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Ελλάδα 
Πολιτική, Κοινωνία, 
Παιδεία, ∆ικαιοσύνη, 
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Κόσµος 
Ευρώπη, Αµερική, Ασία, 
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Στο στόχαστρο φοροδιαφυγή, ∆ΕΚΟ 
Η συγκράτηση του ελλείµµατος απαιτεί «θυσίες», 
τονίζει ο Γ.Αλογοσκούφης στο ΣΒΒΕ

 
Icon 

Ο υπουργός Οικονοµίας Γ.Αλογοσκούφης

Αθήνα 
Τελευταία ενηµέρωση 29/07/08 23:55

Με την χαρακτηριστική φράση 
«δεν έχουµε την πολυτέλεια να 
αφήσουµε το έλλειµµα να αυξηθεί 
και πάλι άνω του 3%», ο 
υπουργός Οικονοµίας 
Γ.Αλογοσκούφης, υπεραµύνθηκε 
των επιλογών του για τις ∆ΕΚΟ 
και τις αλλαγές στη φορολόγηση, µιλώντας στην ετήσια 
γενική συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ). 

Επιπλέον ο υπουργός Οικονοµίας απηύθυνε έκκληση στους 
επιχειρηµατίες για συγκράτηση των τιµών, όπως είχε 
πράξει και στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ, προκαλώντας 
τότε την ενόχληση του ακροατηρίου και την αντίδραση του 
προέδρου ∆.∆ασκαλόπουλου. 

«'Μη ρωτάτε µόνο τι µπορεί να κάνει η χώρα σας για εσάς, 
αλλά τι µπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα και τους 
πολίτες'. Η αντιµετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας δεν είναι µόνο έργο της κυβέρνησης. 
Είναι και δική σας ευθύνη» είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Αλογοσκούφης τονίζοντας ότι «βεβαίως η κυβέρνηση δεν 
απεµπολεί τον ρόλο της». 

Ο υπουργός Οικονοµίας έκανε εκτενή αναφορά στα 
κυβερνητικά «µέτρα για την ενίσχυση των χαµηλόµισθων 
και των χαµηλοσυνταξιούχων» τα οποία όπως τόνισε 
εφαρµόστηκαν «πριν ακόµη εκδηλωθεί η αύξηση του 
διεθνούς πληθωρισµού».  

Προηγούµενο άρθρο: 

Μέτρα ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων της 
περιφέρειας ζητούν οι 
βιοµήχανοι της 
Β.Ελλάδας (28/7/2008)

 

 
 

 τελευ
13:42 
Απώλειες 2
εταιρείες ε
χαρτοφυλα
αρχές του 
13:40 
Η τεχνολογ
υπηρεσία τ
αρχαιολόγ
ανακατασκ
τοιχογραφ
13:11 
Πολιτική σ
στη Γεωργ
επίθεση στ

  περι

∆ιαβάστε
 Κατατέθη
που «ελα
εργασιακ
συµβάσε

 Αλλαγές
φορολόγ
«γεµίσου
ταµεία, ε
Γ.Αλογοσ

Σχετικά ά
 Η γεωγρ
πλούτου
δηλωθέν
για το 20

 Κατάργη
διαπραγµ
∆ΕΚΟ κα
ΠΑΣΟΚ (

 Αµεση απ
«αντεργα
τροπολογ
∆ΕΚΟ απ

Σελίδα 1 από 4news in.gr - Η συγκράτηση του ελλείµµατος απαιτεί «θυσίες», τονίζει ο Γ.Αλογοσ...

4/9/2008http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=923126&lngDtrID=251



 

παραιτήσεις µας, λένε τα 
µέλη της Αρχής 
Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων

 

 ειδικά νέα 
Εκδηλώσεις 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα...

Αυτοκίνητο 
Παρουσιάσεις, ∆οκιµές, 
Αγωνιστικά Θέµατα, 
Εκθέσεις ...

Υγεία 
Πολιτική υγείας, 
επιστηµονικές εξελίξεις, 
περιβάλλον - διατροφή

Εκπαίδευση 
Ειδήσεις από το χώρο της 
Παιδείας

 
Οι Ειδήσεις του in.gr στο 
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Ως παραδείγµατα ανέφερε την αύξηση του ΕΚΑΣ, των 
συντάξεων του ΟΓΑ, του επιδόµατος ανεργίας. Ακόµη 
µίλησε για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου και τη 
µείωση της φορολογίας για τα χαµηλά και µεσαία 
εισοδήµατα.  

«Οι πρωτοβουλίες αυτές οπωσδήποτε βοήθησαν αλλά θα 
συµπληρωθούν και µε άλλες πρωτοβουλίες που θα 
αναλάβουµε στο πλαίσιο του Ταµείου για τη Φτώχεια» είπε 
ο υπουργός. 

Στο 3,2% «φρέναρε» η ανάπτυξη στο β' τρίµηνο 

Αναφερόµενος στους ρυθµούς ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, ο υπουργός αφού έκανε εκτενή αναφορά στη 
διεθνή κρίση και την έκρηξη του «διεθνούς πληθωρισµού», 
τόνισε ότι «δεδοµένης της συγκυρίας και παρά την 
επιβράδυνση που σηµειώνει, ο ρυθµός ανάπτυξης δεν 
µπορεί παρά να θεωρείται ικανοποιητικός».  

Τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας, τόνισε ο 
Γ.Αλογοσκούφης, «υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη 
κυµάνθηκε στο δεύτερο τρίµηνο του 2008 περί το 3,2% µε 
3,3% από 3,6% στο πρώτο τρίµηνο. Η ανεργία 
εξακολουθεί να µειώνεται µέσα στο 2008 και τον Απρίλιο 
έφθασε το 7,7% από 11,3% που την παραλάβαµε το 
Μάρτιο του 2004».  

«Τροχοπέδη τα ελλείµµατα των ∆ΕΚΟ» 

Αυστηρός και αποφασισµένος εµφανίστηκε ο 
Γ.Αλογοσκούφης όταν µίλησε για την δηµοσιονοµική 
εξυγίανση, τη µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων 
και την επίτευξη ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, 
αφήνοντας να ενοηθεί εµµέσως πλην σαφώς ότι δεν 
υπάρχουν πολλές επιλογές. 

«Έχουµε δεσµευθεί, όπως και οι άλλες χώρες της 
ευρωζώνης, να φθάσουµε σε µηδενικά ελλείµµατα... Στην 
προσπάθεια µας αυτή, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι δύο είναι 
οι µεγάλες προκλήσεις που θα αντιµετωπίσουµε...Πρώτον, 
η συγκράτηση των δηµοσίων δαπανών, ιδιαίτερα στον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα που είναι η µεγάλη πηγή των 
ελλειµµάτων... ∆εύτερον η αντιµετώπιση της 
φοροδιαφυγής». 

Η διάταξη που κατετέθηκε για τις ∆ΕΚΟ, αποτελεί σύµφωνα 
µε τον υπουργό, «πρωτοβουλία για να περιορίσουµε τα 
ελλείµµατα των ζηµιογόνων ή επιχορηγούµενων από τον 
κρατικό προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων. ∆ιότι, τα 
ελλείµµατα αυτά αποτελούν τροχοπέδη για τη 
δηµοσιονοµική εξυγίανση και καλούνται να τα καλύπτουν 
από το υστέρηµά τους οι φορολογούµενοι». 

Ακόµη, σηµείωσε ότι η τροπολογία δεν καταργεί τις 
συλλογικές συµβάσεις, αλλά «επαναφέρει την ισορροπία». 
Όπως είπε, η κυβέρνηση πρέπει να έχει λόγο στην όλη 
διαδικασία, αφού πρόκειται για ∆ΕΚΟ, που επιχορηγούνται 
από τον κρατικό προϋπολογισµό, ενώ τόνισε: «∆εν µπορώ 
να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιος σε αυτή τη χώρα που 
δέχεται να έχουµε εργαζόµενους δύο ταχυτήτων και να 
ισχύουν άλλα για το δηµόσιο τοµέα και άλλα για τον 
ιδιωτικό. ∆εν µπορώ να δεχτώ ότι είναι εργασιακός 
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Μεσαίωνας, όπως κάποιοι είπαν, το να ισχύει για τον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ό,τι και για τον ιδιωτικό». 

Στα τέλη Αυγούστου, όπως πρόσθεσε, κατατίθεται στη 
Βουλή «ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, µε το οποίο θεσπίζονται 
κανόνες για τον έλεγχο των δαπανών και τη διαφάνεια της 
οικονοµικής διαχείρισης των Οργανισµών του ∆ηµοσίου 
(νοσοκοµεία, ασφαλιστικά ταµεία και Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης)».  

»Με το ίδιο σχέδιο νόµου, προβλέπεται και η ενσωµάτωση 
των Ειδικών Λογαριασµών στον Προϋπολογισµό. Η ένταση 
των προσπαθειών για τη διαφάνεια και τον έλεγχο των 
δαπανών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για να εµπεδωθεί η δηµοσιονοµική 
εξυγίανση». 

Μυλωνάς: Εκδίωξη των τρωκτικών από το κράτος 

«Ανατροπές και όχι θαύµατα», ζήτησε από την κυβέρνηση 
ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Γεώργιος Μυλωνάς και, 
απευθυνόµενος στον κ.Αλογοσκούφη, παραίνεσε για 
εκδίωξη των «τρωκτικών» από το κράτος και τις κρατικές 
επιχειρήσεις, για περισσότερες επενδύσεις στην παιδεία, 
ακόµη και αν χρειαστούν θυσίες, καθώς και για 
παραγκωνισµό «κακόκοβουλων µειοψηφιών». 
 
Ο κ. Μυλωνάς -που ανακοίνωσε ότι είναι η τελευταία φορά 
που απευθύνεται στον κ. Αλογοσκούφη ως πρόεδρος του 
ΣΒΒΕ- ζήτησε επίσης από την κυβέρνηση αναβάθµιση της 
εµπιστοσύνης στη δικαιοσύνη. Όπως είπε, η έλλειψη αυτής 
της εµπιστοσύνης, µαζί µε την αργή απόδοσή της 
δικαιοσύνης, οδηγεί στη διαφθορά.  
 
«∆ιώξτε το φόβο απ' την κοινωνία, τους άνεργους νέους, 
τους ταλαιπωρηµένους και απροστάτευτους πολίτες και 
επιχειρήσεις», είπε ο κ. Μυλωνάς και ζήτησε από το κράτος 
«να µη φορτώνει µε κόστος τις επιχειρήσεις.  
 
Αναφερόµενος στην περιπέτεια της απαγωγής του, 
εµφανώς συγκινηµένος, τόνισε ότι έζησε τη µεγαλύτερη 
ανατροπή της ζωής του, που τον έκανε να επαναξιολογήσει 
τις προτεραιότητές του. 
 
Απευθυνόµενος δε, στους συναδέλφους του, ζήτησε να 
διαµαρτύρονται στο κράτος «όσο πιο έντονα µπορούν», 
αλλά και να µην το χρησιµοποιούν ως άλλοθι και να 
περιµένουν πρώτο αυτό να τούς λύσει τα προβλήµατα. 
Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι οι επιχειρηµατίες «µπορούν 
να κάνουν πολύ περισσότερα απ' ότι η κρατικοδίαιτη 
κοινωνία µας πιστεύει», ενώ τους κάλεσε να µην αφήνουν 
τις αδικίες να κάµψουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Ανοιγµα του ΣΒΒΕ 

Η γενική συνέλευση ενέκρινε και την τροποποίηση του 
καταστατικού του ΣΒΒΕ, για το «άνοιγµά» του και σε 
άλλους κλάδους, πέραν του αµιγώς βιοµηχανικού, όπως: 
υπηρεσίες, εµπόριο, κατασκευές, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 
και ξενοδοχεία.  
 
Οι εν λόγω επιχειρήσεις -σήµερα συνδεδεµένα µέλη- θα 
απολαµβάνουν στο εξής δικαιώµατα που έχουν και τα 
τακτικά, µε κυριότερο το δικαίωµα του εκλέγεσθαι.  
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ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
 

∆οκιµή του Google Chrome
 

Νέα προσέγγιση στους περιηγητές. Λήψη του Google Chrome 
σήµερα. 
www.google.com/chrome 

∆ουλειά από το σπίτι

 

Κέρδισε 1000-3000€ /µήνα part-time ή 3.000 - 10.000 € / 
µήνα full-time 
www.moreincome.gr 

Πτήσεις για Μυτιλήνη

 

Βρείτε τη Φθηνότερη Πτήση. Σύγκριση όλων των Αεροπορικών 
Εταιρειών! 
www.travelplanet24.com 

∆ιορισµός στην Ε.Ε.

 

Προετοιµάσου για µια θέση εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ενηµερώσου. 
www.MasterD.gr 

Iatronet.gr

 

Σεξουαλική υγεία - Νοσήµατα. Υπεύθυνη Ενηµέρωση. ∆ιαβάστε 
Εδώ! 
www.iatronet.gr 

 
  

 
Στόχος της διοίκησης του ΣΒΒΕ είναι, πάντως, να 
διατηρηθεί ο βιοµηχανικός χαρακτήρας του φορέα, και για 
αυτό το λόγο έχει προβλεφθεί «φραγή» στον αριθµό των 
συνδεδεµένων µελών, που δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 
1/3 των τακτικών, ούτε την αναλογία 20 προς 80 στο 
διοικητικό συµβούλιο. 

Newsroom ∆ΟΛ 

 
Οικονοµία: Περισσότερες ειδήσεις
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