
 

 

 

Δημήτρης 

Χαντζόπουλος 

Τα μεταρρυθμιστικά βήματα 
που θα γίνουν στον τομέα του 
υπουργείου Εργασίας και Ασφάλι-
σης, περιέγραψε ο αρμόδιος υ-
πουργός Ιωάννης Βρούτσης, μι-
λώντας στη Βουλή στη συζήτηση 
του πολυνομοσχεδίου. 

«Ως υπουργείο έχουμε πολλές 
φορές πει ότι το 2013 είναι έτος 
νοικοκυρέματος. Προχωράμε, για 
πρώτη φορά, σε μεταρρυθμιστικά 
βήματα, που θα αλλάξουν όχι 
μόνο την εικόνα αλλά και τη 
ζοφερή πραγματικότητα για τον 
ελληνικό λαό» είπε ο κ. Βρούτσης. 

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, 
για πρώτη φορά, καθιερώνεται η 
καθολική αυτοπρόσωπη απογρα-
φή σε όλα τα ταμεία, η οποία 
ολοκληρώνεται έως τις 28 Φε-
βρουαρίου 2013 και τα ταμεία θα 
εκκαθαριστούν από κάθε παραβα-
τικότητα. Είπε επίσης ότι, από 
1ης Μαρτίου 2013, μπαίνει σε 
εφαρμογή το σύστημα «Αριάδνη» 
για την online σύνδεση των ληξι-
αρχείων με δημογραφικά στοιχεία 
σε κρίσιμες και νευραλγικές υπη-
ρεσίες του κράτους. Ο κ. Βρού-
τσης, αναφερόμενος στις προσπά-
θειες αναζήτησης καταχρηστικών 
συντάξεων, διατύπωσε την εκτίμη-
ση ότι το αποτέλεσμα του ελέγ-
χου θα δείξει περισσότερες από 
50.000 καταχρηστικές συντάξεις 
και το υπουργείο είναι αποφασι-
σμένο να αναζητήσει όλα αυτά τα 
χρήματα.  

Για την ηλεκτρονική ψηφιακή 
βάση συντάξεων και συνταξιού-
χων, ο υπουργός είπε πως η δημι-
ουργία της έγινε χωρίς να ξοδευ-
τεί ένα ευρώ, με την υποστήριξη 
των εργαζομένων της Ηλεκτρονι-

Επανυπολογισμό όλων των συντάξεων ανακοί-
νωσε ο Γ. Βρούτσης 

Αλλάζει το καθεστώς λει-
τουργίας της ιδιωτικής ασφάλι-
σης με τροπολογία του υπουρ-
γείου Οικονομικών, η οποία 
δίνει τη δυνατότητα να διασω-
θεί, ασφαλιστική εταιρεία με 
την έκδοση προνομιούχων 
μετοχών κατά τα πρότυπα που 
έχουν ακολουθηθεί και για τις 
τράπεζες. «Οι προνομιούχες 
μετοχές παρέχουν στο ελληνι-
κό Δημόσιο το δικαίωμα συμ-
μετοχής στο διοικητικό συμ-
βούλιο, μέσω εκπροσώπου 
του», όπως σημειώνεται στο 
σχετικό άρθρο. 

To άρθρο ένα του Νόμου 
3723/3008 αναφέρεται στην 
έκδοση προνομιούχων μετο-
χών από τις τράπεζες, ενώ στο 
μεταξύ αυστηρές ποινές προ-
βλέπει διάταξη για τα ανασφά-
λιστα αυτοκίνητα που περιλαμ-
βάνεται στο σχέδιο νόμου του 
υπουργείου Οικονομικών με 
τίτλο «Επενδυτικά εργαλεία 
ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων 
και άλλες διατάξεις». 

Το σχέδιο νόμου είχε αναρ-
τηθεί στο opevgov.gr για δη-
μόσια διαβούλευση μέχρι τις 5 
Φεβρουαρίου 2013 και υπο-
γραμμίζεται ότι «η υποχρέωση 
ασφάλισης υφίσταται διαρκώς 

από τη χορήγηση της αδείας 
κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτά-
ται από την εν τοις πράγμασι 
κίνηση ή η λειτουργία του 
αυτοκινήτου». 

Σε περίπτωση κυκλοφορίας 
οχήματος, χωρίς ασφαλιστική 
κάλυψη επιβάλλονται οι παρα-
κάτω κυρώσεις: 

 Αφαίρεση της άδειας ικανό-
τητας οδηγού και της άδειας 
κυκλοφορίας μετά των πινακί-
δων του οχήματος για δέκα 
ημέρες. Επί προκλήσεως ατυ-
χήματος από όχημα αφαίρεση 
πινακίδων και άδειας κυκλοφο-
ρίας για δύο χρόνια και επί 
υποτροπής για τρία χρόνια. 
Για την επιστροφή των πινακί-
δων και της άδειας κυκλοφορί-
ας απαιτείται η προσκόμιση 
του σήματος ασφάλισης. 

 Χρηματικό πρόστιμο, το 
οποίο βεβαιώνεται με πράξη 
της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ 
του Επικουρικού Κεφαλαίου 
ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεω-
φορεία και τα φορτηγά Δημό-
σιας Χρήσης, 500 ευρώ για τα 
επιβατηγά και άλλα οχήματα 
κάθε φύσης και 250 ευρώ για 
τα δίκυκλα. 
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Η ανταπόκριση των 
πολιτών, οι οποίοι 
έβγαλαν εμβάσματα 
στο εξωτερικό την 
τριετία 2009-2011 (τα 
ποσά δεν καλύπτονται 
από τα δηλωθέντα ει-
σοδήματά τους) στο... 
κάλεσμα της Γενικής 
Γραμματείας Πληρο-
φοριακών Συστημά-
των να υποβάλουν συ-
μπληρωματικές δηλώ-
σεις δεν ικανοποιεί το 
οικονομικό επιτελείο.  

Από τους 25.000 
φορολογούμενους που 

έλαβαν ειδοποίηση α-
πό την ΓΓΠΣ μέχρι 
και την Παρασκευή υ-
πέβαλαν δηλώσεις κά-
τι παραπάνω από 
5.000. Δηλαδή μόλις 
ο ένας στους 5. 
Ποινή έως 45% 

Στο υπουργείο Οι-
κονομικών δεν θα 
τους περιμένουν για 
πολύ. Η καταληκτική 
ημερομηνία, σύμφωνα 
με πληροφορίες, είναι 
η 15η Φεβρουαρίου. 
Όσοι φορολογούμε-
νοι δεν μπουν στον 

κόπο να δικαιολογή-
σουν τα «παχυλά» εμ-
βάσματα, θα λάβουν... 
ραβασάκια από την ε-
φορία, με τα οποία θα 
καλούνται να πληρώ-
σουν φόρο με συντε-
λεστή έως και 45% γι-
α τα «ακάλυπτα» πο-
σά. 

Πάντως ήδη η δια-
δικασία έχει τραβήξει 
σε μάκρος και ακόμη 
δεν έχουν μπει έσοδα 
στα ταμεία του Δημο-
σίου. 
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Τα Newsletter αποστέλλονται 
με e-mail και αναρτώνται στο 
www.ssalpha.gr. 
Επίσης θα δημοσιεύονται κάθε 
δίμηνο στην εφημερίδα του 
Συλλόγου 
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Ο Ι. Στουρνάρας για 
τους πολλαπλασιαστές 
και την ελληνική προ-
σαρμογή  

Δεν υπάρχουν νέα μέτρα, 
νέοι φόροι και μειώσεις μι-
σθών. 

Η κυβέρνηση αποκλείει 
κατηγορηματικά την επιβολή 
νέων μέτρων για περαιτέρω 
μείωση μισθών και συντάξε-
ων, αλλά και νέους φόρους. 
Ταυτόχρονα δηλώνει σίγου-
ρη ότι «πάμε σε νέο 
"κούρεμα" στη βάση των 
αποφάσεων του Eurogroup 

κής Διακυβέρνησης Κοινωνικής 
Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ) και των 
ασφαλιστικών ταμείων και η χώρα 
έχει, πλέον, ένα σύγχρονο ασφαλι-
στικό σύστημα. Οι πρώτες θετικές 
επιπτώσεις της λειτουργίας της 
ψηφιακής βάσης είναι πως το 
υπουργείο ανακάλυψε ότι δύο 
νόμοι, του 2010 και του 2011, για 
την περικοπή συντάξεων, δεν 
είχαν εφαρμοστεί και, πλέον, από 
τον Απρίλιο κιόλας, θα εφαρμο-
στεί ο επανυπολογισμός όλων των 
συντάξεων στη βάση των νόμων 
που έχουν ψηφιστεί.  

Ταυτόχρονα, με τη μετατροπή 
της ΗΔΙΚΑ σε ενιαία βάση ελέγ-
χου και πληρωμής των συντάξεων 
θα παταχθεί η φοροδιαφυγή, αφού 
η φορολογητέα ύλη θα εντοπίζε-
ται αυτόματα και το όφελος ανα-
μένεται να φτάσει τα 100 εκατ. 
ευρώ. Με τον σχεδιασμό του 
υπουργείου, τα κύρια και επικου-
ρικά ταμεία δεν θα χρειάζεται να 
στέλνουν βεβαιώσεις στους ασφα-
λισμένους, αλλά αυτές θα αποτυ-
πώνονται κατευθείαν στις φορολο-
γικές δηλώσεις από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Όπως, εξάλλου, ανα-
κοίνωσε ο υπουργός, μετά από 
πολλές αναβολές, από τον Φε-
βρουάριο του 2013 η περιοδική 
αναλυτική δήλωση του ΙΚΑ θα 
υποβάλλεται με την πληρωμή της 
μισθοδοσίας, με στόχο το μπλο-
κάρισμα των φαινομένων της 
εισφοροδιαφυγής. Ο κ. Βρούτσης 
αναφέρθηκε και στην ενίσχυση 
της υπηρεσίας για τη χορήγηση 
του εφάπαξ, σημειώνοντας ότι με 
την καταβολή της δόσης δόθηκαν 
ήδη 100 εκατ. ευρώ για εφάπαξ.  

Πηγή: ΑΠΕ     

του περασμένου Δεκεμβρίου 
γιατί θα εξασφαλιστούν πρωτο-
γενή πλεονάσματα νωρίτερα και 
από τους στόχους που έχουν 
τεθεί».  

Το κράτος θα διασώζει τις ασφαλιστικές 

Σιγή ιχθύος για τα εμβάσματα 
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