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Καταληστεύουν τον Οργανι-
σμό Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελματιών οι παράνομοι 
συνταξιούχοι. ύμφωνα με τα 
έως τώρα στοιχεία ξεπερνούν 
τις 60.000 οι δικαιούχοι που 
δεν έχουν προσέλθει να απο-
γραφούν, ενώ η προθεσμία 
εκπνέει. Ειδικότερα σύμφωνα 
με τη γενική διευθύντρια Διοι-
κητικής Τποστήριξης του Ορ-
γανισμού Παναγιώτα Περπερί-
δου οι δικαιούχοι στον Οργα-
νισμό είναι 347.470 και αυτοί 
που έχουν απογραφεί είναι 
280.190. 

τα άλλα ταμεία το όργιο 
των συντάξεων-φάντασμα παίρ-
νει μεγάλες διαστάσεις. Σις 
11.000 αγγίζουν οι «άφαντοι» 
δικαιούχοι στον ΟΓΑ, όπως 
αναφέρει ο διοικητής του Ορ-
γανισμού Παναγιώτης Πέτρου-
λας, ενώ παράλληλα ξεκαθαρί-
ζει ότι με την έλευση του νέου 
έτους θα διακοπούν οι συντά-
ξεις όλων όσοι δεν απογραφούν 
και θα κινηθούν οι απαραίτητες 
νομικές διαδικασίες. 

το ΙΚΑ η ζημιά ετησίως 
ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. 
Όπως επισημαίνει ο διοικητής 
του Ιδρύματος Ροβέρτος πυ-
ρόπουλος, 11.100 δικαιούχοι 
λάμβαναν παράνομα συντάξεις 
που κόστιζαν στο ταμείο 8 
εκατ. ευρώ το μήνα. Μάλιστα 
για όλες τις περιπτώσεις αναμέ-
νεται να προχωρήσει σε όλες 
τις νόμιμες ενέργειες, προκει-
μένου να εισπραχθούν εντόκως 
τα ποσά που δόθηκαν παράνο-
μα. Ο κ. πυρόπουλος επιση-
μαίνει ότι θα ελεγχθούν όλα τα 
πληρεξούσια και οι εξουσιοδο-
τήσεις των δικαιούχων, ώστε να 
εντοπιστούν τα παράνομα 
έγγραφα. 

Μόνο από 10 περιστατικά 

καταβολής συντάξεων χη-
ρείας σε άτομα που έχουν 
παντρευτεί εκ νέου –και 
επομένως δεν έπρεπε να 
παίρνουν σύνταξη– η ζημιά 
για το ΙΚΑ είναι 150.000 
ευρώ. 

ε όλες τις περιπτώσεις 
έχει διακοπεί η καταβολή 
των συντάξεων και έχουν 
κινηθεί οι διαδικασίες ανα-
ζήτησης και καταλογισμού 
των αχρεωστήτως καταβλη-
θεισών συντάξεων και σύ-
νταξης μηνυτήριων αναφο-
ρών. 

ημειώνεται πως ο υ-
πουργός Εργασίας Γιάννης 
Βρούτσης έχει ζητήσει να 
πραγματοποιηθεί απογραφή 
όλων των συνταξιούχων από 
τα ασφαλιστικά ταμεία. Η 
απογραφή θα ολοκληρωθεί 
στις 28 Υεβρουαρίου και 
πραγματοποιείται για τελευ-
ταία φορά, καθώς με το νέο 
πρόγραμμα «Αριάδνη» θα 
εντοπίζονται αμέσως φαινό-
μενα καταβολής συντάξεων 
σε ασφαλισμένους «μαϊμού». 
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Αντιστροφή του κλίματος συρρίκνωσης της 
ελληνικής οικονομίας προβλέπουν οι Financial-
Times από το 2013. Η εφημερίδα στηρίζει τη 
θέση της αυτή σε τρία επιχειρήματα που έχουν να 
κάνουν μεταξύ άλλων και με τα μέτρα που πήρε η 
κυβέρνηση αμαρά. 

υγκεκριμένα, οι FinancialTimes, οι οποίοι 
σημειώνουν, παράλληλα,, πως το ΔΝΣ προέβλεπε 
επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη το 2011, στη 
συνέχεια το 2012, το 2013 και τώρα το 2015, 
διατυπώνουν τη θέση ότι η συρρίκνωση της ελλη-
νικής οικονομίας το 2013 θα σταματήσει για τους 
εξής τρεις λόγους: 

1. Με το πακέτο μέτρο που πήρε η ελληνική 

κυβέρνηση, είναι εξαιρετικά πιθανό η Ελλάδα να 
έρθει κοντά σε πρωτογενές πλεόνασμα. Σαυτό-
χρονα, οι πολλαπλές αναδιαρθρώσεις έχουν, σε 
μεγάλο βαθμό, φρενάρει την αποπληρωμή του 
χρέους για αρκετά χρόνια. 

2. Για την ελληνική κρίση δεν στάθηκαν υπαίτι-
ες οι τράπεζες. Ωστόσο, οι F.T. όπως παρατηρεί η 
εφημερίδα, κανένα τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί 
να επιζήσει μιας ύφεσης και αναδιάρθρωσης χρέ-
ους χωρίς βοήθεια. 

3. ύμφωνα με την εφημερίδα, μερίδα του 
ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα είναι σε καλύτερη 
κατάσταση από τον δημόσιο τομέα.  
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ΕΣΟΔΑ 14 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
Το καλεντάρι των φόρων 

του νέου έτους  

 21/12/2012 31/12/2012 02/01/2012 09/01/2012 

Ελλάδα 1.040,8    1.052,8 1.005,5 1.018,2 

Ιρλανδία 352,5    354,9 330,8 324,1 

Πορτογαλία 560,7    568,5 518,9 508,8 

Ισπανία 399,9    412,8 370,6 377,2 

Ιταλία 309,0    321,6 284,1 281,1 

Γαλλία 58,9    67,9 63,4 62,1 

Βέλγιο 63,6    73,6 69,2 70,2 

Spread ευρωπαϊκών 10ετών ομολόγων  
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Εξέλιξη του ΓΔΧ το τελευταίο 
εξάμηνο (9/7/12-9/1/13), ΓΔ: 984,85 

«Υορτωμένο» με φόρους είναι 
το 2013 και στο οικονομικό επιτε-
λείο δεν κρύβουν την ανησυχία 
τους για την έγκαιρη καταβολή 
τους, έχοντας και ως οδηγό την 
ανταπόκριση των φορολογουμένων 
εντός του 2012. 

Οι φόροι του νέου έτους είναι 
11, με προσδοκώμενα έσοδα που 
προσεγγίζουν τα 14 δισ. ευρώ. 

Ειδικότερα μέσα στο 2013 οι 
φορολογούμενοι θα κληθούν να 
πληρώσουν: 
1. Σις δύο τελευταίες δόσεις για 
τα εισοδήματα του 2011. 
2. Ση μηνιαία παρακράτηση 
φόρου μισθωτών υπηρεσιών και 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για 
το 2013 στους μισθούς και στις 
συντάξεις. 
3. Σον φόρο εισοδήματος του 
2012.  
4. Σο αυξημένο τέλος επιτηδεύ-
ματος για το 2012.  
5. Σην ειδική εισφορά αλληλεγγύ-
ης για τα εισοδήματα του 2012 
εφόσον ήταν υψηλότερα των 12.000 
ευρώ. Η πληρωμή της εισφοράς θα 
γίνει μαζί με τον φόρο εισοδήμα-
τος του 2012. 

6. Σις εναπομείνασες διμηνιαί-
ες δόσεις του τέλους ακινήτων, 
το οποίο εισπράττεται μέσω 
των λογαριασμών της ΔΕΗ.  
7. Σον Υόρο Ακίνητης Περι-
ουσίας για το 2010.  
8. Σον ΥΑΠ για το 2011.  
9. Σον ΥΑΠ του 2012.  
10. Σον ενιαίο φόρο ακίνητης 
περιουσίας για το έτος 2013.  
11. Σα τέλη κυκλοφορίας του 
2014.  
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FinancialTimes: Η ελληνική οικονομία θα πάει καλύτερα το 2013  
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