργηση των εισφορών, µε 
ταυτόχρονη µείωση του µισθολογικού κόστους 
και αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος των 
εργαζοµένων.

Την ίδια στιγµή, προτείνεται η µείωση του εισο-
δηµατικού ορίου των 30.000 ευρώ για τη λήψη 
του επιδόµατος των 1.000 ευρώ για οικογένειες 
µε παιδιά που σπουδάζουν µακριά από το σπίτι 
τους (µε στόχο να το δικαιούνται τα φτωχότερα 
νοικοκυριά, που λαµβάνουν και το ΚΕΑ), αλλά 
και ο εξορθολογισµός των εισοδηµατικών κριτη-
ρίων για τη χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων 
σε άνεργους γονείς, προκειµένου να στείλουν τα 
παιδιά τους στη στοιχειώδη ή µέση εκπαίδευση.

Πρόταση-βόµβα 
για αφορολόγητο 
κάτω από 5.000 ευρώ

Το ΚΕΠΕ φοβάται κατάρρευση του κοινωνικού κράτους  ΣΕΛ. 4-5

Το ∆ΝΤ απαιτεί 
αύξηση των 

ασφαλιστικών 
εισφορών
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Της Αργυρώς Κ. ΜΑυρουλη

Τ
η δραστική περικοπή του αφορολόγη-
του ορίου και τον προσδιορισμό του κο-
ντά στα επίπεδα της φτώχειας που ισχύ-

ουν στην Ελλάδα, ήτοι 4.512 ευρώ, προτείνει, 
μεταξύ άλλων, σε μελέτη του το Κέντρο Προ-
γραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ-
ΠΕ), προκειμένου η Ελλάδα να έχει κοινωνικό 
κράτος και, συγκεκριμένα, να εξοικονομηθούν 
οι απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότη-
ση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. 

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της 
Realnews, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου 
συντάσσουν το τελικό κείμενο της μελέτης που 
ζήτησε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, ενόψει της συζήτησης με τους 
δανειστές, για την εξασφάλιση των απαιτούμε-
νων περίπου 700 εκατ. ευρώ για την καταβο-
λή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης 
το 2018. Η μελέτη αποτελεί «βόμβα» στα χέρια 
του υπουργού Οικονομικών, καθώς προτείνει 
την κατάργηση σειράς φοροαπαλλαγών που 
δεν δικαιολογούνται με όρους πρόνοιας ή δεν 
συνδράμουν στην καταπολέμηση της φτώχειας. 

Αντικείμενό της είναι, επίσης, η πλήρης κατα-
γραφή των καταβαλλόμενων επιδομάτων από 
όλα τα υπουργεία, καθώς και του ποιοι είναι οι 
δικαιούχοι τους, προκειμένου να καταστεί ξεκά-
θαρο από ποια «δεξαμενή» θα μπορούσαν να 
«ψαλιδιστούν» παροχές, στην περίπτωση που 
δεν επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι για 
τη χρηματοδότηση του ΚΕΑ. 

Συγκεκριμένα, το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι η χρη-
ματοδότηση του ΚΕΑ είναι πιθανόν προτιμό-
τερο να γίνει από τη γενική φορολογία και όχι 
από τη συνένωση-περικοπή υφιστάμενων επι-
δομάτων, πέρα από αυτά που αλληλεπικαλύπτο-
νται από το ΚΕΑ. Το Κέντρο προτείνει να υπάρ-
ξει νέα φορολογική μεταρρύθμιση με εξορθο-
λογισμό του αφορολόγητου και αναπροσαρ-
μογή των φορολογικών συντελεστών με προο-
δευτικό χαρακτήρα. Με αυτό τον τρόπο το επί-
δομα θα αποκτήσει αναδιανεμητικό χαρακτή-
ρα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν 
κοινωνικά κριτήρια για τη διάρθρωσή του και 
πρόβλεψη για την επικαιροποίησή του ανάλο-
γα με τα επίπεδα φτώχειας και εισοδήματος 
στην Ελλάδα, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπό-
ψη και γεωγραφικά κριτήρια. 

Η γνωμοδότηση καταλήγει σε αυτό το συ-
μπέρασμα, καθώς στην Ελλάδα υπάρχει εκτε-
ταμένη φοροδιαφυγή σε συγκεκριμένα επαγ-
γέλματα, με αποτέλεσμα κάποιοι πολίτες να εμ-
φανίζονται με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα 
και να ωφελούνται από τα επιδόματα πρόνοι-
ας, ενώ δεν θα έπρεπε να τα λαμβάνουν. Η δι-
εύρυνση της φορολογικής βάσης θα αυξήσει 
τα δημόσια έσοδα και θα επιτρέψει την κατα-
βολή του ΚΕΑ, όπως είναι απαραίτητο σύμφω-
να με το ΚΕΠΕ, να συνδυαστεί με την πάταξη 
της εισφοροδιαφυγής μέσω της κατάργησης 
των συναλλαγών με μετρητά. 

Κατάργηση φοροαπαλλαγών 
Την ίδια στιγμή, η μελέτη καταλήγει ότι θα πρέ-
πει να επανεξεταστούν όλες οι περιπτώσεις ειδι-
κού φορολογικού καθεστώτος και να διερευνη-
θεί αν οι ωφελούμενοι των εκπτώσεων αυτών 
ανήκουν σε φτωχά νοικοκυριά. Το ΚΕΠΕ τάσ-
σεται υπέρ της κατάργησης της φορολογικής 
έκπτωσης του 10% στις δαπάνες ιδιωτικών ια-
τρικών υπηρεσιών, όπως και η Παγκόσμια Τρά-
πεζα, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη φο-

Αφορολόγητο όριο 
κάτω από τα 5.000 ευρώ
προτείνει το ΚΕΠΕ
Μελέτη-βόμβα στα 
χέρια του Ευκλείδη 
Τσακαλώτου, στην 
οποία το Κέντρο 
Οικονομικών Μελετών 
προτείνει μείωση του 
αφορολόγητου και 
κατάργηση φοροα-
παλλαγών, «για να  
μην καταρρεύσει  
το κοινωνικό κράτος»

ρολογική έκπτωση δεν δικαιολογείται με όρους 
πρόνοιας ή καταπολέμησης της φτώχειας. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας, το ετήσιο κόστος για τον Προϋπολογισμό 
είναι 85 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2014). Ωστόσο, 
το ΚΕΠΕ επισημαίνει ότι η διατήρησή της δίνει 
κίνητρο στους φορολογούμενους να ζητούν 
αποδείξεις από τους γιατρούς. Υπενθυμίζεται 
ότι για την εξασφάλιση της έκπτωσης απαραί-
τητη προϋπόθεση είναι οι δαπάνες ιατρικών 
υπηρεσιών να μην ξεπερνούν το 5% του φο-
ρολογητέου εισοδήματος, ενώ το ύψος της έκ-
πτωσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3.000 ευρώ. 

Αλλη μία φοροαπαλλαγή που προτείνεται να 
επανεξεταστεί είναι ο μειωμένος φορολογικός 
συντελεστής για τους αξιωματικούς και το κα-
τώτερο πλήρωμα στα εμπορικά πλοία, με τις 
απώλειες για το δημοσιονομικό κόστος να υπο-
λογίζονται σε 88,7 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2014). 
Το ΚΕΠΕ παραδέχεται ότι αυτή η φορολογι-
κή πολιτική χρησιμοποιείται ως μέσο προσέλ-
κυσης νέων στο επάγγελμα και συγκράτησης 
των εν ενεργεία ναυτικών στον χώρο της ναυ-
τιλίας, όμως επισημαίνει ότι δεν έχει σχέση με 
την καταπολέμηση της φτώχειας. Παράλληλα, 

οι ναυτικοί επωφελούνται και από όλες τις φο-
ροαπαλλαγές. Στη μελέτη παρουσιάζονται πολ-
λά σενάρια αλλαγής του υπάρχοντος καθεστώ-
τος, όπως η αύξηση του φορολογικού συντε-
λεστή μόνο για τους αξιωματικούς κατά μερι-
κές μονάδες, αλλά και η αύξηση των συντελε-
στών για όλους ή μόνο για αυτούς που υπηρε-
τούν σε μη ποντοπόρα πλοία. Προτείνεται και 
η εξομοίωση των ναυτικών με τους μισθωτούς 
ή κατάργηση για τους ναυτικούς των φοροα-
παλλαγών που έχουν οι μισθωτοί. 

Ωστόσο, η επιβάρυνση θα είναι ιδιαίτερα με-
γάλη και ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτι-
κά για τους νέους, ενώ αναμένεται να ενταθούν 
και οι προσπάθειες φοροδιαφυγής σε ποντοπό-
ρα πλοία, ειδικά υπό ξένες σημαίες. 

Παράλληλα, το ΚΕΠΕ επισημαίνει ότι είναι 
αυξημένες οι πιθανότητες οι ναυτικοί να αλλά-
ξουν την έδρα της φορολόγησής τους, με συ-
νέπεια να μη φορολογούνται καθόλου στην Ελ-
λάδα, με ολέθριο αποτέλεσμα για τα φορολο-
γικά έσοδα. Το Κέντρο αναφέρει ότι υπάρχει 
και η εναλλακτική λύση της φορολόγησης των 
ναυτιλιακών εταιρειών σε συνεννόηση με τους 
σχετικούς φορείς, αλλά και σε συνεργασία με 
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ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ του εισοδηματικού ορίου των 30.000 ευρώ για τη χορήγηση του επι-
δόματος των 1.000 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν μακριά από 
το σπίτι τους προτείνει το ΚΕΠΕ, με στόχο να το λάβουν τα φτωχότερα νοικοκυ-
ριά, που λαμβάνουν και το ΚΕΑ. Παράλληλα, προτείνεται η μετατροπή του σε υπο-
τροφίες με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια και πιστοποιητικά για την επίδοση του 

σπουδαστή, τα οποία θα ελέγ-
χονται ανά τακτά χρονικά δια-
στήματα και μέσω του συστή-
ματος της ΗΔΙΚΑ. Το ίδιο προ-
τείνεται και για την ενίσχυση 
των 300 ευρώ ανά παιδί που 
δίνεται σε οικογένειες με ει-
σόδημα έως 3.000 ευρώ και 
φοιτούν στη δημόσια υποχρε-
ωτική εκπαίδευση, αλλά και 
για το επίδομα των 150 ευρώ 
ανά παιδί που φοιτά στη στοι-
χειώδη ή μέση εκπαίδευση σε 
άνεργους γονείς που το ετή-
σιο εισόδημά τους δεν υπερ-

βαίνει τα 5.000 ευρώ. Μάλιστα, το Κέντρο αναφέρει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν 
με περισσότερα χρήματα αυτές οι οικογένειες, οι οποίες όμως θα είναι και δικαι-
ούχοι του ΚΕΑ. Τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν και για τους δικαιούχους του 
επιδόματος στέγασης των 120 ευρώ τον μήνα και του επιδόματος σίτισης 6,30 ευ-
ρώ ανά ημέρα που φοιτούν στις τεχνικές σχολές του ΟΑΕΔ, ΕΠΑΣ με την εισαγω-
γή εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά και για τη χορήγηση αντίστοιχων ενισχύσεων 
για τους σπουδαστές σε ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ.

Στο ΚΕΑ τα επιδόματα εκπαίδευσης 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ

άλλες χώρες σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπε-
δο. Σύµφωνα µε στοιχεία που έχουν κατατε-
θεί στη Βουλή, το 2014 οι εισπράξεις από τους 
εφοπλιστές ήταν 40,5 εκατ. ευρώ και το 2015 
45,4 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές µόνο των αξιωµα-
τικών ανέρχονται σε 80,7 εκατ. ευρώ ετησίως. 

Οι συντάξεις «καταπίνουν» 
κοινωνικές παροχές
Στη γνωµοδότησή του το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι 
οι εισφορές από εργαζόµενους και εργοδότες 
για τη χρηµατοδότηση ανταποδοτικών παρο-

χών παρακρατούνται κατά 90% από το ΙΚΑ, 
προκειµένου αυτό να καλύψει ανελαστικές 
δαπάνες, όπως η καταβολή των συντάξεων. 

Ξεκαθαρίζει ότι τυχόν κατάργηση των πα-
ροχών θα σηµαίνει και κατάργηση των εισφο-
ρών, µε ταυτόχρονη µείωση του µισθολογι-
κού κόστους και αύξηση του διαθέσιµου ει-
σοδήµατος των εργαζοµένων. 

Για παράδειγµα, οι πόροι του Ενιαίου Λογα-
ριασµού για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολι-
τικών (ΕΛΕΚΠ) για πρόγραµµα παιδικών κα-
τασκηνώσεων (28 εκατ. ευρώ), για κοινωνι-
κό τουρισµό (10 εκατ. ευρώ) και για χρηµα-
τοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
(15 εκατ. ευρώ) δεν µπορούν να διοχετευτούν 
στο ΚΕΑ, καθώς οι δικαιούχοι είναι διαφορε-
τικοί. Το ΚΕΠΕ επισηµαίνει ότι για να γίνει µε-
ταφορά µέρους των χρηµάτων θα πρέπει να 
συµφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι και αυ-
τό θα γίνει για συγκεκριµένο χρονικό διάστη-
µα, λόγω των έκτακτων οικονοµικών δεδοµέ-
νων στη χώρα. 

Ανταποδοτικό χαρακτηρίζεται και το επί-
δοµα των 200 ευρώ για τους µακροχρόνια 
ανέργους µετά τη λήξη της δωδεκάµηνης 
τακτικής επιδότησης της ανεργίας, για αυ-
τό και δεν προτείνεται η κατάργησή του, 
αλλά ο συνδυασµός του µε ενέργειες 
επανένταξης των ανέργων στην αγο-
ρά εργασίας. 

Ανεπηρέαστες πρέπει να παραµεί-
νουν η συµπληρωµατική παροχή µη-
τρότητας και η ειδική παροχή προστα-
σίας της µητρότητας, αφού αποτελούν 
παροχές για την τόνωση της γεννητι-
κότητας, καθώς η Ελλάδα αντιµετωπί-
ζει έντονο δηµογραφικό πρόβληµα. 
Το ΚΕΠΕ προτείνει την ενσωµάτωση 
των δύο παροχών, αλλά και την επα-

νεξέταση του τι ισχύει σε ιδιωτικό και 
δηµόσιο τοµέα για λόγους ισονοµίας. 


