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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπό επιτήρηση η  Ελλάδα  
-  Ν έα  μέτρα μετά τον Ιούνιο
Το δημόσιο έλλειμμα έχει υηερβε'ι τιε προβλέψειε και Ξεπερνά το 4% του ΑΕΠ

Π Ρ Α Γ Α , Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  
Α. Σ Τ Α Μ Π Ο Γ Λ Η ΣΣ ε επανεκτίμηση των μέτρων που έλαβε πρόσφατα η κυβέρνηση θα προβούν τα θεσμικά όργανα τηε ΕΕ (Εεο/Γτη και Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και το Ε ιικ^ οιτρ  τον Ιούνιο, και σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν αποκλίσειε από τουε στόχου* θα ληφθούν νέα μέτρα.Αυτό αποφασίστηκε ουσιαστικά, χθεε, στη συνεδρίαση του Eurogroup που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα ενώ τυπικά η απόφαση αυτή θα επι- σφραγισθεί στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών, πιθανότατα σε αυτό των Υπουργών Δικαιοσύνηε και Εσωτερικών.Ετσι η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία

Επιτακτική ανάγκη 
να ενιατικοποιηθούν 
οι π ρ ο σ π α θ ε ί 
λένε οι Βρυίέλλεβ

και η Ιρλανδία έχουν τεθεί υπό επιτήρηση και κατά συνέπεια υπό συνεχή έλεγχο και εποπτεία των δημοσιονομικών τουε. Ο  υπουργόε Οικο- νομίαε κ. I. Παπαθανασίου κατά τη διά ρκ εια  τηε σ υ νεδ ρ ία σ η ε του Eurogroup ενημέρωσε τουε ομολό- γουε του για τα μέτρα που εφαρμόζονται (περιορισμοί προσλήψεων στο Δημόσιο, έκτακτη εισφορά, συγκρά

τηση μισθών κτλ.) αλλά η αποτελε- σματικότητά τουε στη μείωση του δημοσίου ελλείμματοε θα καταγραφεί τον Ιούνιο. Μετά τη συνεδρίαση του Ετπτ^οτιρ ο κ. Παπαθανασίου τόνισε ότι τα πρώτα αποτελέσματα των μέτρων που έχουν ληφθεί είναι ενθαρρυντικά. Πρόσθεσε όμωε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τιε είελίΕειε, οπότε αν παρατηρηθούν αποκλίσειε από τουε στόχουε θα ληφθούν εκ νέου μέτρα.Ακριβέστερα, «θα κάνουμε» όπωε συμπλήρω σε ο κ. Παπαθανασίου 
«διορθωτικές παρεμβάσεις εφόσον 
διαπιστωθούν αποκλίσεις». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αΕιολογήσει τα μέτρα που θέσπισε η Ελλάδα για την αντιμετώπιση τηε «οικονομικήε κάμ- ψηε» σύμφωνα με τιε αρχέ'ε που ορί

ζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη τηε οικονομίαε.Χθεε, πάντωε, ο υπουργόε Οικο- νομίαε παραδέχθηκε ότι το έλλειμμα έχει υπερβεί την πρόβλεψη του Επι- καιροποιημένου ΠρογράμματοεΣτα- θερότηταε και ΑνάπτυΕηε που ήταν 3,8% του ΑΕΠ (σύμφωνα με πληρο- φορίεε έχει Εεπεράσει το 4%) και απέ-

Μετά τη συνεδρίαση του ΕιποβΓοιιρ 
Παπαθανασίου δήλωσε ότι τα πρώτα 
αποτελέσματα των μέτρων που έχουν 
ληφθεί είναι ενθαρρυντικά και προσέ
θεσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί 
τιε είελίίειε, οπότε αν παρατηρηθούν 
αποκλίσειε θα γίνουν διορθωτικέε πα- 
ρεμβάσειε... (ΕυποκίΝίεεί)
δώσε την απόκλιση αυτή στο γεγο- νόε ότι υπήρΕαν διαφορέε στιε εκτα- μιεύσειε των δημοσίων οργανισμών, λόγω τηε οικονομικήε κρίσηε, όπωε επίσηε και στο ότι οι εισπράΕειε κον- δυλίων από την Ευρωπαϊκή Ενωση ήταν χαμηλότερεε το 2008 από ό,τι είχε προβλεφθεί.Πρόσθεσε, πάντωε, ότι τα κονδύλια αυτά θα καταβληθούν το 2009. Σε ό,τι αφορά τιε Συστάσειε που απευθύνονται προε την Ελλάδα θα μπορούσε κανείε να πει ότι είναι σαφέ- στατεε. Το Eurogroup και το Eco/Fin αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν επιτακτική την ανάγκη να ενια- τικοποιηθούν οι προσπάθειεε για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των διαρθρωτικών αδυναμιών τηε οικονομίαε.

Μυστική πολιτική συμφωνία για Ελλάδα και Ιρλανδία
Το Ε ιικ^ ΐΌ ΐιρ  θα παρέχει «προστασία» από τον κίνδυνο να πέσουν στα νύχια του ΔΝΤ με όρο τη λήψη δραστικών μέτρων

Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ , Α Ν ΤΑ Π Ο Κ ΡΙΣΗ  
Μ . Σ Π ΙΝ Θ Ο Υ Ρ Λ Κ Η ΣΤ ο π ερ α σ μ έν ο  φ θινό π ω ρ ο, οπότε το τσουνάμι τηε αμε- ρικανικήε πιστωτική* κρίσηε πέρασε τον Ατλαντικό και άρχισε να σαρώ νει ό,τι έβρισκε μπροστά του και στην Ευρώπη, οι ο ικ ο νο μικοί εμπειρογνώ μονεε τόσο στην έδρα τηε Ευρω παϊκή* Επιτροπήε στιε ΒρυΕέλλεε όσο και στην έδρα τηε Ευρω παϊκήε Κ εντρικήε Τρά- πεζαε στη Φραγκφούρτη στρώθηκαν στη δουλειά. Με διάφ ορα ο ικονομετρικά υποδείγματα και ποι- κ ίλεε  π ρ ο β ο λ έε  σ ε ν α ρ ίω ν  π ρ ο σπαθούσαν να εκτιμήσουν πόσο μεγάλη θα είναι η έκταση τηε κρίσηε και ποιεε ενδεχομένω ε θα είναι οι εΕ αυτήε παράπλευρεε απώ- λειεε στην Ευρώπη. Ενα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληΕαν ήταν ότι μεταΕύ άλλων διακυβεύε- ται και το ίδιο το ευρώ αφού όλα έδ ειχνα ν ότι, παρά την α δια μ φ ισβήτητη ισχύ του, είχε αχίλλειεε πτέρνεε ικανέε να το οδηγήσουν στον θάνατο.Η μία αχίλλεια πτέρνα του ευρώ βρισκόταν στην Ιρλανδία και η δεύτερη (από μυθολογική* απόψεωε δικαίωε) βρισκόταν στην Ελλάδα. Ολεε οι εκτιμήσειε των ευρωκρα- τών τηε Φ ραγκφ ούρτηε και των ΒρυΕελλών έδειχναν ότι οι δύο αυ- τέε χώ ρεε (για εντελώε διαφορετι- κούε λό γ ο υ * η κα θεμιά) κάπ οια στιγμή δεν θα έβρισκαν τα κεφ άλαια που είχαν ανάγκη για την εΕυ- πηρέτηση των διεθνώ ν δανειακών αναγκών τουε. Και αυτό διότι συνέπεια τηε οικονομικήε κρίσηε η ζήτησ η κεφ αλαίω ν από όλεε τιε χώρεε του κόσμου είχε αυΕηθεί σημαντικά και κάποια στιγμή οι αγο- ρέε είναι βέβαιον ότι θα άρχιζαν το «Εεσκαρτάρισμα» επιλέγονταε τουε δανειολήπτεε τουε βάσει τηε μακροπρόθεσμηε φερεγγυότητάε τουε. Η εΕέλιΕη αυτή θα διακύβευε συνολικώε την αΕιοπιστία του ευρώ, λα μβ α νομένου  υπόψ η ότι οι άλλεε χώρεε τηε ζώ νηε από νομι- κήε απόψεωε οφ είλουν να παραμένουν αδιάφ ορεε. Στην αντίθετη περίπτωση η προβλεπ όμενη από την κοινοτική νομοθεσία  τήρηση τηε δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ή ε  πειθα ρχίαε στη ζώ νη του ευρώ θα ήταν « ν εκρό γράμμα».

Ο  πρόεδμοε ίου Ειιτοςτοιιρ Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ (αριστερή), ο επίτροπο* Χοακίν Αλμούντα (στο μέσον) και ο πρόεδρο* 
τη* ΕΚ Τ  Ζαν-Κλοντ Τρισέ, ενώ προ μηνών από κοινού και ομοφώνω* δήλωναν ότι η απόλυτη ευθύνη για τη δημοσιονο- 
μτκή κατάσταση κάθε χώρα* ανήκει στην κυβέρνησή τη*, σταδιακώ* άρχισαν να αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση ανά
γκη* η ζώνη του ευρώ θα παρέμβετ

>- Στην περίπτωση τηε Ιρλανδία*,του λεγάμενου «κελτικού τίγρη» τηε Ευρώπηε, η μειωμένη φερεγγυότη- τα ήταν το αποτέλεσμα τηε στρεβλήε ανάπτυΕηε τηε χώραε. Από τη δεκαετία του 1980 και μετά η χώρα αυτή, γνωρίζονταε πωε ήταν η αγγλόφωνη περιοχή τηε Ευρώπηε με το φθηνότερο εργατικό δυναμικό, επέλεΕε την οδό τηε άνευ όρω ν προσέλκυσηε αμερικανικών επενδύσεων. Επί τηε ουσίαε προσέφυγε στον αθέμιτο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα φορολογικό ανταγωνισμό ρίχνονταε τα ποσοστά φορολόγησηε των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτόν χιλιάδεε αμερικανικέε εταιρείεε, κυρίωε από τον χώρο τηε υψηλήε τεχνολογία*, άρχισαν ταχέωε να εγκαθίστανται στην Ιρλανδία, την οποία μόλιε Εέ- σπασε η κρίση τάχιστα εγκατέλει- ψ αν. Α ποτέλεσμα, η καλπάζουσα ύφεση τηε ιρλανδική* οικονομία* που στο μέλλον θα αναφέρεται στα οικονομικά εγχειρίδια ωε παράδειγμα προε αποφυγήν.
>- Στην περίπτωση τηε Ελλάδαβ ταπαραδείγματα προε αποφυγήν ήταν άλλα και αφορούσαν κυρίωε τον εΕαι- ρετικά προβληματικό δημόσιο τομέα τηε χώραε, την έλλειψη διαφάνεια* και εγγυήσεων βιωσιμότητα* στα δημόσια οικονομικά, την καταρρακωμένη ανταγωνιστικότητα τηε ελληνική* οικονομία* κτλ.Οταν λοιπόν άρχισε να σκιαγρα- φείται ο κίνδυνο* να «σκάσουν κανόνι» οι δύο αυτέε χώρεε, τα βλέμ-

Η  κρίση απειλεί 
το ίδιο το ευρώ αφού 
όλα δείχνουν ότι 
είχε αχίλλειεβ πτέρνε8

ματα όλωε στράφηκαν προε τη Γερμανία, και όχι αδίκωε. Η οικονομική ατμομηχανή τηε Ευρώπηε και παραδοσιακό* θεματοφύλακαε τηε δ η μοσιονομική* πειθαρχία* έπρεπε να αποφασίσει αν η ζώνη του ευρώ, παρά την κοινοτική νομοθεσία, θα σταθεί αλληλέγγυα στουε «αδύνατου* κρίκου*» και με τι αντίτιμο.Η πρώτη αντίδραση τηε Γερμανία* ήταν «να πάνε στο Διεθνέε Ν ο μισματικό Τ α μείο» . Α ντίδραση την οποία ασφαλώε γνώριζε ο τέωε πρωθυπουργό* κ. Κ. Σημίτηε, ο οποίο* δημοσίωε τότε προειδοποίησε για τον κίνδυνο που ελλοχεύει δηλώνο- νταε πωε κάποιοι στη ζώνη του ευρώ θα επιθυμούσαν να οδηγηθεί σε περίπτωση ανάγκη* η Ελλάδα στο Διεθνέε Νομισματικό Τα μείο. Εκτοτε όμωε άρχισαν να εντείνονται οι πιέσει* προε το Βερολίνο. Στην αρχή η Ιταλία και στη συνέχεια η Γαλλία ει- σήγαγαν εκ νέου προε συζήτηση την

παλαιότερη ιδέα του κ. Ζακ Ντελόρ περί έκδοση* κοινών ομολόγων τηε ζώνηε του ευρώ. Κάτι που ασφαλώε θα ανακούφιζε χώρεε όπωε η Ελλάδα και η Ιρλανδία που πωλούσαν (και εΕακολουθούν να πωλούν) τα δικά τουε ομόλογα σε εΕαιρετικά π ροβληματικέ* για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών τουε τιμέε. Η πρώτη γερμανική αντίδραση ήταν όη αυτό θα κόσηζε στη Γερμανία περί τα 3 δισ. ευρώ και ότι δεν επιθυμεί να δαπανήσει για τιε οικονομίεε άλλων χωρών χρήματα που δεν διαθέτει για τη δική τηε οικονομία. Στη συνέχεια όμωε και η Γερμανία άρχισε να αναλαμβάνεται ότι ενδεχόμενο «κανόνι» μιαε χώραε του ευρώ θα δημιουργήσει και στην ίδια, λόγω τηε γενικότερη* αμφισβήτηση* τηε αΕιο- πιστίαε του ενιαίου νομίσματοε, εΕαι- ρετικά μεγάλα προβλήματα. Ετσι σπε αρχέε του 2009 άρχισαν με απόλυτη μυστικότητα οι διαβουλεύσειε ωε προε τιε προϋποθέσει* βάσει των οποίων η ζώνη του ευρώ θα Εεκα- θάριζε ότι κανένα κράτοε-μέλοε τηε δεν θα οδηγηθεί στο ΔΝΤ. Κάτι που, ωε γνωστόν, δεν ισχύει για τιε χώ- ρεε-μέλη τηε ΕΕ που δεν έχουν προσχωρήσει στο ευρώ, όπωε η Ουγγαρία και η Ρουμανία.Με την πρόοδο των διαβουλεύσε- ων κατέστη σαφέε ότι το «αντίτιμο» που ζητούσαν οι Γερμανοί για να εγ- γυηθούν σε χώρεε όπωε η Ελλάδα και η Ιρλανδία ότι δεν θα πέσουν ποτέ στα χέριπ του Διεθνούε Νομισμα- πκού Ταμ > ήταν να λάβουν εκ των

προτέρων μέτρα που λίγο-πολύ δεν θα διέφεραν από τα μέτρα που συ- νήθωε επιβάλλει το ΔΝΤ στιε χώρεε που διασώζει. Αρχή* γενομένηε φυσικά από τιε περικοπέε στιε δημόσιε* δαπάνεε.Ετσι η Ιρλανδία ανακοίνωσε προ μηνώ ν ότι επιβάλλει μείω ση των πραγμαηκών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων τηε τάΕεωε του 7% και στη συνέχεια ακολούθησε η Ελλάδα με τιε γνωστέ* αποφάσειε του κ I. 
Παπαθανασίου.Με τη λήψη αυτών των μέτρων άρχισε σταδιακώε να μεταβάλλεται και ο τόνο* των δηλώσεων κοινοτικών ιθυνόντων, όπωε ο πρόεδρο* του Ειπτ^Γοιιρ κ. Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ο επίτροπο* κ. Χοακίν Αλμούνια, ο πρόεδρο* τηε Ευρωπαϊκή* Κεντρική* Τράπεζα* κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ κ.ά. Ενώ λοιπόν προ μηνών από κοινού και ομοφώνωε δήλωναν ότι η απόλυτη ευθύνη για τη δημοσιονομική κατάσταση τηε κάθε χώραε ανήκει στην κυβέρνησή τηε, σταδιακώε άρχισαν να αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση ανάγκη* η ζώνη του ευρώ θα παρέμβει. Την προηγούμενη εβδομάδα δε για πρώτη φορά ο επίτροπο* Αλμούνια Εεκαθάρισε σε συ- νέντευΕή του σε γερμανική εφημερίδα ότι, αν μια χώρα του ευρώ αντιμετωπίσει ανυπέρβλητα προβλήματα, δεν θα παρέμβει το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο και το όποιο πρόβλημα προκύψει θα αντιμετωπισθεί αποκλεισπκώε εντόε τηε ευρωζώνη*.Με τη δήλωση αυτή ο επίτροπο* Αλμούνια επί τηε ουσίαε ομολόγησε εμμέσωε πλην σαφώε αυτό που πολλοί ανέμεναν. Δηλαδή, ότι στο πλαίσιο του Εω οεροιφ  έχει ήδη επιτευχθεί μυστική πολιτική συμφωνία βάσει τηε οποία* η Ελλάδα, η Ιρλανδία και ενδεχομένω ε άλλεε χώρεε στο μέλλον θα λάβουν δραστικά μέτρα με αντάλλαγμα την «προστασία» τουε από τον κίνδυνο να πέσουν στα νύχια του ΔΝΤ.Ετσι στην περίπτωση τηε Ιρλανδία* οι ΒρυΕέλλεε τελούν τώρα εν αναμονή των μέτρων που θα διασφαλίσουν ότι το Δουβλίνο διακόπτει άπαΕ διά παντόε τιε πολιτικέ* του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισ μ ο ύ , ενώ  στην περίπτωση τηε Ελλάδα* τελούν εν αναμονή των μέτρων που θα αφορούν συνολικώε τη δημοσιονομική εΕυγίανση.
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Απαντά o I. Σιωμόπουλοβ

■ Εκπτωση καταναλωτικών δαπανών ■ Αγορά πρώ τικ κατοικΐαβ από κάτοικο εξωτερικού
■ Υπολογισμόβ του εισοδήματο$ για επιβολή τη$ έκτακτηβ εισφοράβ

Εφημερϊεβ γιατρών - Φορολογία
•  Ο  κ. Ιωάννηε Κοντόε ερωτά:
«Είμαι γιατρό.·! ειδικευόμενος σε δημόσιο νο
σοκομείο και δεν έχω καταλάβει σε ποιο ση
μείο της δήλωσης πρέπει να δηλώσω τις εφ η
μερίες και τον φόρο που παρακρατήθηκε για αυ
τές, στα πεδία 317 και 609 αντίστοιχα ή στα 
πεδία 659 και 433;».

Απάντηση: α) Στιε ενδείΕειε 317-318 του εντύπου τηε δήλωσηε φόρου εισοδήματοε γράφ ονται οι καθαρέε αμοιβέε για τιε πάνω από δύο εφημερίεε τον μήνα που κάνουν οι γιατροί του ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοί γιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι ειδικευόμενοι γιατροί που διέπονται από τιε διατάΕειε του Ν. 1397/1983, οι γιατροί πλήρουε και αποκλειστικήε απασχό- λησηε του ΙΚΑ που διέπονται από τιε διατάΕειε του Ν. 1666/1986.

Η αναγραφή των εφημεριών στιε πιο πάνω εν- δείΕειε δεν είναι υποχρεωτική. Οι φορολογούμενοι συμπληρώνουν αυτέε τιε ενδείΕειε εφόσον επιθυμούν να φορολογηθούν με τιε γενικέε διατά- Εειε, διότι ο φορολογικόε νόμοε φορολογεί αυτέε πε αμοιβέε με ορισμένο συντελεστή και με εΕά- ντληση τηε φορολογικήε υποχρέωσηε. Αν ωστό- σο συμπληρωθούν οι πιο πάνω ενδείΕειε θα συμπληρωθούν ταυτόχρονα και οι ενδείΕειε 609-610 με το ποσόν του φόρου που έχει παρακρατηθεί.β) Αν ο φορολογούμενοε γιατρόε δεν επιθυμεί οι εφημερίεε του να φορολογηθούν με τιε γενικέε διατάΕειε, να αθροιστούν δηλαδή με τα λοιπά εισοδήματά του, θα γράψει αυτέε τιε αμοιβέε στιε ενδείΕειε 659-660 του πίνακα 6. Στην περίπτωση αυτή ο φόροε που έχει παρακρατηθεί θα γραφεί στιε ενδείΕειε 433-434 του ίδιου πίνακα.

•  Η κυρία Γεωργία Π. ερωτά: 
«Ακούω συνέχεια που λένε να 
κρατάμε τις α π οδείΕ εις από  
εστιατόρια και είδη ένδυσης. Κά
ποιος με εισόδημα από μισθω
τές υ π η ρ εσ ίες π ερίπ ου στα
1 2.000 ευρώ ετησίως, με ένα
επιβατικό IX αυτοκίνητο στην 
κατοχή του, καλύπτει να βάλει 
αποδείΕεις από τέτοιες δα
πάνες, και α ν ναι, μέχρι /  
ποιο ποσό;». η

Απάντηση: α) Ο  φορο- V λογικόε νό μο ε προβλέπει \  την έκπτωση από το συνολικό εισόδημα ορισμένων καταναλωτικών δαπανών. Ποιεε δαπά- νεε αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα αναφέρει περιοριστικά ο φορολογικόε νόμοε. Οι δαπάνεε είναι οι ακόλουθεε:■ Οι δαπάνεε δεΕιώσεων, γόμων και βαπτίσεων καθώε και οι δαπάνεε σε ταβέρνεε, εστιατόρια και σε κάθε είδουε χώρουε εστία- σηε και ψυχαγωγίαε με εΕαίρε- ση τα εστιατόρια ταχείαε εΕυπη- ρέτησηε και τα εντόε Εενοδοχεί- ων και πλοίων ευρισκόμενα.■ Οι δαπάνεε που καταβάλλονται σε μεσίτεε ακινήτων, ωδεία, σχο- λέε χορού και ρυθμικήε, σχολέε πολεμικών τεχνών, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματοε και αισθη- τικήε, διατροφολόγουε, ομοιο- παθητικούε, λογοθεραπευτέε και μασέρ.■ Οι δαπάνεε που καταβάλλονται για παροχή υπηρεσιών επισκευ- ήε κλιματισμού (ψύΕηε - θέρ
μανσης) και εΕαερισμού.■ Οι δαπάνεε που καταβάλλονται για παροχή υπηρεσιών σε υδραυ- λικούε, ηλεκτρολόγουε, ελαιο- χρωματιστέε και λοιπά επαγγέλματα που αφορούν επισκευή και συντήρηση οικοδομών.β) Από το συνολικό εισόδημα αφαιρείται ποσοστό 40% αυτών των δαπανών και μέχρι ποσού8.000 ευρώ.

•  Ο  κ. Σταύροε Γεωργόπου-
λοε ερωτά:
«Είμαι κάτοικος Εένης χώρας και 
αγοράζω κατοικία στην Ελλάδα, 
α) Δικαιούμαι φοροαπαλλαγή

πρώτης κατοικίας; β) Α ν  δεν δι
καιούμαι την αΕία αγοράς της θα 
την έχω και ως τεκμήριο και θα 
φορολογηθώ;».

Απάντηση: α) Σύμφωνα με τη
διάταΕη τηε παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980, παρέχεται απαλλαγή από τον φόρο για την αγορά οικίαε, διαμερίσματοε ή οικοπέδου από Ελληνεε ή ομογενείε

που εργάστηκαν στο εΕωτερικό για έΕι τουλάχιστον χρόνια και είναι εγγεγραμμένοι στη δημοτολόγιο τηε χώραε, έστω και αν κατά τον χρόνο τηε αγοράε δεν κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, β) Αν έχετε αυτέε πε προϋπο- ____ θέσειε στο τεκμήριο κτήσηε/ , περιουσιακών στοιχείων, 
/ J f t  θα υπαχθείτε για την αΕία 
/// τηε πρώτηε κατοικίαε που 

//  αναλογεί στην αΕία αυτήε για το εμβαδόν πάνω από 120 τ.μ.γ) Αν ακόμη δεν έχετε πε προϋ- ποθέσειε που αναφέρθηκαν για την απόκτηση πρώτηε κατοικίαε χωρίε φόρο, θα υπαχθείτε στο τεκμήριο κτήσηε περιουσιακών στοιχείων για το σύνολο τηε αΕίαε τηε κατοικίαε, εκτόε αν έχετε τη δυνατότητα τη δαπάνη αγοράε τηε να τη δικαιολογήσετε με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του ΚΦΕ.•  Ο  κ. Χριστόδουλοε Αργυρό- 
πουλοε ερωτά:
«Το ποσό του εφάπαΕ λόγω οι- 
κειοθελούς αποχωρήσεως που 
έχει δηλωθεί στα αυτοτελώς φο
ρολογούμενα ποσά θα υπαχθεί 
στον κεφαλικό φόρο; Σημειώσατε 
ότι η δήλωσή τους δεν ήταν υπο- 
χρεωτική».

Απάντηση: Στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για την εισοδηματική πολιτική και την έκτακτη εισφορά αναφέρεται ότι για την επιβολή τηε εισφοράε λαμ- βάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή τηε σχολάζουσαε κληρονομίαε των δηλώσεων οικονομικού έτουε 2008 εφόσον αυτό είναι 60.000 ευρώ και άνω. Συ- νεπώε, σύμφωνα με τα παραπάνω, το εφάπαΕ εφόσον αυτό έχει αναγραφεί στη φορολογική δήλωση θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του ύψουε του εισο- δήματοε για την επιβολή τήε κατά περίπτωση εισφοράε.
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Την ερχόμενη εβδομάδα η συνάντηση του κ. I. Παπαθανασίου με τον επίτροπο ΣπίντΛα για το Ασφαλιστικό στο Δημόσιο

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Μεταχείρισηε είναι άσχετη με το δημοσιονομικό θέμα όπωε έχει απο- φανθεί το Ευρωδικαστήριο.Ούτωε ή άλλως το θέμα είναι πολύπλοκο και με πολλέε διαστάσειε στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα αφού αφορά όχι μόνο 140.000 γυ- ναίκεε που εργάζονται στο Δημόσιο αλλά και τα σώματα ασφαλείαε που θίγονται για πρώτη φορά.
Τα ελληνικά επιχειρήματαΒέβαια η απόφαση του Ευρωδικα- στηρίου δεν ήταν κεραυνόε εν αιθρία. Η γραμμή υπεράσπισηε τηε Ελλάδαε ενώπιον του Ευρωδικαστηρίου και η επιχειρηματολογία τηε ελληνικήε πλευ- ράε διαμορφώθηκε από ειδική επιτροπή υπό τον γενικό γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του υπουργείου Απασχόλησηε, του Γενικού Λ ο γιστηρίου, του υπουργείου Εθνικήε Οικονομίαε, τηε Νομικήε Υπηρεσίαε του υπουργείου ΕΕωτερικών, τηε Γε-

νικήε Γραμματείαε Ισότηταε, καθώε και τηε ΑΔΕΔΥ και τηε ΓΣΕΕ.Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο τηε νομικήε επιχειρηματολογίαε τηε Ελλάδαε θα πρέπει να επισημανθούν ορισμένα βασικά σημεία:
Πρώτον, κομβικό σημείο υπήρΕε ότι το σύστημα των πολιτικών και στραηωτικών συντάΕεων αποτελεί εκ του νόμου σύστημα κοινωνικήε ασφά- λισηε κατά την έννοια τηε οδηγίαε 79/7 και επομένωε δεν εμπίπτει στιε διατάΕειε τηε Συνθήκηε ΕΚ περί επαγγελματικών συστημάτων. Τονίστηκαν τα διαρθρωτικά στοιχεία του ελληνικού συστήματοε που καταδεικνύουν ότι το Δημόσιο δρα ωε ασφαλιστικόε φορέαε και όχι ωε εργοδότηε (γενικό εκ του νόμου και υποχρεωτικό σύστημα, απευθείαε χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό). Επί- σηε η ελληνική πλευρά υποστήριΕε ότι δεν αρκεί η Επιτροπή να ισχυρίζεται πωε πληρούνται οι προϋποθέ- σειε τηε νομολογίαε του ΔΕΚ σχετικά με τα επαγγελματικά συστήματα αλλά υποχρεούται προη· πένωε να αποδείΕει με πρόσθετα ιοιχεία ότι

το ελληνικό σύστημα δεν συνιστά εκ του νόμου κοινωνικό σύστημα ασφά- λισηε. Επιπλέον προβλήθηκαν μια σειρά παραδείγματα εργαζομένων που καταλαμβάνονται από τον Κώδικα Πο- λιηκών και Στρατιωτικών ΣυντάΕεων και οι οποίοι ουδέποτε κατέβαλαν ει- σφορέε και δεν συνδέονται με εργασιακή σχέση με το Δημόσιο (π.χ., νο
μάρχες, μετακλητοί υπάλληλοι, υπάλληλοι σχολείων εΕωτερικού).Σε καμία φάση τηε διαδικασίαε η ελληνική πλευρά δεν άφ ησε ούτε καν να εννοηθεί πωε αποδέχεται ότι το επίδικο σύστημα είναι επαγγελματικό.

Δεύτερον, υποβλήθηκαν στοιχεία που διαφοροποιούν την ελληνική περίπτωση από αυτέε του γαλλικού, του φινλανδικού και του ιταλικού συστήματοε συνταΕιοδότησηε δημοσίων υπαλλήλων οι οποίεε κρίθηκαν από το ΔΕΚ όπ συνιστούν επαγγελματικά συστήματα ασφάλισηε στο πλαίσιο των οποίων απαγορεύονται διαφορετικά όρια συνταΕιοδότησηε μεταΕύ ανδρών και γυναικών. Υπενθυμίζεται ότι η γαλλική υπόθεση κρίθηκε το

2001, η φινλανδική το 2002 και η ιταλική μόλιε τον περασμένο Νοέμβριο. Η ελληνική πλευρά τόνισε όπ το ελληνικό σύστημα καλύπτει όχι μόνο δημοσίουε υπαλλήλουε αλλά έναν μεγάλο αριθμό ετερόκλητων κατηγοριών εργαζομένων με εντελώε δια- φορεπκά είδη καθηκόντων καθώε και είδη εργασιακών σχέσεων. Επομένωε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων κατά την έννοια τηε νομολογίαε του ΔΕΚ. Στην προφορική διαδικασία ενώπιον του ΔΕΚ προβλήθηκε μετ’ επιτάσεωε ότι σε αρκετέε περιπτώσειε η κρίσιμη ιδιότητα του ασφαλιστικού φορέα διακρίνεται σαφώε από αυτήν του εργοδότη, δεδομένου ότι το Δημόσιο παρέχει συντάΕειε σε εργαζομένουε σε OTA, νοσοκομεία ή άλλουε οργα- νισμούε και νομικά πρόσωπα που δια- κρίνονται σαφώε από το Δημόσιο. Εν τούτοιε, το Δικαστήριο δεν έκρινε σκόπιμο να διαφοροποιηθεί από την πρόσφατη νομολογία του.
Τρίτον, η ελληνική πλευρά υποστήριΕε ότι τα μέτρα που εισάγουν «θετ?·'“" διακρίσειε» υπέρ των γυναι

κών για τη διευκόλυνση τηε επαγ- γελματικήε τουε σταδιοδρομίαε θα πρέπει να θεωρηθούν με επαρκή ευρύτητα έτσι ώστε να καλύπτουν δια- τάΕειε που εφαρμόζονται όχι μόνο κατά τη διάρκεια τηε σταδιοδρομίαε αλλά και για τον καθορισμό του τέλουε του εργασιακού βίου. Με άλλα λόγια, τα θετικά μέτρα θα πρέπει να αφορούν και την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων που υφίστανται οι γυ- ναίκεε κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τουε βίου μέσω ευνοϊκότερων προϋποθέσεων συνταΕιοδότη- σηε που λειτουργούν ωε απλή ευχέρεια των γυναικών και όχι ωε υποχρέωση εΕόδου από την εργασία. Το Δικαστήριο δεν δέχθηκε αυτή τη συλλογιστική.Παρά ταύτα, η απόφαση είναι τελεσίδικη και η Ελλάδα θα πρέπει να συμμορφωθεί εΕισώνονταε τα όρια ηλικίαε συνταΕιοδότησηε ανδρών και γυναικών που εργάζονται στο Δημόσιο, στιε Ενοπλεε Δυνάμειε και στα σώματα ασφαλείαε.
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