Αγορές Δεν «βλέπουν» συνολική λύση στην κρίση χρέους της Ευρωζώνης Σελ. 27
Deutsche Telekom Ναυάγησε το αμερικανικό όνειρο στην αγορά κινητής τηλεφωνίας Σελ. 31
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Δείκτης & Ογκος του Χ.Α.
<ÊÊt· 1,02%

Αξία συναλλαγών (εκατ. ευρώ)

Γ ε ν ικ ό ς

Δείκτης

1.541,02

Αντίδραση του Χ.Α. μετά
την πτώση της Τρίτης, καθώς
χθες ενισχύθηκε 1,02% και
διαμορφώθηκε στις 1.541,02
μονάδες. Στο ύψος των 87,32
εκατ. ευρώ η αξία των
συναλλαγών.
Σελ. 32
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
9/3/11

Κλείσιμο
Μεταβολή

Dow Jones
■,
V

12. 213,09
- 0 , 01%

Nasdaq

Nikkei 225

FTSE100

#

V
2. 751,72
- 0 , 51%

10. 589,5
0 ,61%

Ψ
5. 937,3
- 0 ,6 3 %

CAC 40

Dax

#

#

7.131,8

3 . 993,81

- 0 ,4 6 %

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
9/3/11 METAB. % ΑΠΟ 1
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
%
1/1/11

[

104,28

93.8

90,77

- 0 , 55%

Οι Γερμανοί ξανάρχονται

ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ

1,3905

ΔΟΛΑΡΙΟ/ΓΙΕΝ

82,74

0,12

1,26

ΕΥΡΩ/ΓΙΕΝ

115,07

0,14

5,45

ΔΟΛ./ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ

0,9291

-

0,63

-0,50

ΕΤΕΡΛΙΝΑ/ΔΟΛΑΡΙΟ

1,6201

0,26

4,66

ΕΥΡΩ/ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ

1,2916

•

0,66

3,58

ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ

0,8581

-

0,22

-0,51

-

0,01

4,15

Σε ιδιώτες
μέχρι 49%
του δικτύου
της ΔΕΗ

Παραίτηση του γ.γ.
φορολογικών και
τελωνειακών θεμάτων
Σύμφωνα με πληρο
φορίες, ο υπουργός
Οικονομικών κ. Γ. Πα
πακωνσταντίνου ζή
τησε χθες την παραί
τηση του γενικού
γραμματέα φορολογι
κών και τελωνειακών
θεμάτων και πρώην
υφυπουργού Οικονο
μικών Δημήτρη Γεωργακόπουλου (φωτ.), θεωρώντας τον υπεύθυνο για
την κακή πορεία των εσόδων. Οι δύο άνδρες δεν
είχαν σχεδόν καμία συνεργασία ούτε ακόμα και
για τα θέματα που άπτονται του υπουργείου Οικο
νομικών από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο κ. Γεωργακόπουλος (φωτ.) τα καθήκοντά του. Σελ. 23

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για
την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας
Την εκχώρηση ποσοστού έως 49%

των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικού
ρεύματος της ΔΕΗ προβλέπει το
προσχέδιο νόμου του υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι
ματικής Αλλαγής, που παρουσιάσθηκε χθες στο υπουργικό συμ
βούλιο. Το νομοσχέδιο προβλέπει
ότι δημιουργείται εταιρεία 100% θυ
γατρική της ΔΕΗ με την επωνυμία
ΑΔΕΣΜΗΕ, στην οποία η ΔΕΗ με
ταβιβάζει τον κλάδο μεταφοράς η
λεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμ
β α νό μ εν ά της κυριότητας τω ν
παγίων. Μειοψηφικό πακέτο με
τοχών της εταιρείας μπορεί να δια
τεθεί σε τρίτους, οι οποίοι, όπως ο

Λιγότερα «λ ο υ κ έ ια » επιδιώκει
ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας
Στην ανάσχεση του κύματος των πτωχεύσεων επι
χειρήσεων που παρατηρείται τους τελευταίους
μήνες αποσκοπεί το νομοσχέδιο του υπουργείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
με το οποίο αλλάζει ριζικά η προπτωχευτική διαδι
κασία. Αυτή πλέον δεν γίνεται υπό τη μορφή εκκα
θάρισης της επιχείρησης, αλλά μέσω της εξυγίαν
σής της, ώστε να καταστεί βιώσιμη και να συνεχί
σει να λειτουργεί. Σελ. 24

Εφυγε ο Νίκος Γκόλιας
Εφυγε χθες από τη ζωή ο συνάδελφος Νίκος Γκό
λιας έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Ο
Νίκος Γκόλιας εργάστηκε για περισσότερα από 20
χρόνια στο διεθνές οικονομικό τμήμα της «Καθημε
ρινής», ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί στο ρα
διόφωνο του Αντέννα, στην Deutsche Welle και αλ
λού. Με σπουδές στη Γαλλία, ήταν γνώστης της
γαλλικής, της γερμανικής και της αγγλικής γλώσ
σας και λάτρης της κλασικής φιλοσοφίας και λογο
τεχνίας. Γεννήθηκε πριν από 62 χρόνια στον Αστα
κό Αιτωλοακαρνανίας. Είχε δύο εξαιρετικά παιδιά,
τον Χρήστο, τελειόφοιτο Ιατρικής στη Γερμανία, και
τη Μαγδαλένα, φοιτήτρια Νομικής, επίσης στη Γερ
μανία, όπου διαμένουν τα τελευταία χρόνια με τη
Γερμανίδα μητέρα τους και σύζυγο του Νίκου, Μα
ρία. Η σορός του θα μεταφερθεί εκεί, για να ανα
παυθεί κοντά στην οικογένειά του. Αντίο, Νίκο.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟ (Ν.ΥΟΡΚΗ) δολ,/βαρέλι

ρίζει κοινοτική οδηγία δεν πρέπει
να δραστηριοποιούνται στην πα
ραγωγή και προμήθεια ηλεκτρισμού
και φυσικού αεριού. Παράγοντες
της αγοράς ενέργειας εκτιμούν ό
τι πρόκειται για το πρώτο βήμα ι
διω τικοποίησα του δικτύου, την
αξία του οποίου εκτιμούν σε 1,7 δισ.
ευρώ. Το ελληνικό ηλεκτρικό σύ
στημα μεταφοράς θεωρείται ελκυ
στικό. Η νέα εταιρεία θα αναλάβει
και τον ρόλο του ΔΕΣΜΗΕ, που ση
μαίνει ότι εάν δεν προχωρήσει η εί
σοδος ιδιωτών, η ΓΕΝΟΠ λόγω
του ρόλου τ α στη ΔΕΗ θα ελέγχει
τους διακόπτες παροχής ηλεκτρι
κού ρεύματος. Σελ. 25

Εφιάλτης η ανεργία, χάθηκαν
223.893 θέσεις εργασίας το 2010
Σε μία από χις δύο ξαπλώστρες πάνω στην άμμο που βρισκόταν σε ειδικό χώρο του ελληνικού περιπτέρου στην
ΙΤΒ, τη σημαντικότερη διεθνή τουριστική έκθεση τουρισμού που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ξάπλωσε, χθες,
ο Γερμανός υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για τον Τουρισμό Ερνστ Μπουργκμπάχερ (δεξιά). Ο κ. Μπουρ- ,
νκμπάχερ εκτίμησε ότι «ο κόσμος θα ανακαλύψει ξανά την Ελλάδα». Δίπλα του ο νέος διευθυντής Γερμανίας του
EOT κ. Π. Σκορδάς. Οι οιωνοί για τον τουρισμό και την ελληνική οικονομία είναι θετικοί. Με βάση τις κρατήσεις, οι
ξενοδόχοι εκτιμούν ότι φέτος, ύστερα από πολλά χρόνια, η αύξηση τουριστών από το εξωτερικό θα είναι μεγαλύ
τερη του 10%. Σελ. 23

Εφιαλτική είναι η αύξηση τ α α
νεργίας, η οποία εκτινάχθηκε στο
14,8% τον Δεκέμβριο του 2011 έ
ναντι 10,2% τον Δεκέμβριο του
2009, δηλαδή αυξήθηκε κατά
45,2% μέσα σε δώδεκα μήνες. Οι ά
νεργοι ανήλθαν σε 733.645 και ό
λα δείχνουν ότι μέσα στους πρώ-

τους μήνες του 2011 θα φτάσουν
το ένα εκατομμύριο. Συνολικά την
προηγούμενη χρονιά χάθηκαν
223.893 θέσεις εργασίας. Το υ
πουργείο Εργασίας ανακοίνωσε
νέα προγράμματα επιδοτούμενης
απασχόλησης για 55.000 ανέρ
γους. Σελ. 23

Ταχύτερη μείωση ελλείμματος και αποκρατικοποιήσεις
Τι ζητεί ο επίτροπος Ολι Ρεν ως «αντάλλαγμα» για την επιμήκυνση και ίσως για μείωση επιτοκίου

• Τράπεζες. Στην υποβάθμιση των μεγάλων ε 
μπορικών τραπεζών κατά δύο βαθμίδες προχώρη
σε χθες ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγη
σης Μοοόγ'5. Η υποβάθμιση των τραπεζών έρχε
ται, σε συνέχεια της υποβάθμισης της εγχώριας οιομίας κατά 3 βαθμίδες, που ανακοινώθηκε τη
..¿σιέρα, Στελέχη τραπεζών υπογράμμισαν ότι ε ί
ναι σπάνιο ένας τραπεζικός οργανισμός να απο
λαμβάνει καλύτερη αξιολόγηση από τη χώρα όπου
εδρεύει. Σελ. 25

• Τυχερά παιχνίδια. Το νέο νομοσχέδιο για τη
ρύθμιση των τυχερών παιγνίων, που συζητήθηκε
(εκ νέου) χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, προβλέ
πει αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των εταιρει
ών παροχής διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών επί
της βάσης των μεικτών κερδών, αντί των εσόδων
τους. Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν άδεια παρο
χής διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών θα φορολο
γούνται με συντελεστή 30% επί των μεικτών τους
κερδών, αντί 6% επί των εσόδων τους. Σελ. 24

Την ώρα που διεξάγονται πυρε-

τώδεις διαπραγματεύσεις εν όψει
της συνόδου κορυφής της Παρα
σκευής, στην οποία τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα αποφασίσουν
μέτρα για την αντιμετώπιση της
κρίσης χρέους, ο επίτροπος Ολι Ρεν
αποκάλυψε τι περιμένει η Ευρω
παϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα.
Ο κ. Ρεν, μιλώντας στο Ευρωκοι
νοβούλιο, προέτρεψε τη χώρα μας
να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε
να μειωθεί το έλλειμμα φέτος πέ
ραν του στόχου που έχει τεθεί στο
Μνημόνιο, να προωθήσει με απο
φασιστικότητα τις διαρθρωτικές αλ
λαγές και να υλοποιήσει το πρό
γραμμα αποκρατικοποιήσεων ύ
ψους 50 δισ. ευρώ. «Η Ελλάδα θα

Το μέλλον ίου ευρώ
Το ευρώ πέτυχε, έχει αδυνα
μίες ή ήταν ένα ακόμα οικονο
μικό λάθος; Εξι κορυφαίοι οικο
νομολόγοι αντιπαρατίθενται για
το μέλλον της Ευρωζώνης με
άρθρα τους στην αμερικανική
εφημερίδα Wall Street Journal.
0 οικονομολόγος των Financial
Times Μάρτιν Φέλντσταϊν εκτι
μά ότι η αναδιάρθρωση του
χρέους κάποιων χωρών δεν α
ποτελεί θανάσιμη απειλή για
την Ευρωζώνη. Το κλειδί για
την έξοδο από την κρίση κρα
τούν οι πολιτικοί. Σελ. 32

πρέπει να κάνει αποφασιστική
στροφή στις διαρθρωτικές μεταρ
ρυθμίσεις τους επόμενους μήνες,
να εφαρμόσει με αποφασιστικό
τητα το πρόγραμμα και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την
υποστήριξη τω ν πολιτών και των
επενδυτών», δήλωσε ο Ευρωπαίος
επίτροπος. Ταυτόχρονα, σε ό, τι α
φορά τις αποφάσεις της συνόδου
τω ν Ευρωπαίων ηγετών, ο κ. Ρεν
είπε ότι «μπορεί και πρέπει να α
ντιμετωπιστούν» οι προβληματι
σμοί των αγορών για τη βιωσιμό
τητα του χρέους Ελλάδας και
Ιρλανδίας μέσω της επιμήκυνσης
της περιόδου αποπληρωμής των
δανείων και της μείωσης των επι
τοκίων δανεισμού. Σελ. 22

Ο κ. Ρεν ζήτησε να προωθηθούν με αποφασιστικότητα οι διαρθρωτικές αλ
λαγές και να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δισ.

• Ενοικίαση γραφείων. Στην 25η θέση της
παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται πλέον η Αθήνα α
ναφορικά με το κόστος ενοικίασης γραφείων επί
συνόλου 68 χωρών και 140 εξεταζόμενων αγορών
στη'' τελευταία έρευνα της διεθνούς εταιρείας
σι
ήλων ακινήτων Cushman & Wakefield. Η ελ
ληνική πρωτεύουσα υποχώρησε κατά επτά θέσεις,
μια και το 2010 βρισκόταν στη 18η θέση. Σελ. 24

• Εκτακτη εΐαφορά. Η αντισυνταγματικότητα ή
μη της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε το
2009 θα κριθεί οριστικά στην Ολομέλεια του Συμ
βουλίου της Επικράτειας, ενώ «εισήγηση» αποτε
λεί η απόφαση του Β ' Τμήματος του ανωτάτου δι
καστηρίου, που έχει αποφανθεί ότι το μέτρο αντίκεπαι στο Σύνταγμα. Σελ. 22

• Φορολογική δήλωση. Δεκάδες δικαιολογητικά πρέπει να συνυποβάλουν με τη φορολογική
τους δήλωση οι φορολογούμενοι προκειμένου να
μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση. Σελ. 22

UNKS
www.kathimerini.gr/links
•Τα πιθανά «βήματα» της Ευρωζώνης για την κρί
ση χρέους

Α Ν Α Λ Υ Σ Η του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις
Βασικός κανόνας οποιοσδήποτε διαπραγ
μάτευσης είναι ότι κάτι δίνεις και κάτι παίρ
νεις. Το τι ακριβώς δίνεις και τι ακριβώς παίρ
νεις καθορίζεται πρωτίστως από τη δια
πραγματευτική σου θέση, την ισχύ που έ
χεις τη δεδομένη στιγμή. Αυτά είναι αυτο
νόητα για όλο τον κόσμο εκτός ίσως από το
πολιτικό σύστημα της χώρας, που θεωρεί
προφανώς ότι έχει μοναδικές διαπραγμα
τευτικές δεξιότητες. Ετσι, η κυβέρνηση διαρ
ρέει ότι ο πρωθυπουργός είναι έτοιμος ακόμη
και να θέσει βέτο στη σύνοδο κορυφής ε
άν δεν υπάρξει συνολική λύση. Το τι ακρι
βώς εννοεί ο κ. Παπανδρέου με τον όρο συνολπατ λύση δεν προσδιορίζεται -ευτυχώ ςμε σαφήνεια. Για παράδειγμα, είναι για την
Ελλάδα απαραίτητο συστατικό μιας συνο
λικής λύσης η επαναγορά χρέους από το Ευ
ρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα
θερότητας; Ο κ. Παπανδρέου θα ασκήσει βέ
το στην περίπτωση που η κ. Μέρκελ επιμένει

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, ένα
χρόνο μετά την προσφυγή
στη βοήθεια της τρόικας, ίο
πολιτικό προσωπικό επιμένει
να μη λέει την αλήθεια.
Αφήνει να εννοηθεί όχι
υπάρχουν εύκολες λύσεις
για ιην έξοδο από την κρίση.
να τη ν απορρίπτει; Και έστω ότι επειδή οι
Γερμανοί φοβήθηκαν το βέτο ή τον κ. Πα
ναγιώτη Λαφαζάνη, θα μας δώσουν όλα ό
σα ζητούμε. Εμείς τι θα δώσουμε ως α
ντάλλαγμα; Πιθανόν τίποτα γιατί μπορού
με να αξιοποιήσουμε, στο πλαίσιο της συ

ναίνεσης και της εθνικής προσπάθειας, τον
κ. Αντώνη Σαμαρά που θα διεκδικήσει και
επιμήκυνση και μείωση του επιτοκίου και
επαναγορά χρέους και ευρωομόλογα (μάλι
στα δύο ειδών, άλλα για τη χρηματοδότη
ση επενδύσεων και άλλα για την εξυπηρέ
τηση του χρέους) και, επιπλέον, αλλαγή των
όρων του Μνημονίου.
Με ελάχιστες εξαιρέσεις, ένα χρόνο με
τά την προσφυγή στη βοήθεια της τρόικας,
το πολιτικό προσωπικό επιμένει να μη λέ
ει την αλήθεια. Αφήνει να εννοηθεί ότι υ
πάρχουν εύκολες λύσεις για την έξοδο από
την κρίση. Οτι με κάποιο μαγικό τρόπο θα
απαλλαγούμε εμείς από την υποχρέωση μεί
ωσης του δημοσίου χρέους της χώρας μας
και θα την αναλάβει η Ευρωζώνη.
Οτι με τον ίδιο μαγικό τρόπο θα επιστρέ
φουμε στο χθες, στην ανάπτυξη με δανεικά,
στη διαπλεκόμενη επιχειρηματικότητα, στον
αυθάδη νεοπλουτισμό, στον κρατικοδίαιτο

συνδικαλισμό, στη χρεοκοπημένη οικονομία
της αρπαχτής. Αυτό το πολιτικό προσωπικό
υπόσχεται επιστροφή στο χθες, επειδή φο
βάται να εξηγήσει τι, γιατί και με ποιο τρό
πο χρειάζεται να κάνουμε σήμερα. Επειδή,
κυρίως, αδυνατεί να οραματισθεί το αύριο.
Είναι προφανές ότι ακόμη κι αν η Ευρω
ζώνη συμφωνήσει να ικανοποιήσει όλα τα
αιτήματα της Ελλάδας είτε γιατί θα φοβη
θεί δήθεν το βέτο της κυβέρνησης είτε για
τί θα πεισθεί τάχα από την «επιθετική» διεκ
δίκηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα
απομένουν πολλά να κάνουμε εμείς οι ίδι
οι για να μειώσουμε το χρέος και να απο
φύγουμε τη χρεοκοπία. Κι αυτά θα είναι και
πάλι τα περισσότερα και τα πιο επώδυνα. Για
να είναι, λοιπόν, πιο αξιόπιστοι, οι κ. Πα- >
πανδρέου και Σαμαράς, ας συμπληρώσουν/
στα όσα θέλει η Ελλάδα από την επικείμε/
νη σύνοδο κορυφής αυτά που προτίθεται να
κάνει η ίδια η χώρα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011

Θετικός σε επιμήκυνση
χρέους και μείωση
επιτοκίου ο Ολι Ρεν

Στην ολομέλεια του ΣτΕ
η έκτακτη εισφορά
Η αντισυνταγματικότητα ή μη τηε έκτακτηε εισφοράε που επι

Την επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων
συστήνει ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων
Του ανταποκριτή μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ,/
ΚΩ ΣΤ Α Κ Α Ρ Κ Α Γ ΙΑ Ν Ν Η

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει
να ξεπεράσει τον στόχο για μεί
ωση του ελλείμματοε στο 7,6%
του ΑΕΠ το 2011, δήλωσε την Τρί
τη το βράδυ στο Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο ο επίτροποε Οικονομι
κών Υποθέσεων κ. Ολι Ρεν. Το
2011 είναι η κρίσιμη χρονιά
στην οποία η Ελλάδα θα πρέπει
να αποκαταστήσει την αξιοπιστία
τηε οικονομικήε πολιτικήε τηε εφαρμόζονταε με αποφασιστικό
τητα το Μνημόνιο, τόνισε ο κ.
Ρεν, ο οποίοε φάνηκε να θεωρεί
πολύ πιθανή την επιμήκυνση τηε
περιόδου αποπληρωμήε των ελ
ληνικών δανείων και τη μείωση
του επιτοκίου δανεισμού.

Μεταρρυθμίσεις
Η αποφασιστική εφαρμογή
του Μνημονίου σε συνδυασμό με
την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματοε ιδιωτικοποιήσεων ύψουε 50 δισ. ευρώ και τη διαφαινόμενη ελάφρυνση των όρων
δανεισμού από την Ευρωζώνη, θα
καταστήσει βιώσιμο το ελληνικό
δημόσιο χρέοε και η Ελλάδα θα
μπορέσει να επιστρέφει στιε αγορέε το 2012, εκτίμησε ο κ. Ρεν.
«Η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει α

ποφασιστική στροφή στιε διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσειε τουε επόμενουε μήνεε, να εφαρμόσει με
αποφασιστικότητα το πρόγραμ
μα και να ενισχύσει την εμπι
στοσύνη και την υποστήριξη
των πολιτών και των επενδυτών»,
δήλωσε ο Ευρωπαίοε επίτροποε.
Ο κ. Ρεν καλεί την ελληνική κυ-

Οι όροι
δανειοδότησης για
Ιρλανδία και Ελλάδα
θα μπορούσαν
να γίνουν
ευνοϊκότεροι, τονίζει
ο Εβαλντ Νοβότνι.
βέρνηση να ξεπεράσει τον στό
χο για μείωση του ελλείμματοε
στο 7,6% του ΑΕΠ το 2011 και να
προσδιορίσει με σαφήνεια φι
λόδοξα μέτρα για τη μείωση του
ελλείμματοε κάτω από το 3% μέ
χρι το 2014. Αναφερόμενοε στιε
αποφάσειε που θα πρέπει να πά
ρουν οι ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε
στιε δύο κρίσιμεε συνόδουε κορυφήε του Μαρτίου, ο κ. Ρεν επισήμανε ότι «μπορεί και πρέπει
να αντιμετωπιστούν» οι προ

βληματισμοί των αγορών για τη
βιωσιμότητα του χρέουε Ελλάδαε
και Ιρλανδίαε μέσω τηε επιμήκυνσηε τηε περιόδου αποπληρωμήε των δανείων προε την
Ελλάδα και τηε «αναθεώρησηε»
(μείωσηε) των επιτοκίων δανει
σμού. Οι ηγέτεε του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματοε έχουν αφήσει
να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν
να προσφέρουν ευνοϊκότερουε
όρουε δανεισμού στην Ελλάδα
και την Ιρλανδία με αντάλλαγμα
επιπλέον μέτρα λιτότηταε. Στην
περίπτωση τηε Ελλάδαε, το α
ντάλλαγμα θα είναι η αποφασι
στικότερη εφαρμογή του Μνη
μονίου και η μεγαλύτερη μείω
ση του ελλείμματοε.
Μνημόνιο
Ουσιαστικά ο επίτροποε Οι
κονομικών Υποθέσεων επανέ
λαβε τα συμπεράσματα τηε τρόικαε κατά την πρόσφατη επί
σκεψή τηε στην Αθήνα: Σημα
ντική υστέρηση στα έσοδα, σημαντικέε καθυστερήσειε στον
σχεδίασμά βασικών μεταρρυθ
μίσεων, όπωε το «άνοιγμα» τηε
αγοράε εργασίαε και τω ν «κλει
στών» επαγγελμάτων και ανεπαρκήε εφαρμογή τω ν μεταρ
ρυθμίσεων που ήδη έχουν ψη
φιστεί από την ελληνική Βουλή.
Εχει υπάρξει πρόοδοε στην ε

Ο κ. Ολι Ρεν καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ξεηεράσει τον στόχο
για μείωση του ελλείμματος στο 7,6% του ΑΕΠ το 2011 και να προσδιο
ρίσει με σαφήνεια φιλόδοξα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος κάτω
από το 3% μέχρι το 2014.

κτέλεση του Μνημονίου, «αλλά
απομένουν σημαντικέε προκλήσειε που πρέπει να υπερνικηθούν προκειμένου να υπάρξει
δημοσιονομική εξυγίανση, να αυ
ξηθεί η ανταγωνιστικότητα και
να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα
του τραπεζικού τομέα», τόνισε ο
κ. Ρεν. Μάλιστα, ο Ευρωπαίοε ε
πίτροποε δίνει πολύ μεγάλη ση
μασία στην είσπραξη εσόδων ύψουε 50 δισ. από το πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων μέχρι το 2015,

μέσω των οποίων θα μπορούσε
να μειωθεί το ελληνικό δημόσιο
χρέοε κατά τουλάχιστον 20% του
ΑΕΠ. Εν τω μεταξύ ο Αυστριακόε
κεντρικόε τραπεζίτηε, κ. Εβαλντ
Νοβότνι, δήλωσε ότι θα ήταν λο
γικό να δοθεί βοήθεια με ευνοϊκότερουε όρουε προε χώρεε που
εφαρμόζουν με αποφασιστικό
τητα τα προγράμματα οικονομικήε προσαρμογήε προκειμένου
να εξασφαλιστεί η επιτυχία των
προγραμμάτων.

βλήθηκε το 2009 θα κριθεί οριστικά στην Ολομέλεια του Συμ
βουλίου τηε Επικρατείαε, ενώ «εισήγηση» αποτελεί η απόφαση
του το Β' Τμήματοε του ανωτάτου δικαστηρίου, που έχει αποφανθεί ότι το μέτρο αντίκειται στο Σύνταγμα. Το Τμήμα του
ΣτΕ έκρινε ότι η έκτακτη εισφορά είναι αντίθετη στο άρθρο
78 παράγραφοε 2 του Συντάγματοε που απαγορεύει την α
ναδρομική επιβολή φόρου ή άλλου οικονομικού βάρουε.
Επιπλέον, αναφέρεται στο σκεπτικό τηε επταμελούε σύνθεσηε
ότι η έκτακτη εισφορά υπολογιζόμενη επί των εισόδημά'
που έχουν αποκτηθεί πριν από την 1.1.2008, δεν είναι νο^.μη ωε αντικείμενη στο άρθρο 78 παράγραφοε 2 του Συντάγ
ματοε. Οι σύμβουλοι Επικρατείαε,
με πλειοψηφία πέντε έναντι δύο, ε
πισημαίνουν ότι κατά τιε επιταγέε Το Β' Τμήμα
του άρθρου 78 του Συντάγματοε «α
παγορεύεται απολύτωε η αναδρο του ανωτάτου
μική φορολόγηση πέραν του “οι δικαστηρίου
κονομικού έτουε” του προηγούμε
νου τηε επιβολήε του φόρου». Κα έκρινε ότι το
τά συνέπεια, αναφέρεται στην υπ ’ μέτρο αντίκειται
αριθμ. 693/2011 απόφαση του Β'
Τμήματοε, η «διάταξη του άρθρου στο Σύνταγμα.
18 του Ν. 3758/2009, που ορίζει ό
τι για τον υπολογισμό τηε προβλεπόμενηε με αυτήν “έκτακτηε
εισφοράε”, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα “των δηλώσεων φορολογίαε εισοδήματοε του οικονομικού έτουε 2008”, δηλαδή,
όπωε σαφώε προκύπτει από την εν λόγω διατύπωση αλλά και
τον σκοπό του νόμου, το εισόδημα του ημερολογιακού έτουε
2007, επιβάλλει αναδρομικώε φόρο επί εισοδημάτων που έχουν
προκύψει σε χρόνο προγενέστερο του προηγούμενου τηε δημοσιεύσεώε τηε έτουε και είναι γι’ αυτό ανίσχυρη ωε πα(
βιάζουσα το άρθρο 78 παράγραφοε 2 του Συντάγματοε».
Από την πλευρά τηε η μειοψηφία υποστήριξε ότι κατά την
τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματοε δεν «υπήρξε οποι
αδήποτε πρόβλεψη για την περίπτωση διαφαινόμενου πλήρουε δημοσιονομικού εκτροχιασμού».
Ομωε, συνεχίζει η μειοψηφία, «το άρθρο 78 παράγραφοε 2
του Συντάγματοε, που απαγορεύει την αναδρομική επιβολή
“φόρου ή άλλου οικονομικού βάρουε”, παρά τη γενικόλογη α
ναφορά και σε “έκτακτεε συνθήκεε” που έγιναν κατά την ψή
φισή του, δεν αντιμετώπισε και, συνεπώε, δεν αποκλείει, σε
μια τέτοια περίπτωση, την αναδρομική επιβολή έκτακτηε εισφοράε στουε πλουσιότερουε πολίτεε».
Για τον λόγο αυτό κατά τη μειοψηφία, «θεμιτά επιβλήθηκε
με το Ν. 3758/2009 έκτακτη εισφορά επί των εισοδημάτων του
οικονομικού έτουε 2008».

Οι δαπάνες που μειώνουν τον φόρο εισοδήματος
Δεκάδες δικαιολογητικά πρέπει να

συνυποβάλουν με τη φορολογική
τουε δήλωση οι φορολογούμενοι
προκειμένου να καταφέρουν να μει
ώσουν τη φορολογική επιβάρυνση
αλλά και για να γίνουν δεκτέε οι δαπάνεε που πραγματοποίησαν το περυσινό έτοε. Σύμφωνα με τη νο
μοθεσία συνυποβάλλονται με τη
δήλωση φορολογίαε εισοδήματοε
φυσικών προσώπων κατά περί
πτωση διάφορα δικαιολογητικά
από τα οποία αποδεικνύεται η
πραγματοποίηση από τον φορο
λογούμενο των δαπανών, τιε οποίεε
αυτόε επικαλείται για έκπτωση α
πό το εισόδημά του ή μείωση του
φόρου. Παρακάτω παραθέτονται οι
σημαντικότερεε αλλαγέε που έχουν
γίνει με βάση τον τελευταίο νόμο
προκειμένου οι φορολογούμενοι να
είναι ενήμεροι για να μην κληθούν
από την εφορία τουε να προσκο
μίσουν περαιτέρω αποδεικτικά
στοιχεία
Πληθώρα δικαιολογητικών θα πρέπει να συνυποβάλουν με
τη φορολογική τους δήλωση οι φορολογούμενοι προκειμένου
να μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση.

1. Δαπάνη ασφαλίστρων ζωής και
θανάτου. Σύμφωνα με τη νομοθε

σία εκπίπτει από τον τελικό φόρο
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Θα συνυποβάλλονται με
τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος φυσικών
προσώπων κατά
περίπτωση διάφορα
δικαιολογητικά.
το 20% τηε δαπάνηε, που δεν μπο
ρεί ωστόσο να υπερβεί τα 1.200 ευ
ρώ για άγαμο και τα 2.400 ευρώ για
οικογένεια. Για την απόδειξη τηε
καταβολήε του ποσού των ασφα
λίστρων, απαιτείται απόδειξη είσπραξηε του ποσού τω ν ασφαλί
στρων ή σχετική βεβαίωση, από τιε
οποίεε προκύπτει το είδοε τηε ασφαλιστικήε κάλυψηε και το κα
θαρό καταβαλλόμενο ποσό των α
σφαλίστρων, χωριστά από τυχόν
οποιαδήποτε άλλη σχετική επι
βάρυνση του ασφαλισμένου. Επίσηε, τα στοιχεία του συμβαλλομένου και τω ν ασφαλιζόμενων
προσώπων, καθώε και τον αριθμό

και την ημερομηνία τηε σχετικήε
σύμβασηε.
2. Δαπάνη διδάκτρων. Το 20%
τηε δαπάνηε που καταβάλλεται για
ιδιαίτερα και για φροντιστήρια, η
οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα
1.200 ευρώ μειώνει τον συνολικό
φόρο. Για την απόδειξη τηε κατα
βολήε των διδάκτρων για ιδιαίτε
ρα, κατ’ οίκον, μαθήματα και για
φροντιστήρια απαιτείται απόδει
ξη παροχήε υπηρεσιών για το πο
σό τηε αμοιβήε.
3. Δαπάνη ασφαλιστικών εισφο
ρών. Το συνολικό ποσό αφαιρείται

από το εισόδημα. Για την απόδει
ξη τηε καταβολήε του ποσού των
ασφαλιστικών εισφορών σε ταμεία
ασφάλισηε του υπόχρεου, απαι
τείται η σχετική βεβαίωση ή από
δειξη του ασφαλιστικού φορέα α
πό την οποία προκύπτει το ποσό
των ασφαλιστικών εισφορών που
η καταβολή, τουε είναι υποχρεω
τική από τον νόμο, καθώε και το
ποσό τω ν καταβαλλόμενων ει
σφορών στιε περιπτώσειε προαιρετικήε ασφάλισηε σε Ταμεία που

έχουν συσταθεί με νόμο, χωριστά
από τυχόν άλλα ποσά για εκπρό
θεσμη κ.τ.λ. καταβολή των ει
σφορών.

δεται από τον ιατρό κατά τη ν εί
σπραξη τηε αμοιβήε σύμφωνα με
τιε σχετικέε διατάξειε του ΚΒΣ, ό
πωε ισχύουν κάθε φορά. Για την α

4. Εξοδα ιατρικής περίθαλψης.

ναγνώριση τηε δαπάνηε για λο
γοθεραπεία και για ψυχολόγο, εκτόε από τη γνωμάτευση του για
τρού απαιτείται και βεβαίωση του
γιατρού ότι έλαβε υπόψη τοπ τα πο
ρίσματα του ψυχολόγου ή λογοθεραπευτή.

Αφαιρείται το 100% τηε δαπάνηε
που κατεβλήθη από το εισόδημα.
Ωε έξοδα ιατρικήε περίθαλψηε
θεωρούνται οι αμοιβέε που κατα
βάλλονται στην ημεδαπή και στην
αλλοδαπή σε ιατρούε φυσικά πρό
σωπα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικέε επισκέψειε και εξετάσειε, οι
αμοιβέε σε οδοντιάτρουε για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική
και γναθοχειρουργική. Επίσηε πε
ριλαμβάνονται οι δαπάνεε για φυ
σιοθεραπεία, λουτροθεραπεία, λογοθεραπεία και για επισκέψειε σε
ψυχολόγο. Στιε παραπάνω δαπά
νεε δεν περιλαμβάνονται οι δα
πάνεε που γίνονται για τουε ίδιουε
λόγουε σε νοσοκομεία, κλινικέε, ια
τρικά κέντρα κ,λπ. καθώε και για
δαπάνεε διαρκούε κάλυψηε ια
τρικών αναγκών. Για την απόδει
ξη τηε καταβολήε απαιτείται δι
πλότυπη απόδειξη, η οποία εκδί-
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τεβλήθη για νοσοκομειακή περί
θαλψη μειώνει τον τελικό φόρο. Το
ποσό τηε μείωσηε δεν μπορεί να
υπερβεί τα 6.000 ευρώ. Απαιτείται
διπλότυπη απόδειξη τηε κλινικήε
ή του νοσοκομείου και βεβαίωση
του διευθυντή για τον χρόνο νοσηλείαε. Για τα έξοδα τηε αποκλειστικήε απαιτείται βεβαίωση
του θεράποντοε ιατρού και από
δειξη είσπραξηε τηε αμοιβήε. Σε
περίπτωση αγοράε γυαλιών όρασηε
ή φακών επαφήε ή ακουστικών βαρηκοΐαε, εκτόε από την απόδειξη
απαιτείται και βεβαίωση γιατρού.

Προσοχή στη δήλωση τόκων στεγαστικών δανείων
Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να

,

5. Εξοδα νοσοκομειακής περίθαλ
ψης. Το 20% τηε δαπάνηε που κα

είναι οι φορολογούμενοι που έχουν
λάβει στεγαστικό δάνειο, καθώε δια
φορετικά αντιμετωπίζεται η έκ
πτωση των τόκων για δάνεια που
έχουν ληφθεί μέχρι το 2002 και δια
φορετικά για τα παλαιότερα. Επί
σηε, οι φορολογούμενοι που έ
χουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά
ή φυσικό αέριο θα πρέπει να υπο
βάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώε η έκπτωση φθάνει
τα 6.000 ευρώ. Ειδικότερα:
1. Δαπάνη ενοικίου. Το 20% τηε δα
πάνηε ενοικίου, η οποία δεν μπο
ρεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ, μει—■ώνει τον συνολικό φόρο (έκπτωση
φόρουΤωε 240 ευρώ)- Η,ίδια έκ
πτωση ισχύει και για το ενοίκιό κα
τοίκισε που πληρώνουν οι φορο
λογούμενοι για τα παιδιά που σπου
δάζουν σε άλλη πόλη. Απαιτείται
ΑΦΜ του εκμισθωτή. Ο υπόχρεοε θα
πρέπει να συνυποβάλλει με τη δή
λωσή του τιε αποδείξειε που έχουν
εκδοθεί ή υπεύθυνη δήλωση του
νόμου 1599/1986, από την οποία να
προκύπτει το ποσό του ενοικίου που
καταβλήθηκε από αυτόν για κύρια
κατοικία του ίδιου και τηε οικογένειάε του, ωε και τα στοιχεία των δι
καιούχων στουε οποίουε το κατέ
βαλε και τον αριθμό του φορολο
γικού μητρώου των εκμισθωτών. Ση
μειώνεται ότι όσοι λαμβάνουν στεγαστικό επίδομα, ανεξάρτητα από
το ύψοε τουε, δεν δικαιούνται την
έκπτωση αυτή.
2. Τόκοι στεγαστικών δανείων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τιε
συμβάσειε δανείων που έχουν συναφθεί μέχρι 31.12.2002, οι τόκοι
αφαιρούνται από το συνολικό ει
σόδημα, ενώ για συμβάσειε δανεί-

δαπάνηε, ενώ δεν μπορεί ντ» ο
περβεί το ποσό των 3.000 ευρώ.
Αφορά αγορά αμοιβαίων κεφαλαί
ων που έγινε μέσα στο 2007 και δεν
μεταβιβάστηκαν μέχρι 31.12.2010.
Η ίδια έκπτωση ισχύει και για την
αγορά μεριδίων μετοχικών και μει
κτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσω
τερικού που είναι συνδεδεμένα
με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωήε
μέσω εσωτερικού μεταβλητού κε
φαλαίου, που πραγματοποιείται α
πό 1.1.2007 έωε 31.12.2009 και ε
φόσον διακρατηθούν τρία έτη, ο
πότε η πρώτη εφαρμογή θα γίνει με
τιε δηλώσειε του οίκον, έτουε 2011.
Για τις συμβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί μέχρι 31.12.2002, οι τόκοι
αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα, ενώ για δάνεια από 1.1.2003 και με
τά, οι τόκοι μειώνουν τον συνολικό φόρο κατά ποσοστό 20% αυτών.

ων που έχουν συναφθεί από
1.1.2003 και μετά, οι τόκοι μειώνουν
τον συνολικό φόρο κατά ποσοστό
20% αυτών.
Για την απόδειξη τηε καταβολήε
των τόκων, απαιτείται σχετική βε
βαίωση τηε Τράπεζαε ή του Τα
μείου Παρακαταθηκών και Δανεί
ων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευ
τηρίου, ή άλλου πιστωτικού οργα
νισμού, από την οποία να προκύ
πτει ότι πρόκειται για στεγαστικό
δάνειο για απόκτηση πρώτηε κα
τοίκισε (αγορά ή ανέγερση ή απο
περάτωση), ότι έχει εγγράφει υ
ποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο
του φορολογουμένου ή του άλλου
συζύγου ή τω ν τέκνων τουε που
τουε βαρύνουν, το ποσό μόνο των
δεδουλευμένων συμβατικών τόκων
(ληξιπρόθεσμων και απαιτητών)
που όφειλε και κατέβαλε αυτόε μέ
σα στο έτοε 2010 καθώε και το
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έτοε σύναψηε του δανείου.
Εάν δεν αναγράφεται στη βε
βαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το α
κίνητο, στο οποίο έχει εγγράφει υ
ποθήκη ή προσημείωση, πρέπει να
επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην
οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο
ανήκει στον φορολογούμενο ή στη
σύζυγο ή στα τέκνα τουε, που τουε
βαρύνουν και ο αριθμόε εγγραφήε
στο βιβλίο μεταγραφών του οικεί
ου Υποθηκοφυλακείου (στην ίδια υ
πεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται ότι
πρόκειται για δάνειο για αγορά
πρώτηε κατοικίαε, αν αυτό δεν βε
βαιώνεται στην οικεία βεβαίωση τηε
Τράπεζαε ή του Ταμείου Παρακα
ταθηκών και Δανείων κτλ.).
3. Δαπάνη για αγορά μεριδίων με
τοχικών και μεικτών αμοιβαίων κε
φαλαίων. Η έκπτωση γίνεται στο ει

σόδημα και ανέρχεται στο 20% τηε

4. Δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά λό
γω αναπηρίας. Εκπίπτει από το ει

σόδημα το ποσό τω ν 2.400 ευρώ.
5. Δαπάνη αμοιβών δικηγόρων.

Για την αμοιβή που καταβάλλεται
σε δικηγόρουε για την παρι
υ
πηρεσιών, με εξαίρεση τιε αμοιβέε
για παράσταση κατά τη σύνταξη
συμβολαιογραφικών πράξεων και
για δίκεε μισθωτικών διαφορών α
κινήτων ή διαφορών μεταξύ ιδιο
κτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίαε κατ’ ορόφουε, απαιτείται απόδειξη παροχήε υπηρεσιών του δι
κηγόρου σύμφωνα με τιε διατάξειε
του Κ.Β.Σ. Ποσοστό 20% αυτήε τηε
δαπάνηε εκπίπτει από τον φόρο.
6. Δαπάνη διατροφής. Το 20%
τηε διατροφήε που καταβάλλεται α
πό τον ένα σύζυγο στον άλλο σύ
ζυγο εκπίπτει από τον φόρο. Η μεί
ωση δεν μπορεί να υπερβεί τιε 3.000
ευρώ.
7. Δαπάνη εγκατάστασης φυσικού
αερίου και φωτοβολταϊκών συστη
μάτων. Αφαιρείται από τον φόρο

10% τηε δαπάνηε. Η μείωση δεν
μπορεί να υπερβεί τιε 6.000 ευρώ.

