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Στουρνάρας: «Όχι» σε νέες μειώσεις μισθών-συντάξεων  
Ο υπουργός Οικονομικών δηλώνει ότι «δεν θα μειώσουμε τους μισθούς», «δεν θα υπάρξει 

καμία μείωση στις κύριες συντάξεις», «δεν υπάρχει περίπτωση να αυξήσουμε φόρους» και 

«δεν τίθεται θέμα νέου Ασφαλιστικού». 

Έλεγξαν 2 από τους 
24.710! 
Εξοργιστική ομολογία του υπουργού 

Οικονομικών στη Βουλή, ότι έχουν 

ελεγχθεί μόνο 2 «φορολογούμενοι» από 

τους 24.710 που έβγαλαν χρήματα στο 

εξωτερικό κατά το διάστημα 2009-

2011 και κλήθηκαν να συμμορφωθούν 

οικειοθελώς. Το Δημόσιο έχει εισπρά-

ξει ώς τώρα πρόστιμα 5 εκατ. ευρώ.  

Θησαυρός ύψους πολλών δισεκατομμυ-

ρίων ευρώ έχει εντοπιστεί στις 

«κρύπτες» της φοροδιαφυγής, δηλαδή 

στα εμβάσματα Ελλήνων προς το εξω-

τερικό, στις offshore εταιρείες και στις 

διάφορες «λίστες Λαγκάρντ», την ίδια 

ώρα που ο συνδυασμός της κυβερνητι-

κής ολιγωρίας και της ανικανότητας του 

φορολογικού μηχανισμού συνεχίζει να 

έχει μόνιμο θύμα τους μισθούς και τις 

συντάξεις. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 

5400 που έβγαλαν χρήματα στο εξωτε-

ρικό την τριετία 2009-2011, τα οποία 

υπολογίζονται σε περίπου 22 δισ. ευρώ, 

έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι μόνο 

για… δύο φορολογούμενους, στους 

οποίους όμως βεβαιώθηκαν σημαντικά 

πρόστιμα, ύψους 5 εκατ. ευρώ. 

Τα πρόστιμα αυτά εισπράχθηκαν, δια-

βεβαίωσε χθες τη Βουλή ο υπουργός 

Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας. 

Έχουν σταλεί επίσης επιστολές σε 

24.710 για… οικειοθελή συμμόρφωση, 

ενώ έχουν επιλεγεί βάσει κριτηρίων 436 

περιπτώσεις για έλεγχο, ο οποίος βρί-

σκεται ακόμη σε εξέλιξη. 

Καταθέσεις έως 
100.000 ευρώ δεν 
τις αγγίζει κανείς. 
Αυτό υπογράμμισαν, τόσο 
ο υποδιοικητής της Τράπε-
ζας Ελλάδος κ. Γιάννης 
Παπαδάκης, όσο και ο 
γενικός γραμματέας της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπε-
ζών κ. Χρήστος Γκόρτσος, 
μιλώντας στην Κοινή Επι-
τροπή Οικονομικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
της Βουλής, όταν ρωτήθη-
καν από βουλευτές για το 
ενδεχόμενο «κουρέματος» 
στις καταθέσεις. 

Πώς θα διαμορφωθούν τα ποσά επιχορήγησης των ασφαλιστι-
κών ταμείων από τον τακτικό προϋπολογισμό 
Αναλυτικά στοιχεία για το πώς δια-
μορφώνονται τα ποσά επιχορήγησης 
των ασφαλιστικών ταμείων από τον 
τακτικό προϋπολογισμό, διαβιβάστη-
καν στη Βουλή από τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊ-
κούρα.  

Σύμφωνα με το έγγραφο που διαβι-
βάστηκε, με ημερομηνία 14 Οκτω-
βρίου, σε απάντηση ερώτησης της 
βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλή-
νων Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά, το 
συνολικό ποσό, ύψους 
12.137.040.000 ευρώ, που θα πάρουν 
τα ταμεία θα επιμεριστεί ως εξής: 

Προγράμματα εθε-

λουσίας εξόδου δρο-

μολογούν οι τράπεζες 

από τα οποία αναμέ-

νεται να αποχωρήσουν 

πάνω από 3.500 τρα-

πεζοϋπάλληλοι.  

ΙΚΑ: 2.800.000.000 € 

ΟΓΑ: 3.140.000.000 € 

ΟΑΕΕ: 1.400.000.000 € 

ΕΟΠΥΥ: 1.108.000.000 € 

ΤΑΠ-ΟΤΕ: 534.600.000 € 

ΝΑΤ: 1.000.000.000 € 

ΕΚΑΣ: 750.000.000 € 

ΟΑΕΔ: 473.990.000 € 

Κοινωνική Χρηματοδότηση: 320.000.000 € 

Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους 
τομείς ασφάλισης της ΔΕΗ: 

578.000.000 € 

Λοιπά Ταμεία: 31.750.000 € 

http://www.efsyn.gr/?p=131138
http://www.efsyn.gr/?p=131138

