
 
Ο Σατυρικός 

Ένα επικουρικό ταμείο «γίγαντα» με 2,5 
εκατομμύρια ασφαλισμένους και 1,6 εκα-
τομμύριο συνταξιούχους, αλλά και κοινό 
τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, δημι-
ουργεί το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με 
δημοσίευμα του «Έθνους», στο Ενιαίο Τα-
μείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), οι 
συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται ακόμα και 
ανά τρίμηνο, με βάση τα οικονομικά δεδο-
μένα. 

Σύντομα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης 
Βρούτσης, ανακοινώνει τα επικουρικά ταμεί-
α που θα υπαχθούν υποχρεωτικά στο νέο 
φορέα. Στο ΕΤΕΑ, μεταφέρθηκαν τα επι-
κουρικά ταμεία του δημοσίου (ΤΕΑΔΥ, 
ΤΑΔΚΥ, και ΤΕΑΠΟΚΑ) και το ΕΤΕΑΜ 
από την 1η Ιανουαρίου του 2013. 

Αντίθετα, έχει οριστικά ληφθεί η απόφα-
ση, για εξαίρεση από το Ενιαίο Επικουρικό 
των φορέων, των Υπαλλήλων Εμπορίου 

Και νέες μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις... 
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Σε αιτήσεις άσκησης 
ποινικών διώξεων για 
ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 
5.000 ευρώ προς το Δημόσιο 
θα προχωρούν οι ΔΟΥ 

Εντολή στους προϊσταμέ-
νους των εφοριών να προχω-
ρούν στην αίτηση άσκησης 
ποινικής δίωξης για οφειλέ-
τες που έχουν ληξιπρόθεσμα 
χρέη προς το Δημόσιο άνω 
των 5.000 ευρώ για διάστημα 
μεγαλύτερο των 4 μηνών, 
έδωσε ο γενικός γραμματέας 
Δημοσίων Εσόδων, κ. Χά-
ρης Θεοχάρης. 

[περισσότερα…]  

Να προχωρήσουν άμεσα στην αναστολή 
της καταβολής των συντάξεων, για όσους 
συνταξιούχους δεν έχουν απογραφεί κατά 
τα έτη 2012 και 2013, ζητά με κατεπείγου-
σα εγκύκλιο που απέστειλε προς τους Ορ-
γανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), ο υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, κ. Γιάννης Βρούτσης. 
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Κατεπ ε ίγ ουσα  εγ κύκλ ιος 
Βρούτση για τις παράνομες 
συντάξεις  

«Τσιγκούνα θεία» η Μέρκελ  

Τροφίμων και του Προσωπικού Ασφαλιστι-
κών Επιχειρήσεων. Η τελευταία εκκρεμότη-
τα του υπουργείου Εργασίας, αφορά την 
τύχη του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τρα-
πεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ). 

Στο νέο φορέα-με βάση τις μνημονιακές 
υποχρεώσεις-θα μπορούν να γίνονται ακόμα 
και ανά τρίμηνο μειώσεις, ανάλογα με τα 
οικονομικά δεδομένα, καθώς υπάρχει 
«ρήτρα» μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή 
κάθε φορά που προκύπτει έλλειμμα, θα μει-
ώνονται αυτόματα και οι συντάξεις. 

Στην επικουρική ασφάλιση, θα εφαρμο-
στούν δύο «ταχύτητες» στις περικοπές. 

Άμεσες μειώσεις σε όσες περιπτώσεις τα 

επικουρικά ταμεία έχουν ελλείμματα. 

Νέος τρόπος υπολογισμού για όλους τους 
ασφαλισμένους από το 2015. 
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Οι πληρωμές του 
μέλλοντος μέσω κινητού 
τηλεφώνου  

Αποστολή μηνυμάτων και 
φωτογραφιών, μουσική, ι-
ντερνέτ. Όλα διαθέσιμα σε 
ένα μοντέρνο κινητό τηλέφω-
νο. Η έκθεση MobileWorld-
Congress στη Βαρκελώνη 
δίνει μία πρόγευση των πλη-
ρωμών του μέλλοντος. Μετά 
από τα SMS και τα MMS, το 
σερφάρισμα στο ίντερνετ και 
τη λήψη φωτογραφιών, το 
smartphone φιλοδοξεί να 
κάνει περιττό το πορτοφόλι. 
Πώς; Μέσω νέων συστημά-
των MobilePayment, δηλα-
δή κινητής πληρωμής.  

[περισσότερα…]  

Τις μεγάλες αδυναμίες της φορολογικής 
διοίκησης στις προσπάθειες καταπολέμησης 
της φοροδιαφυγής και της είσπραξης των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο 
καταγράφει σχετική έκθεση που συνέταξαν η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ. Η έκθεση 
θίγει προβλήματα τεχνικής φύσεως, αφού 
διαπιστώνει έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, 
μεγάλες ελλείψεις προσωπικού για τη διενέρ-
γεια των φορολογικών ελέγχων, αλλά επικε-
ντρώνεται και στην είσπραξη των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς το Δημόσιο και στην 
απουσία κινήτρων για την κινητοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού. 
[περισσότερα…]  

«Τριανταρίζουν... οι επισφάλειες» που εφέτος αναμέ-
νεται για πρώτη φορά να φτάσουν το επίπεδο του 30%, 
ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο, ακόμη κι αν αυτό 
σημαίνει ότι έναντι του 2012 θα έχουν αυξηθεί μόνο 
κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Πέρυσι, ήταν ίσως η 
χρονιά - ζενίθ για τις επισφάλειες, καθώς αναρριχήθη-
καν στο 25%, σχεδόν 10 μονάδες πάνω από ό,τι την 
αμέσως προηγούμενο χρονιά.  

Στο 30% έφθασαν οι επισφάλειες!  

Έκθεση κόλαφος από την 
Τρόικα για τη φοροδιαφυγή  

«Η κυρία Μέρκελ μας 
δίνει την εντύπωση της τσι-
γκούνας θείας που κάθεται 
με την τσάντα στο χέρι και, 
όταν κάποιος από τους συγ-
γενείς θέλει να την αγγίξει, 
λέει 'όχι'», δήλωσε ο Αρχη-
γός των Γερμανών Σοσιαλ-
δημοκρατών (SPD) Ζί-

γκμαρ Γκάμπριελ και 
προειδοποίησε ότι αυτή η 
στάση θα έχει ως συνέπεια 
να πληγεί η Γερμανία ως 
εξαγωγική χώρα. 

«Η κυρία Μέρκελ κατάφε-
ρε τα τελευταία 2-3 χρόνια 
να επιβάλει προγράμματα 
οικονομίας σε 27 χώρες. Αν 

ωστόσο με αυτόν τον τρόπο 
γίνεται 27 φορές οικονομία, 
το αποτέλεσμα είναι, πιθανό-
τατα, ύφεση». 

Η κυρία Μέρκελ εγγυάται 
τις καταθέσεις των Γερμα-
νών. Την πιστεύουν; 
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