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Γενναίο πακέτο αποκρατικοποιήσεων
Πλήρης πώληση OTE, Τ.Τ. και ΟΠΑΠ, επιτάχυνση για ΕΥΑΘ, Ο ΑΠ  και ΟΛΘ, προσλαμβάνονται σύμβουλοι για ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ

Νέα μέτρα που 
θα επιβληθούν το 2011

ΕΚτακτη εισφορά στους κατόχους.
™  σκαφών αναψυχής, πισίνων πολυτελω 

οχημάτων και ακριβών ακίνητων

^  κατάργηση φοροαπαλλαγών

/  Επιβολή Ειδικού Φόρου κατανάλωσης
στα αναψυκτικά

· /  Επ,ρολή Ειδικού Φόρου Καωνάλωσης
στο φυσικό αέριο

^  Αύξηση των τελών
κυκλοφορίας κατα 10%

✓ Μετάταξη προϊόντων
από ίο 13% στο 23% ΦΠΑ

^  Αυξήσεις στα καπνικά προϊόντα 

/  Επιπλέον κατάργηση φοροαπαλλαγών
ύψους 2,26 δισ. ευρώ ΤΟ 2012

Μείωση φοροδιαφυγής
2012-2015 κατά τρία δισ. ευρώ

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Την πλήρη αποκρατικοποίηση του OTE εντόε του Ιουνίου και την πλήρη ιδιωτικοποίηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Τ. Τ.) εν-rós του έτουε ανακοίνωσε χθεε η κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια να αντιστρέφει το αρνητικό κλίμα που υπάρχει axis αγορέε. Ταυτό- χρο’ ή επισπευσθεί και θα ενταχθεί στο avó πρόγραμμα η ιδιωτικοποίηση m s ΕΥΑΘ (με το Δημόσιο να διακρατεί το 34%) και των λιμανιών m s Πειραιά (ΟΑΠ) και m s Θεσσαλονίκη? (ΟΛΘ).Ενδεικτικό m s προσπάθειαε του οικονομικού επιτελείου να δείξει ότι αυτή τη φορά η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην προώθηση των αποκρατικοποιήσεων είναι το
Θα δημιουργηθεί 
ειδικός φορέας 
με τα χαρτοφυλάκια 
κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δημοσίου.γεγονόβ ότι λίγα λεπτά μετά t i s  παραπάνω ανακοινώσει, το υπουργείο α- νακο: ε ότι ξεκινάει xis διαδικασίεεγια την πρόσληψη συμβούλων για τα σχέδια των OTE, Τ. Τ., ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΑΠ και ΟΛΘ.Από την άλλη πλευρά, οι προσδοκίεε που είχαν δημιουργήσει οι δηλώσειε του κ. Ολι Ρεν (αρμόδιο? κοινοτικόε εκπρόσωπο?) για έσοδα ύψουε 15 δισ. ευρώ από t i s  αποκρατικοποιήσει έωε το 2012 δεν φαίνεται να επαληθεύονται. Σύμφωνα με t i s  ανακοινώσει m s κυβ έρνη σ ή, τα 15 δισ. θα εισρεύσουν έ- ωε το 2013.Πάντωε, για την ταχύτερη προώθηση του προγράμματοε αποκρατικοποιήσεων αποφασίστηκε χθεε στο υπουργικό συμβούλιο και η δημιουργία e v o s  ειδικού φορέα (του Ταμείου Δη- μόσιαε Περιουσία?) που θα περιλαμβάνει χαρτοφυλάκια κινητήε και ακί- vm ns περιουσίαε του Δημοσίου. Στό- xos του νέου Ταμείου θα είναι η άμεση προώθηση των σχεδίων που θα διαχειρίζεται και σύμφωνα με πληροφορίεε, δεν θα έχει στο διοικητικό του συμβούλιο στελέχη m s τρόικα?.Η κυβέρνηση επιχείρησε χθεβ να αλλάξει το κλίμα, ανακοινώνονταε:

1. Την πώληση ολόκληρου του ποσοστού (16%) που κατέχει στον OTE. Το 10% θα πωληθεί στη γερμανική Deutsche Telekom βάσει m s υφιστάμ ε ν έ  συμφωνίέ και θα εξετασθεί η διάθεση του υπόλοιπου 6%.
2. Τη διάθεση του 34% του Τ. Τ. Με την κίνηση αυτή η κυβέρνηση θέλει να δώσει το «σήμα» npos óXous ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι αλλαγέδ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank έχουν πάνω από 5% η κάθε μία στο Τ. Τ., ενώ και η Πειραιώε έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον m s. Παράλληλα, θα πωληθεί και το 10% που κατέχουν τα ΕΛΤΑ

στο Τ. Τ. Να σημειωθεί ότι του χρόνου θα δοθεί το 100% του εμπορικού τμή- ματο5 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και το 2013 θα πωληθεί το 25% τ έ  Αγροτική? Τράπεζα?.Πέραν αυτών, το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα και εντόε του 2011 την αποκρατικοποίηση του 40% τηβ ΕΥΑΘ (από το 74% που κατέχει το Δημόσιο), αλλά και την ιδιωτικοποίηση των ΟΛΠ και ΟΛΘ. Στιε δύο τελευταίε5 εταιρείεε το Δημόσιο κατέχει το 75%. Πριν γίνει, όμω5, οποιαδήποτε κίνηση, θα προηγηθεί ο «Λιμενικό? Καλλικράτη.?» και στη συνέχεια θα υπάρξει διάθεση μετοχών από το νέοΝέοι φόροι και περικοπές 6,4 δισ. ευρώ

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου παρουσιάστηκαν μέτρα ύψους 4,8 
δισ. ευρώ και απέμειναν προς εξειδίκευση επιπλέον παρεμβάσεις, ύψους 1,6 δισ.

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σκληρά μέτρα για μισθωτού5, συνταξιούχουβ και ελεύθερου? επαγγελ- ματίεβ σχεδιάζει η  κυβέρνηση, με αυξ ή σ ε ι  φόρων τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση φορολογία. Συνολικά οι παρεμβάσειβ για το 2011 ανέρχονται σε 6,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο τα 4,8 δισ. ευρώ (2,55 δισ. έσοδα και 2,25 δαπάνεβ) και απομένουν για εξειδίκευση μέτρα ύψουβ 1,6 δισ. ευρώ. Αν και μέχρι σήμερα στό- χοβ τηβ κυβέρνηση? ήταν το μεγαλύτερο τμήμα των προσαρμογή? να προέρχεται από τιβ δαπάνεε, ωστόσο, αυτή τη φορά το βάρο? έχει πέσει στα έσοδψΣτα , ,ρα που θα ληφθούν και θα τεθούν σε ισχύ άμεσα περιλαμβάνονται οι μετατά ξει αγαθών και υπηρεσιώ ν στον υψηλό συντελεστή (23%) ΦΠΑ, έκτακτη εισφορά για του5 κατέχοντεβ σκάφη αναψυχήε, πισίνε5 κ. λπ., κατάργηση φοροαπαλλαγών, επιβολή φόρου στο φυσικό αέριο και στα αναψυκτικά και αύξηση των τελών κυκλοφορία5.Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίεβ, στα μέτρα που δεν έχουν εξειδικευ- θεί περιλαμβάνονται αλλαγέ3 στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, που ενδεχομένου θα μειωθεί στα επίπεδα των 8.000 ευρώ και αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των αποδείξεων.Ολα τα παραπάνω μέτρα αναμένεται ότι θα επιβαρύνουν το σύνολο των φορολογουμένων, ενώ η κίνηση στην αγορά θα μειωθεί περαιτέρω λόγω τηβ αύξη του συντελεστή ΦΠΑ πιθανόν στα είδη ευρείαβ κατανάλωσ ή ,  όπωε το γάλα, το ψωμί κ. λπ.Το σχέδιο για το 2011 προβλέπει:• Τη μετάταξη προϊόντων και υ- ιηρεσιών από τον χαμηλό συντελε- α ή  που ανέρχεται σήμερα στο 13% το 23% από τον επόμενο μήνα. Σηκώνεται ότι όλα τα τρόφιμα έχουν ιντελεστή ΦΠΑ 13%.• Αύξηση των τελών κυκλοφορία? ό το 2012. Τα αυξημένα τέλη θα κα- Ιληθούν το δίμηνο Νοεμβρίου - Δε- 'βρίου 2011 από 5.000.000 κατό- ; οχημάτων I. X . και Δ. X . Από την ιμογή του μέτρου εκτιμάται ότι ισπραχθούν επιπλέον έσοδα ύ-άνω των 300 εκατ. ευρώ. ;τηβολή φόρου στο φυσικό αέριο 'πιβολή ειδικού φόρου στα μη αλ- ούχα ποτά (αναψυκτικά, χυ- . Ο φόροε πιθανόν να επιβληθεί ;ην 1η Ιουνίου 2011 προκειμέ- α ενισχυθούν τα κρατικά ταμεία.

Αλλαγές στο αφορολόγητο 
όριο, κατάργηση 
απαλλαγών, αύξηση τελών 
κυκλοφορίας, μετατάξεις 
αγαθών στο 23% του Φ Π Α .• Κατάργηση φορολογικών εκπτώσεων χωρίε κοινωνικό ή  αναπτυξιακό όφελ03 και μάλιστα από φέ- τοδ και ίσω3 αναδρομικά. Δηλαδή, αναμένεται να μειωθεί το αφορολόγητο στον Φόρο Ακίνητη? Περιου- σία3. Το αφορολόγητο του ΦΑΠ, που ανέρχεται σήμερα σε 400.000 ευρώ για όλουβ τουε ιδιοκτήτε?, εξετάζεται να μειωθεί στα επίπεδα των300.000 ευρώ. Επίσηε, δεν αποκλείεται να μειωθεί και το αφορολόγητο όριο κατά την απόκτηση πρώτηε κατοικίαβ, που ανέρχεται στα200.000 ευρώ για τον άγαμο και250.000 ευρώ για τον έγγαμο.• Εκτακτη εισφορά σε όσου? κατέχουν σκάφη αναψυχήε, τπσίνε5, πολυτελή αυτοκίνητα και μεγάλη ακίνητη περιουσία.• Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσ ή  στα καπνικά προϊόντα. Από την αλλαγή θα επέλθει αύξηση των φορολογικών εσόδων.• Τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων. Το σχέδιο που μελετά η κυβέρνηση προβλέπει την τακτο

ποίησή τουε για 40 έτη. Πέραν των ανωτέρω μέτρων που περιλαμβάνονται στο κείμενο που δημοσιοποίησε χθεβ η κυβέρνηση, σχεδιάζονται επίσηβ:• Εξομοίωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσή στο πετρέλαιο θέρμανση? και κίνησηβ από τον προσεχή Οκτώβριο.• Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών σε όλη την Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο.• Μείωση του αφορολογήτου ορίου στα επίπεδα των 8.000 ευρώ από12.000 που είναι σήμερα. Στιβ σκέψεΐ5 του οικονομικού επιτελείου είναι το τμήμα από 8.000 ευρώ έωε 12.000 να φορολογείται με συντελεστή 5%.• Αλλαγή του μέτρου των αποδείξεων. Μελετάται η αύξηση του ποσοστού με βάση το οποίο υπολογίζονται οι ετήσιε ε α π οδείξει. Συγκεκριμένα, φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 6.000 ευρώ για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδ ε ίξ ε ι  ίσεε με το 30% του εισοδή- ματόε τουε.Για την περίοδο 2012 - 2015 η κυβέρνηση σχεδιάζει στο σκέλθ5 των εσόδων να εισπράξει έσοδα ύψουε 3 δισ. ευρώ από τον περιορισμό τη5 φοροδιαφυγή?. Επίσηβ, το 2012 η  κυβέρνηση υπολογίζει να εισπράξει περίπου 2,5 δισ. ευρώ από νέα μείωση των φοροαπαλλαγών, καθώε και από άλλα φορολογικά έσοδα.
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% Ε.Δ. % διάθεσης έως
OTE 16 16

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 34 34
ΟΛΠ, ΟΛΘ 75 75

ΕΥΑΘ 74 40
Δ Α Α  «Ελ. Βενιζέλος» 55 -

ΟΠΑΠ 34 -
ΕΑΣ 1 0 0 66

Κρατικά Λαχεία 1 0 0 49-66
ΔΕΠ Α 65 32

ΤΡΑΙΝΟΣΕ 1 0 0 49 -100
ΛΑΡΚΟ 55 55

ΟΔΙΕ 1 0 0 100
Καζίνο  Πάρνηθας 49 49

Αδειες Κ ινητής Τηλεφ ω νίας 1 0 0 -
Ελληνικό I 1 0 0 -

Ακίνητη περιουσία I 1 0 0 -

spv όχημα ειδικού σκοπού

Μέθοδος
Πώληση μετοχών 
Πώληση μετοχών 
Πώληση μετοχών 
Πώληση μετοχών 

Επέκταση παραχώρησης 
Επέκταση παραχώρησης 

Πώληση μετοχών 
Πώληση μεριδίων 5Ρν 

Πώληση μετοχών 
Πώληση μετοχών 
Πώληση μετοχών 
Πώληση μετοχών 
Πώληση μετοχών 

Πώληση δικαιωμάτων 
Πώληση μεριδίων δΡν 
Πώληση μεριδίων 5ΡΥ

Περίοδοςσυναλλαγής
Q2 2011 

02-04 2011 
Q2-Q4 2011 
02-04 2011

03 2011 
Q3 2011
04 2011 
04 2011 
04 2011 
04 2011 
04 2011 
04 2011 
04 2011 
04 2011 
Q4 2011 
04 2011

ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
3.500 - 5.500

1911 % ε.Δ . % διάθεσης έως Μέθοδος
ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος» 55 21 Πώληση μεριδίων 5Ρν

Εγνατία 1 0 0 100 Πώληση μεριδίων δΡν
ΕΛΤΑ 90 40 Πώληση μετοχών
ΟΠΑΠ 34 34 Πώληση μποχών

Λιμένες 1 77-100 43-66 Πώληση μεριδίων δΡν
ΕΥΔΑΠ 61 27 Πώληση μετοχών
ΕΛΒΟ 51 16 Πώληση μετοχών

Ταμείο Παρ/θηκών & Δανείων 1 0 0 100 Πώληση μεριδίων ερν
ΔΕΗ 51 17 Πώληση μετοχών

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1 1 0 0 - Πώληση μεριδίων 5Ρν
Περιφερειακά Αεροδρόμια 1 1 0 0 49 Πώληση μεριδίων 5Ρν

Ελληνικό II 1 0 0 - Πώληση μεριδίων δΡν
Ακίνητη περιουσία 1, II 1 0 0 - Πώληση μεριδίων δΡν

Ψηφιακό φάσμα 1 1 0 0 - -

Περίοδοςσυναλλαγής
012012 
012012 
012012 
012012 

01-04 2012
03 2012 
02 2012 
02 2012
04 2012 

01-04 2012 
Q1-Q4 2012 
01-04 2012 
01-04 2012 
03-04 2012

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 4.000-6.000 δια Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗμετοχικό κεφάλαιο που θα δημιουργη- θεί από τΐδ συνενώ σει λιμένων. Στον ΟΛΠ θα εισφερθούν οι μετοχέδ των Οργανισμών Λιμένων Ελευσίνα?, Ρα- φήναε και Λαυρίου, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ισόποσα το μετοχικό του κεφάλαιο και η συμμετοχή του σε αυτό. Ετσι, το Δημόσιο θα έχει περίπου το 95% των μετοχών, αλλά πιθανότατα θα διατηρήσει το 51%. Το ίδιο θα συμβεί και με τον ΟΛΘ και τουβ Οργανισμού? Λιμένων Καβάλα5 και Αλεξανδρούπολη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμβουλο? θα προσληφθεί άμεσα και για την ΕΥΔΑΠ, για την οποία το Δημόσιο στοχεύει στην πώληση του 27% τηδ εταιρεία? στο τρί-

το τρίμηνο του 2012. Enions, στο τρίτο τρίμηνο του 2011 θα ανανεωθούν οι άδειε? του ΟΠΑΠ και στο πρώτο τρίμηνο του 2012 θα πωληθεί ολόκληρο το ποσοστό που κατέχει το Δημόσιο (34%). Παράλληλα, φέτοε στο τρίτο τρίμηνο θα επεκταθεί και η σύμβαση για το «Ελ. Βε- νιζέλθ5» και του χρόνου στο πρώτο τρίμηνο θα πωληθεί το 21% m s εταιρεία?. Αναφορικά με την ακίνητη περιουσία, η  κυβέρνηση προχωράει στην αξιοποίηση 70 ακινήτων m s ΚΕΔ, 18 m s ΓΑΙΟΣΕ, 40 m s  κεντpirns κυβέρνησή (κυρίαν υπουργείο Apuvas), ενώ περιλαμβάνεται το Ελληνικό και άλλα 10 ακίνητα που διαχειρίζεται η ΕΤΑ.

Πώληση μονάδων 
της ΔΕΗ

Μετοχοποίηση και πώληση περι
ουσιακών στοιχείων περιλαμβά
νει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμ
μα για τη ΔΕΗ. Το σχέδιο περι
λαμβάνει, σύμφωνα με πληρο
φορίες, τη σύσταση δύο ή και 
τριών εταιρειών στις οποίες θα 
εισφερθούν μονάδες από αντι
προσωπευτικό μείγμα καυσίμων 
(λιγνίτες, φυσικό αέριο, νερά) 
για να διατεθούν σε ιδιώτες. Η 
συνολική ισχύς των υπό σύσταση 
μονάδων θα εξαρτηθεί από τις 
πιέσεις πς«|θα ασκήσει η τρόι
κα, σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, 
το σχέδιο ξεκινάει με 1.500 MW, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 12% 
περίπου της συνολικής εγκατε
στημένης ισχύος της ΔΕΗ. Η αρ
χική ηφταση της απλής διάθε
σης στο Χρηματιστήριο ενός πα
κέτου μετοχών 17% με τη διατή
ρηση του μάνατζμεντ από το Δη
μόσιο αξιολογήθηκε από την κυ
βέρνηση ότι ούτε το επενδυτικό 
ενδιαφέρον μπορεί να προκαλέ- 
σει ούτε σημαντικά έσοδα να ει
σφέρει, λόγω της χαμηλής αξίας 
της μετοχής της εταιρείας. Η εκ
χώρηση και του μάνατζμεντ, πέ
ρα από τις συνδικαλιστικές αντι
δράσεις, δεν είναι επίσης βέ
βαιο ότι θα κατάφερνε να προ- 
σελκύσει επενδυτικό ενδιαφέ
ρον. Σε όλες τις επαφές που ο κ. 
Παπακωνσταντίνου είχε με ευ
ρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, 
εισέπραξε σοβαρές επιφυλά
ξεις, που συνδέονται με τον ρό
λο του συνδικάτου της ΓΕΝΟΠ 
και τη γενικότερη κατάσταση της 
εταιρείας. Αντιθέτως, η πώληση 
μονάδων, στη βάση ενός μοντέ
λου που εφαρμόστηκε επιτυχώς 
στην Ιταλία μία δεκαετία νωρίτε
ρα προκειμένου να σπάσει το τό
τε μονοπώλιο της κρατικής 
ENEL, είναι αυτό που προκρίνει 
η αγορά και στην παρούσα συ
γκυρία υπόσχεται περισσότερα 
έσοδα για το Δημόσιο έναντι του 
σχεδίου για μετοχοποίηση.

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ
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Δραματικοί χάνοι από Παπανδρέου
Ζήτησε από τους υπουργούς στήριξη των αποφάσεων προκειμένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

«Το πατριωτικό καθήκον δεν συγχαίρει λιγοψυχία» είναι η πρωθυ- πουργική φράση που καταδεικνύει πόσο βαρύ ήταν το κλίμα στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο. Μια συνεδρίαση που σημαδεύτηκε μεν από την οξύταχη κριτική που δέχθηκε ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, αλλά όλοι σχε- ν οι υπουργοί αναγνώρισαν στο τέλοε ότι τα πράγματα είναι πλέον τόσο οριακά, που δεν χωρούν λόγια παρά μόνον αποφάσειε. Αποφάσειε για τιε οποίεε θα επι- διωχθεί η συναίνεση τηε Ν. Δ., εξ ου και δεν ανακοινώθηκαν εν τέ- λει τα φορολογικά μέτρα, παρά μόνον οι αποκρατικοποιήσει στιε οποίεε η στήριξη Σαμαρά προε- ξοφλείται.

«Αν δεν διασφαλισθεί το νέο δάνειο, η χώρα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στιε ταμειακέε τηε υποχρεώσετε πέραν του Ιουλίου», είπε εξ αρχήε ο υπουργόε Οικονομικών. Σημειωτέον δε, ότι το αυστηρό καταστατικό λει- τουργίαε του ΔΝΤ δεν του επιτρέπει να μετέχει στο νέο δάνειο και αυτό θα πρέπει ειε ολόκληρον να χορηγηθεί από την Ε. Ε. Εξ ου και ο κ. Παπακωνσταντίνου υπογράμμισε ότι τρειε χώρεε (Ολλανδία, Φινλανδία, Ιταλία) έχουν θέσει ωε αδιαπραγμάτευτο όρο να υπάρξουν από την Ελλάδα εμπράγματεε εγγυήσειε. Γε- γονόε που μάλλον σημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να υποθηκεύσει δημόσια περιουσία, αν και συνεργάτεε του πρωθυπουργού εκτιμούν πώε αν διασφαλισθεί

η στήριξη τηε Ν. Δ., η χώρα θα κατορθώσει να επιτύχει καλύτε- ρουε όρουε δανειοδότησηε στιε διαπραγματεύσειε τηε με την τρόικα. Από την πλευρά του, βέβαια, ο πρωθυπουργόε δεν θέλησε να εμφανίσει το νέο πακέτο μέ-
Προανήγγειλε νέο 
υπουργικό, με αποκλει
στικό αντικείμενο 
συγχωνεύσεις 
και καταργήσεις 
φορέων του Δημοσίου.τρων ωε επιβεβαίωση τηε μέχρι τώρα κυβερνητικήε αστοχίαε. «Πέρυσι, με τιε θυσίεε του λαού αποτρέψαμε τον κίνδυνο χρεο-

κοπίαε και τώρα παίρνουμε τιε α- ποφάσειε που χρειάζεται για να αποτρέψουμε οριστικά τον κίνδυνο και γι’ αυτό δεν επιτρέπεται κανένα πισωγύρισμα», είπε.Στη διάρκεια τηε συνεδρία- σηε, ο κ. Παπακωνσταντίνου ε- νέμεινε στην πρότασή του για α- πολύσειε (στον ευρύτερο δημόσιο τομέα), αλλά λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν, το θέμα θα ξα- νασυζητηθεί. Επίσηε, έγινε ε- κτενήε συζήτηση και για τον τρόπο που θα ψηφισθεί το νέο πακέτο των φορολογικών μέτρων και των αποκρατικοποιήσεων. Ο κ. Παπακωνσταντίνου επισήμανε ότι βάσει του κανονισμού τηε Βου- λήε, όλεε οι νέεε αποφάσειε θα πρέπει -ωε συνέχεια του προϋπολογισμού- να περιληφθούν σε ένα μόνον άρθρο, υποστηρίζονταε

επιπλέον ότι έτσι δεν θα δοθεί περιθώριο στον κ. Σαμαρά να τιε α- πορρίψει α λα καρτ. Με το σκεπτικό αυτό διεφώνησαν αρκετοί υπουργοί, που υπογράμμισαν ότι δεν είναι δυνατόν τόσεε δια- φορετικέε αποφάσειε να ψηφι- σθούν από κοινού, αλλά ωε φαίνεται επείσθησαν στο τέλοε με την πρόταση Παπακωνσταντίνου, καθώε αντελήφθησαν ότι τυχόν επιμερισμόε των κυβερνητικών επιλογών σε περισσότερα άρθρα ή νομοσχέδια θα προσέφερε και στουε βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να καταψηφίσουν κάποιεε εξ αυτών!Τέλοε, ο πρωθυπουργόε προανήγγειλε νέο υπουργικό συμβούλιο άμεσα για τιε συγχωνεύσειε των δημοσίων φορέων που ζητεί μετ’ επιτάσεωε η τρόικα.Θερμό επεισόδιο ιεταξύ Βενιζέλου,! Ίαπακω νσιαντίνου

«Πέρυσι, με τις θυσίες ίου λαού αποτρέψαμε τον κίνδυνο χρεοκοπίας και χώρα παίρνουμε τις αποφάσεις 
που χρειάζεται για να αποτρέψουμε οριστικά τον κίνδυνο και γι’ αυτό δεν επιτρέπεται κανένα πισωγύρισμα», 
ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΑΟΥ

Με μια παρ’ ολίγον ρήξη μεταξύ των κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και υπουργών τηε κυβέρνησηε, ολοκληρώθηκε το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, το οποίο εν τέλει έκλεισε με ομοφωνία επί του πολύ φιλόδοξου και σκληρού προ- γράμματοε για τα μέτρα του 2011 και του Μεσοπρόθεσμου. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη τα οποία συμμετείχαν χθεε στο υπουργικό συμβούλιο, μόλιε ο κ. Παπακωνσταντίνου ολοκλήρωσε την εισήγηση του και προτού ο κ. Παπανδρέου κηρύξει το τέλοε τηε συ- νεδρίασηε, ο κ. Βενιζέλοε παρε- νέβη επικρίνονταε τον υπουργό Οικονομικών ότι δεν έδωσε ου-
Αντιρρήσεις 
στην παροχή 
«κρατικών εγγυήσεων» 
και στο ενδεχόμενο 
απολύσεων στο Δημόσιο.σιαστική απάντηση σε τίποτα, ούτε για τιε αποκρατικοποιήσει ούτε για τα νέα μέτρα. Εν κατα- κλείδι, σύμφωνα με τιε ίδιεε πη- γέε, ο κ. Βενιζέλοε κατηγόρησε τον κ. Παπακωνσταντίνου ότι τηρεί α- λαζονική συμπεριφορά ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου. Ο πρωθυπουργόε παρενέβη, λέγο- νταε πωε διαφωνεί «ότι είναι έτσι», ενώ πρόσθεσε ότι «όλεε οι προ- τάσειε αξιολογούνται». Τότε τον λόγο πήρε ο κ. X . Καστανίδηε, λέ- γονταε ότι «δεν είναι δυνατόν μετά από πέντε ώρεε ο υπουργόε Οικονομικών να μην ενσωματώνει τίποτα», ενώ πρόσθεσε ότι μένει στην επισήμανση του πρωθυπουργού περί αξιολόγησηε των
Γ''στάσεων. Και ο κ. Βενιζέλοε ε- εινε, υπογραμμίζονταε πωε οι υπουργοί «δεν είμαστε επαίτεε» του υπουργείου Οικονομικών και «θέλουμε να βοηθήσουμε». Υπέρ

του κ. Παπακωνσταντίνου ετά- χθησαν οι κ. Γ. Ραγκούσηε και X . Παμπούκηε. Ο κ. Ραγκούσηε μάλιστα χαρακτήρισε τιε παρεμβά- σειε των κ. Βενιζέλου και Καστα- νίδη ωε «υπερβολικέε». Σημειώνεται, πάντωε, ότι ο ίδιοε ο κ. Βενιζέλοε διαψεύδει πωε εκφράστηκε προσωπικά για τον κ. Παπακωνσταντίνου .
«Δημοσιονομική κατοχή»Αντιθέτωε, όπωε επεσήμανε και ο ίδιοε εξερχόμενοε του υπουργικού συμβουλίου, μίλησε για «αλαζονική συμπεριφορά που έχουν τα στελέχη και οι μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών». Ο κ. Βενιζέλοε εξέφρασε επίσηε την άποψη ότι η χώρα βρίσκεται «σε δημοσιονομική κατοχή, λόγω του τεράστιου χρέουε», διευκρινίζονταε ότι δεν αφορά η φράση του τον κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίοε και αρχικά διαφώνησε με την διαπίστωση αυτή. Πολλοί αποδίδουν την αντίδραση του κ. Βενιζέλου στον υπαινιγμό του κ. Παπακωνσταντίνου για υπερβολικά προνόμια που δόθηκαν σε συνταξιούχουε συγκεκριμένων φορέων, υπονοώνταε την εποχή που ο νυν υπουργόε Αμύνηε είχε το χαρτοφυλάκιο τηε ανά- πτυξηε.Πολλοί υπουργοί εξέφρασαν ενστάσειε για τη χορήγηση κρατικών εγγυήσεων σε περίπτωση νέου δανείου, ενώ αρκετοί διαφώνησαν με το ενδεχόμενο απολύσεων στο Δημόσιο. Επικριτική ήταν και η κ. Αννα Διαμαντο- πούλου, η οποία επίσηε επέρριψε στον κ. Παπακωνσταντίνου ευ- θύνεε για την καθυστέρηση του προγράμματοε. «Πρέπει να μαε εξηγήσει ο κ. Παπακωνσταντίνου γιατί δεν υλοποιούνται αυτά που ψηφίζουμε», αναφέρεται ότι είπε η υπουργόε. Η ίδια έθεσε και ζήτημα ενιαίαε γραμμήε, επισημαί- νονταε ότι αν η κυβέρνηση μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού δεν αρθρώσει κοινό λόγο τότε «θα

έχουμε λύσει το χειρόφρενο τηε χρεοκοπίαε τηε χώραε». Την ανάγκη ενιαίαε γραμμήε υποστήριξε και ο κ. Α. Λοβέρδοε, ο οποίοε μάλιστα αναφέρθηκε στιε καθυστερήσει που σημειώθηκαν το 2011. Ο υπουργόε Υγείαε είπε επίσηε ότι «χάσαμε το μομέντουμ του Μαρτίου», επισημαίνονταε πωε η κυβέρνηση πρέπει με το Μεσοπρόθεσμο να αρθρώσει «λόγο πειστικό εντόε και εκτόε των συνόρων». Ετάχθη υπέρ τηε δρα- στικήε μείωσηε του Δημοσίου λέγονταε ότι «πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα». Για τουε ρυθμοΰε μείωσηε του Δημοσίου μίλησε και ο κ. Ραγκούσηε, ο οποίοε μάλιστα επαίνεσε τον κ. Θ. Πάγκαλο, ωε το μόνο στέλεχοε τηε κυβέρνησηε που, δίχωε να έχει μηχανισμό υπουργείου, προχωρεί σε

συγχωνεύσειε οργανισμών. Ο κ. Ραγκούσηε ζήτησε από τουε συ- ναδέλφουε του να προχωρήσουν σε συγχωνεύσειε οργανισμών, τονίζονταε μάλιστα ότι: «δεν μπορούμε να μιλάμε για μείωση του κράτουε και να πάω στη Βουλή με καταργήσειε 28 φορέων».Ο κ. Δ. Ρέππαε, απευθυνόμενοε στον πρωθυπουργό, ζήτησε να «κοιτάε στα μάτια τουε Ευρωπαί- ουε, όπωε ακριβώε κοιτάζειε και εμάε», ζητώνταε προσεκτική ρητορική όχι μόνον ενώπιον των «έξω, αλλά και των μέσα», όπωε χαρακτηριστικά είπε. «Εχουμε και μια κοινωνία στην οποία αναφερόμαστε», διευκρίνισε ο υπουργόε Υποδομών. Ο κ. M ix. Χρυσο- χόίδηε άφησε αιχμέε κατά συναδέλφων του, λέγονταε ότι «ορισμένοι δίνουμε ανόρεχτεε μάχεε

οπισθοφυλακών». Ζήτησε και αποδέσμευση από τον κακώε εννοούμενο «κομματικό πατριωτισμό» και είπε συγκεκριμένα ότι «μπορεί η γενιά μαε να μεγάλωσε με το ΠΑΣΟΚ αλλά τώρα πρέπει να σώσουμε τη χώρα». Ο κ. Χρυσο- χόίδηε ζήτησε επίσηε την ίδρυση αναπτυξιακήε τράπεζαε στο πρότυπο τηε πάλαι ποτέ ΕΤΕΒΑ. Ο κ. Κ. Σκανδαλίδηε είπε ότι «έχουμε αγγίξει το όριο τηε εξουσιοδότη- σηε από τον ελληνικό λαό, γι’ αυτό πρέπει να επιδιώξουμε με σοβαρό τρόπο τη συναίνεση». Ο κ. Π. Μπεγλίτηε αναφέρθηκε στη συζήτηση για τη συναίνεση και εξέφρασε τη διαφωνία του με πιθανό σχηματισμό «κυβέρνησηε τεχνοκρατών». Ο κ. Καστανίδηε ζήτησε επίσηε επαναδιαπραγμάτευση των όρων του Μνημονίου.Μείωση συντάξεων, αύξηση εισφορών υπέρ ανεργίας
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

Τρεις παρεμβάσεις στιε συντά- ξειε, αύξηση των εισφορών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (υπέρ ανεργίαε) και αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια για κοινωνικέε παροχέε (πλην επιδόματοε ανεργίαε) προβλέπει, μεταξύ άλλων, το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, προσθέτονταε 1,5 
~ ό . ευρώ στην εξοικονόμηση πό- ω νγιατο 2011.Κατ’ αρχήν νέα μείωση στιε συ- ντάξειε τουε θα υποστούν οι συνταξιούχοι με την καταβολή και νέαε ειδικήε εισφοράε πέραν του ποσού που άρχισε να παρακρα- τείται από την επαναφορά του ΛΑΦΚΑ το 2010. Τώρα, τη νέα ειδική εισφορά 3% θα καταβάλλουν όχι μόνο οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν συντάξειε από 1.700 ευρώ και πάνω, αλλά και οι «νέοι» συνταξιούχοι. Πρόκειται για όλουε όσοι αποχώρησαν με εθελούσια (δεν συνταξιοδοτήθηκαν υποχρεωτικά), είναι κάτω των 60 ετών και λαμβάνουν «υψηλή» σύνταξη (1.700 ευρώ και πάνω). Το μέτρο αυτό σε συνδυασμό και με τη ν επιβολή ΛΑΦΚΑ -από 1.9.2011- σε όσεε ετπκουρικέε συ- ντάξειε είναι πάνω από 300 ευρώ προβλέπεται να επιφέρει εξοικονόμηση 800 εκατ. ευρώ.

Καθιερώνονται αυστηρά 
εισοδηματικά κριτήρια 
για τις κοινωνικές 
παροχές -  Μετατίθεται 
το 2012 η περικοπή 
του εφάπαξ.Στο πακέτο των 800 εκατ. εντάσσονται ακόμη τα αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια για την επιλογή των τελικών δικαιούχων στεγαστικών δανείων και παροχών από τουε Οργανισμοΰε Εργα- τικήε Κατοίκισε και Εργατικήε Εστίαε. Επίσηε, αυστηρότερα κριτήρια (με αύξηση του αριθμού των απαιτούμενων ημερών ερ- γασίαε) θα τεθούν και για τη χορήγηση του επιδόματοε ανεργίαε, ενώ θα ισχύσει για όλουε ανε- ξαιρέτωε τουε ασφαλισμένουε ε- νιαίοε κανονισμόε παροχήε επιδομάτων υγείαε.Είναι χαρακτηριστικό ότι στο αρχικό κείμενο που απεστάλη μετά την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου, χθεε, προ- βλεπόταν και η περικοπή του εφάπαξ από το δεύτερο εξάμηνο του 2011. Ωστόσο, από το υπουργείο Εργασίαε και Κοινωνι- κήε Ασφάλισηε διευκρινίστηκε ό-

Νέος γύρος περικοπών 
σε συντάξεις και παροχές

Επιβολή νέας 
ειδικής εισφοράς
3% στις συντάξεις 

άνω των 1.700 ευρώ 
και στους συντά- 

ξουχους κάτω των 
60 ετών που 

αποχώρησαν με 
προγρ. εθελούσιας 
εξόδου (αμέσως)

Επιβολή ΛΑΦΚΑ
και στις επικουρικές 
συντάξεις, εφόσον 

υπερβαίνουν το 300 
ευρώ (απάτην 

1/9/2011)

Μείωση
συντάξεων
σε ΔΕΚΟ και 

Τράπεζες με την 
ενσωμάτωση στο 
πλαφόν των 2.750 

ευρώ σύνταξη 
και των επιδομάτων 

που λαμβάνουν 
(αμέσως)

Αυστηρά εισοδη
ματικά κριτήρια για

παροχές Οργανι
σμών Εργατικής 

Κατοικίας και 
Εργατικής Εστίας

Θέσπιση εισφοράς -
υπέρ ανεργίας 
στο Δημόσιο 
(1% έως 3%)

Αύξηση εισφοράς
υπέρ ανεργίας 

στον ιδιωτικό τομέα 
(από 4%  στο 5%)

Αύξηση εισφοράς
στα ελλειμματικά 

Ταμεία

Μείωση εφάπαξ
από το 2012 ανάλογα 

με την πορεία του 
ελλείμματος

Αύξηση των 
προϋποθέσεων
για επιδόματα 

ανεργίας

Διασταύρωση
στοιχείων
ΙΚΑ-0ΑΕΔ-

Οργανισμών

Ενιαίος
Κανονισμός

παροχών Υγείας 
για όλα τα Ταμεία

Νέες συμβάσεις 
Ταμείων με

ιδιωτικές ασφαλι
στικές εταιρείεςΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗτι η μείωση του εφάπαξ, που ε- πρόκειτο να είναι 10%, τελικώε δεν θα ισχύσει μέσα στο 2011 και μετατίθεται το 2012, σε εξάρτηση από την πορεία του δημο- σιονομικού ελλείμματοε. Επίσηε, θα τηρηθεί αυστηρά το υφιστάμενο πλαφόν των 2.750 ευρώ στιε συντάξειε, αλλά σε αυτό θα ενσωματωθούν και τα επιδόματα που σήμερα για τουε συνταξιού- χουε των τραπεζών και των

ΔΕΚΟ καταβάλλονται εκτόε συντάξιμου ποσού. Apa και εδώ θα υπάρξει μείωση. Η μείωση των επικουρικών συντάξεων θα γίνει στα Ταμεία που παρουσιάζουν ελλείμματα από 1.1.2012 και αφού προωθηθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση.Εκπληξη αποτέλεσε η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για αύξηση τηε ασφαλιστικήε ε- πιβάρυνσηε κατά 1% σε ιδιωτικέε

επιχειρήσειε (0,5% ο εργοδότηε και 0,5% ο εργαζόμενοε) προκειμένου η  εισφορά υπέρ ανεργίαε να ανέλθει στο 5% από 4% που είναι σήμερα. Υπέρ τηε ανεργίαε θα καταβάλλει εισφορά και ο δημόσιοε υπάλληλοε. Η εισφορά θα είναι χαμηλότερη από τον ιδιωτικό τομέα. Συνολικά με αυτό το μέτρο θα εξοικονομηθούν 300 εκατ. ευρώ τα οποία θα ενισχύ- σουν τον ΟΑΕΔ.Επίσηε 310 εκατ. ευρώ θα εξοικονομηθούν από την ψηφιο- ποίηση και τον έλεγχο των συνταγών του ΙΚΑ, την επέκταση τηε λίσταε μη συνταγογραφού- μενων φαρμάκων, τη νέα τιμολογιακή πολιτική και την εισαγωγή ασφαλιστικήε τιμήε στα φάρμακα και τιε ειδικέε συμφω- νίεε παροχήε υπηρεσίαε από νοσοκομεία σε ιδιωτικέε ασφαλι- στικέε εταιρείεε. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχικέε προτάσειε προέβλεπαν περικοπή συντάξεων έωε και 30%, καθώε και μείωση στα εφάπαξ από το δεύτερο εξάμηνο του 2011. Τιε επόμενεε ημέρεε το υπουργείο Εργασίαε και Κοινωνικήε Ασφάλισηε αναμένεται να εξειδικεΰσει τα μέτρα και να δώσει στη δημοσιότητα τα νέα εισοδηματικά κριτήρια που θα ι- σχύσουν για τα προγράμματα Εργατικήε Κατοικίαε και Εστίαε.

Παραδοχή ότι η  κατάσταοη είναι κρίσιμη
Η κατάσταση τηε Ελλάδαε είναι το ίδιο και ίσωε ακόμα πιο κρίσιμη σε σχέση με πέρυσι τον Μάιο, παραδέχθηκε χθεε ο υπουργόε Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, μιλώ- νταε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Νέοι Φάκελοι», λίγεε ώρεε μετά τη δραματική συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Μάλιστα, ο ίδιοε ανέφερε ότι «εάν δεν πάρουμε την 5η δόση», τότε η χώρα «κινδυνεύει με στάση πληρωμών», αφού τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτουε επαρκούν για μικρό χρονικό διάστημα.Ο κ. Παπακωνσταντίνου εξέφρασε την πεποίίη. . του ότι η αξιολόγηση τηε τρόικαε θα είναι θετική, άφησε ό- μωε ανοιχτό το ενδεχόμενο η  απόφαση για την εκταμί- ευση τηε πέμπτηε δόσηε να ληφθεί «ταυτόχρονα με α- ποφάσειε για το μέλλον» στην ερχόμενη Σύνοδο Κο- ρυφήε στα τέλη Ιουνίου.Επί τηε ουσίαε, ο υπουργόε δεν απέκλεισε την πιθανότητα νέαε οικονομικήε στήριξηε τηε Ελλάδαε, ενώ διευκρίνισε ότι το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δεν μπορεί να εκταμιεύσει την επόμενη δόση εάν δεν εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το 2012.Σε ό, τι αφορά το νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τα νέα μέτρα και τιε απο- κρατικοποιήσειε και το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή, υποστήριξε ότι για να ψηφιστεί θα απαιτηθεί «κανονική» πλειοψηφία (δηλαδή, 150 ψήφοι), ενώ δήλωσε ότι εξετάζεται εάν θα περιλαμβάνονται όλεε οι παρεμβάσειε σε ένα άρθρο ή  σε περισσότερα.Για το αφορολόγητο, ο κ. Παπακωνσταντίνου επισήμανε ότι δεν θα καταργηθεί, αλλά θα μειωθεί και ότι θα υπάρχουν κάποιεε εξαιρέσειε, όπωε για τουε συνταξιούχουε. Στο θέμα τηε κατάργησηε των οργανισμών του Δημοσίου, ο υπουργόε παραδέχθηκε ότι θα πρέπει να μειωθούν στο μισό ή ελαφρώε λιγότερο.
Περί συναίνεσηεΣτο ζήτημα τηε συναίνεσηε, ο κ. Παπακωνσταντίνου παρατήρησε ότι εάν η Νέα Δημοκρατία έχει κάποια καλύτερα μέτρα, τότε αυτά θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα και ξεκαθάρισε ότι για την εκταμίευση τηε επόμενηε δόσηε δεν είναι προϋπόθεση η  συναίνεση. Πάντωε, ο υπουργόε υποστήριξε ότι και να φύγει ο ίδιοε, δεν θα βρεθεί κάποιοε να ασκήσει διαφορετική πολιτική, ενώ για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών υποστήριξε ότι θα ήταν καταστροφικέε, αλλά πρόσθεσε πωε στη Δημοκρατία δεν 
υπάρχουν αδιέξοδα.Περιορίζονται οι συμβασιούχοι
Ποσό ύψουε 2,25 δισ. ευρώ υπολογίζει να εξοικονομήσει μέχρι το τέλοε του έτουε η  κυβέρνηση από την περιστολή των δαπανών κυρίωε από τη μείωση των συμβασιοΰχων, την αναστολή τηε μισθολογικήε ωρίμανσηε, τιε καταρ- γήσειε φορέων, καθώε και από τη μείωση επιδομάτων και την επιβολή εισφοράε αλληλεγγύηε στιε υψηλέε συ- ντάξειε.Στο σχέδιο που δημοσιοποίησε χθεε η  κυβέρνηση δεν γίνεται καμία αναφορά σε απολύσειε, ωστόσο γίνεται αναφορά για καταργήσειε φορέων που θα απασχολήσουν σύντομα το υπουργικό συμβούλιο, ενώ ακόμα δεν έχουν εξειδικευτεί μέτρα ύψουε 1,6 δισ. ευρώ για το τρέχον έ- τοε, καθώε και τριών δισ. ευρώ για την περίοδο 2012 - 2015.Στιε παρεμβάσειε του 2011 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:• Η μείωση των συμβασιοΰχων, η  δυνατότητα ” ερικήεαπασχόλησηε, η  αναστολή τηε μισθολογικήε ω τνσηεκαι η αύξηση των ωρών εργασίαε από 37,5 ώρεε σε 40 ώρεε. Το όφελοε από αυτέε τιε παρεμβάσειε θα ανέλθει στα 550 εκατ. ευρώ.• Η μείωση επιχορηγήσεων και δαπανών σε φορείε εκτόε και εντόε γενικήε κυβέρνησηε, καθώε και καταργήσειε και συγχωνεύσειε φορέων. Οφελοε 450 εκατ. ευρώ εντόε για το τρέχον έτοε.• Μειώσειε λειτουργικών δαπανών. Οφελοε για φέτοε ύψουε 140 εκατ. ευρώ.Στιε παρεμβάσειε τηε περιόδου 2012 - 2015 περιλαμβάνονται τα εξήε:• Εξορθολογισμόε τηε μι- σθολογικήε δαπάνηε. Πρόκειται για την εφαρμογή του ενιαίου Μισθολογίου στον δημόσιο τομέα και αργότερα στιε ΔΕΚΟ. Το 2012, το όφελοε θα φθάσει τα 570 εκατ. ευρώ, το 2013 τα 270 εκατ. ευρώ, το 2014 τα 246 εκατ. ευρώ και το 2015 τα 96 εκατ. ευρώ. Τέ νολι- κό όφελοε θα φθάσει τα 1,19 δισ. ευρώ.• Μειώσειε λειτουργικών δαπανών μέχρι το 2015 ύψουε 1,2 δισ. ευρώ.• Καταργήσειε - συγχωνεύσειε φορέων μείωση επιχο ρηγήσεων. Το όφελοε θα φθάσει τα 705 εκατ. ευρώ.• Από την αναδιοργάνωση των ΔΕΚΟ θα εξοικονομη θούν ποσά ύψουε 1,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2015.• Μείωση κατά 1,2 δισ. ευρώ των αμυντικών δαπανώ• Εξορθολογισμόε των δαπανών υγείαε. Οφελοε 694 κατ. ευρώ• Μείωση των δαπανών των οργανισμών κοινωνικ ασφάλισηε και κοινωνικήε ασφάλισηε. Οφελοε 2,63 δ ευρώ.• Βελτίωση των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνι Ασφάλισηε και καταπολέμηση τηε εισφοροδιαφυγήε. < λοε 2,43 δισ, ευρώ.• Αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Τοπική τοδιοίκησηε κατά 600 εκατ. ευρώ.• Διάφορεε δαπάνεε. Οφελοε 825 εκατ. ευρώ. Στι σό αυτό των 825 εκατ. ευρώ που χαρακτηρίζεται λ< δαπάνεε και είναι άγνωστο από πού θα προέλθει δε ριλαμβάνεται στα τρία δισ. ευρώ που καλείται επίσ εξειδικεΰσει η κυβέρνηση τιε επόμενεε μέρεε.
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