Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΗΝ Β’
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ “ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ Η
ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κ.Α. ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΕ
ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΛΛΑΣ. ΑΠΟ ΤΟ
2011 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ
ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ).

ΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2018.
ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ
ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 8 ΣΤΑ 10 ΖΕΥΓΑΡΙΑ
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΟΜΩΣ 1 ΣΤΑ 2 ΤΟ 52,9 % ΒΡΙΣΚΟΥΝ
ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΗΣΗΣ
(ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ)

ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΣΟΙΩΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ – ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ, ΟΠΟΥ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050 ΤΟ
36% ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ. ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΟΙ
ΜΙΣΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 43 ΕΤΩΝ. ΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ
ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ. ΟΙ
ΑΝΩ ΤΩΝ 80 ΕΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

ΤΟ 2050 Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΠΟ 1,5 ΕΚ.
(ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ) ΕΩΣ 3 ΕΚ. ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ. ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ. ΑΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ Η ΕΛΛΑΣ ΒΙΩΝΕΙ ΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Η
ΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 6199/4.9.2015

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 6199/2015 ΣΥΝΕΠΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ.
1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:

1.2.1.

Η Επιτροπή Ελέγχου Δημοσίου χρέους: Θα προβεί σε

μια ενδελεχή έρευνα, για τον έλεγχο την αξιολόγηση και τη δομή
του δημοσίου χρέους σε βάθος χρόνου, τόσου ώστε να αποδειχτεί
στο σύνολο η αλήθεια, με την επικουρία ομάδας παγκοσμίως
αποδεκτών εμπειρογνωμόνων ελεγκτών. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει
χωρίς να είναι περιοριστικό, το πως δημιουργήθηκε το Δημόσιο
χρέος, ποιοί ήταν οι δανειστές, με τι συμβάσεις δεσμεύτηκε το
κράτος και η τήρηση αυτών, ποιός γνωμάτευσε και αποφάσισε επ’
αυτών, θα πιστοποιηθεί εάν και εφόσον είναι απεχθές το χρέος,
εάν τα χρήματα έφτασαν και πόσα έφτασαν στην Ελλάδα, πως
τοκίστηκε το εκάστοτε δάνειο, ποιός διαχειρίστηκε τα χρήματα
που λήφθηκαν, που επενδύθηκαν, η έκδοση/ ακύρωση των ομολόγων
κ.ο.κ.

1.2.2.

Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιου

χρήματος από εσωτερικά όργανα ή εξωτερικά καθώς και το ρόλο
των συμβουλευτικών, ελεγκτικών εξωτερικών, ιδιωτικών ή και
κρατικών συμβούλων.

1.2.3.

Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιας

περιουσίας, γεωστρατηγικών περιουσιών, συμβάσεις (πώλησης,
ενοικίασης, διαχείρισης, κατασκευής),

1.2.4.
Επιτροπή ελέγχου για όλα τα Δημόσια Ασφαλιστικά
ταμεία και όλων των άλλων ταμείων άμεσα ή έμμεσα σχετικών με
αυτά, φανερών ή μυστικών, χωρίς να είναι περιοριστικό στα
προαναφερθέντα, για τους ισολογισμούς, τις συμβάσεις,
διαχείριση, παράπλευρες πράξεις με χρήση των κεφαλαίων κ.ο.κ.

1.2.5.
Επιτροπή υπεύθυνη για τον έλεγχο των Τραπεζικών
Ιδρυμάτων, λειτουργία, εγγυήσεις και βάρη, ,διαχείριση των
κεφαλαίων και επενδύσεις που έγιναν απ’ αυτά, συγχωνεύσεις,

κεφαλαιοποιήσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις, η μετοχική σύνθεση
σε όλα τα επίπεδα μέχρι το τελικό φυσικό πρόσωπο για το 100 %
της δομής, περιουσιακό χαρτοφυλάκιο, χρηματοοικονομικά
εργαλεία που έχουν εκδοθεί από τις τράπεζες και προς ποιες
κατευθύνσεις, λειτουργία και συμβάσεις με δανειολήπτες.

1.2.6.
Έλεγχος για την λειτουργία, επενδύσεις,
αξιολογήσεις, ενέργειες κτλ του Τ.Χ.Σ. , του ΤΑΙΠΕΔ καθώς και
όλων των άλλων (τοπικών εξωτερικών) ταμείων και φορέων που
συστάθηκαν και που διαχειρίστηκαν Ελληνική Δημόσια περιουσία
και όλων των σχετικών των εμπλεκομένων με αυτά.

1.2.7.

Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, υποχρεώσεων,

περιουσιακών στοιχείων, έλεγχος ταμείων, δομή μισθολογίων, κτλ
όλων των Περιφερειακών γραφείων, Νομαρχείων και Δήμων.

1.2.8.
Έλεγχος των εξοπλιστικών ταμείων και των ταμείων
μυστικών κονδυλίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1.1. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αναδομηθεί σε μια υπηρεσία
που θα υπηρετεί τη μέσω του φόρου ανταποδοτική διαδικασία της
Πολιτείας προς τον πολίτη.

1.2. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φορολογικοί νόμοι γιατί
η πολυνομία είναι η οδός της διαφθοράς, διαπλοκής, συναλλαγής
όλων των κακόβουλων ενεργειών και καταδυνάστευσης του πολίτη.

Ο φορολογικός νόμος του εισοδήματος που θα καθιερωθεί θα έχει
τουλάχιστον 10ετή διάρκεια.

1.3. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φόροι επί της ακίνητης
περιουσίας ώστε ο πολίτης να είναι πραγματικά κυρίαρχος και
κύριος της εστίας του και της περιουσίας του. Ο φόρος για
αγορά ακίνητης περιουσίας δεν θα είναι πάνω από 3 % και όχι 11
% που επί πολλά χρόνια πληρώνουμε για απλή μεταβίβαση. Για
μεταβίβαση σε συγγενή πρώτου βαθμού είναι χωρίς φόρο.

1.4. Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών η Ελλήνων Πολιτεία
θα θέσει νομοθεσία ώστε η αγορά των αυτοκινήτων να γίνεται
ατελώς με ένα ποσό ΦΠΑ εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.

1.5. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν θα είναι πάνω από 50 € ετησίως
γιατί δεν υπάρχει καμία λογική, αυτοκίνητα με τέσσερις ρόδες
και με κάλυψη οδοστρώματος περίπου το ίδιο να υπάρχει μια
διακύμανση 150 έως 1400 € όπως είναι σήμερα.

1.6. Τα διόδια καταργούνται γιατί καταστρατηγούν το δικαίωμα
της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών εντός του Ελλαδικού
χώρου. Με τους σημερινούς παρόχους των Εθνικών Οδών θα
διαπραγματευτεί η Πολιτεία.

1.7. Η φορολογία εισοδήματος θα αρχίζει από της 15.000 €
ετησίως. Η μέριμνα της Πολιτείας είναι ότι ο μικρότερος μισθός
θα είναι διαμορφωμένος κατά αυτό τον τρόπο ώστε το 50 % του να
καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες του εργαζόμενου.

1.8. Η Ελλήνων Πολιτεία θα διανείμει στον άξονα των Ελλάνιων
Αξιών κρατική γη στους αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς και μόνο
σε αυτούς χωρίς το δικαίωμα μεταπώλησης της.

1.9. Η Ελλήνων Πολιτεία με απόλυτο σεβασμό στον νεογέννητο
Έλληνα με πρόσβαση στην αρμονία και με γνώμονα ότι ήρθε στην
Ελλάνια γη θα αποκτά αυτομάτως ένα τμήμα της πολεοδομημένης
περιοχής. Με σεβασμό προς κάθε Έλληνα Πολίτη και με βάση την
ισότητα και όλα τα Ελλάνια Πρωτόκολλα από την πρώτη ημέρα που
θα αναλάβει θα αντιμετωπίσει την γυναίκα αναγνωρίζοντας τον
τεράστιο ρόλο της όπως ορίζεται στην Κοσμοθέαση μας
(Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις
και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό
και υπαρκτό).

1.10. Η γυναίκα αναγνωρίζεται ως αυτοδύναμη, αυτόνομη και
ανεξάρτητη μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Φορολογικά
αντιμετωπίζεται αυτόνομα κάνοντας προσωπική φορολογική δήλωση
και όχι οικογενειακή. Οτιδήποτε αποκτάται εντός του έγγαμου
βίου θα διαμοιράζεται σύμφωνα με την νομοθεσία εξαρχής. Για
τις μητέρες που ανατρέφουν παιδιά θα υπάρχει πλήρη μισθολογική
και ασφαλιστική κάλυψη από την Πολιτεία. Από την πρώτη μέρα
που καθίσταται έγκυος με Ελλάνιο Γόνο η Πολιτεία αναλαμβάνει
πλήρως όλα τα έξοδα εγκυμοσύνης, γέννησης και ανατροφής του. Η
Πολιτεία θα αποκαταστήσει όλες τις μητέρες όταν χρειαστεί να
μπουν στην παραγωγική διαδικασία για τα χρόνια που έμειναν
εκτός αυτής.

1.11. Είναι υποχρέωση μας να ανατρέψουμε την γενοκτονία που
γίνεται σήμερα και να την μετατρέψουμε σε ευγονία. Η
αποκατάσταση και η εξασφάλιση των γυναικών μητέρων και των
απογόνων μας είναι ιερό καθήκον μας.

1.12. Μέσω της φορολογικής πολιτικής θα δοθεί ανάπτυξη σε
όλους τους επιμέρους παραγωγικούς κλάδους.

1.13. Η Ναυτιλία δεν θα φορολογείται με μόνη υποχρέωση να
είναι η έδρα της εταιρείας στην Ελλάδα. Το προσωπικό και τα
πληρώματα να είναι Έλληνες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι και
όλες οι επισκευές των πλωτών μέσων να γίνονται στην Ελλάδα.

1.14. Στην βιομηχανία η οποία θα καλύπτει τομείς παραγωγής που
είναι απαραίτητοι στην Πολιτεία και προκειμένου να γίνει η
Ελλάδα αυτάρκης βιομηχανικά, τα πρώτα πέντε χρόνια καθίστανται
αφορολόγητα.

1.15. Η βιοτεχνική παραγωγή προϊόντων καπνού και αλκοολούχων
ποτών θα επιβαρύνεται με φόρο μόνο ίσο με την αξία του
προϊόντος. Δηλαδή η τελική τιμή πώλησης του είναι 50 % η τιμή
πώλησης από τον παραγωγό και το 50% φόρος προς την
πολιτεία.Ε.ΣΥ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2312
315162 , MAIL: esuelkordeliou@gmail.com

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ FB:
https://www.facebook.com/pg/esykordeliou

ΡΑΔΙΟ ΑΡΓΩ:
http://www.radioargw.gr

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:

https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/video
s

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣ
ΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/08/02/oikonomiki-krisi-ep
ireazei-se-megalo-vathmo-ton-arithmo/

Πως θα στηριχθούν γιατροί,
δικηγόροι,
μηχανικοί,

οικονομολόγοι,
λογιστές,
εκπαιδευτικοί και ερευνητές
Πως θα στηριχθούν γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί,
οικονομολόγοι, λογιστές, εκπαιδευτικοί και ερευνητές

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η Κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην στήριξη 166.000 επιστημόνων,
προερχομένους και από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους :

Δικηγόρων

Γιατρών (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και
λοιπού ιατρικού προσωπικού)

Μηχανικών / αρχιτεκτόνων

Οικονομολόγων /Λογιστών

Εκπαιδευτικών και Ερευνητών

δια ενός ανοιχτού προγράμματος, ύψους 180 εκ., με επιταγή
κατάρτισης (voucher), με τη μέθοδο της ασύγχρονης
τηλεκατάρτισης.

Το πρόγραμμα θα αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον
αντίστοιχο κλάδο.

Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων θα είναι ύψους 600
ευρώ για έκαστο εξ αυτών και θα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί, σε δύο δόσεις με την
ολοκλήρωση έκαστης διδακτικής ενότητας.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν και πιστοποίηση για τα αντικείμενα
κατάρτισης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί άμεσα από τη Γενική Γραμματεία
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
θα χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Η Κυβέρνηση προχωρά με υπευθυνότητα απέναντι στο επιστημονικό
δυναμικό της χώρας, υιοθετώντας γρήγορες και αποδοτικές
ενεργητικές πολιτικές στήριξης, με στόχο όχι μόνο την
οικονομική του στήριξη μέσα στην κρίση που έχει προκαλέσει ο
κορωνοϊος, αλλά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του,
με
εμπέδωση των νέων τεχνολογικών και ψηφιακών εργαλείων,
χρήσιμων για το επάγγελμα ή το λειτούργημά του, ανεξάρτητα από
την ηλικία ή την επαγγελματική εμπειρία των εκπροσώπων του.

Παράλληλα, εργάζεται για την ταχεία επάνοδο στην κανονικότητα
λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα, που θα επιτρέψουν σε όλους
τους επιστημονικούς κλάδους να ανακτήσουν τα εισοδήματά τους.
Προς τούτο, έχει ήδη αποφασιστεί η παράταση του τρέχοντος
δικαστικού έτους.

Στεκόμαστε δίπλα σε όλους, με λύσεις ταιριαστές για την κάθε
ομάδα του ενεργού πληθυσμού της χώρας.

Μετατρέπουμε

την κρίση σε ευκαιρία ανάπτυξης και μάθησης.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΠΗΓΗ:https://www.eea.gr/arthra-eea/pos-tha-stirichthoun-giatri
-michaniki-ikonomologi-logistes-ekpedeftiki-ke-erevnites/

Ποιοι
κερδίζουν
από
την
αναστολή του ΦΠΑ στα ακίνητα
Τα κέρδη από την εξαγγελία Μητσοτάκη – Το
μέτρο
θα
ισχύσει
μέχρι
το
2022

– Αναθερμαίνεται η κτηματαγορά και
οι οικοδομικές εργασίες – Αναμένεται
άνοδος του ΑΕΠ και της αξίας των ακινήτων
– «Όπλο» και για την εξυγίανση των
τραπεζών μέσω της υψηλότερης αποτίμησης
των ακινήτων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά
τους
Στον «πάγο» μπαίνει ξανά ο ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες ακινήτων.
Από τις αρχές του 2020 και για τρία χρόνια δεν θα
επιβάλλεται ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων. Το νέο
μέτρο θα ενισχύσει την κτηματαγορά αλλά και την αντιπαροχή για
την ανέγερση οικημάτων, καθώς θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και
οι οικοπεδούχοι για τα διαμερίσματα που λαμβάνουν.

Εκτός από την αναθέρμανση της κτηματαγοράς και των οικοδομικών
εργασιών (π.χ. ολοκλήρωση χιλιάδων ημιτελών κτισμάτων κ.λπ.)
το μέτρο θα συμβάλει επίσης στην άνοδο του ΑΕΠ και στην άνοδο
των αξιών των ακινήτων, στην ανάκτηση της αξίας των περιουσιών
των ιδιοκτητών, αλλά και στην εξυγίανση των τραπεζών –μέσω της
υψηλότερης αποτίμησης των ακινήτων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά
τους.

Κοκτέιλ μέτρων

Και αυτό είναι ένα μόνον, από το πλέγμα μέτρων που εξήγγειλε
ο πρωθυπουργός προκειμένου να πυροδοτήσει την Ανάπτυξη, με
παράλληλη ενίσχυση των φορολογικών εσόδων. Μιλώντας στο
συνέδριο του Economist έδωσε έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, στις
συμφωνίες εργαζομένων – εργοδοτών με σκοπή τη διάσωση

επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, στην δικαιότερη κατανομή του
ΕΝΦΙΑ με επέκταση του Τιμών Ζώνης σε περιοχές με βίλες που
φορολογούνται ελάχιστα, την υποχρεωτική πληρωμή μέσω τραπέζης
του 30% του εισοδήματος, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής
τιμολόγησης από το 2020 πιλοτικά, αλλά και το σχέδιο “ΗΡΑΚΛΗΣ”
για τις τράπεζες. Ενόψει μάλιστα της σημερινής συνάντησης με
τους Τραπεζίτες, έστειλε το μήνυμα πως πρέπει να εξαλειφθούν
οι άδικες χρεώσεις.

Θετικό «σοκ» στην αγορά ακινήτων

Όπως αποκάλυψε χθες ο πρωθυπουργός, η αναστολή του ΦΠΑ στα
ακίνητα θα ισχύσει ως 2022 για όλα τα ακίνητα που έχουν
οικοδομική άδεια μετά το 2006 (έτος κατά το οποίο θεσπίστηκε ο
ΦΠΑ στα ακίνητα). Θα καλύψει έτσι όχι μόνον όσα χτίζονται ή θα
χτιστούν από τώρα και στο εξής, αλλά και τα περίπου 200.000
ακίνητα που έχουν ήδη χτιστεί αλλά παραμένουν απούλητα.

Ωστόσο το δίλημμα που είχαν στην κυβέρνηση όλες τις
προηγούμενες 100 ημέρες ήταν αν θα έπρεπε το μέτρο να καλύψει
ισότιμα όλα τα ακίνητα, παλαιά και νέα, κτισμένα και άκτιστα.
Και αυτό γιατί αρχικός στόχος της ιδέας για αναστολή του ΦΠΑ
ήταν να δοθεί ώθηση στην οικονομία, με κίνητρα για να κτιστούν
νέες κατασκευές –με άδεια κατασκευής 2019 και εξής– τα οποία
θα πωλούνταν χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ.

Από την άλλη όμως, μια τέτοια εξέλιξη θα «χαντάκωνε» τους
ιδιοκτήτες και τους κατασκευαστές απούλητων ακινήτων, αφού θα
τους έμεναν οριστικά στα χέρια. Εφόσον δεν θα απαλλάσσονταν
από την επιβάρυνση, δεν θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα
νεόκτιστα ακίνητα που θα πωλούνται χωρίς ΦΠΑ και είναι πιο
σύγχρονα.

Με την απόφαση να εξαιρέσει όλα τα νεόδμητα, ασχέτως πότε
εκδόθηκε η οικοδομική άδεια, η κυβέρνηση απεγκλωβίζει χιλιάδες
ιδιοκτήτες και μικρούς ή μεγάλους κατασκευαστές, ενώ δίνει και
ώθηση στην κτηματαγορά για να αναθερμανθεί καθώς θα πωλουνται
ευκολότερα ακίνητα από το «στοκ» των 100.000 απούλητων.

Από την άλλη όμως, αποδυναμώνεται ενδεχομένως το κίνητρο για
να κτιστούν νεότερα και να αναθερμανθεί η Οικοδομή, αφού το
αγοραστικό ενδιαφέρον θα μοιραστεί και στα ήδη κτισμένα.

Νεόδμητα και… “νεόδμητα”

Ο άλλος «γόρδιος δεσμός» που καλείτο να λύσει η κυβέρνηση
είναι και το εξής οξύμωρο: με τον όρο «νεόδμητα ακίνητα», που
θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, εννοούνται και ακίνητα που έχουν
κτιστεί ήδη πριν από 5 ή 6 χρόνια, αλλά δεν έχουν πουληθεί και
κατοικηθεί ακόμα.

Για την ακρίβεια από το 2007 και εφεξής, όσα ακίνητα έμειναν
απούλητα μετά την οικοδομική έκρηξη που σημειώθηκε στην διετία
2004-2005 (λόγω χαμηλών επιτοκίων δανεισμού αλλά και ενόψει
επιβολής ΦΠΑ στα ακίνητα τότε) θεωρούνταν «νεόδμητα» μόνον και
μόνον επειδή έμεναν απούλητα, ασχέτως πόσα χρόνια πριν είχαν
δομηθεί.

Μετά τη «φούσκα» της Οικοδομής της περιόδου εκείνης,
ακολούθησε η διεθνής οικονομικής κρίση και, αμέσως μετά, η
ελληνική και τα Μνημόνια. Αποτέλεσμα ήταν στα χρόνια αυτά η
συσσώρευση ακινήτων στα αζήτητα επί χρόνια.

Και έτσι, για παράδειγμα, ένα ακίνητο με άδεια που εκδόθηκε το

2006 και παραμένει απούλητο, θα μπορεί να πουληθεί το 2020
χωρίς ΦΠΑ σαν νεόδμητο… 14ετίας!

Τι και ποιοι κερδίζουν

Σε αυτήν την περίπτωση, θα οφείλεται μόνον ο φόρος μεταβίβασης
3% της αξίας του ακινήτου, αντί 24% ΦΠΑ.

Πρακτικά πάντως, η αγορά κύριας κατοικίας (για άγαμο ή νέο
ζευγάρι κλπ) απαλλάσσεται κατ’αρχήν από τον ΦΠΑ. Συνεπώς από
την αναστολή επωφελούνται κυρίως όσοι αγοράζουν β΄κατοικία ή
επαγγελματική στέγη, ή ακίνητα αξίας πάνω από 250.000 ευρώ.

Χαμένοι βγαίνουν ενδεχομένως οι πωλητές πιο παλαιών ακινήτων
(προ του 2006) καθώς χάνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που
είχαν έναντι των νεοτέρων τα οποία επιβαρύνονταν με ΦΠΑ.

Με βάση τα παραπάνω, από 1.1.2020 θα ισχύσουν τα εξής:

–
ακίνητα κάθε είδους (είτε νεόδμητα είτε «από
δεύτερο χέρι») με άδεια οικοδομής πριν από το 2006 θα
επιβαρύνονται με φόρο μεταβίβασης 3%.

–
νεόδμητα ακίνητα με άδεια κατασκευής από την 1η
Ιανουαρίου 2006 και μετά θα πωλούνται για τρία χρόνια (2020
έως 2022) με φόρο μεταβίβασης 3% και όχι ΦΠΑ 24%.

Αλλιώς πάντως, αν δεν λυνόταν αναδρομικά για όλους το θέμα του
ΦΠΑ, θα προκαλείτο αλαλούμ στην αγορά καθώς, για παράδειγμα:

1
για οικοδομικές άδειες που θα εκδίδονταν από τις
αρχές του 2020 και μετά η μεταβίβαση των ακινήτων θα γινόταν
για τρία χρόνια με φόρο 3% και όχι με συντελεστή ΦΠΑ 24%.

2
νεόδμητα με οικοδομική άδεια του 2019 και τα οποία
έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται θα επιβαρύνονταν με ΦΠΑ 24%

3
Ακίνητα για τα οποία η οικοδομική άδεια του 2019, που
μέχρι την ημερομηνία ενεργοποίησης των νέων διατάξεων δεν θα
είχουν ξεκινήσει οι εργασίες ανέγερσης, θα φορολογούνταν κατά
τη μεταβίβασή τους με φόρο 3%.

Με βάση τις προεκλογικές εξαγγελίες, οι διατάξεις για την
αναστολή επιβολής ΦΠΑ για μία τριετία θα συνοδεύονται και από
παράλληλο τριετές «πάγωμα» του φόρου υπεραξίας στις
μεταβιβάσεις και αναμένεται να περιληφθούν στο φορολογικό
νομοσχέδιο
Νοεμβρίου.

το

οποίο

θα

κατατεθεί

στη

Βουλή

εντός

του

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/economy/article/938598/anastoli
-tou-fpa-kai-stis-metavivaseis-ton-neodmiton-akiniton-14etias/

‘Εκπτωση για την αναβάθμιση
ακινήτων-Τι
προβλέπει
το

φορολογικό νομοσχέδιο
Λύση στο «γρίφο» της έκπτωσης για τις δαπάνες αναβάθμισης
ακινήτων θα δώσει ειδική διάταξη στο φορολογικό νομοσχέδιο της
κυβέρνησης.

Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή δεν
έδωσε σαφή απάντηση στο ερώτημα αν θα προκύψει έκπτωση φόρου ή
έκπτωση από το εισόδημα για τις δαπάνες ενεργειακής και
αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης έχει ήδη καταλήξει στον τύπο της έκπτωσης για τις
παρεμβάσεις σε ακίνητα, η οποία θα παρουσιαστεί στο φορολογικό
νομοσχέδιο, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Αναβαθμίσεις κτιρίων: Προς έκπτωση από το εισόδημα

Αρμόδια πηγή ανέφερε στο economistas και στον Γιώργο Παππού
πώς «δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για έκπτωση από το
φόρο», αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το όφελος για
τους φορολογούμενος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο.

Το κύριο ερώτημα που αναμένει απάντηση είναι αν αυτή η έκπτωση
από το εισόδημα θα είναι τέτοια που θα ισοφαρίζει το «κέρδος»
των φορολογούμενων από το αν συμφωνούσαν αλλαγές κάτω από το
τραπέζι -δηλαδή συναλλαγές με μετρητό, χωρίς το ΦΠΑ 24%, που
επιβαρύνει εργασίες συντήρησης ενός κτιρίου. Καθώς αυτού του
τύπου οι δαπάνες είναι μεγάλες, το κίνητρο για την «εξαφάνιση»
είναι πολύ ισχυρό.

Τι έκπτωση προέβλεπε το αρχικό σχέδιο

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε έκπτωση 40% για τις δαπάνες
αναβάθμισης κτιρίων. Παρά ταύτα, στο Προσχέδιο του
Προϋπολογισμού δεν δίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο ποσοστό.

Η ίδια πηγή επιβεβαιώνει, λοιπόν, ότι εξετάζεται το περιθώριο
αυτή η έκπτωση να ανέβει ψηλότερα, πιθανώς στο 50%, έτσι ώστε
το κίνητρο «μαύρων» επισκευών χωρίς ΦΠΑ να αδυνατίσει.

Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες ακινήτων κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου στο υπουργείο Οικονομικών για αποτυχία του μέτρου
και με συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρούν να αναστρέψουν τις
αποφάσεις. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος μόλις πριν από μερικά 24ωρα είχε κάνει λόγο για
έκπτωση από το φόρο.

Εντονη αντίδραση από την ΠΟΜΙΔΑ

Στα όσα περιελάμβανε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για την
έκπτωση αντέδρασε έντονα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών
Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η εξάλειψη της έκπτωσης από φόρους
ύψους 40% και ο περιορισμός σε εφάπαξ έκπτωση από το
φορολογητέο εισόδημα «όχι μόνον δεν θα αποτελέσει το παραμικρό
κίνητρο για την έκδοση νόμιμων φορολογικών παραστατικών, όπως
προκύπτει από τους συνημμένους πίνακες, αλλά αντίθετα θα
αναγκάσει το Υπουργείο Οικονομικών να επιστρέψει και χρήματα
σε όσους θα εξέδιδαν ούτως ή άλλως παραστατικά αγοράς
οικοδομικών υλικών κ.λπ».

Ενδεικτικά, όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, σε μια δαπάνη αναβάθμισης
10.000 ευρώ, αντιστοιχεί ΦΠΑ 1.935 ευρώ, συνεπώς αν αυτή η
συναλλαγή γίνει «μαύρη», τότε ο φορολογούμενος γλιτώνει αυτόν
το ΦΠΑ και ο επαγγελματίας κρύβει εισόδημα 8.065 ευρώ. Τι θα
συμβεί, αν προβλεφθεί έκπτωση του 40% της δαπάνης από το
εισόδημα του εν λόγω φορολογούμενου μισθωτού; Εάν το εισόδημα
του δεν ξεπερνά τις 41.000 ευρώ, τότε έχει μεγαλύτερο όφελος
να «γλιτώσει» το ΦΠΑ, καθώς η μέγιστη μείωση φόρου φτάνει στα
1.870 ευρώ.

Πίνακας με παραδείγματα για μισθωτούς

Ο πρώτος πίνακας με τα παραδείγματα αφορά σε όφελος από την
έκπτωση για δαπάνη ίση με το 20% του ετήσιου εισοδήματος όταν
αφαιρείται κατά 40% από το εισόδημα.

Κάντε κλικ στον παρακάτω πίνακα για να το δείτε αναλυτικά τα
στοιχεία του πίνακα:

Πίνακας για παραδείγματα με εισόδημα από ακίνητα

Ελαφρώς καλύτερα είναι τα πράγματα εάν το εισόδημα του
φορολογούμενου προέρχεται από την εκμίσθωση ακινήτων. Σε αυτήν
την περίπτωση, το όφελος της έκπτωσης από μια τέτοια δαπάνη
10.000 ευρώ, ξεκινά από τις 38.000 ευρώ.

(Κάντε κλικ στον παρακάτω πίνακα για να το δείτε αναλυτικά τα
στοιχεία του πίνακα):

Πηγή:
iefimerida.gr
–
https://www.iefimerida.gr/oikonomia/ekptosi-gia-tin-anabathmis
i-akiniton-nomoshedio

Πόσα κρατάει το κράτος σε μια
απόδειξη των 100 ευρώ;

Ανάλογα με τα κέρδη και τον συντελεστή
του ΦΠΑ, το κράτος μπορεί να εισπράξει
έως και 90 ευρώ
Ιδού λοιπόν τι συμβαίνει με την έκδοση μιας απόδειξης των 100
ευρώ.

Με το «καλημέρα» πρέπει να καταβληθεί ο ΦΠΑ τον οποίο αποδίδει
ο πελάτης. Έτσι, αν η καθαρή αξία της συναλλαγής είναι 100
ευρώ, γεννάται αυτομάτως η υποχρέωση για πληρωμή του ποσού 13
έως και 24 ευρώ ανάλογα με το είδος. Στο σουβλάκι για
παράδειγμα έχει ΦΠΑ 13 ευρώ αλλά στον καφέ 24 ευρώ. Βέβαια,
τον ΦΠΑ δεν τον πληρώνει ο επιχειρηματίας αλλά ο πελάτης. Όμως
ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης δεν το βλέπει έτσι. Κάθε
τρίμηνο (ή κάθε μήνα) αντιμετωπίζει τον ΦΠΑ ως μια δική του
υποχρέωση. Επίσης, από τον ΦΠΑ που εισπράττει από τον πελάτη,
αφαιρεί τον ΦΠΑ που καταβάλλει στον προμηθευτή. Και αυτό όμως
δεν τον συγκινεί ιδιαίτερα καθώς αν δεν κόψει την απόδειξη,
απλώς θα μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και επιστροφή του ΦΠΑ.

Επί της καθαρής αξίας της συναλλαγής,
αρχίζει τώρα ο υπολογισμός των φόρων και
των ασφαλιστικών εισφορών:
1. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του
αθροίσματος «καθαρά κέρδη συν ασφαλιστικές εισφορές
προηγούμενου έτους» ενώ ο συντελεστής κυμαίνεται από 20%
έως και 28% ανάλογα με τις καλύψεις (σ.σ το 20% ισχύει
για όλους). Άρα, σε έναν κερδοφόρο ιδιοκτήτη ατομικής
επιχείρησης, από την απόδειξη των 100 ευρώ θα κρατηθούν
με το «καλημέρα» 20 έως και 28 ευρώ. Να ένας λόγος για

τον οποίο οι επαγγελματίες θέλουν να εμφανίζουν ελάχιστα
κέρδη στα όρια των 7000-8000 ευρώ ώστε να μην πληρώνουν
παρά τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές που είναι 175
ευρώ.
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι δαπάνη άρα αφαιρούνται
από τα φορολογητέα κέρδη. Έτσι, από τα 100 ευρώ, θα
μείνουν 72 έως 80 ευρώ. Επί αυτού του ποσού, θα
υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος με συντελεστή 22% έως
και 45% ανάλογα με το ύψος των καθαρών κερδών. Το 22%
είναι σίγουρο καθώς επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ. Άρα ο
φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα κυμαίνεται από
17,6 ευρώ έως 32,4 ευρώ. Με την ίδια λογική θα
υπολογιστεί και η εισφορά αλληλεγγύης η οποία σήμερα
υπολογίζεται με συντελεστή από 2,2% έως και 10%. Άρα και
η εισφορά μπορεί να φτάσει στα 1,76 ευρώ έως και 6,3
ευρώ.

Ποιο είναι το άθροισμα των ποσών που προαναφέρθηκαν;
Κυμαίνεται από 52,36 ευρώ έως και 90,73 ευρώ. Να γιατί ανθούν
οι παράνομες πρακτικές και να γιατί το διαδίκτυο κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες γεμίζει από φωτογραφίες της ΑΑΔΕ με
«λουκέτα» 48 ωρών αλλά και ειδήσεις για επεισοδιακούς ελέγχους
σε μαγαζιά και νυχτερινά κέντρα παρουσία της αστυνομίας.

Οι κρατήσεις σε μια απόδειξη των 100 ευρώ
Από…

έως

ΦΠΑ

13

24

Ασφαλιστικές εισφορές

20

28

Φόρος εισοδήματος

17,6

32,4

Εισφορά αλληλεγγύης

1,76

6,3

ΣΥΝΟΛΟ

πηγη fpress.gr

52,36 90,736

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ
ΚΩΔΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/10/05/posa-krataei-to-dim
osio-se-mia-apodeixi-ton/

Χρέη στη ΔΕΗ: Αυτή είναι η
νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες
οφειλές – Δείτε παραδείγματα
Προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία έγκρισης των
αιτημάτων ρύθμισης η οποία θα γίνεται άμεσα στα καταστήματα
της ΔΕΗ με την υποβολή της αίτησης.

Νέο σύστημα διακανονισμών με μικρότερη προκαταβολή και μέχρι
24 δόσεις εφαρμόζει από σήμερα (01/10), η ΔΕΗ για τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές με στόχο, όπως επισημαίνει, να δώσει τη
δυνατότητα σε εκατομμύρια οφειλέτες να κάνουν μια νέα αρχή.

Το ύψος της προκαταβολής και οι δόσεις κλιμακώνονται ανάλογα
με το ύψος της οφειλής, ως εξής:

-Για χρέος έως 500 ευρώ, προκαταβολή 10 % και 5 μηνιαίες
δόσεις.

-Από 500 ως 1000 ευρώ, προκαταβολή 10 % και 8 μηνιαίες δόσεις.

-Από 1000 ως 2000 ευρώ, προκαταβολή 15 % και 12 μηνιαίες
δόσεις.

-Από 2000 ως 3000 ευρώ, προκαταβολή 20 % και 18 μηνιαίες
δόσεις.

-Από 3000 Euro και πάνω υπάρχουν δύο εναλλακτικές: προκαταβολή
20 % και 18 μηνιαίες δόσεις ή προκαταβολή 30 % και 24 μηνιαίες
δόσεις.

Έτσι, για οφειλή 500 ευρώ η προκαταβολή είναι 50 ευρώ και η
μηνιαία δόση 90 ευρώ, για 1000 ευρώ προκαταβολή 100 ευρώ και
δόση 113 ευρώ κ.ο.κ.

Το νέο σύστημα διακανονισμών είναι απλούστερο σε σχέση με αυτό
που ίσχυε ως τώρα, το οποίο λάμβανε υπόψη και το ιστορικό του
καταναλωτή (αν ήταν συνεπής, αν είχε κάνει διακανονισμούς και
τους τηρούσε, αν είχε κάνει ρευματοκλοπή κλπ.) και γι αυτές
τις περιπτώσεις έθετε ως προϋπόθεση μεγαλύτερη προκαταβολή
(έως 40 – 50 %) την οποία χιλιάδες καταναλωτές αδυνατούσαν να
καλύψουν.

Και τηλεφωνικά οι αιτήσεις
Στο

πλαίσιο

της

απλούστευσης

προβλέπεται

επίσης

αυτοματοποιημένη διαδικασία έγκρισης των αιτημάτων ρύθμισης η
οποία θα γίνεται άμεσα στα καταστήματα της ΔΕΗ με την υποβολή
της αίτησης. Ο πελάτης θα χρειάζεται να προσκομίσει μόνο τον
τελευταίο λογαριασμό του, την αστυνομική του ταυτότητα και τον
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Επιπλέον από την ερχόμενη Τρίτη 8 Οκτωβρίου θα μπορούν να
υποβάλλονται αιτήσεις και τηλεφωνικά στο 11770 ενώ σε επόμενη
φάση στόχος είναι η διαδικασία να διεκπεραιώνεται και
ηλεκτρονικά.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης
δήλωσε σχετικά:

«Η ΔΕΗ με τη νέα απλή, ενιαία και αυτοματοποιημένη πάγια
ρύθμιση, που ανακοίνωσε σήμερα, δίνει τη δυνατότητα σε
εκατομμύρια πελάτες της να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις
οφειλές τους και να κάνουν μία νέα αρχή. Η κίνηση αυτή
στοχεύει στον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που
αγγίζουν σήμερα τα 2,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα με την ανακούφιση
των πελατών μας, που αντιμετωπίζουν πραγματική δυσκολία να
αποπληρώσουν τα χρέη τους προς τη ΔΕΗ, θέτουμε ως πρώτη
προτεραιότητα την αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών
κακοπληρωτών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δοθεί ρητή εντολή
στον ΔΕΔΔΗΕ για εντατικοποίηση των αποκοπών σε πελάτες, που
έχει διαπιστωθεί ότι συστηματικά αποφεύγουν να πληρώνουν τους
λογαριασμούς τους, συσσωρεύοντας μεγάλες οφειλές. Η ΔΕΗ
παραμένει ευαισθητοποιημένη σε περιπτώσεις κοινωνικά αδύναμων
οφειλετών και θα εξαντλεί κάθε δυνατότητα στήριξής τους στο

πλαίσιο του Νόμου».

Τα
βασικά
χαρακτηριστικά
ρύθμισης έχουν ως εξής:

της

-Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η ρύθμιση, είναι να
εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι δόσεις και οι τρέχοντες λογαριασμοί
(λογαριασμοί που εκδίδονται μετά τη ρύθμιση).

-Όποιος χάσει τη ρύθμιση, για να ενεργοποιηθεί εκ νέου θα
πρέπει να καταβάλει τις
τρέχοντες λογαριασμούς.

ληξιπρόθεσμες

δόσεις

και

τους

-Εφόσον ο πελάτης είναι συνεπής στην εξόφληση του
διακανονισμού, δικαιούται και την έκπτωση συνέπειας στους
τρέχοντες λογαριασμούς.

-Δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση έχουν και πελάτες, που σήμερα
είναι ενταγμένοι σε άλλη ρύθμιση, ώστε να επωφεληθούν από
μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.

-Στους πελάτες που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο και στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, εφαρμόζεται ο
Κώδικας Προμήθειας, δηλ. κάθε δόση διαμορφώνεται στο μισό του
Μέσου Μηνιαίου Λογαριασμού.

Παράδειγμα 1: Οφειλή 1 έτους, ποσού 1.200Euro – 24 δόσεις των
50Euro, προκαταβάλλεται η 1η δόση.

Παράδειγμα 2: Οφειλή 2 ετών, ποσού 3.600Euro – 48 δόσεις των
75Euro, προκαταβάλλεται η 1η δόση.

-Όσοι πελάτες δεν έχουν πλέον σύμβαση με τη ΔΕΗ, αλλά έχουν
ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος, θα μπορούν να υποβάλουν
αίτημα για εξατομικευμένη ρύθμιση, ανάλογα με το ύψος της
οφειλής και τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ στο πρώτο εξάμηνο ήταν
2,792 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 2.474 δισ. ευρώ δεν έχουν
διακανονιστεί.

Πηγή πληροφοριών: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1016928/xrei-stideh-ayti-einai-i-nea-rythmisi-gia-lixiprothesmes-ofeilesdeite-paradeigmata

Παράταση επτά ημερών για τη
ρύθμιση
των
120
δόσεων:
Τελευταία ευκαιρία
Σε λίγο θα ανακοινωθεί επισήμως η παράταση στις 120 δόσεις. Θα
είναι διάρκειας μόλις επτά ημερών. Η προθεσμία για ένταξη στη
ρύθμιση για χρέη στην εφορία έληγε σήμερα.

Δεν μπόρεσε η κυβέρνηση τελικά να δώσει παράταση ενός μήνα
στην ρύθμιση όχι μόνο γιατί δεν το θέλουν οι Θεσμοί αλλά και
επειδή δεν το θέλει ούτε η ίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν
ενταχθεί
(στοιχεία
Παρασκευής
27/9)
351.128
οφειλέτες ρυθμίζοντας οφειλές ύψους 2,2 δισ. ευρώ, οι οποίες
μαζί με τις προσαυξήσεις ύψους 789,1 εκατ. ευρώ φθάνουν
συνολικά στα 2,99 δισ. ευρώ. Το ποσό που έχει εισπράξει μέχρι
στιγμής το ελληνικό Δημόσιο από όσους έχουν πληρώσει τις
πρώτες δόσεις της ρύθμισης αλλά και όσους εξόφλησαν εφάπαξ τα
χρέη τους ανέρχεται στα 309,6 εκατ. ευρώ και, όπως όλα
δείχνουν, μέχρι το τέλος του έτους στον κρατικό κορβανά θα
εισέλθουν περί τα 500 εκατ. ευρώ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς την εφορία σε έως και 120 δόσεις, τόσο για τα
φυσικά πρόσωπα όσο και για τις επιχειρήσεις , μετά τις
βελτιώσεις προβλέπει να εξής:

Μείωση επιτοκίου από 5% στο 3%.

Μείωση ελάχιστης δόσης από 30 ευρώ σε 20 ευρώ.

Ένταξη νομικών προσώπων με οφειλές έως 1 εκατ. ευρώ

Αναστολή τραπεζικών κατασχέσεων (ηλεκτρονική αίτηση για
βεβαίωση αποδέσμευσης την οποία ο οφειλέτης προσκομίζει εντός
μηνός στην τράπεζα ή σε όποιον έχει την απαίτηση κατάσχεσης).

Οι μειώσεις προσαυξήσεων και τόκων διαμορφώνονται σε ποσοστά
ως εξής:

100% εφάπαξ αποπληρωμή

95% με αποπληρωμή σε 2 έως 4 δόσεις

85% με αποπληρωμή σε 5 έως 12 δόσεις

80% με αποπληρωμή σε 13 έως 24 δόσεις

75% με αποπληρωμή σε 25 έως 36 δόσεις

45% με αποπληρωμή σε 37 έως 48 δόσεις

30% με αποπληρωμή σε 49 έως 60 δόσεις

20% με αποπληρωμή σε 61 έως 72 δόσεις

15% με αποπληρωμή σε 73 έως 96 δόσεις

10% με αποπληρωμή σε 97 έως 120 δόσεις

Με την απώλεια της ρύθμισης χάνεται το δικαίωμα
του ακατάσχετου λογαριασμού και επανέρχονται οι προσαυξήσεις.

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/80840
8_paratasi-epta-imeron-gia-ti-rythmisi-ton-120-doseonteleytaia

Νέο μοντέλο ρυθμίσεων για
όλες τις οφειλές -Ταμεία,
εφορία, τράπεζες
Την μετάβαση από ένα πολύπλοκο σύστημα ρυθμίσεων οφειλών με
εννέα νομοθετήματα σε ένα απλούστερο με τρεις μηχανισμούς,
προωθεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της
«Καθημερινής της Κυριακής».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο ένας από τους μηχανισμούς θα αφορά
χρέη ιδιωτών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και θα
προβλέπει πάγια ρύθμιση σε 12 ως 24 δόσεις για τακτικές
οφειλές και 24 ως 48 δόσεις για έκτακτες. Ο αριθμός των δόσεων
θα καθορίζεται με εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα με αυτά που
ισχύουν σήμερα για τις 120 δόσεις. Σε ότι αφορά τα κόκκινα
δάνεια, θα «συγχωνευθούν» ο νόμος Κατσέλη -στην ουσία θα
καταργηθεί- και η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τέλος, τα χρέη των
επιχειρήσεων θα ενοποιηθούν οι πάσης φύσης μηχανισμοί που
υπάρχουν σήμερα, όπως ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και ο
πτωχευτικός νόμος.

Νέο απλοποιημένο πλαίσιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών
φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τράπεζες
θέλει να διαμορφώσει η κυβέρνηση, προχωρώντας από το νέο έτος

στη «συγχώνευση» των εννέα διαφορετικών νομοθετημάτων ρύθμισης
που υπάρχουν σήμερα σε τρεις μηχανισμούς, σύμφωνα με την
«Καθημερινή της Κυριακής».

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η κυβέρνηση θέλει μια ενιαία
διαδικασία ρύθμισης και το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός
πλαισίου που θα «συγχωνεύει» την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τον
νόμο Κατσέλη. Από το νέο έτος (ή από την ημερομηνία που θα
οριστεί, καθώς υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί η
προθεσμία υπαγωγής στη σημερινή ηλεκτρονική πλατφόρμα) οι
οφειλέτες θα μπορούν να αιτηθούν ρύθμισης στις τράπεζες μέσω
μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μόνο αν δεν καταφέρουν να
καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση με την τράπεζα θα έχουν το
δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Με αυτό το σχέδιο, η
κυβέρνηση θέλει να δώσει λύση και σε όσους θα αντιμετωπίσουν
δυσκολίες με την αποπληρωμή του δανείου τους στο μέλλον, αλλά
και να επιτύχει -έμμεσα- μια παράταση στη προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων στην πλατφόρμα των κόκκινων στεγαστικών δανείων.

Τέλος, για τα χρέη των επιχειρήσεων θα ενοποιηθούν οι πάσης
φύσης μηχανισμοί που υπάρχουν σήμερα, όπως ο εξωδικαστικός
συμβιβασμός και ο πτωχευτικός νόμος, προκειμένου και οι
εταιρείες να έχουν να αντιμετωπίσουν κοινούς κανόνες και να
μην χάνονται στη γραφειοκρατία και τις προϋποθέσεις των
επιμέρους πλαισίων.

ΠΗΓΗ:https://www.aftodioikisi.gr/oikonomia/neo-montelo-rythmis
eon-gia-oles-tis-ofeiles-tameia-eforia-trapezes/

Κόκκινα δάνεια 17,5 δισ.
έχουν μεταβιβαστεί σε ξένα
funds
Μπορεί να άλλαξαν χέρια, αλλά παραμένουν ως κυρίαρχο πρόβλημα
για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ο λόγος για
τα κόκκινα δάνεια που έχουν πωληθεί σε funds τα τελευταία δύο
χρόνια από τις τράπεζες και τα οποία ανέρχονται σε 17,5 δισ.
ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η
Τράπεζα της Ελλάδος για το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων
(NPEs) που έχουν ανατεθεί στις εταιρείες διαχείρισης, ο
αριθμός των οποίων προσεγγίζει ήδη τις 20.

Ο σημαντικός όγκος των κόκκινων δανείων που έχουν αλλάξει
χέρια την τελευταία διετία έχει συμβάλει και στη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) που έχουν στους ισολογισμούς
τους οι τράπεζες κάτω από τα 80 δισ. ευρώ, με βάση τα
αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου που δημοσίευσαν οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες, αλλά όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
ΤτΕ, η αλλαγή ιδιοκτησίας των δανείων αυτών δεν έχει εξαλείψει
το πρόβλημα, καθώς οι οφειλές αυτές εξακολουθούν να βαραίνουν
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τις οφειλές αυτές διεκδικούν στο
ακέραιο οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, πολλές από τις οποίες ανήκουν
είτε σε επενδυτικά κεφάλαια, funds, του εξωτερικού είτε σε
εγχώριες εταιρείες που λειτουργούσαν στο παρελθόν με τη μορφή
εισπρακτικών εταιρειών, ενώ αρκετές είναι και θυγατρικές των
ελληνικών τραπεζών.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, ο κύριος όγκος των
κόκκινων δανείων που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε εταιρείες
διαχείρισης είναι κυρίως καταναλωτικά δάνεια. Τα δάνεια αυτής

της κατηγορίας προσεγγίζουν τα 10 δισ. ευρώ και είναι χωρίς
εξασφαλίσεις. Ακολουθούν επιχειρηματικά δάνεια ύψους 5 δισ.
ευρώ, η πλειονότητα των οποίων φέρει εξασφαλίσεις σε ακίνητα,
και δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ που οφείλονται από ελεύθερους
επαγγελματίες. Τα στεγαστικά δάνεια που έχουν ανατεθεί σε
εταιρείες διαχείρισης περιορίζονται μόλις στα 361 εκατ. ευρώ,
αλλά το ποσό αυτό θα αυξηθεί ενόψει κυρίως των τιτλοποιήσεων
που δρομολογούν οι τράπεζες έως τα τέλη του 2019 και το 2020.

Ο συνολικός όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα
αναλάβουν οι εταιρείες διαχείρισης τους επόμενους μήνες
αναμένεται άλλωστε να αυξηθεί γεωμετρικά ενόψει των κινήσεων
για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των NPEs. Η πιο
σημαντική κίνηση είναι η πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για
την ανάθεση της διαχείρισης ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των
κόκκινων δανείων που έχει στον ισολογισμό της η τράπεζα,
συνολικού ύψους 27 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με το προσωπικό της
μονάδας καθυστερήσεων, στην κοινή εταιρεία που έχει συστήσει
με τον σουηδικό όμιλο Intrum.

Στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κόκκινων δανείων
που έχει στον ισολογισμό της οδηγεί και η συμφωνία στην οποία
προχωράει η Eurobank με την Pimco για την τιτλοποίηση των δύο
χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων με τις επωνυμίες
Pillar και Cairo, συνολικού ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ. Τη
διαχείριση αυτών των δανείων θα αναλάβει η εταιρεία FPS, που
σήμερα είναι θυγατρική της Eurobank αλλά πρόκειται να
μεταβιβαστεί σε ποσοστό 80% στην Pimco.

Σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες πώλησης ή τιτλοποίησης μεγάλων
χαρτοφυλακίων δανείων, τα οποία στη συνέχεια θα ανατεθούν σε
εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης, αναμένεται να
προχωρήσουν τόσο η Alpha Bank όσο και η Εθνική Τράπεζα. Να
σημειωθεί ότι η Alpha Bank εξετάζει τη μεταβίβαση κόκκινων

δανείων ύψους 10 δισ. ευρώ σε συνδυασμό με προσωπικό από τη
διεύθυνση καθυστερήσεων της τράπεζας σε ξένο επενδυτικό
κεφάλαιο, ενώ παράλληλα σε εξέλιξη είναι και η τιτλοποίηση δύο
μεγάλων χαρτοφυλακίων, με στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια
με εξασφαλίσεις. Σημαντικού ύψους πωλήσεις και τιτλοποιήσεις
χαρτοφυλακίων με εξασφαλίσεις δρομολογεί και η Εθνική Τράπεζα.

ΠΗΓΗ:https://www.kathimerini.gr/1044362/article/oikonomia/epix
eirhseis/kokkina-daneia-175-dis-exoyn-metavivastei-se-3enafunds

ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ… ΔΕΝ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ. ΨΗΦΙΖΟΥΝ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ &
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ. ΘΑ
ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ;;; ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΙ ΔΕΝ
ΕΚΑΝΑΝ;;; ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ
ΤΩΡΑ;;;
ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ… ΟΤΑΝ ΕΠΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΠΑΝΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΞΗ ΣΤΑ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ
;;; ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ;; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΤΙ
ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ;; ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ Η ΔΕΝ
ΗΘΕΛΑΝ;;
ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΈΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΤΡΑΠΕΖΙΚΌ
ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΝ ΣΤΙΣ 31/12/2016 ΣΤΟ ΠΟΣΌ ΤΩΝ 439,6 ΕΚΑΤ.
ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΟΙ ΤΌΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΌΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΊΑΣ. ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΥΠΟΛΟΓΊΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΞΕΠΕΡΝΟΎΝ ΤΑ 578 ΕΚΑΤ
ΕΥΡΏ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΌΤΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΌΜΜΑΤΑ ΝΔ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ ΔΕΝ ΠΛΗΡΏΝΟΥΝ
ΤΑ ΔΆΝΕΙΆ ΤΟΥΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ 3 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΚΑΤΌΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΉΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ, ΜΕΛΕΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΞΑΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ ΣΤΕΛΕΧΏΝ ΤΗΣ ΝΔ, ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΣΩΡΕΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΊΟ ΧΟΡΗΓΉΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΆΝΕΙΑ.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η
ΕΘΝΙΚΉ, Η EUROBANK ΚΑΙ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Η
ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΒΆΡΟΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΠΟΥ

ΝΔ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΓΙΑ
ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΗ MARFIN.

ΤΟ

ΤΗΝ ΏΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΖΉΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΆΤΩΝ ΕΊΧΕ
ΈΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΉΤΕΥΣΗ 50 ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ
ΣΤΕΛΕΧΏΝ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΎΛΗ (ΠΑΛΑΙΌΤΕΡΑ) ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΩΝ
ΚΟΜΜΆΤΩΝ ΠΑΣΟΚ, ΝΔ ΚΑΙ ΚΚΕ. ΌΤΑΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟ
2012, ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΉΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΚΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», Η ΟΠΟΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΥΤΈΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΛΙΓΌΤΕΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ. ΣΕ ΜΙΑ ΤΈΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΟΜΩΣ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ
ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ.

ΠΩΣ ΑΠΟΦΕΥΧΘΗΚΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟ; ΣΤΙΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 2013, ΕΠΊ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΑΜΑΡΑ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΨΗΦΙΖΟΤΑΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. ΠΕΝΤΕ ΜΌΛΙΣ ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ
ΤΗΣ ΝΔ Δ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΑΙ Δ. ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ
ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ
ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΤΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΥΤΗ.

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΚΥΡΩΝΕ
ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΉΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΊΧΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΎΡΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ,

ΤΟ ΠΌΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ
ΔΙΑΠΙΣΤΏΝΕ ΣΩΡΕΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ.
ΠΡΏΤΟΝ, ΔΙΑΠΙΣΤΏΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΊΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΈΧΗ
ΤΩΝ ΚΟΜΜΆΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΊΧΑΝ ΣΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΊΩΝ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΡΆΠΕΖΕΣ. ΔΕΎΤΕΡΟΝ, ΔΙΑΠΙΣΤΏΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΉΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ
ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΓΕΓΟΝΌΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΆ ΑΠΆΤΗ ΤΌΣΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΌΜΜΑΤΑ ΌΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΆ ΙΔΡΎΜΑΤΑ. ΤΡΊΤΟΝ, ΌΤΙ
Η ΜΗ ΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΈΓΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΉ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΉΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΣΥΝΈΒΑΛΑΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΆ ΣΤΗΝ ΈΚΡΗΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΏΝ
ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ. ΤΈΤΑΡΤΟΝ, ΣΗΜΕΙΏΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΆ
ΕΞΕΛΙΣΣΌΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΈΣ ΤΩΝ ΔΎΟ ΜΕΓΆΛΩΝ ΚΟΜΜΆΤΩΝ ΣΥΝΈΒΑΛΑΝ ΣΤΟ
ΜΈΤΡΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΕΊ ΣΤΗΝ ΑΝΆΓΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΏΝ. ΤΈΛΟΣ, Η ΕΠΟΠΤΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ ΤΗΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΆΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΧΑΛΑΡΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΖΗΤΉΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΊΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΆΤΩΝ, ΕΝΏ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΉ ΕΊΝΑΙ
ΚΑΙ Η ΠΛΗΜΜΕΛΉΣ ΆΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΤΟ ΘΈΜΑ ΤΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΝΕΧΥΡΙΆΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΉΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΑ
ΚΌΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΆΠΕΖΕΣ.

ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΊΣ ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ ΠΟΥ ΕΞΈΤΑΣΑΝ ΤΗΝ ΥΠΌΘΕΣΗ
ΦΈΡΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΏΝΟΥΝ ΌΤΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑ ΝΔ ΚΑΙ
ΠΑΣΟΚ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΑΛΛΆΣΣΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΑΔΊΚΗΜΑ ΤΗΣ
ΑΠΆΤΗΣ ΣΕ ΒΆΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ.

ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ
ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ, ΚΑΘΩΣ, ΑΝ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ

ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΜΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΕΝΑΝ
ΑΠΛΟ ΠΟΛΙΤΗ, ΘΑ ΕΙΧΕ ΜΠΕΙ ΛΟΥΚΕΤΟ
ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
ΕΝΏ
ΘΑ
ΕΙΧΑΝ
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΊ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΘΑ ΕΙΧΕ
ΒΓΕΙ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ.
Η

ΝΕΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

ΛΟΙΠΟΝ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ

ΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ

ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΤΜΉΜΑ) ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ
2018. Η ΥΠΌΘΕΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΧΡΌΝΟΥ.
ΕΝΆΓΟΥΣΑ ΗΤΑΝ Η ΤΡΆΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΉΓΓΕΙΛΕ ΣΤΗΝ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ, Η ΟΠΟΙΑ, ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ,
ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕ.

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΏΝ
ΚΌΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΉΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΌΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΊΩΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΎΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΈΣΩ
ΕΝΟΣ FUND, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ Η ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ.
ΔΗΛΑΔΗ, Η ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΠΙΜΉΚΥΝΣΗ ΤΩΝ ΧΡΌΝΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΕΩΣ
ΟΤΟΥ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΑΝΕΙΚΑ ΚΑΙ «ΑΓΎΡΙΣΤΑ». ΤΟ
ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣE ΓΥΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ
ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ. ΤΕΛΙΚΑ, ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΑΦΟΥ Η
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ.

ΠΏΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ
ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΟΜΜΑ, ΌΤΑΝ Ο
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ
ΣΕ
ΑΝΗΘΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΌΔΟΥΣ; .
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ, ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕ ΕΝΤΕΧΝΑ ΜΕΝ, ΗΘΙΚΆ ΌΧΙ ΤΙΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ; ΝΟΜΟΤΥΠΑ ΑΛΛΑΞΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ
ΑΦΜ. ΠΟΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΚΆΤΙ ΠΑΡΌΜΟΙΟ;

Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΚΟΜΜΑΤΩΝ. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ο ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙ
ΟΤΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΟΥΝ,
ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ, ΕΝΩ Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ ΝΙΚΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ
2019 ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΜΠΑΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ
ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΑΛΑΣΟΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ” ΑΦΟΥ
ΜΑΣ ΤΑ ΕΔΙΝΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΙΡΝΑΜΕ; ” ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ
ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ
ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ.

αρθρο Nikos Theodoropoulos

Σχετικά σχόλια και ερωτήσεις: Ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΑ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ…

Το ερώτημα είναι τι θα κάνουν με την αποπληρωμή των δανείων
τους. Θα τα πληρώσουν; Πότε; Και πώς; Οι απαντήσεις τους είναι
πιο θολές από το πρόγραμμα της ΝΔ. Και η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ
αρνούνται να δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής. Άσε που
όλοι λένε ότι ο στόχος τους σε περίπτωση που συγκυβερνήσουν
είναι να διαγράψουν τα δάνειά τους ή να τα ρίξουν σε μία bad
bank (“κακή τράπεζα”). Η ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΧΝΑ Η
ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΑ ΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ΕΝΤΕΧΝΑ ΣΤΙΣ
ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ – ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ..

Υπάρχει και ένα άλλο θέμα: ο Κ.
Μητσοτάκης,
που
εμφανίζεται
ως
ο
εκφραστής των “νοικοκυραίων”, πώς αντέχει

τα χρέη της Ν.Δ. να ανεβαίνουν κάθε χρόνο
περίπου 25 εκατ. ευρώ; Υποτίθεται ότι
πήρε μέτρα για να μειώσει τα κόστη, αλλά
τα χρέη ανεβαίνουν.
ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ
ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕΛΗΜΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.

Ενώ τα ιδια χρωστάνε και της Μιχαλούς.
ενεργούν
συνεχώς
εναντίον
σου
με
χαράτσια,
φόρους,
πλειστηριασμούς,
κατασχέσεις
λογαριασμών,
χαρίζουν
επιδόματα σε αλλοδαπούς. Και εμάς μας
ανεβάζουν το κόστος ζωής μέχρι να μας
πνίξουν στα χρέη, και οδηγούν τον κοσμο
σε αυτοκτονίες που συνεχίζονται…
επιμέλεια: Αντώνης Χαραλάμπους

Υποψήφιος Βουλευτής Β1′ Αθηνών Βόρειου Τομέα με την ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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