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Σειρά ανοικτών ζητηµάτων καλούνται να κλείσουν κυβέρνηση και τρόικα
Την αισιοδοξία ότι οι συζητήσεις κυβέρνησης - τρόικας θα εξελιχθούν οµαλά και σε κλίµα
αµοιβαίας κατανόησης εκφράζουν στελέχη του οικονοµικού επιτελείου.
Θεωρούν πως τις προηγούµενες ηµέρες προχώρησε η επεξεργασία των ζητηµάτων που είχαν
ζητήσει τα στελέχη του ∆ΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ πριν αποχωρήσουν από την Αθήνα στα µέσα
Μαρτίου και εκτιµούν ότι το πρωί της Πέµπτης στη συνάντηση του υπουργού Οικονοµικών κ.
Γ. Στουρνάρα µε τους κ.κ. Πόλ Τόµσεν, Ματθίας Μορς και Κλάους Μαζούχ θα διευθετηθούν
πολλά από τα εκκρεµή ζητήµατα.
Δημοσίευση πρόσκλησης για την δράση «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας
για Άνεργους Νέους»
Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ξεκίνησε την υλοποίηση
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους Νέους, με αφετηρία την δημοσίευση της
πρόσκλησης για την «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους», την
πρώτη δράση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να
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προσφέρει ένα πρώτο βήμα εισόδου στην απασχόληση για 35.000 χιλιάδες νέους
συμπολίτες που σήμερα είναι ανενεργοί.
Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει διαμορφώσει ειδική
ιστοσελίδα του προγράμματος, την http://www.voucher.gov.gr, μέσω της οποίας θα
γίνεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και των
δικαιολογητικών, ενώ η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί
αυτοματοποιημένα, ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών εισόδου
στην αγορά εργασίας. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15
Απριλίου και θα λήξει στις 22 Μαΐου. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να βρουν το πλήρες
κείμενο
της
πρόσκλησης
στις
ιστοσελίδες:
http://www.ypakp.gr/,
http://www.epanad.gov.gr/, http://www.eye-ekt.gr/.
Ανείσπρακτα 3 δισ.ευρώ λόγω κωλυσιεργιών στην υπηρεσία φορολογικών
διαφορών
Περισσότερες από 500 φορολογικές υποθέσεις με βεβαιωμένα και ανείσπρακτα έσοδα
που εκτιμώνται μεταξύ 2,5 και 3 δισ.ευρώ έχουν συσσωρευτεί λόγω κωλυσιεργιών στην
Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών που συστάθηκε από το
υπουργείο Οικονομικών για να ξεμπλοκάρει τα δικαστήρια.
Όπως αναφέρουν Tα Νέα, η ιστορία της Επιτροπής αρχίζει από τις 31 Μαΐου 2012, όταν
το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι στελεχώθηκε και ξεκινά τις εργασίες της.
Έργο της Επιτροπής, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος, είναι η διοικητική επίλυση
φορολογικών διαφορών σε κάθε φορολογικό αντικείμενο, εφόσον η διαφορά υπερβαίνει
το ποσό των 50.000 ευρώ.
Αν για παράδειγμα γίνει φορολογικός έλεγχος σε μια επιχείρηση και βεβαιωθούν
πρόσθετοι φόροι οι οποίοι αμφισβητούνται από τον επιχειρηματία ή επιδιώκει
συμβιβασμό, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα αντί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη
να καταφύγει στη συγκεκριμένη Επιτροπή.
ΥΠ.ΟΙΚ: 8,1 δις. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου το Φεβρουάριο
Στα 8,132 δισ. ευρώ (έναντι 8,033 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο) διαμορφώθηκαν οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τον Φεβρουάριο,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ανακοίνωσε το
υπουργείο Οικονομικών.
Τα σκήπτρα στις οφειλές έχουν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης με χρέη 4,295 δισ.
ευρώ και ακολουθούν τα Νοσοκομεία με χρέη 2,012 δισ. ευρώ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση με
961 εκατ. ευρώ, τα υπουργεία/φορείς με 538 εκατ. ευρώ και τα λοιπά νομικά πρόσωπα
με 326 εκατ. ευρώ.
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Τρία σενάρια για να κλείσει η τρύπα στον ΟΑΕΕ
Τρία είναι τα σενάρια που θα εξετάσει η κυβέρνηση με την τρόικα, προκειμένου να
κλείσει η «τρύπα» των 600 εκατ. ευρώ (150 εκατ. ευρώ το 2013 και 450 εκατ. ευρώ το
2014) που άνοιξε στον ΟΑΕΕ λόγω της ακύρωσης του μέτρου της επιβολής εισφοράς επί
του τζίρου των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, ένα από τα σενάρια είναι η οριζόντια μείωση κατά 40
έως 50 ευρώ στη βασική σύνταξη των 220 ευρώ που χορηγεί το ταμείο μόνο στους
συνταξιούχους που προέρχονται και συνταξιοδοτούνται από το πρώην ΤΕΒΕ. Η πρόταση
στηρίζεται στο γεγονός ότι οι συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ είναι οι μόνοι που παίρνουν αυτή
την προνομιακή σύνταξη, καθώς παρόμοιο καθεστώς δεν εφαρμόζεται ούτε για τους
ασφαλισμένους του ΤΑΕ ούτε του ΤΣΑ. Πρόκειται για μία διάταξη που θεσπίστηκε για μια
κατηγορία συνταξιούχων και όχι για το σύνολο όσων είναι σήμερα στον ΟΑΕΕ.
Επίσης, η βασική αυτή σύνταξη δεν είναι ανταποδοτική, δηλαδή καταβάλλεται χωρίς να
έχουν πληρωθεί εισφορές για το ποσό των 220 ευρώ, και προστίθεται στο ποσό της
σύνταξης που αναλογεί στις εισφορές που έχουν πληρώσει οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ.
Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι η κάλυψη μέρους της φετινής απόκλισης (150
εκατ. ευρώ) με εξοικονόμηση δαπανών από τις μαϊμού και τις «αναπόγραφες» συντάξεις
του ΟΑΕΕ. Εκτιμάται ότι σε μόνιμη βάση μπορεί να εξοικονομηθούν περί τα 50 εκατ.
ευρώ.
Το τρίτο σενάριο είναι η αύξηση των εισπράξεων με τη νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
ασφαλιστικών εισφορών. Το όφελος δεν μπορεί, ωστόσο, να προσδιοριστεί αφού θα
εξαρτηθεί από το κατά πόσο η ρύθμιση θα είναι ευνοϊκή ώστε το ταμείο να εισπράξει
περισσότερα έσοδα και πάντως τα 150 εκατ. ευρώ φέτος και τα 450 εκατ. ευρώ του
2014.
Στο 1 δισ. ευρώ η συμβολή του ΔΝΤ στο πακέτο διάσωσης της Κύπρου
Η συμβολή του ΔΝΤ στο πακέτο διάσωσης της Κύπρου θα ανέλθει σε 1 δισ. ευρώ
περίπου, για περίοδο τριών ετών, όπως είπε σήμερα η επικεφαλής του Ταμείου, Κριστίν
Λαγκάρντ.
Το συνολικό ύψος του πακέτου θα ανέλθει στα 10 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις αποφάσεις
του Eurogroup.
Η κ. Λαγκάρντ επισημαίνει ότι η έγκριση από το ΔΣ του ΔΝΤ αναμένεται στις αρχές
Μαΐου, καθώς ήδη υπάρχει συμφωνία με την κυπριακή κυβέρνηση για το οικονομικό
πρόγραμμα και το δάνειο των 10 δισ. ευρώ.
«Τεχνικό κλιμάκιο του ΔΝΤ κατέληξε σε συμφωνία με τις κυπριακές αρχές για το
οικονομικό πρόγραμμα που θα στηρίξει το ΔΝΤ από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», είπε.
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