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Όλες οι αλλαγές στην Πρόνοια
Συνεχίζεται η αναζήτηση 900 εκατ. ευρώ 

για την καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) από την 

1η Ιανουαρίου 2017, με τις προσπάθειες 

εξορθολογισμού των ήδη καταβαλλόμενων 

επιδομάτων να οδηγεί στην εξοικονόμηση 

ενός σημαντικού ποσού, που απέχει όμως 

πολύ από τον μνημονιακό στόχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μεσο-

πρόθεσμο πρόγραμμα που αναμένεται να 

κατατεθεί στη Βουλή εντός των επόμενων 

εβδομάδων, θα αναφέρεται ότι τα 900 εκατ. 

ευρώ που απαιτούνται για το 2017 είναι δια-

σφαλισμένα χωρίς να χρειαστούν νέα μέτρα. 

Δεν θα αναφέρονται πηγές εξοικονόμησής 

τους, όμως θα ξεκαθαρίζεται ότι η καθολική 

εφαρμογή του ΚΕΑ δεν θα αλλάξει τον στόχο 

για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ.

Από το υπουργείο Εργασίας επισημαίνουν ότι 

τα οικογενειακά και τα αναπηρικά επιδόματα 

δεν θα κοπούν. 

Έτσι, όλη η προσπάθεια της αρμόδιας ανα-

πληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης, Θ. Φωτίου, έχει επικεντρωθεί στη 

θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η αντικατάσταση 

ενός πολυδαίδαλου και αναποτελεσματικού 

προνοιακού συστήματος από ένα σύγχρονο 

σύστημα τριών πυλώνων κοινωνικής φροντί-

δας παραμένει στον πυρήνα της πολιτικής 

του υπουργείου. Οι μνημονιακές δεσμεύσεις 

για την πλήρη αναδιάρθρωση των προ-

νοιακών παροχών εντός του 2016 και την 

εξοικονόμηση τουλάχιστον 900 εκατ. ευρώ 

για την καθολική εφαρμογή του θεσμού του 

ΚΕΑ αναμένεται να προωθηθούν μέσα από 

αυτό το νέο Σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, η κ. 

Φωτίου προωθεί σχέδιο νόμου για την ανα-

δοχή-υιοθεσία, το οποίο αναμένεται να τεθεί 

σε δημόσια διαβούλευση και θα έχει ως στό-

χο τη βελτίωση της ισχύουσας διαδικασίας, 

με σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας της αναδοχής, με πλήρη και 

αναλυτικό καθορισμό των όσων ασχολούνται 

με τη διαδικασία και τη δημιουργία Εθνικού 

Μητρώου Αναδόχων, αναλυτικό καθορισμό 

των αρμόδιων οργάνων εποπτείας, μείωση 

της γραφειοκρατίας και αύξηση των Κέντρων 

αναδοχής και υιοθεσίας.

Σύμφωνα με την υπουργό, στο πλαίσιο της 

προστασίας των παιδιών και των υπόλοιπων 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων-στόχων και 

της αποϊδρυματοποίησής τους, προωθείται 

επίσης η δημιουργία στεγών υποστηριζό-

μενης διαβίωσης. Θα δημιουργηθεί ένας 

φορέας στον οποίο, εκτός από τα 254 ακί-

νητα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, θα 

επιδιωχθεί να περάσουν και τα μικρά ακίνητα 

από τη δημόσια περιουσία που παραμένουν 

αναξιοποίητα, για να προωθηθεί ο θεσμός 

των «κοινωνικών διαμερισμάτων».

Έως τα Χριστούγεννα, σε συνεργασία με 

το συναρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης, 

θα κατατεθεί στη Βουλή ακόμη ένα σχέδιο 

νόμου-κλειδί για τη μετέπειτα προώθηση 

του Εθνικού Συστήματος, που θα αφορά 

στη θεσμοθέτηση ενιαίων κανόνων για όλα 

τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Δικαίου, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και 

Ιδρυμάτων που ασχολούνται με την πρόνοια, 

προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και έλεγ-

χος. Θα δημιουργηθεί ένα Εθνικό Μητρώο 

Ιδρυμάτων, όπου όλα (63 δημοσίου δικαίου 

και περίπου 2.000 ιδιωτικού δικαίου - ΜΚΟ εκ 

των οποίων περίπου τα 1.200 είναι επίσημα 

καταγεγραμμένα) θα πιστοποιηθούν και θα 

λειτουργούν με ενιαίους κανόνες.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ε.Ε., προ-

ωθείται η δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού 

Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της προ-

νοιακής πολιτικής στην Ελλάδα, που θα ε-

λέγχει το σύνολο των ωφελουμένων ανά την 

επικράτεια, το σύνολο των Ιδρυμάτων, αλλά 

και το σύνολο των παροχών και των προγραμ-

μάτων που κάθε φορά τρέχουν.

Ο τελικός νόμος πλαίσιο για την ολοκλήρωση 

της αναδιάρθρωσης της προνοιακής πολι-

τικής θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2017. 

Παράλληλα, θα συνεχιστεί ο θεσμός των 

σχολικών γευμάτων σε σχολεία από τους 30 

δήμους που θα εφαρμοστεί το ΚΕΑ κατά τη 

β› πιλοτική του φάση.

Να σημειωθεί ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύ-

τερη διευρυμένη φάση του ΚΕΑ σε 30 δή-

μους. Ήδη, έχουν εγκριθεί πάνω από 33.600 

αιτήσεις, με τη μέση παροχή να ανέρχεται σε 

252 ευρώ ανά νοικοκυριό-δικαιούχο. Βάσει 

των στοιχείων της ΗΔΙΚΑ, 18.232 νοικοκυριά 

έχουν δηλώσει μηδενικό εισόδημα, πάνω 

από το 50% των εγκεκριμένων δηλώσεων 

αφορούν άνεργους, ενώ υπάρχουν και 4 νοι-

κοκυριά με 16 ωφελούμενα μέλη το καθένα.

ΕΝΦΙΑ: Το σχέδιο για τον νέο φόρο ακινήτων 

του 2017 επεξεργάζεται το υπουργείο Οικο-

νομικών, με στόχο να γίνει δικαιότερος μέσω 

της μεταφοράς του φορολογικού βάρους στις 

μεγαλύτερες περιουσίες. Παράλληλα, εξετά-

ζονται και μέτρα για τη διευκόλυνση των φορο-

λογουμένων στην καταβολή του ΕΝΦΙΑ, ιδιαί-

τερα για όσους είναι κάτοχοι μεγάλου αριθμού 

ακινήτων και θα ήθελαν να αξιοποιήσουν 

μικρό μέρος της περιουσίας τους για την απο-

πληρωμή των φορολογικών τους υποχρεώσε-

ων. Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιόπιστες 

πηγές του υπουργείου Οικονομικών, το νέο 

σχέδιο, που βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας, 

προβλέπει την κατάργηση του συμπληρωματι-

κού φόρου που επιβάλλεται σήμερα για περι-

ουσίες (αντικειμενικής) αξίας άνω των 200.000 

ευρώ και τη δημιουργία ενός ενιαίου φόρου 

ακινήτων. Αυτός θα προκύπτει από τη φορο-

λόγηση με πολύ χαμηλούς συντελεστές της 

μικρής ακίνητης περιουσίας και θα κλιμακώνε-

ται όσο θα αυξάνεται η αξία, έτσι ώστε το κύ-

ριο φορολογικό βάρος θα επιμερίζεται στους 

κατόχους μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Στο 

υπουργείο Οικονομικών επικρατεί ικανοποίη-

ση από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και την 

απόδοση του ΕΝΦΙΑ του 2016. Στο επιτελείο 

του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρ. 

Αλεξιάδη, θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό το 

γεγονός ότι στο 92% των εκκαθαριστικών του 

ΕΝΦΙΑ 2016 είτε προκύπτει μείωση του φόρου 

είτε δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής 

είτε δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση, ενώ στο 

συνολικό αυτό ποσοστό συνυπολογίζονται 

και όσοι είχαν ελάχιστη αύξηση έως 10 ευρώ. 

Αυτό, όπως λένε αρμόδιοι κύκλοι, επιτρέπει 

τον επανασχεδιασμό του φόρου σε νέα βάση, 

με δεδομένες τις δεσμεύσεις που υπάρχουν 

απέναντι στους δανειστές για τη διατήρηση 

της ίδιας εισπραξιμότητας. Σε ό,τι αφορά στην 

καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων του 

ΕΝΦΙΑ μέσω της αξιοποίησης μέρους της 

ακίνητης περιουσίας των φορολογούμενων, α-

ποτελεί πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών ακινήτων, 

που εξετάζεται από το υπουργείο Οικονομικών 

για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευ-

χθεί. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για 

ιδιοκτήτες που έχουν κληρονομήσει ακίνητα 

και οι ίδιοι δεν διαθέτουν την οικονομική δυνα-

τότητα να καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί. 

Το αποτέλεσμα είναι να μετατρέπεται σε ληξι-

πρόθεσμη οφειλή τους και το Δημόσιο να μην 

εισπράττει τα προβλεπόμενα έσοδα.

Σε ρυθμούς… διακοπών επέστρεψε το 

ελληνικό Χρηματιστήριο, με οριακές 

διακυμάνσεις και χαμηλό τζίρο - όγκο 

συναλλαγών. Αυτό που δεν άλλαξε 

είναι ο πρωταγωνιστής, δηλαδή οι 

τράπεζες, στις οποίες εκδηλώνεται 

σταθερά η μεγαλύτερη κινητικότητα και 

κατά βάση ορίζουν τη γενική πορεία 

της εκάστοτε συνεδρίασης και δίνουν 

το τελικό χρώμα στον Γενικό Δείκτη. 

Ειδικά για τη χθεσινή συνεδρίαση, ίσως 

έπαιξε ρόλο η αργία στη Wall Street και 

το συνακόλουθα υποτονικό κλίμα στις 

ευρωπαϊκές αγορές, οπότε σήμερα 

6/9 ίσως ξεκαθαρίσει η βραχυπρόθε-

σμη τάση. Πλην τραπεζών, ξεχώρισαν 

(από άποψη… κίνησης) οι Coca Cola, 

Motor Oil, ΟΠΑΠ, Viohalco, F.F. Group, 

Intralot, Μυτιληναίος κ.ά.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 578,27 -0,66%

FTSE 1.554,77 -0,98%

FTSEM 722,42 -0,48%

Δείκτης Τραπεζών 715,05 -2,74%

Μετοχές με άνοδο 33

Μετοχές με πτώση 45

Μετοχές αμετάβλητες 19

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

16.808.373

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

34.796.415


