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“Βόµβες” Ράιχενµπαχ για την φοροδιαφυγή

48ωρη απεργία στην 
«Ελευθεροτυπία»

Πολιτική βούληση και υποστήριξη 
από τους πολίτες για να υπάρξουν 
αποτελέσµατα στο µέτωπο κατά της 

φοροδιαφυγής ζητά ο επικεφαλής της 
Οµάδας ∆ράσης, Χορστ Ράιχενµπαχ. Σε 
συνέντευξή του στο «Έθνος της Κυρια-
κής», ο επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης 
αποκάλυψε, πως το σχέδιο δράσης υπάρ-
χει έτοιµο από τον περασµένο Μάιο και 
έχει συµφωνηθεί µε την Ελλάδα.

Ο Ράιχενµπαχ τόνισε την ανάγκη να 
εφαρµοστούν οι µεταρρυθµίσεις µε απο-
φασιστικότητα, προκειµένου η χώρα να 
επιστρέψει στην ανάπτυξη, ενώ για την 
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, έκρι-
νε απαραίτητη την πολιτική βούληση. 
Παράλληλα, περιέγραψε τους τρόπους µε 
τους οποίους µπορούν να απορροφηθούν 
καλύτερα τα κονδύλια από τα διαρθρωτι-
κά ταµεία και να γίνει η Ελλάδα ελκυστική 
για τους επενδυτές - Έλληνες και ξένους. 
«Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής δεν 
θα είναι αρεστή σε όλους, αλλά είναι µια 
αναγκαιότητα για την κοινωνία στο σύνο-
λό της από την άποψη της δικαιοσύνης 
και της δίκαιης κατανοµής των βαρών», 
σηµείωσε. Όπως υπογράµµισε ακόµη, 
πλέον είναι διαθέσιµη η τεχνική βοήθεια 
από άλλα κράτη-µέλη και από το ∆ΝΤ, 
που παρέχουν τα καλύτερα εργαλεία και 
τις καλύτερες µεθόδους τους για να εντο-
πιστούν φοροφυγάδες, γεγονός που «θα 
πρέπει να φέρει χειροπιαστά αποτελέ-
σµατα, µε την προϋπόθεση ότι όλοι είναι 
εξίσου προσηλωµένοι στον στόχο αυτόν». 
Ακόµη, αναφέρθηκε στην ανάγκη απλού-

στευσης των διαδικασιών για τις εξαγω-
γές, υπογραµµίζοντας πως στόχος είναι 
η στήριξη της ελληνικής διοίκησης, «στο 
να θέσει µια ολοκληρωµένη δέσµη κανό-
νων, που θα είναι κατανοητοί σε όλους 
και εύκολα εφαρµόσιµοι».

«Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«Η ταχύτητα µε την οποία η Ελλάδα θα 
επιστρέψει στην ανάπτυξη εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την αποφασιστικότητα 
µε την οποία εφαρµόζεται το πρόγραµµα 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Μόνο 
εάν η ελληνική οικονοµία γίνει πιο ανοι-
κτή, διαφανής και δυναµική, µπορεί να 
βγει η χώρα από την ύφεση», πρόσθεσε.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΟΥΝ 
ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

«Στηρίζοντας τις ελληνικές Αρχές µε τη 
διαχείριση των ΕΣΠΑ και σε συνεργασία 
µε άλλες εµπλεκόµενες υπηρεσίες της 
Επιτροπής, ακολουθούµε τα παρακάτω 
βήµατα:

• Πρώτον, έχουμε επικεντρωθεί σε με-

γάλα έργα µε τη µεγαλύτερη δυνατή δυ-
νατότητα απορρόφησης και οικονοµικό 
αντίκτυπο.

• Δεύτερον, αναζητάμε τα ανενεργά 
έργα, που µπορούν να ακυρωθούν και 
συνεπώς τα κεφάλαια να ανακατευθυν-
θούν σε ώριµα έργα.

• Τρίτον, στηρίζουμε την κινητοποίηση 
της τεχνικής βοήθειας για την αντιµετώ-
πιση ζητηµάτων που εµποδίζουν την οµα-
λή προετοιµασία των έργων, τη σύναψη 
συµβάσεων και την εφαρµογή τους.

• Τέταρτον, στηρίζουμε την απλούστευ-
ση του νοµικού και κανονιστικού πλαισί-
ου, όπου αυτό χρειάζεται, για παράδειγµα 
στα δηµόσια έργα, σε απαλλοτριώσεις, 
κ.λπ. και, τέλος, υποστηρίζουµε την επα-
νεξέταση και τον εξορθολογισµό των συ-
στηµάτων διαχείρισης.

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα 
βαθύτερα προβλήµατα της συγχρηµατο-
δότησης, στηρίζουµε επίσης και άλλες κι-
νήσεις. Η Επιτροπή, για παράδειγµα, έχει 
ήδη εγκρίνει την αύξηση της συγχρηµατο-
δότησης της ΕΕ µε ποσοστό έως και 85% 
(στο πλαίσιο της υφιστάµενης ρύθµισης) 
και επιπλέον έχει προτείνει και πρόσθετη 
αύξηση µέχρι και 95%. Αυτό το τελευταίο 
όµως, βρίσκεται υπό έγκριση από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει υποβάλει 
προτάσεις για την αύξηση της ρευστό-
τητας των τραπεζών ώστε να καλύψουν 
συµπληρωµατικά κονδύλια για τις µικρο-
µεσαίες επιχειρήσεις και για έργα υποδο-
µής», σηµείωσε.

Απεργία από χθες στις 06:00 έως αύριο στις 
06:00 (ώρα Ελλάδας), για όλους όσους ερ-
γάζονται για την έκδοση και τη διανοµή της 

εφηµερίδας «Ελευθεροτυπία», κήρυξαν τα ∆ιοικη-
τικά Συµβούλια των αντίστοιχων Ενώσεων.

Αίτηµα είναι η άµεση καταβολή όλων των δε-
δουλευµένων οφειλών των µηνών Αυγούστου, 
Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου στους εργαζόµενους 
δηµοσιογράφους, διοικητικούς υπαλλήλους, τε-
χνικούς τύπου, λιθογράφους, συντάκτες περιοδι-
κού τύπου και φωτορεπόρτερ, που εργάζονται για 
την έκδοση της εφηµερίδας.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
St John’s Community Care Ltd

Chief Executive Officer
Location: Cairns, North Qld

The St John’s Community Care Ltd, an activity of the 
Greek Orthodox Archdiocese of Australia, is inviting ap-
plications for the role of CEO.  This is an exciting oppor-
tunity for a knowledgeable, qualified executive to join 
an expanding not-for-profit organisation.  The position 
requires proficient strategic planning and leadership 
skills.  An attractive salary package in excess of $120K+ 
will be offered in addition to a fully maintained com-
pany car.

The Organisation:
St John’s Community Care Ltd is a highly regarded 
community-based organisation supporting frail aged, 
people with disabilities and people from diverse eth-
nic backgrounds from Cardwell to Thursday Island.  St 
John’s Daycare Centre is based in Redlynch and pro-
vides high quality child care services from infants to 
pre-school aged children.

The successful applicant will be responsible for:  
Performing as the primary advisor to the Board of Direc-
tors, act as the Chief Executive Officer of St John’s Com-
munity Care Limited and provide overall management of:
1. St John’s Community Care Limited;
2. St John’s Day Care Centre; and
3. Associated Assets and Facilities.

Specialised job knowledge/demonstrated ability:
• Relevant tertiary qualifications are desirable.
• Energy, vision and passion for providing high quality 
community care.
• Sound financial knowledge or experience at an Execu-
tive Management level.
• Demonstrated visionary leadership skills.
• Knowledge of or experience in the aged care / disabil-
ity sectors and/or Day Care industry would be highly 
regarded but not essential.

An information kit may be obtained by phoning Tricia 
Williams on 4039 9700, by email: sjccl.tricia@bigpond.
com or from the office, corner of Kamerunga and Fair-
weather Roads, Redlynch. 

Expressions of interest should be addressed to:

Private & Confidential
Chairperson 
St John’s Community Care Ltd
PO Box 44 R
Redlynch 4870

St John’s Community Care Ltd is 
an Equal Employment Agency

An Activity of the Greek Orthodox Archdiocese 
of Australia
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