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Σύρραξη για τις πολιτικές offshore 

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με το σύνολο της αντιπολίτευσης να βάλλει κατά της 

κυβέρνησης προκαλεί η ρύθμιση του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου, και συγκεκριμένα 

του άρθρου 178, που επιτρέπει στο πολιτικό προσωπικό της χώρας να έχει στην κατοχή 

του εξωχώριες εταιρείες. 

Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι αντέδρασαν με έντονο τρόπο κατηγορώντας την 

κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων και 

ζητώντας την άμεση ανάκληση της διάταξης. 

Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε μακροσκελή ανακοίνωσή του προς 

απάντηση των δημοσιευμάτων ισχυρίζεται ότι «προσπαθεί να διορθώσει και να καλύψει 

τα κενά και τα «παραθυράκια» που δημιουργήθηκαν με την κακή νομοθέτηση των 

τελευταίων δεκαετιών». 

Η διάταξη που ψηφίστηκε την περασμένη Κυριακή προβλέπει πως υπουργοί, βουλευτές 

και άλλοι αξιωματούχοι μπορούν πλέον να μετέχουν σε εξωχώριες εταιρίες αρκεί η έδρα 

τους να είναι σε «φορολογικά συνεργάσιμες» χώρες ενώ προβλέπεται ότι οι νέες 

ρυθμίσεις έχουν και αναδρομική ισχύ. 

 

 

Flash News 

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, «από τη 

δόση των 7,5 δισ. ευρώ τα 3,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν σταδιακά για την εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου». Το ποσό αντιστοιχεί στο 2% του ΑΕΠ και θα 

καταβάλλεται με ρυθμό 700-800 εκατ. ευρώ τον μήνα που θα έρθουν στα ταμεία του 

κράτους το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Το πλάνο που έχουν καταρτίσει τα 

στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβλέπει την κατά προτεραιότητα 

εξόφληση των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες ως εξής: 1. Στον ΕΟΠΠΥ, που έχει 

και τα μεγαλύτερα χρέη, έτσι ώστε να εξοφλήσει σταδιακά οφειλές από νοσήλια σε 

δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και γιατρούς 2. Στα 

νοσοκομεία τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΟΠΠΥ αλλά και απευθείας, για να 

εξοφλήσουν προμηθευτές και κυρίως φαρμακευτικές εταιρείες 3. Στο Ταμείο Πρόνοιας 

Δημοσίων Υπαλλήλων ώστε να καταβληθούν εφάπαξ και μερίσματα σε περισσότερους 

από 60.000 συνταξιούχους που περιμένουν στην «ουρά». Όλη η διαδικασία των 

πληρωμών θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση για να εξαλειφθούν παρεμβάσεις 

τουλάχιστον στη σειρά προτεραιότητας και πιέσεις για παράκαμψη άλλων. 
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Μέσα σε τέσσερις ημέρες καλείται η κυβέρνηση να έχει νομοθετήσει όλες τις αλλαγές που 

πρέπει να γίνουν στους νόμους που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, ώστε να 

κλείσει οριστικά η πρώτη αξιολόγηση και να ξεκινήσει η διαδικασία αποδέσμευσης της 

πρώτης υποδόσης των 7,5 δισ. ευρώ. Χθες ο υπουργός Οικονομικών, κ. Ευ. 

Τσακαλώτος, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων που 

διεξάγονται αυτή τη στιγμή επί των ανοικτών θεμάτων του ελέγχου, ενώ η επικεφαλής του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), κ. Κ. Λαγκάρντ, υποστήριξε πως υπάρχει ακόμα 

πολλή δουλειά που πρέπει να κάνει η Ελλάδα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρόικα έχει ζητήσει αρκετές αλλαγές επί των νόμων που 

ψηφίστηκαν. Συνολικά, οι τροποποιήσεις που έχουν ζητηθεί ανέρχονται σε περίπου 15 και 

η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης. Οπως αναφέρουν στελέχη με 

γνώση των συζητήσεων, οι αλλαγές που ζητούνται είναι πολλές και αρκετές δεν έχουν 

μεγάλη σημασία. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκης, 

παραδέχτηκε ότι υπάρχει ένας μεγάλος όγκος «νομοτεχνικών βελτιώσεων», με αρμόδιους 

παράγοντες να αναφέρουν ότι πρόκειται ακόμα και για αλλαγές σε κάποιες λέξεις που 

υπάρχουν στους νόμους. 

Πάντως, Αθήνα και δανειστές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία ώστε να κλείσουν άμεσα 

τα ανοικτά ζητήματα. Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου 20 ημέρες. Στο 

οικονομικό επιτελείο υποστηρίζουν ότι για να μην προκύψει σοβαρό ταμειακό πρόβλημα, 

θα πρέπει η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το τελευταίο 10ημερο του Ιουνίου. Και 

κατ’ επέκταση θα πρέπει να έχουν νομοθετηθεί οι αλλαγές μέσα στην ερχόμενη 

εβδομάδα και ιδανικά έως την 1 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), από τα 100 

ευρώ φόρων που επιβάλλονται στην Ελλάδα φτάσαμε το 2015 να εισπράττονται περίπου 

τα 45, με τον δείκτη εισπραξιμότητας να υποχωρεί σταθερά από το 2010 και μετά. Και να 

σκεφτεί κανείς ότι το 2015, οπότε καταγράφηκε ιστορικό χαμηλό στην εισπραξιμότητα, 

ήταν το έτος των υψηλότερων φορολογικών συντελεστών! Την ίδια ώρα, σε ιστορικό 

υψηλό έφτασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία. Το ύψος τους είναι στα περίπου 87 

δισ. ευρώ –ποσό που αντιστοιχεί στο μισό ΑΕΠ- καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ στην 

Ευρωζώνη. Οι αναλυτές του ΔΝΤ παρουσιάζουν τον φαύλο κύκλο των ελληνικών φόρων 

για να τεκμηριώσουν τη θέση τους ότι η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να εμφανίσει 

πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ, ειδικά για μεγάλες χρονικές 

περιόδους. Και παράλληλα για να καταδείξουν ότι αυτή η φορολογική πολιτική είναι 

αδιέξοδη και δεν οδηγεί τελικώς πουθενά.  

Το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της κυβέρνησης αμέσως μετά την ψήφιση των 

τελευταίων προαπαιτουμένων και την εκταμίευση της δόσης από τους εταίρους, δηλαδή 

το επόμενο διάστημα και όχι το φθινόπωρο όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός του 

πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, επανέρχεται στο προσκήνιο στον απόηχο της 

συμφωνίας με τους εταίρους. Η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup και η αναφορά σε  
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μελλοντική διευθέτηση του χρέους μπορεί να δημιουργούν σκηνικό σταθερότητας για τη 

χώρα, αλλά, παρά τις περί του αντιθέτου προσδοκίες στο Μέγαρο Μαξίμου, 

αποδεικνύονται ανεπαρκείς για την ανάταξη του πολιτικού κλίματος. 

Πλέον, η Ν.Δ. επιδιώκει να μετατρέψει το «ευρωπαϊκό» σε «μεταρρυθμιστικό» μέτωπο, σε 

αντιδιαστολή με την αρνητική στάση του ΣΥΡΙΖΑ έναντι των μεταρρυθμίσεων, στοχεύει 

στην αποδόμηση των δύο κυβερνητικών εταίρων, τον επαναπατρισμό και την 

προσέγγιση συγκεκριμένων εκλογικών «ακροατηρίων» και, τέλος, τη διεύρυνση - 

ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος, και ως απάντηση στις αντίστοιχες 

κινήσεις διεύρυνσης προς τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας από τον κ. Τσίπρα. 

Να ενισχύσει τους δεσμούς του με την Ανγκελα Μέρκελ θα επιδιώξει ο πρόεδρος της ΝΔ 

κατά την αυριανή συνάντηση του με τη γερμανίδα καγκελάριο που αναμένεται να γίνει 

στο Λουξεμβούργο, στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για 

τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Στη συνάντηση αυτή ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να 

παρουσιάσει την πρόταση της ΝΔ για τον δικό του «τρίτο δρόμο» όπως λένε στη 

Συγγρού για να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις, να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να 

δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Ο κ. Μητσοτάκης, σε αυτή την πρώτη ουσιαστική 

συνάντησή του με την κυρία Μέρκελ (η προηγούμενη ήταν εθιμοτυπική) θα εξηγήσει το 

πενταετές σχέδιό του για την επανεκκίνηση της οικονομίας και θα εστιάσει στην ανάγκη 

να συναινέσουν οι εταίροι για να αποδεχθούν πλεονάσματα της τάξεως του 2%. 

Ως επίσκεψη με διπλό ενδιαφέρον τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό γίνεται 

αντιληπτή η προχθεσινή επίσκεψη του κ. Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας εμφανίστηκε με μια διπλή ιδιότητα, αυτή του ενδιαφερομένου για 

οικονομική και πολιτική συνεργασία με μια χώρα η οποία έχει για τη Μόσχα κάποια 

σημασία και εκείνη του ηγέτη διεθνούς βεληνεκούς, ο οποίος χρησιμοποίησε το βήμα των 

Αθηνών προκειμένου να στείλει μηνύματα για τις απόψεις της Ρωσίας σε σημαντικά 

ζητήματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Από τη δική του πλευρά, ο πρωθυπουργός Αλ. 

Τσίπρας έσπευσε να εκμεταλλευθεί την παρουσία του κ. Πούτιν στην Αθήνα και 

χαρακτήρησε τη συνεργασία με τη Μόσχα «στρατηγική επιλογή» για την Ελλάδα. Ο 

πρωθυπουργός κινήθηκε στο δόγμα που εξαρχής έχει χαράξει η κυβέρνηση (και είναι 

ορατό και στις σχετικές δημόσιες ομιλίες και του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Ν. 

Κοτζιά) και περιγράφει το άνοιγμα σε τρίτες (εκτός δυτικού συστήματος) χώρες ως 

«συστατικό στοιχείο οποιασδήποτε ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής». Σε αυτό το πλαίσιο 

ο κ. Τσίπρας τάχθηκε και υπέρ της «ένταξης» της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή στρατηγική 

ασφαλείας. 

Υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, υπό τον πρόεδρό της, Πέδρο Αγκραμούντ, θα επισκεφθεί τη χώρα μας, τη 

Δευτέρα και την Τρίτη, 30 και 31 Μαΐου και θα έχει σειρά συναντήσεων - με θέμα το 

προσφυγικό - με τον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής και εκπροσώπους αρχών, 

υπηρεσιών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σκοπός της επίσκεψης είναι να δοθεί η  
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δυνατότητα στα μέλη της Συνέλευσης να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η Ελλάδα και να διαπιστώσουν την κατάσταση των προσφύγων, των 

μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στη χώρα μας, καθώς και την εφαρμογή της 

συμφωνίας της 18ης Μαρτίου 2016 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. 

Ένας πολιτικός, ένας οικονομολόγος και τέσσερις καθηγητές του Δημοσίου Δικαίου –οι 

Νίκος Αλιβιζάτος, Παναγής Βουρλούμης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Γιάννης Κτιστάκις, 

Στέφανος Μάνος και Φίλιππος Σπυρόπουλος- πήραν την πρωτοβουλία να συντάξουν 

μια πρόταση για ένα καινοτόμο Σύνταγμα. Αν και φρονούν ότι το ισχύον Σύνταγμα 

άντεξε τη δοκιμασία των μνημονίων, πιστεύουν ότι για τη χρεοκοπία της χώρας φταίει και 

αυτό. Έτσι, ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες, κατέληξαν σε μιαν ολοκληρωμένη 

πρόταση για την αναθεώρηση του. Την υποβάλλουν για συζήτηση, με συναινέσεις στα 

βασικά και χωρίς αστερίσκους.  


