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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 

ορΓανώνΕι ΣΤιΣ 10 ΦΕβρουαριου ημΕρα ΚυριαΚη 
προΣΚυνημα Και ολοημΕρο πανηΓυρι ΣΤο Gosford

Γιορτάζουμε τον Άγιο Χαράλαμπο τον Πολιούχο του Πύργου στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Μετά την Θεία Λειτουργία θα αρχίσει το φαγοπότι με παραδοσιακό Ηλειότικο 
κοντοσούβλι, άφθονες σαλάτες, κρύα μπύρα και αναψυκτικά. Ζωντανή μουσική και στο τραγούδι ο καλλιτέχνης από Ελλάδα και πατριώτης Γιάννης Σιδέρης. 

Το Χωλ διαθέτει κλιματισμό. Αναχώρηση λεωφορείων 7 το πρωί από Surry Hills στα Coles, από Earlwood έξω από τα Coles και από Punchbowl στο παλιό κτήριο του Συλλόγου  
11 Rossmore Ave. Κλείστε τις θέσεις εγκαίρως στο τηλέφωνο του γραφείου  9567 6005  ή στην κυρία Μπαντούνα 9708 2450 ή στην κυρία Βασιλοπούλου 9597 5218 

ή στην κυρία Στασινοπούλου 97872279 η στην κυρία Ρένα 9558 5997. 

Tιμή λεωφορείου $30 – Χορταστική μερίδα $15  Όλοι ευπρόσδεκτοι 
Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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Aντικείµενο σκληρής διαπραγµά-
τευσης Αθήνας-Βρυξελλών θα είναι 
η υλοποίηση της υποχρέωσης που 
έχει η Ελλάδα - βάσει του µνηµο-
νίου - προκειµένου να τεθούν σε 
διαθεσιµότητα µέσα στο 2013 πε-
ρίπου 25.000 υπάλληλοι από τους 
οποίους 12.000 εντός του πρώτου 
εξαµήνου. Οι Βρυξέλλες επιµένουν 
σε σκληρή γραµµή για την εφαρµο-
γή του µέτρου χωρίς εξαιρέσεις 
τόσο σε ό,τι αφορά τους αριθµούς 
όσο και για τα χρονοδιαγράµµατα. 
Από την πλευρά της η Αθήνα επι-
χειρεί να εφαρµοστεί το µέτρο µε 
πιο ήπιο τρόπο ώστε να µειωθούν 
οι κοινωνικές αντιδράσεις τη στιγµή 
που ο αντίκτυπος των επώδυνων 
µέτρων γίνεται ήδη αισθητός και 
αναµένεται να ενταθεί περαιτέρω το 
πρώτο δίµηνο του 2013.

Στο πλαίσιο αυτό, η τρόικα απο-
σαφηνίζει ότι οι δοµές και οι υπη-
ρεσίες των υπουργείων θα πρέπει 
να µειωθούν έως 50% και αναµένει 
από την Αθήνα ανακοινώσεις - έως 
τα τέλη Ιανουαρίου - για τις νέες 
δοµές και τα νέα οργανογράµµατα 
10 υπουργείων. Επίσης, θα πρέ-
πει να επισπευσθούν οι διαδικα-

σίες που αφορούν την αξιολόγηση 
δήµων, νοσοκοµείων, ασφαλιστι-
κών ταµείων και πανεπιστηµίων. 
Στόχος παραµένει να µετακινηθούν 
οι πλεονάζοντες, ενώ προβλέπεται 
ότι αν διαπιστωθούν κενά, η µετα-
κίνηση θα είναι άµεση.

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ
∆ιαφορετικά, οι υπάλληλοι θα 

τίθενται σε διαθεσιµότητα. Ωστόσο, 
επί του ζητήµατος αυτού εκκρεµεί 
το τελικό «πράσινο φως» από την 
πλευρά της τρόικας για τις τελικές 
ρυθµίσεις που θα ισχύσουν. Τέλος, 
οι κοινοτικές υπηρεσίες αναµένουν 
διεξοδική ενηµέρωση από τις ελλη-
νικές αρχές σχετικά µε τη συγχώ-
νευση ή κατάργηση οργανισµών 
αλλά και για την αξιολόγηση όλων 
των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου.

Η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει 
τη δυσκολία του εγχειρήµατος για 
τη µετακίνηση των 25.000 υπαλλή-
λων που θα τεθούν σε διαθεσιµότη-
τα το 2013. Σε πρόσφατες δηλώσεις 
του ο αρµόδιος υπουργός κ. Μανι-
τάκης τόνισε ότι, για να επιτευχθεί 
ο στόχος, θα πρέπει να κινητοποι-
ηθούν όλα τα υπουργεία καθώς και 

οι δηµόσιοι υπάλληλοι µε στόχο 
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. 
Αφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο να 
γίνουν απολύσεις το 2014, καθώς 
οι δικαστικές αποφάσεις αλλά και 
οι κινητοποιήσεις των εργαζοµένων 
δυσχεραίνουν το έργο της µεταφο-
ράς υπαλλήλων, την ίδια στιγµή 
που το θεσµικό πλαίσιο της χώρας 
επιτρέπει διάστηµα 12 µηνών στο 
οποίο µπορούν να τεθούν σε διαθε-
σιµότητα οι δηµόσιοι υπάλληλοι και 
µετά - εάν δεν έχουν µετακινηθεί - 
θα απολυθούν.

ΟΜΑ∆Α ΚΡΟΥΣΗΣ
Παράλληλα, στο πλαίσιο του ολο-

κληρωµένου σχεδίου που έχει απο-
φασιστεί για την πάταξη της φορο-
διαφυγής, αναπτύσσεται σταδιακά 
στην Ελλάδα και η οµάδα κρούσης 
από την Κοµισιόν και τα κράτη-µέ-
λη. Με την τεχνική βοήθεια που θα 
παρέχουν στις ελληνικές αρχές, οι 
εµπειρογνώµονες θα επικεντρω-
θούν σε στοχευµένες δράσεις που 
αφορούν κυρίως την είσπραξη 
οφειλών, τον έλεγχο των εύπορων 
ιδιωτών και των µεγάλων φορολο-
γούµενων εταιρειών. Αναλυτικότε-

ρα, έχει ήδη αποφασιστεί ότι Βέλγοι 
και Ολλανδοί εµπειρογνώµονες θα 
στηρίξουν τη δηµιουργία ενός τηλε-
φωνικού κέντρου είσπραξης οφει-
λών και ενός αυτόµατου συστήµα-
τος υπενθύµισης οφειλών. Γάλλοι 
ειδικοί θα συµβάλουν στην κατάρτι-
ση των Ελλήνων συναδέλφων τους 
σχετικά µε τις µεθόδους έµµεσου 
ελέγχου των πολύ πλούσιων ιδιω-
τών. Ακόµη, θα διευρυνθεί περαι-
τέρω η συµβολή της Γαλλίας στην 
παροχή βοήθειας για πτυχές της 
µεταρρύθµισης της κεντρικής κυ-
βέρνησης. Ισπανοί θα ενισχύσουν 
τις προσπάθειες ελέγχου µεγάλων 
φορολογούµενων στον κατασκευ-
αστικό τοµέα και στα ακίνητα, ενώ 
Σουηδοί ειδικοί θα συνεισφέρουν 
στον εκσυγχρονισµό των τεχνικών 
του ηλεκτρονικού ελέγχου για µεγά-
λους φορολογουµένους.

Στην προσπάθεια αυτή θα συµβά-
λουν και οι αυστριακές αρχές, οι 
οποίες θα εντατικοποιήσουν το έργο 
τους µε πρόσθετη τεχνική υποστή-
ριξη για τη βελτίωση της ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης και µε στόχο 
τον περιορισµό παρατυπιών και 
ατασθαλιών στην κοστολόγηση και 

την τήρηση των χρονοδιαγραµµά-
των για την υλοποίηση µεγάλων 
έργων υποδοµής.

ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΕΠΤΑ ΠΡΑΞΕΙΣ
Με τη διαδικασία του κατεπείγο-

ντος αναµένεται να κυρωθούν επτά 
Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου, οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί 
ήδη στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως. Πρόκειται για:
•Τις παρεµβάσεις στις συντάξεις 
των υπαλλήλων της Βουλής
•Τους νέους Δηµοσιονοµικούς 
Κανόνες γα τον έλεγχο των δαπα-
νών των υπουργείων των ∆ΕΚΟ 
και των ΟΤΑ
•Την αναστολή πλειστηριασµών 
στην α’ κατοικία και την αναστολή 
εξώσεων σε εµπορικά καταστήµα-
τα έως το τέλος του 2013
•Τα µέτρα επιτάχυνσης της απορ-
ρόφησης του ΕΣΠΑ
•Τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών 
δόµησης
•Τη Δανειακή Σύµβαση για την 
ανταλλαγή οµολόγων
•Την πράξη απαλλαγής ευθύνης 
∆Σ τραπεζών κατά την ανταλλαγή 
οµολόγων.

Έξι «νάρκες» που υπάρχουν στο δρόµο προς 
τη σταθεροποίηση αρχικά και την ανάκαµψη-
ανάπτυξη στη συνέχεια έχει να αντιµετωπί-
σει ο Αντώνης Σαµαράς. Ο πρωθυπουργός, 
εκτιµά ότι έχουν κλείσει - εν πολλοίς - τα µέ-
τωπα στο εξωτερικό και το στοίχηµά του πλέ-
ον, όπως τονίζουν και στελέχη του Μεγάρου 
Μαξίµου, είναι στο εσωτερικό, όπου καλείται 
να κάνει πολλά µέσα σε ελάχιστο χρονικό 
διάστηµα που δεν ξεπερνά τους τρεις µή-
νες. Οι αποκρατικοποιήσεις, η προσέλκυση 
επενδύσεων και κυρίως η καταπολέµηση της 
ανεργίας είναι οι βασικές προτεραιότητες που 
έχει θέσει ο πρωθυπουργός για το επόµενο 
διάστηµα.
Οι έξι φόβοι του Σαµαρά είναι οι εξής:

1. Η αγορά και τα έσοδα: Το οικονοµικό κλί-
µα που παραµένει βαρύ παρά την καταβολή 
του µεγαλύτερου µέρους της δόσης-µαµούθ. 
Η αγορά εξακολουθεί να είναι «στεγνή» ενώ 
η ανησυχία για το µέλλον δεν έχει ακόµα εξα-
λειφθεί. Αποτέλεσµα όλων είναι η ραγδαία 
αύξηση της ανεργίας και τα απανωτά λουκέτα 
στις επιχειρήσεις.
2. Η κοινωνική έκρηξη: Η κυβέρνηση δεν 
έχει πείσει ακόµα ότι δε θα υπάρξουν νέα 
δηµοσιονοµικά µέτρα, µε αποτέλεσµα ένα 
σηµαντικό τµήµα της κοινής γνώµης να δη-
λώνει απογοητευµένο και να αναζητεί άλλες 
πολιτικές επιλογές, που φτάνουν ακόµα και 
µέχρι τα άκρα.
3. Η «γαλάζια ενότητα»: Η συνοχή της ΚΟ της 

Ν∆ δεν έχει αντιµετωπίσει σοβαρά προβλή-
µατα , εάν όµως η κυβέρνηση επιδιώξει να 
φέρει νέα δηµοσιονοµικά µέτρα στη Βουλή, 
τότε είναι πιθανόν να υπάρξει ο κίνδυνος των 
διαρροών.
4. Το πολιτικό κλίµα: Οι εκρηκτικές πολιτικές 
αντιπαραθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη 
εντός και εκτός Βουλής. Η «λίστα Λαγκάρντ» 
αλλά και τα επεισόδια µε τις καταλήψεις κτιρί-
ων έχουν δηµιουργήσει τις τελευταίες ηµέρες 
ιδιαίτερα µεγάλη πολιτική ένταση, την οποία 
κάθε άλλο παρά ήθελαν η κυβέρνηση και ο 
πρωθυπουργός.
5. Η υπουργική… αφασία: Η αδυναµία ορι-
σµένων υπουργών να ακολουθήσουν τους 
ρυθµούς που απαιτεί η συγκυρία. Είναι χαρα-

κτηριστικό ότι µέλη του υπουργικού συµβουλί-
ου δικαιολογούσαν την απραξία τους λέγοντας 
ότι «όλοι τελούν εν αναµονή της καταβολής της 
δόσης. Οι αδυναµίες που εξακολουθούν να εµ-
φανίζονται (κυρίως στα λεγόµενα «υπουργεία 
της καθηµερινότητας») πυροδοτούν εκ νέου 
σενάρια για ανασχηµατισµό.
6. Η συνοχή της τρικοµµατικής κυβέρνησης: Ο 
πρωθυπουργός είναι υποχρεωµένος να κινη-
θεί και το επόµενο διάστηµα έχοντας στραµµέ-
νο το βλέµµα του στο εσωτερικό των κοµµάτων 
που στηρίζουν την κυβέρνηση. Μέχρι στιγµής 
διαχειρίζεται µε ψυχραιµία τις εσωτερικές αντι-
θέσεις του ΠΑΣΟΚ και της ∆ΗΜΑΡ, αλλά δεν 
είναι βέβαιο ότι την επόµενη περίοδο θα υπάρ-
ξει εσωκοµµατική νηνεµία.

Οι Βρυξέλλες σκληραίνουν τη στάση τους
για απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ

Οι έξι φόβοι του Αντώνη Σαµαρά
ΣΤΙΣ 90 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ


