
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ ΙΔ

Η ΣΚΟΠΙΜΗ ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΟ 

 ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟ 2010 

 ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ : 2010, 2012, 

2015

 ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΑΣ,

Η ΧΩΡΑ 

 ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΟΙ 

ΟΠΟΙΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΔΥΝΑΤΟ ΚΑΙ 

 ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ ΜΕΙΩΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ

 ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 Η ΧΩΡΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΥΦΕΣΙΝ. 

 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ Η ΜΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ.

 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΤΩΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ

 ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ.

 ΟΙ ΝΕΟΛΑΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 

ΜΕΛΛΟΝ

ΕΙΣ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΚΑ’ 94 / 2016 ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΜΕ ΑΥΤΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΦΟΡΟΥΣ. ΑΠΕΙΛΕΙ ΟΤΙ ΑΝ 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΕΤΕΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΘΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΙ ΤΟ 

ΣΠΙΤΙ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ ΑΥΤΟ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Ο NOMOΣ 4389 του 2016 / ΦΕΚ 

Α΄ 94/27.5.2016 ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)» ΜΕ 

 ΑΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΡΑΞΟΥΝ 

 ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ 

 ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 

ΖΩΦΕΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ
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 Έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δημοσιευθείσα
την 07/03/2014 στον ιστότοπο του ΟΗΕ, η οποία επικρίνει με τον πιο 
περιγραφικό τρόπο την Ελληνική κυβέρνηση για την μεθοδική καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Μάλιστα, ο διεθνής 
εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ Cephas Lumina εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη δέσμευσης από την Ελλάδα στην εντολή του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αντιμετωπίσει τις προφανείς προκλήσεις στην 
προοδευτική υλοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών.

ΑΘΗΝΑ 9 ΜΑΡ 2021

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΗΣ
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4389 ΦΕΚ Α΄ 94/27.5.2016

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1
Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Σκοπός

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την 
επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), με 
σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, 
τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των 
αρμοδιοτήτων της.

2. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής 
αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, 
κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό 
έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία 
του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

……………………………………………………………………..

Άρθρο 3
Λειτουργική ανεξαρτησία

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και ο 
Διοικητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο 
και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική 
εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή 
ιδιωτικό οργανισμό. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο 
Εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας.

…………………………………………………………………….

Άρθρο 8
Συμβούλιο Διοίκησης

………………………………………………………………………

3. Κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της Αρχής, στο Συμβούλιο Διοίκησης θα 
παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ζητήματα βέλτιστων διεθνών
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πρακτικών, Εμπειρογνώμονας με εμπειρία σε ζητήματα φορολογικής διοίκησης που
έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό. Ο Εμπειρογνώμονας, ο οποίος δύναται να 
συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, 
έχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στα έγγραφα και στοιχεία της αρχής με τα μέλη 
του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και τις ίδιες υποχρεώσεις. Κατόπιν πρότασης του
Συμβουλίου Διοίκησης, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με απόφασή του που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να παρατείνει το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ακόμη έτη.

…………………………………………………………………….

Άρθρο 10
Διαδικασία επιλογής και διορισμός Συμβουλίου Διοίκησης

……………………………………………………………………..
2. Η επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης γίνεται από ανεξάρτητη 
Επιτροπή Επιλογής, η οποία θα απαρτίζεται από: 
α) τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, 
β) τον Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, 
γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, 
δ) τον Πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, 
ε) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που υποδεικνύεται από 
τον Υπουργό Οικονομικών και 
στ) αποκλειστικά για τα πρώτα επτά (7) έτη λειτουργίας της Αρχής, δύο 
εκπροσώπους που υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
…………………………………………..

5. Ο Εμπειρογνώμονας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, βάσει 
καταλόγου τριών (3) υποψηφίων, τον οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

………………………………………………

Άρθρο 11
Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και του

Εμπειρογνώμονα

……………………………………….

Άρθρο 33
Ευθύνη Ειδικές ρυθμίσεις

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 64 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 
14/3/2019
Δες την εξέλιξη του άρθρου

1. α. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο 
Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και 
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δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που 
διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να 
προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να 
βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες 
ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών 
και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (A΄ 170).

β. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τον βάσει αυτού 
προσδιορισμό των δημοσίων εσόδων δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για την 
παραγραφή των υποθέσεων που τους ανατίθενται ή τους έχουν ανατεθεί προς 
έλεγχο, πλην αυτών που προτεραιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
ν. 4174/2013. Στην περίπτωση παραγραφής των προτεραιοποιημένων υποθέσεων 
ευθύνονται εφόσον έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους
ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον, κατά
τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση 
παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε 
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

γ. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρμόδια για τη στόχευση και επιλογή 
υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς και για την επιλογή των υποθέσεων που 
προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.  4174/2013, δεν 
υπέχουν ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την 
παραγραφή των λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν 
προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή 
με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό 
όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε 
εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των 
πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

………………………………………………….

ε. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο 
Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. υπέχουν αστική ευθύνη, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, μόνο έναντι του Δημοσίου, για γνώμη ή εισήγηση ή 
πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους, στο 
πλαίσιο της άσκησης ή επ’ ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους και μόνο 
εφόσον ενήργησαν με δόλο ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των 
πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

στ. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο 
Εμπειρογνώμονας υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, εφόσον παραβαίνουν εκ δόλου τα 
καθοριζόμενα από τον παρόντα νόμο και τις λοιπές γενικές και ειδικές κείμενες 
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διατάξεις, καθήκοντα και υποχρεώσεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου
των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013. 
Ειδικά για τους υπαλλήλους της Αρχής, για υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως 
εκάστοτε ισχύουν.

ζ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης 
γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του 
άρθρου 50 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) και της παρ. 2 του άρθρου 198 του ν. 2717/1999 
(Α΄ 97).

…………………………………………………

4. Για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι, διαπράχθηκαν 
από υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε. κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του 
και σε σχέση με αυτά, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 275, 409 413 
και 417 424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 64 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 
14/3/2019
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

……….,…………………………………………………..

8. Οι ρυθμίσεις του παρόντος κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής 
διάταξης.». 3. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως και 6 του άρθρου 33Α του ν. 
4389/2016 έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
εκκρεμείς υποθέσεις για διαδικαστικές πράξεις που ασκούνται ή υπηρεσίες που 
παρέχονται από 1.1.2018 και μετά.

Όπως προστέθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 66 ΝΟΜΟΣ 4557/2018 με ισχύ την 
30/7/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

………………………………………………………………….
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ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΠΟΥ 

ΠΑΡΟΥΣΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΦΕΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ.

23/4/19
Μετά από 9 χρόνια ανελέητης φοροκαταιγίδας, όπου έχουν επιβληθεί πάνω από 20
δις νέοι φόροι, ιδού τα αποτελέσματα:

Tα φορολογικά έσοδα εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με το 2009! Από την άλλη 
μεριά, το ΑΕΠ της χώρας έχει βυθιστεί σωρευτικά κατά 23%. (Πηγή: Υπ. 
Οικονομικών)

Μόνη λύση για να πάρει μπρος η οικονομία είναι η μείωση φόρων. Ιδανικά η 
θέσπιση ενός κοινού συντελεστή: 20% στο φόρο επιχειρήσεων, 20% στον ΦΠΑ, 20% 
στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (είτε ενιαία είτε προοδευτικά, δλδ 
τρεις συντελεστές 10%, 20% και 30%).Το όποιο δημοσιονομικό κενό προκύψει θα 
καλυφθεί:

 1ον) από τη μείωση της φοροδιαφυγής και την άνοδο της οικονομικής 
δραστηριότητας που θα συντελεστεί λόγω της ευεργετικής μείωσης των 
φόρων
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 2ον) από τον μηδενισμό του αχρείαστου υπερπλεονάσματος, που τα έτη 
2016-18 ήταν κατά €1,8 δις υψηλότερο έναντι του στόχου (4,5% vs. 3,5% του
ΑΕΠ)

 3ον) από την περικοπή της σπατάλης. Ενδεικτικά:
o α) το μηδενισμό των μετακλητών υπαλλήλων και την ανάκληση των 

κομματικών προσλήψεων,
o β) τη συγχώνευση / κατάργηση εκατοντάδων οργανισμών 

«φαντασμάτων», που μάλιστα αρνήθηκαν να απογραφούν,
o γ) τη μεταφορά δημόσιων υπηρεσιών σε κρατικά κτίρια. πχ το κτίριο 

«Κεράνης» που μένει ανενεργό για σχεδόν 20 χρόνια μπορεί να στεγάσει
2 υπουργεία,

o δ) την αποτελεσματική διαχείριση του κατακερματισμένου συστήματος 

προμηθειών του δημοσίου, το οποίο απαρτίζεται από 6.500 
αναθέτουσες αρχές (!) χωρίς ολοκληρωμένη ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων,

o ε) το νοικοκύρεμα των ζημιογόνων ΔΕΚΟ, όπου οι κομματικά διορισμένες

διοικήσεις τους αφήνουν να εξελίσσεται ένα όργιο κακοδιαχείρισης
o στ) την αντικατάσταση των δημόσιων λαμπτήρων ηλεκτρισμού παλαιάς 

τεχνολογίας με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας (ετήσιο κέρδος €60 
εκατ !!!).

Dimitris Giokas

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/04/9-20.html
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Νόαμ Τσόμσκι: ΚΤΗΝΩΔΗΣ για την Ελλάδα η συμφωνία του 2010! Και ακόμα ο 
Παπανδρέου κυκλοφορεί ελεύθερος!
Posted by olympiada στο Φεβρουαρίου 6, 2017

Μετά τις αποκαλύψεις του πρώην εκτελεστικού διευθυντή του διεθνούς 
νομισματικού ταμείου στο Μπλούμπεργκ σύμφωνα με τις οποίες ο Παπανδρέου 
διέπραξε εγκλήματα εις βάρος της Ελλάδας και της Ευρώπης, έρχεται ο Νόαμ 
Τσόμσκι για να πείσει και τους πλέον καλοπροαίρετους κάνοντας λόγο ευθέως για 
«κτηνωδία»!
«H πραγματική τραγωδία της Ελλάδας είναι ότι -πέραν της κτηνωδίας της 
ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών και των τραπεζών
των βορειο-ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες υπήρξαν…πραγματικά κτηνώδεις- δεν 
έπρεπε καν να ξεσπάσει. Θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί σχετικά εύκολα στην 
αρχή», δήλωσε ο Νόαμ Τσόμσκι σε συνέντευξή του στο περιοδικό «jacobinmag» και
αναδημοσιεύεται από την γερμανική διαδικτυακή ενημερωτική πύλη Die 
Freiheitsliebe.
O διαπρεπής Αμερικανός καθηγητής στο Τμήμα Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας του 
Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT) αναφερόμενος στο 
δημοψήφισμα είπε ότι «συνέπεια αυτής της εγκληματικής πράξης να ρωτά κανείς 
τους πολίτες ήταν να τιμωρηθεί η Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Οι απαιτήσει της 
τρόικας έγιναν ακόμα σκληρότερες. Φοβήθηκαν ότι θα προκληθεί ντόμινο αν 
ληφθεί υπόψη η ένδεια των πολιτών, διότι θα μπορούσαν και άλλοι να κάνουν την 
ίδια σκέψη και θα διαδοθεί η επιδημία της δημοκρατίας. Έπρεπε λοιπόν να την 
ξεριζώσουν εν τη γενέσει της».
Για το πώς θα μπορούσαν οι Έλληνες να αντιδράσουν είπε: «Δεν είναι απλό, ιδίως 
επειδή είναι απομονωμένοι. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη θέση. 
Εάν οι Έλληνες είχαν την υποστήριξη των προοδευτικών αριστερών και λαϊκών 
δυνάμεων από αλλού στην Ευρώπη θα μπορούσαν ίσως να έχουν προβάλει 
αντίσταση στις απαιτήσεις της τρόικας».
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Από την καταγγελία  του Κου θεοδωρίδη Παναγιωτη στον Άρειο Πάγο στις 9-2-

2012 σχετικά με :

o Α) για το αυταπόδεικτο ψέμα, του τότε πρωθυπουργού Γεωργίου  Α. 

Παπανδρέου
o Β) για τον οργανισμό διαχείρισης δημοσίου χρέους

o Γ) την μεταφορά 233 δις από το κράτος σε ιδιώτες (τράπεζες) και την 

απαίτηση να τα πληρώσει ο λαός εμφανίζοντας τα σαν κρατικό χρέος.

Η διάρκεια 1953 – 1973 ήταν σύμφωνα με τους Ευρωπαίους
Η  20ΕΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ για την Ευρώπηεπειδή κάθε χρόνο είχαμε
 ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ 8% ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΥΞΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 10% ΕΤΗΣΙΩΣ 
Το 1974 το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΗΤΑΝ ΜΗΔΕΝ.
Ο δανεισμός, αν χρειαζότανε, γινότανε μόνο από τους Έλληνες πολίτες με έντοκα 
και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου .
 
Οι διαχειριστές που ανέλαβαν την εξουσία από το 1974 και μετά, ξεκινώντας από 
τον πρώτο με πράξεις και αποφάσεις κατά την διάρκεια της θητείας του, ανέκοψε 
την ανοδική πορεία της οικονομίας και ανάπτυξης του κράτους βάζοντας το πρώτο 
σκαλοπάτι όπου ο δεύτερος με ανάλογες ενέργειες και πράξεις, εξαπατώντας τον 
Eλληνικό λαό, άρχισε την διάλυση της ελληνικής βιομηχανίας ταυτόχρονα δε, 
άρχισε να υπέρ χρεώνει την χώρα και να την κάνει εξαρτώμενη από τις εισαγωγές, 
επειδή τα προϊόντα που κατασκευαζόντουσαν εδώ, λόγω του κλεισίματος των 
βιοτεχνιών και βιομηχανιών παραγωγής αυτών, θα τα εισάγαμε συνέχεια.
Α) Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ( μεταπολίτευση) ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

παράγραφος 3 άρθρο 106 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ ΑΕΠ ΣΤΟ 3,5%  ΑΠΟ 8%
ΙΔΙΩΤ. ΕΠΕΝΔ. ΣΤΟ 0,6%  ΑΠΟ 10% ( λόγω εκδίωξης Νιάρχου 
- Ανδρεάδη κλπ ) και
αρχή εξωτερικού δανεισμού ( 7 δις δρχ την επταετία 1974-1981 ).

Β) ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕ  ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ 
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΙΖΟΛΑ-
ΕΣΚΙΜΩ-ELCO ΚΛΠ 
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΣΙΝΕ - ΕΚΔΙΩΞΕ ΤΗΝ ΠΙΡΕΛΙ ΚΛΠ 
Τότε ΕΞΑΓΑΓΑΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ!

 Όμως επειδή ακόμα και έτσι η χρέωση της χώρας σε ξένους τοκογλύφους γινότανε 
με πολύ αργούς ρυθμούς έπρεπε να βρουν τρόπο ώστε να εκτοξεύσουν το ποσόν 
του χρέους έστω και δημιουργώντας ψεύτικο χρέος. Για να μπορέσουν να 
χρεώσουν την χώρα, μεθοδικά, έπρεπε να πάρουν την διαχείριση του χρέους από 
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που έχει πολλούς υπαλλήλους και δεν 
μπορούν όλους να τους δωροδοκήσουν η να τους απειλήσουν και να την δώσουν σε
ένα η δυο άτομα δικούς τους υπαλλήλους, πουλημένους και προδότες.
 
Το 1998 ο Σημίτης με την δημιουργία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους( νόμος 2628 / 6.7.1998 ΦΕΚ 151 Α’) έδωσε στον Γενικό  Διευθυντή  αυτού,  
Πέτρο Χριστοδούλου (στέλεχος της GOLDMAN SACHS) την εξουσία να παίρνει τα 
δάνεια στο όνομα του Ελληνικού Κράτους και κανείς να μην ξέρει που πάνε 
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τα λεφτά αυτά. Στις 18 Μαΐου 2011  με τον νόμο 3965 / 2011 ΦΕΚ 113 Α’, έδωσαν 
σε αυτόν και την διαχείριση των μετρητών που μαζεύει κάθε μέρα το κράτος στις 
εφορίες, τελωνεία ,δικαστήρια κλπ. Έτσι μόνο αυτός και ο υπουργός οικονομικών 
έχουν το ταμείο. Έτσι μπορούν να λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για μισθούς και 
συντάξεις χωρίς αντίλογο.
 
Οι επιδοτήσεις στους αγρότες ήταν το μέσον για να σταματήσει η παραγωγή 
αγαθών , ώστε να αυξάνουμε τις εισαγωγές των προϊόντων, άρα να εξαρτώμεθα 
από τους ξένους ακόμα και στην διατροφή μας, αυξάνοντας το χρέος .

Οι τράπεζες έπαιξαν το παιγνίδι ως εξής : Έμαθαν όλη την αγορά να δουλεύει με 
πίστωση και την κατάλληλη στιγμή, σταματώντας απότομα την πίστωση προς τους 
πελάτες τους, (ακόμα και σε αυτούς που είχαν εμπράγματες εγγυήσεις), 
αντέστρεψαν την αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων και έφεραν την απόγνωση 
και την καταστροφή στην βάση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας δηλαδή 
στους ελεύθερους επαγγελματίες. Χορηγώντας δε δάνεια σε κάθε ιδιώτη 
δέσμευσαν την κινητή και ακίνητη περιουσία του καθιστώντας τον ευάλωτο σε κάθε
είδους εκβιασμό και ταυτόχρονα ανά πάσα στιγμή είχαν την δυνατότητα να του 
αρπάξουν την περιουσία του.
 
Σκοπός και σχέδιο ήταν η μεταβίβαση της κρατικής αλλά και ιδιωτικής περιουσίας 
στους ξένους τοκογλύφους , η γενοκτονία του Ελληνικού Λαού ο εξαναγκασμός σε 
μετανάστευση των Ελλήνων, λόγω κλεισίματος των θέσεων εργασίας και η εποίκιση
της χώρας από μη νόμιμους μετανάστες οι οποίοι θα δουλεύουν σαν δούλοι για ένα
φαΐ και ένα ύπνο για τα καινούργια αφεντικά όπου αν και παράνομα έχοντας 
εισέλθει στην χώρα, με τον νόμο Ν 3907 / 2011 άρθρο 37 παράγραφος 5 θα 
μπορούν να απασχολούνται ως μισθωτοί σε << συγκεκριμένες περιοχές της 
χώρας>> .
 
Αυτά τα φανερώνουν οι πράξεις και τα μέτρα που έχουν πάρει μέχρι σήμερα οι 
κυβερνώντες και τα υπόλοιπα που ετοιμάζονται να πάρουν και να κάνουν, ενώ ο 
πρωθυπουργός διαρκώς δηλώνει δηλώνει (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Β) ότι 

<< ΚΥΒΕΡΝΑ ΜΙΑ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΧΩΡΑ >>!
( Ποιοι είναι διεφθαρμένοι ? τα κτίρια ; οι αρχαιολογικοί χώροι ; ο λαός ; που δεν 
έχει στα χέρια του την εξουσία για να τον δωροδοκούν ). Διότι δωροδοκείται αυτός 
που έχει την εξουσία για να δώσει παράνομο όφελος σε κάποιον. Κανένας 
δεν δωροδοκεί κάποιον για να μην πάρει κάτι παράνομα !!!
Αυτοί λοιπόν οι ίδιοι διαχειριστές της εξουσίας είναι οι διεφθαρμένοι και όχι οι 
έντιμοι Δικαστές , Εισαγγελείς και ο Λαός. 
( Επειδή έχουν βίλες, τραπεζικές καταθέσεις, of shore κλπ που δεν δικαιολογούνται 
με τα εισοδήματα που δηλώνουν και η αξία τους είναι διπλάσια του χρέους, που 
λένε ότι έχουμε !!! ). 
Έλεγε όμως διεθνώς μεθοδικά ότι ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ για να βάλει στο μυαλό
μας το αίσθημα ενοχής και να μας κάνει συνενόχους !! Έλεγε ότι δεν θα μπορούν να
πληρωθούν μισθοί και συντάξεις για να σπείρει τον φόβο και να μην αντιδράσουμε,
την στιγμή που για μισθούς και συντάξεις ο προϋπολογισμός του 2010 έλεγε ότι θα 
είναι 22 δις από τα συνολικά έξοδα που θα ήταν 52 δις. Επίσης και στον 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ ΙΔ - ΣΕΛΙΣ 11 ΑΠΟ 30



προϋπολογισμό του 2012 όπως φαίνεται στο σχετικό 75 ποιο πάνω, από τα 
συνολικά έξοδα των 49,084 δις για μισθούς και συντάξεις είναι 19,4 δις 
αφαιρουμένων των τόκων, τοκοχρεολυσίων και ενισχύσεων τραπεζών 169,998-
120,914. Είχε συμφωνήσει την υποδούλωση της χώρας στους τοκογλύφους, όπως 
παραδέχτηκε ο ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ στην γαλλική τηλεόραση και έπρεπε να την εμφανίσει 
ότι έχει οικονομικό πρόβλημα, για να την χρεώσει με δάνεια τόσα ώστε η μη 
πληρωμή τους να οδηγήσει σε μεταβίβαση της κρατικής περιουσίας για την 
εξόφληση τους. 

Και ο Φ. Σαχινίδης στις 3/5/2010 στην ΝΕΤ , είπε επί λέξη..... << όταν ανέλαβε το 
ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας, διαπίστωσε ότι η μόνη εναλλακτική επιλογή 
που είχε ήταν να προσφύγει στο ΔΝΤ. Η πρώτη επιλογή και μόνη που υπήρχε από 
τις 5 Οκτωβρίου 2009 και μετά >>.
ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ οι διαχειριστές της εκτελεστικής εξουσίας ΗΞΕΡΑΝ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ !
 
Για την αρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας και την μεταβίβαση της στους 
τοκογλύφους, ο τρόπος όπως αποδεικνύουν αυτά που έγιναν μέχρι σήμερα, ήταν να
χρεώσει τους κατόχους ακινήτων με τόσους φόρους ώστε να μην μπορούν να τους 
πληρώσουν και έτσι να περάσουν τα ακίνητα στο δημόσιο και μετά στους 
τοκογλύφους για τον προαναφερθέντα λόγο. Ψήφισαν δε νόμο με τον οποίον 
οι οφειλέτες που δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους φόρους μπορούν να 
μεταβιβάζουν τα ακίνητα τους στην εφορία για τον σκοπό αυτό. Οι μειώσεις μισθών
και οι απολύσεις κάνουν και τον υπόλοιπο κόσμο που δεν έχει ακίνητα να μην 
μπορεί να πληρώσει τα βασικά έξοδα των δημοσίων επιχειρήσεων ( ΔΕΗ – ΟΤΕ – 
ΕΥΔΑΠ κλπ ) και έτσι αυτές οι εταιρείες να εμφανίσουν ζημιές, ώστε να εκχωρηθούν
στους τοκογλύφους για μικρότερο ποσό χρέους. 

Ψήφισαν με προτροπή, νομοθετική πρωτοβουλία υπουργών και πρωθυπουργών, 
και άλλους νόμους ώστε να δημιουργούν κάθε είδους προβλήματα στο λαό ώστε να
δημιουργείτε διχόνοια, αλλά και προβλήματα τόσο υγείας όσο και οικονομικά, για 
να μην διακρίνει ο κόσμος τι του επιφυλάσσουν οι κυβερνώντες όπως : 

 α) απαγόρευση καπνίσματος - νομιμοποίηση των ναρκωτικών ( κόψε το τσιγ
άρο ,άρχισε ναρκωτικά ) 

 β) επιδόματα σε παιδόφιλους η 
δονοβλεψίες – επιδειξιομανείς - πυρομανείς -κλεπτομανείς κλπ , νόμος 2611 
8/11/2011 

 γ) εισιτήριο εισαγωγής στα νοσοκομεία για τους Έλληνες , δωρεάν για τους 
παράνομους και ΜΗ μετανάστες. 

 δ) ελεύθερος ο τζόγος παντού ( ελεύθερα τα καζίνο οι λέσχες κλπ ) 
 ε) έκλεισε 1000 σχολεία και άφησε τα παιδιά χωρίς βιβλία, αλλά 

προσλαμβάνει και πληρώνει 250 διδασκάλους του Κορανίου για τους 
μουσουλμάνους της Θράκης, έχοντας προαναγγείλει ότι θα κόψει 
την μισθοδοσία από τους ιερείς. 

Δηλαδή απλά σου λέει :
ΜΕΙΝΕ ΚΑΙ ΓΙΝΕ .... 

ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΣ - ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΝΑΡΚΟΜΑΝΗΣ – ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΣ - κλπ
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Σήμερα 
 με την μείωση των μισθών στους Δικαστικούς Λειτουργούς, δημόσιους ( και 

ιδιωτικούς !!!! ) υπαλλήλους αλλά και 
 με την μείωση των συντάξεων 

εξοντώνουν τον υπόλοιπο Ελληνικό Λαό και τη Δικαστική Λειτουργία. 
Με το κυνήγι δε των πολυτέκνων ...... αυξάνοντας την φορολογία αναλογικά με τα 
παιδιά που έχουν, παρεμποδίζουν τις γεννήσεις από τους νέους γονείς,
επιτυγχάνοντας την εξαφάνιση του Έθνους,
παραβιάζοντας εν ψυχρώ το διεθνές δίκαιο και το καταστατικό του ΟΗΕ όπου ρητά
ορίζει

ότι η παρεμπόδιση των γεννήσεων συνιστά γενοκτονία !!!

Κλείνοντας προσωρινά, θα αναφέρω ότι στο δίλημμα << να πεινάσει ο λαός η να 
πληρωθούν οι δανειστές >>, έχει αποφανθεί το Διεθνές Δικαστήριο, όταν η Βελγική 
τράπεζα Societe Commerciale De Belgique πήγε εκεί την χώρα μας, επειδή ο 
Μεταξάς είπε αναστέλλω την πληρωμή του δανείου γιατί αν πληρώσω θα πεινάσει 
ο λαός .
 Η απόφαση με αριθμό General List No 77 , Judgment Νο 31 , της 15 Ιουνίου 1939

δικαίωσε την Ελλάδα
λέγοντας να μην πληρωθούν τα δάνεια για να μην υποφέρει ο λαός !

ΠΡΩΤΑ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ! 

Αυτήν την απόφαση χρησιμοποίησαν Αργεντινή – Ισημερινός και άλλα κράτη και 
μείωσαν το χρέος έως και 80% . Το γιατί οι διαχειριστές της εξουσίας ποίησαν 
και ποιούν την << πάπια>> είναι ηλίου φαεινότερον.

Όλες οι δηλώσεις του Γ. Παπανδρέου είναι από την προσωπική του ιστοσελίδα, την 
οποίαν όποιος επισκεφτεί ευρίσκεται στην θέση να διαβάσει στην αγγλική γλώσσα 
και όχι την Ελληνική την οποίαν πρέπει να διαλέξει εκ των υστέρων. Ο οποίος κος 
Παπανδρέου όταν μιλά Ελληνικά είναι παρομοιώδη τα σαρδάμ που κάνει εν 
αντιθέσει με όλες τις άλλες γλώσσες που ομιλεί απταίστως και χωρίς σαρδάμ, 
γεγονός που συμβαίνει σε όσους αισθάνονται απέχθεια και μίσος προς μιαν 
γλώσσα, που ενώ ομιλούν από παιδιά, αρνούνται να την αποδεχθούν. 
…………………………………….
Είναι κατηγορούμενοι για  τα εγκλήματα :
α) της Εσχάτης Προδοσίας άρθρα 134 2β και προπαρασκευαστικές πράξεις 
αυτής134α-135 από πολιτικά και μη πρόσωπα (βούλευμα του Βατοπεδίου 1/2011 
του Ειδικού Δικαστικού Συμβουλίου άρθρο 86 παραγρ. 4 του Συντάγματος )
β) απιστίες από τις διαχειριστικές πράξεις ως προς την υπογραφή δανεισμού με 
υψηλά ζημιογόνα επιτόκια όταν η αγορά μας πρόσφερε μειωμένα
γ) υπεξαιρέσεις χρημάτων εγγυήσεων και ομολόγων εκ μέρους των τραπεζών που 
έπρεπε να δοθούν σε στεγαστικά δάνεια και κεφάλαια κινήσεων σε μικρομεσαίες 
και ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις εκ του νόμου Ν. 3723 / 2008 και επ αυξητικών 
αυτού. 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΤΩΡΑ
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MAY 31, 2016     @     10:48  
“Τα στατιστικά της μνημονιακής γενοκτονίας των Ελλήνων…”.

Γράφει ο Δημήτρης Τσιμούρας

Από τους πίνακες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας διαπιστώνουμε ότι ενώ από το 
2003 μέχρι και το 2008 είχαμε κάθε χρόνο μια συνεχή αύξηση στις γεννήσεις, από 
το 2009 και μετά αρχίζει μείωση, με το ρυθμό της μείωσης συνεχώς να αυξάνει με 
μεγάλη ταχύτητα, μπαίνοντας στη μνημονιακή καταιγίδα.

Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 2003 οι γεννήσεις ήταν κατά 10 
χιλιάδες περισσότερες των θανάτων, δηλαδή είχαμε αύξηση του πληθυσμού της 
χώρας και αυτό συνέβαινε μέχρι και το 2010.

Το 2014 είχαμε το χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια. Συγκεκριμένα, οι γεννήσεις το 2014 ήταν κατά 12 χιλιάδες λιγότερες σε 
σχέση με το 2003 και κατά 26 χιλιάδες λιγότερες σε σχέση με το 2008, όπου τότε 
είχαμε τον μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων.

Βέβαια, τα παραπάνω στοιχεία λογικά δεν μπορεί να εκπλήσσουν κανέναν. Λόγω 
της υπεραυξημένης, πέρα από κάθε όριο, ανεργίας και ιδιαίτερα αυτής των νέων, 
αυτοί εκ των πραγμάτων αδυνατούν να φτιάξουν δική τους οικογένεια. Και αντί 
οικογένειας αναγκάζονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό να συγκατοικήσουν και να 
συντηρηθούν από το πενιχρό εισόδημα των γονιών τους, ή να καταφύγουν σε άλλες
χώρες, όπου γης, ως οικονομικοί μετανάστες.

Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι λόγω της υπογεννητικότητας αλλά και λόγω της 
οικονομικής μετανάστευσης έχουμε βίαιη γήρανση του πληθυσμού της χώρας μας, 
μία ακόμη συνέπεια της βάρβαρης πολιτικής τους, μια ακόμη απόδειξη του 
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μεγάλου εγκλήματος, των κάθε απόχρωσης μνημονιακών κυβερνώντων, εις βάρος 
του ελληνικού λαού.

Από την άλλη, μελετώντας τον αριθμό των θανάτων στο φάσμα της μνημονιακής 
περιοχής διαπιστώνουμε ότι ενώ μεν έχουμε μια σχετικά μικρή αύξηση θανάτων, 
αυτό όμως που αυξάνει ταχύτατα είναι ο ρυθμός της διαφοράς μεταξύ θανάτων και
γεννήσεων, μ’ αποτέλεσμα το 2014 οι θάνατοι να υπερτερούν των γεννήσεων κατά 
21.592. Ένας τόσο μεγάλος αριθμός για μια τόσο μικρή χώρα!

Συνέπεια αυτού η χώρα μας να χάνει κάθε χρόνο σε πληθυσμό τους κατοίκους μιας 
μικρής πόλης, χωρίς φυσικά να υπολογίζονται οι απώλειες λόγω της οικονομικής 
μετανάστευσης που μας γυρίζει τουλάχιστον 60 χρόνια πίσω.
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22 September 2011
GREECE: A financial genocide
By Günter Tews

Are the Greeks not sufficiently keen on saving? A Viennese lawyer living in Athens 
has observed the daily life of the Greeks and come to the conclusion: they save to 
death. Günter Tews The loose talk coming from the highest politicians all across 
Europe about the “lazy” and “spendthrift” Greeks, some of which chatter can hardly 
be surpassed for stupidity, cannot go unchallenged. For the last 16 months I have 
had a second home in Athens and have witnessed the dramatic situation on the 
ground.

A common complaint is that the austerity plan will never catch on because tax 
revenues are falling, and the willingness of the Greeks to cut back is being called into
question. Surprise, surprise! Well, here are a few facts: 

 • Pay cuts and pension cuts of up to 30 percent. 

 • Minimum wage sinking to 600 euros per month. 
 • Dramatic price hikes in the last 15 months (100 percent for fuel oil and 

petrol, 50 percent for electricity, heating, gas, public transport). 
 • One third of the country’s 165,000 commercial firms shut down; a third can 

no longer pay wages. In Athens, thousands of yellow signs with “Enoikiazetai”
– “For Rent” – in red letters. 

 • In the midst of this calamity, consumption (the Greek economy was always 
strongly consumer-oriented) has caved in dramatically. Double-earners, 
those who used to bring home 4,000 euros to their families, have suddenly 
been reduced to 400 euros each in unemployment benefits, which are paid 
out only after a delay of several months. 

 • State officials or officials in quasi-state enterprises, such as Olympic Airlines 
or hospitals, have been getting no salary for months and are being put off 
until October – or “next year”.

The record is currently held by the Ministry of Culture, where many employees who 
worked on the Acropolis have not been paid a salary for 22 months. As they 
protested this (peacefully!) in a demonstration that closed off the Acropolis, they 
were promptly provided for in abundance – but only in tear gas. 
• The billions of euros in tranches from the EU actually flow back immediately into 
the EU – reportedly, 97 percent of it – as annual loan repayment instalments to the 
banks and as new interest charges. The burden will thus be gradually passed down to
the European taxpayer. Until the crash the banks will continue to receive hefty 
interest payments, and they will write off the debts at the expense of the taxpayer. 
Money for structural reforms has not yet been found. 
• Thousands of independent truck and taxi drivers had to pay tens of thousands of 
euros for their licences, for which they took out loans, and now find themselves in 
the new climate of deregulation, in which new drivers need pay hardly any licence 
fees; the older drivers, however, are still saddled with their large loans and must pay 
them off. 
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 • New fees have been invented; to report an offence to the police, 150 euros 
are due immediately. The victim has to pay up before a complaint is even 
recorded.

 On the other hand, police have to pool their private money to buy petrol for 
the police cars. 

 • A new property tax on dwellings will be introduced and will be levied via 
the electricity bill. Those who do not pay will have their power cut off. 

 • There have been no textbooks in the public education system for months, 
since the state owes huge sums of money to the publishers and the 
publishers have stopped the deliveries. Now the students are getting CDs, 
and parents are to buy them laptops just to enable a class to be held. Where 
money for heating the schools is to be found, especially in the north, remains 
wholly unclear. 

 • The university system everywhere has virtually broken down until the end 
of the year. Many students are unable to submit their dissertations or sit 
their exams. 

 • A mass emigration of unimaginable proportions looms. Emigration 
consultancies are springing up.The young see no future in Greece: 
unemployment is up to 40 percent among young graduates and 30 percent 
among adolescents. The jobs that are out there are still partly in the 
underground economy – no social security comes with them – and the wages 
are at starvation level: € 35 for a ten-hour shift in a restaurant; overtime is 
demanded regularly, but it’s unpaid. Consequence: the investment in the 
future though education and training is lost; no tax money will flow back to 
Greece from these people. 

 • The mass layoffs being carried out among state officials is deliberately 
antisocial. The individuals being let go are mostly those who have only a few 
months or years ahead of them before normal retirement and are being 
fobbed off with 60 percent of their regular pension as “early retirees”. The 
burning question: Where has all money pumped in over the past decades 
gone? It’s certainly not gone to the population at large. The Greek people are 
not unwilling to save – they simply can’t any more. All the progress made in 
protecting workers’ rights the past few decades has been reduced to rubble.

The gates to exploitation have been flung wide open; sadly, exploitation by small 
firms is often a necessity for survival. If it turns out that the EU troika are enjoying 
dinner with the Greek politicians at €300 per head, there remains only the question 
of when the Greek pressure cooker will have the lid blown off. What happens in and 
to Greece should serve as a deadly serious warning to all of Europe. A party that 
would have put “reasonable austerity” onto its election manifesto would never have 
been elected. Addressing debt reduction is necessary, so long as it remains bearable 
to a degree and is not bound up with financial genocide.
Translated from the German by Anton Baer
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SEPTEMBER 9, 2015     @     16:53  
La Stampa – Italy | Friday, March 9, 2012
The financial genocide continues
Despite the debt restructuring deal there is no cause for jubilation in Greece because
the EU will continue with its financial genocide, the liberal daily La Stampa writes: 
“What we are doing with Greece goes beyond the limits of the economic. Even if 
Athens did dish up a pack of lies – lies the European financial world was only too glad
to believe – the rest of Europe is treating the Greeks worse than the allies treated 
the defeated Germans after World War II. The deal that saves the euro is a death 
sentence for Greece. By preventing Greece from officially going bankrupt Europe is 
allowing the country to be bled dry. This is financial genocide, as a Viennese paper 
[Die Presse] so aptly described this torture method. We are condemning the country 
to at least 15 years of poverty.”
» full article (external link, Italian)
http://www.eurotopics.net/en/home/medienindex/media_articles/archiv_article/
ARTICLE101948-The-financial-genocide-continues
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https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/05/06/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE
%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B7%CE%B5-%CE
%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE
%B1%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%B1/

Έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δημοσιευθείσα την 
07/03/2014 στο σάιτ του ΟΗΕ, επικρίνει με τον πιο περιγραφικό τρόπο την Ελληνική
κυβέρνηση για την μεθοδική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ανάπτυξη και την πρόοδο.
Μάλιστα, ο διεθνής εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ Cephas Lumina εκφράζει τη λύπη 
του για την έλλειψη δέσμευσης από την Ελλάδα στην εντολή του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αντιμετωπίσει τις προφανείς προκλήσεις στην 
προοδευτική υλοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών.
Επίσης επικρίνει την ελληνική κυβέρνηση για την βάναυση καταπάτηση των 
συνταγματικών και διεθνών δεσμεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρει 
η έκθεση του ΟΗΕ:

«Το Σύνταγμα της Ελλάδα θέτει μια σειρά από υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο Κράτος. Το άρθρο 2(1), υπογραμμίζει ότι «ο σεβασμός και η 
προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της 
Πολιτείας». Το μέρος ΙΙ του Συντάγματος προβλέπει ρητά μια σειρά από άλλες 
υποχρεώσεις του κράτους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιοκτησίας 
(άρθρο 17) της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας (άρθρο 21.1) η 
ειδική φροντίδα για την υγεία (άρθ. 21 (2) και (3)), η εξέλιξη των συνθηκών 
εργασίας (άρθρο 22 (1)) και της κοινωνικής ασφάλισης (Άρθρο 22 (5)). Διάφορα 
δικαιώματα αντιστοιχούν σε αυτές τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων στην ισότητα όλων των Ελλήνων (άρθρο 4), την κοινωνική, οικονομική 
και πολιτική συμμετοχή (άρθρο 5), την ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας 
(άρθρο 5Α), αίτηση (άρθρο 10), της ειρηνικής συνάθροισης (11 art.), δωρεάν 
δημόσια εκπαίδευση (άρθρο 16 (2)), ιδιοκτησίας (άρθρο 17 (2)), την υγειονομική 
περίθαλψη (άρθρο 21 (3)), εργασία (άρθρο 22 (1)), την κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 
22 (5)) και την ελευθερία του συνδικαλισμού (άρθ. 23). Το άρθρο 21.4 ορίζει ότι « η 
απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς 
αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους ». Το άρθρο 25, παράγραφος 
1 αναφέρεται ρητά στην αρχή του κράτους πρόνοιας και υπογραμμίζει ότι όλα τα 
δημόσια ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή 
αυτών των δικαιωμάτων».
Οι διατάξεις αυτές καθορίζονται από τα πρότυπα που καθορίζονται σε διάφορες 
βασικές διεθνείς και περιφερειακές συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 
Πολιτιστικά Δικαιώματα και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στα οποία η Ελλάδα 
είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Σύμφωνα με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
Δικαιώματα, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίσει πως αυτά τα δικαιώματα
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πρέπει να κατοχυρώνονται σε αυτήν, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας νόμους και 
πολιτικές που αποσκοπούν στην επίτευξη της βελτίωσης της καθολικής πρόσβασης 
σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η 
στέγαση, η κοινωνική ασφάλιση και η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή. Ως εκ 
τούτου, έχει καθήκον να αποφεύγει ανά πάσα στιγμή τη λήψη αποφάσεων που 
μπορεί να οδηγήσει στην άρνηση ή παραβίαση των οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δικαιωμάτων.
Την ίδια υποχρέωση, τονίζει η έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ, έχουν και οι μη κρατικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, να διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές και οι 
δραστηριότητές τους τηρούν τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την υποχρέωση να απέχουν από τη διατύπωση, την 
έγκριση, τη χρηματοδότηση, την προώθηση και την εφαρμογή των πολιτικών και 
των προγραμμάτων που άμεσα ή έμμεσα εμποδίζουν την απολαβή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Είναι επίσης καλά τεκμηριωμένο, τονίζει η έκθεση, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο όταν ενεργούν 
μέσω των διεθνών οργανισμών. Επιπλέον, ένα σημαντικό στοιχείο του καθήκοντος 
της διεθνούς συνεργασίας, όπως αποτυπώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 
και τις δεσμευτικές διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι πως τα 
συμβαλλόμενα κράτη, είτε ατομικά είτε μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς 
οργανισμούς, δεν θα πρέπει να υιοθετούν ή να προωθούν πολιτικές ή να 
συμμετέχουν σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την άσκηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.
Η έκθεση αναφέρεται επίσης στην ληστρική επιδρομή κατά των 15.000 Ελλήνων 
ομολογιούχων, οι οποίοι είχαν συμπεριληφθεί στην πρωτοβουλία του PSI, χωρίς τη 
συγκατάθεσή τους (άρα παρανόμως), με αποτέλεσμα να απολέσουν πλέον του 70% 
της ονομαστικής αξίας των ομολόγων τους, αλλά και στο πρόγραμμα προσαρμογής, 
που εφαρμόζει αυστηρά μέτρα λιτότητας. Εκτός από τις αυξήσεις στο συντελεστή 
του φόρου προστιθέμενης αξίας, τα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση των θέσεων 
εργασίας στο δημόσιο τομέα κατά 150.000 έως το 2015, πάγωμα των προσλήψεων 
στο δημόσιο τομέα, τη μείωση των μισθών του δημόσιου τομέα, την αύξηση της 
ηλικίας συνταξιοδότησης, περικοπές στις κοινωνικές παροχές ύψους 1,5 ανά εκατό 
του ΑΕΠ (κατάργηση των συνταξιοδοτικών δώρων, ονομαστικό πάγωμα των 
συντάξεων και την εισαγωγή των μέσων ελέγχου για τα επιδόματα ανεργίας), 
εξάλειψη των μπόνους και των επιδομάτων, και μείωση των επενδυτικών δαπανών.
Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για περαιτέρω περικοπές των δαπανών κατά τη 
διάρκεια της δημοσιονομικής περιόδου 2013/14.
Ένα βασικό στοιχείο του προγράμματος προσαρμογής, λέει η έκθεση, είναι η 
πώληση των κρατικών επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να 
συμβάλει στη μείωση του δημόσιου χρέους και εκφράζεται η ανησυχία ότι πολλές 
από τις επιχειρήσεις που αποτελούν στόχο για ιδιωτικοποίηση παρέχουν βασικές 
δημόσιες υπηρεσίες, όπως η ύδρευση και η αποχέτευση, οι μεταφορές και η 
ενέργεια, και ότι υπάρχει πιθανότητα σημαντικής αύξησης των τελών χρήσης για τις
υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτές τις οντότητες μετά την ιδιωτικοποίηση 
τους, με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για την άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Εξάλλου, αν η πρόθεση είναι να αντλήσει κεφάλαια για να πληρώσει 
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το χρέος, η απόφαση να ιδιωτικοποιήσει την ελληνική εθνική λαχειοφόρο αγορά, 
μία από τις πιο κερδοφόρες στον κόσμο, μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.
Ακόμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, τονίζει η έκθεση του ΟΗΕ, έκρινε ότι η μείωση των ελάχιστων μισθών 
για εργαζόμενο κάτω των 25 ετών παραβιάζει το δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή στο 
άρθρο 4 (1) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, καθώς παρέχει μισθό κάτω από το 
όριο της φτώχειας.
Όσον αφορά δε την δήθεν υποχρέωση της κυβέρνησης για πλήρη αποπληρωμή και 
με κάθε κόστος του χρέους, η έκθεση του ΟΗΕ τονίζει ότι:
«Από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αξιολόγηση της βιωσιμότητας 
του χρέους ΔΝΤ, ενέχει περιορισμούς. Είναι πολύ στενά επικεντρωμένη στην 
ικανότητα αποπληρωμής του χρέους. Δεδομένου ότι ο Ανεξάρτητος 
Εμπειρογνώμονας έχει τονίσει σε προηγούμενες περιπτώσεις, οι αναλύσεις 
βιωσιμότητας του χρέους θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια αξιολόγηση του 
επιπέδου του χρέους που μια χώρα μπορεί να εξυπηρετήσει, χωρίς να υπονομεύει 
την ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα».
Με λίγα λόγια, η έκθεση επανεπιβεβαιώνει πρόσφατες αποφάσεις του ΟΗΕ ότι 
προέχει η επιβίωση ενός λαού της υποχρέωσης αποπληρωμής ενός χρέους και ότι 
ούτε οι κυβερνήσεις, αλλά ούτε τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δικαιούνται 
να υπονομεύουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα με πρόσχημα το εξωτερικό χρέος 
μιας χώρας.
Τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της προσαρμογής, ειδικότερα οι περικοπές
θέσεων εργασίας και οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, έχουν ως συνολικό 
αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού και την 
δυνατότητα άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον Εθνικό 
Διαμεσολαβητή, «οι δραστικές προσαρμογές που επιβάλλονται για την ελληνική 
οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της είχε δραματικές συνέπειες για τους 
πολίτες, ενώ οι ευπαθείς ομάδες αυξάνονται και να πολλαπλασιάζονται». Στο ίδιο 
πνεύμα, η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρατήρησε μια «ταχεία 
επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου σε συνδυασμό με τη διάλυση του κράτους 
πρόνοιας και την υιοθέτηση μέτρων, ασυμβίβαστων με την κοινωνική δικαιοσύνη, 
τα οποία υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία».
Και συνεχίζει η έκθεση του ΟΗΕ:
«Μία από τις πιο βαθιές συνέπειες του προγράμματος προσαρμογής ήταν η 
ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κυβέρνηση 
δεσμεύτηκε να μειώσει 150.000 τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα (περίπου 22
τοις εκατό της δημόσιας απασχόλησης) έως το 2015. Περίπου 80.000 έως 120.000 
εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, είχαν ήδη χάσει τη δουλειά τους κατά τη στιγμή 
της επίσκεψης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα. Ως αποτέλεσμα, η ανεργία 
αυξήθηκε από 7,3 τοις εκατό τον Ιούνιο του 2008 με 27,9 τοις εκατό τον Ιούνιο του 
2013, το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν περίπου 1,4 εκατομμύρια 
άνεργοι στην Ελλάδα. Περίπου 778.000 άτομα έχασαν τη δουλειά τους κατά την 
περίοδο 2010-2013 και μόνο. Περαιτέρω απολύσεις στον δημόσιο τομέα 
προγραμματίζονται. Στη νεολαία η ανεργία έφτασε σε πρωτοφανή ρυθμό 64,9 τοις 
εκατό το Μάιο του 2013 (σε σύγκριση με μέσο όρο 24,4 στη ζώνη του ευρώ). Έτσι, οι
προοπτικές ενός σημαντικού μέρους του πληθυσμού να έχει πρόσβαση στην αγορά 
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εργασίας και η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου έχουν τεθεί υπό 
αμφισβήτηση.
»Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος
προσαρμογής, έχουν υπονομεύσει την υλοποίηση του δικαιώματος στην εργασία. 
Μαζί με τις διαδοχικές περικοπές μισθών και τις αυξήσεις φόρων, οι 
μεταρρυθμίσεις έχουν αποτύχει στο να επιτευχθεί ο στόχος της προώθησης της 
ασφαλούς ανάπτυξης και της απασχόλησης. Αντίθετα, έχουν οδηγήσει σε μαζικές 
απολύσεις, επιδείνωση των εργασιακών προτύπων, στην γενίκευση της εργασιακής 
ανασφάλειας, με υπέρ-ευέλικτες θέσεις εργασίας κακοπληρωμένες, όπου οι 
γυναίκες και οι νέοι, έχουν κυρίαρχη θέση. Ο κατώτατος μισθός έχει ωθηθεί κάτω 
από τα όρια της φτώχειας και έχει, σε μεγάλο βαθμό, χάσει τη λειτουργία του ως 
εργαλείο για την αποτροπή της φτώχειας. Επιπλέον, περισσότεροι από 120.000 
επαγγελματίες – μεταξύ των οποίων γιατροί, μηχανικοί και επιστήμονες – έχουν 
μεταναστεύσει από το 2010.
»Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η κατάσταση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την 
υποχρέωση του κράτους σύμφωνα με το άρθρο 22 (1) του Συντάγματος για την 
προστασία του δικαιώματος στην εργασία και τη δημιουργία συνθηκών 
απασχόλησης όλων των πολιτών».
Όσον αφορά δε την κοινωνική ασφάλιση, η έκθεση του ΟΗΕ τονίζει:
«Σημαντικές περικοπές δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής 
επηρέασαν μια σειρά από οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων 
ανεργίας, τις συντάξεις και τα οικογενειακά επιδόματα. Για να επιτείνουν το 
πρόβλημα, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων 
συνταξιοδότησης, την καταβολή των συντάξεων και των παροχών και ερμηνευτικά 
προβλήματα κατά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τις συντάξεις. Λόγω της 
αύξησης της μακροχρόνιας ανεργίας, μόνο ένα κλάσμα του συνόλου από τους 
εγγεγραμμένους ανέργους λαμβάνουν παροχές (27 τοις εκατό ως το Φεβρουάριο 
2013). Επιπλέον, οι παροχές ανεργίας λήγουν μετά από 12 μήνες, με αποτέλεσμα 
την απώλεια της δημόσιας υγείας και την ασφαλιστική κάλυψη. Πολλοί νέοι 
άνθρωποι δεν είναι επιλέξιμοι για στήριξη, επειδή δεν είχαν ποτέ μια δουλειά και 
δεν έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες εθνικές ασφαλιστικές εισφορές».
»Διαδοχικές περικοπές έχουν μειώσει τις συντάξεις έως και 60 τοις εκατό (για 
υψηλότερες συντάξεις) και μεταξύ 25 και 30 τοις εκατό για χαμηλότερες. Το 
συνολικό μηνιαίο εισόδημα από σύνταξη άνω των € 1000 έχει μειωθεί κατά 5 έως 
15 τοις εκατό, ενώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι τα επιδόματα για 
τους συνταξιούχους έχουν καταργηθεί. Αυτές οι χονδροκομμένες περικοπές 
συντάξεων έχουν ωθήσει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη φτώχεια.
»Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας συμμερίζεται την άποψη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Κοινωνικών υποθέσεων. Το “σωρευτικό αποτέλεσμα” από τις διάφορες 
νομοθεσίες που εισάγονται ως «μέτρα λιτότητας» στην Ελλάδα από τον Μάιο του 
2010, ο περιορισμός και η μείωση τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών 
συνταξιοδοτικών παροχών, συνιστούν παραβίαση του δικαιώματος στην κοινωνική 
ασφάλιση που κατοχυρώνεται στο άρθρο 12 (3) του το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Άρθρο. Δεδομένου ότι η Επιτροπή σημείωσε, τελικά, πως οι περικοπές στις 
συντάξεις είναι πιθανό να προκαλέσουν “σημαντική υποβάθμιση του βιοτικού 
επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης πολλών από των εν λόγω συνταξιούχων”. 
Είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας, η κυβέρνηση να κάνει προσπάθειες για να 
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εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας για τις πιο ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού».
Για την καταρράκωση κάθε συνταγματικού δικαιώματος στην περίθαλψη και την 
υγεία, λέει η έκθεση:
«Ο συνδυασμός των περικοπών στις δαπάνες για την υγεία-περίθαλψη κάτω από 6 
τοις εκατό του ΑΕΠ (περίπου € 12,4 δισεκατομμύρια το 2012) από περίπου 10 τοις 
εκατό κατά τα τελευταία χρόνια, οι περικοπές θέσεων εργασίας στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, η αύξηση των αμοιβών και οι συμμετοχές πληρωμών, το 
κλείσιμο / συγχώνευση των νοσοκομείων και των υγειονομικών υποδομών, η 
μείωση του αριθμού στις νοσοκομειακές κλίνες και ένας αυξανόμενος αριθμός 
ανθρώπων που χάνουν τη δημόσια ασφάλιση υγείας (κυρίως λόγω της 
μακροχρόνιας ανεργίας), έχουν υπονομεύσει τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση 
σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως για τους φτωχότερους.
»Από το 2010, η Ελλάδα έχει μειώσει τις δαπάνες για την υγεία-περίθαλψη 
σημαντικά, σε επίπεδα κάτω από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δημόσιες 
δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν από 7,1 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2010 σε 5,8 τοις 
εκατό το 2012, και προβλέπεται να μειωθεί στο 5,3 τοις εκατό το 2013, πολύ κάτω 
από το 6,3% του μέσου όρου για κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά, ο 
προϋπολογισμός για την υγεία έχει μειωθεί κατά περίπου 40 τοις εκατό.
»Οι πολιτικές λιτότητας δημιουργούν επίσης τα παρεπόμενα προβλήματα των 
σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία. Για παράδειγμα, οι περικοπές στις δαπάνες για 
τη δημόσια υγεία, έχουν σαν αποτέλεσμα, ασθένειες που πιστευόταν ότι έχουν 
εξαφανιστεί από τη χώρα από καιρό, όπως η ελονοσία, έχουν επανεμφανιστεί λόγω
της διακοπής των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών και της παύσης 
των αεροψεκασμών.
»Μία αύξηση της τάξης του 52 τοις εκατό των μολύνσεων από τον ιό HIV 
αναφέρθηκε 2010 – 2011. 66 εκθέσεις δείχνουν ότι, αν και αρχικά, είχαν 
κατηγορηθεί οι εργαζομένοι του σεξ και οι παράνομοι μετανάστες, η έκρηξη 
οφείλεται κυρίως σε μη ασφαλείς πρακτικές ενέσιμης χρήσης μεταξύ των 
τοξικομανών, καθώς ιδιαίτερα απελπισμένοι νέοι Έλληνες που αντιμετωπίζουν την 
ανεργία, έχουν στραφεί στα ναρκωτικά.
»Ο ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας φοβάται, πως σε απάντηση της ανωτέρω 
κατάστασης, η αρχές εξέδωσαν οδηγία (Κανονισμός Υγείας Αρ. GY/39A) τον Απρίλιο 
του 2012, η οποία επέτρεψε στο Υπουργείο Υγείας, να ελέγχει τη βία οποιονδήποτε 
για ορισμένα λοιμώδη νοσήματα, συμπεριλαμβανομένης της γρίπης, της 
φυματίωσης, της πολιομυελίτιδας, της ηπατίτιδας και των σεξουαλικά 
μεταδιδόμενων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του HIV. Ο Ανεξάρτητος 
Εμπειρογνώμονας ανησυχεί επίσης ότι ο κανονισμός αριθ. GY/39Aαποκαταστάθηκε 
στις 26 Ιουνίου 2013 μόνο λίγους μήνες μετά αφού είχε προηγουμένως καταργηθεί.
»Υπήρξε επίσης μια αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Οι αυτοκτονίες 
έχουν αυξηθεί κατά 37 τοις εκατό από την έναρξη της κρίσης χρέους (από 677 σε 
2009 με 927 το 2011). Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, η αύξηση στις αυτοκτονίες 
και στις απόπειρες αυτοκτονίας μπορεί, σε μεγάλο βαθμό, να αποδοθεί στην 
οικονομική και κοινωνική πίεση που επιβάλλονται στα άτομα από την οικονομική 
κρίση.
»Η πρόσβαση στα φάρμακα έχει γίνει επίσης πρόβλημα. Τον Φεβρουάριο του 2013,
περισσότερα από 200 ιατρικά προϊόντα ήταν σε έλλειψη σε νοσοκομεία και 
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φαρμακεία, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων για την αρθρίτιδα, την ηπατίτιδα C 
και την υπέρταση, παράγοντες μείωσης της χοληστερόλης, αντιψυχωτικά και 
αντιβιοτικά. Η εισαγωγή της συμμετοχής επιδείνωσε το πρόβλημα, δεδομένου ότι 
πολλοί ασθενείς δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά, στο πλαίσιο της σοβαρής 
λιτότητας, να πληρώσουν για τα φάρμακά τους».
Για την εκπαίδευση η έκθεση του ΟΗΕ τονίζει:
«Οι ετήσιες δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση μειώθηκαν από € 7.23 δις το 
2009 σε € 5,84 δισ. ευρώ το 2013, μια μείωση κατά 30 τοις εκατό. Ο 
προϋπολογισμός για την εκπαίδευση έχει μειωθεί κάνοντας περικοπή στις κρατικές 
δαπάνες για τους ανθρώπινους πόρους, καθώς και μέσω δραστικών περικοπών στα 
καθημερινά τρέχοντα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης για τα σχολεία, καθώς και 
τα έξοδα για την αγορά εκπαιδευτικού υλικού. Αυτές οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 
24 τοις εκατό το 2011 και επιπλέον 19 τοις εκατό το 2012.
»Στο πλαίσιο της λιτότητας, μεταξύ των σχολικών ετών 2009-2010 και 2013-2014, 
περίπου 14,5 τοις εκατό όλων των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης) και 4 τοις 
εκατό των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν 
συγχωνευθεί. Το κλείσιμο των σχολείων, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει αυξήσει 
σημαντικά την απόσταση για να φτάσουν τα παιδιά το σχολείο, και η περιορισμένη 
πρόσβαση, έχει -με τη σειρά της- προκαλέσει, αυξανόμενα ποσοστά εγκατάλειψης 
του σχολείου, ιδίως μεταξύ των παιδιών των Ρομά και προκαλούν ανησυχία.
»Επιπλέον, ο αριθμός των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει 
μειωθεί, κυρίως μέσα από τη συνταξιοδότηση και τους περιορισμούς που τίθενται 
στις νέες προσλήψεις από τα μέσα του 2010 και ιδίως για το σχολικό έτος 2012-13 
κατά περίπου 11 τοις εκατό. Προβλέπεται ότι 2.500 περισσότεροι καθηγητές θα 
τοποθετηθούν σε κινητικότητα και μπορεί τελικά να απολυθούν. Οι μισθοί των 
εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία έχουν επίσης περικοπεί».
Την ίδια επιδείνωση περιγράφει και για την στέγαση:
«Ως αποτέλεσμα της ύφεσης και του προγράμματος προσαρμογής, υπήρξε μια 
αύξηση του αριθμού των αστέγων από το 2009, εκτιμάται σε 25 τοις εκατό. Οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις εκτιμούν ότι τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι είναι πλέον 
άστεγοι. Πολλά από τους «νεοάστεγους», είναι σχετικά καλά εκπαιδευμένοι που 
έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση λόγω των οικονομικών δυσκολιών που 
προκύπτουν από την απώλεια της εργασίας, καθώς και των παροχών.
»Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, το 
μόνο μείζον ίδρυμα που παρείχε επιδόματα στέγασης, καταργήθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2012 και οι αρμοδιότητες του, περιήλθαν στον Οργανισμό 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, υπό 
κάποιες προϋποθέσεις, έδινε μεταξύ άλλων, μια επιδότηση ενοικίου, σε σχεδόν 
120.000 νοικοκυριά και παροχές στέγασης σε μη ασφαλισμένους ηλικιωμένους 
ανθρώπους.
»Παράλληλα, οι μειώσεις στους προϋπολογισμούς των κοινωνικών υπηρεσιών 
έχουν επηρεάσει σοβαρά την ικανότητα των υπηρεσιών υποστήριξης για παροχή 
βοήθειας σε άστεγους σε μια εποχή που ήδη αγωνίζονται να καλύψουν την 
αυξανόμενη ανάγκη. Για παράδειγμα, το Νοέμβριο του 2010, 61 από τα 85 μέλη του
προσωπικού του Δήμου Αθηναίων στο Ίδρυμα Αστέγων απολύθηκαν, μειώνοντας 
σημαντικά τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρασχεθούν.
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»Το 2009, η κυβέρνηση έλαβε μέτρα για την προστασία χαμηλών και μεσαίων 
εισοδηματικά ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν τα 
στεγαστικά τους δάνεια και τους προστάτευε από κατασχέσεις από τις τράπεζες. Για
το σκοπό αυτό, την κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση στις τράπεζες να 
πραγματοποιούν κατασχέσεις σε κύριες κατοικίες αξίας έως € 200.000. Ο 
Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας κατανοεί, ωστόσο, ότι οι διεθνείς δανειστές του 
κράτους έχουν πιέσει την κυβέρνηση να άρει την απαγόρευση. Ο ίδιος καλεί αυτούς
τους δανειστές να αποφευχθεί η συνταγογράφηση πολιτικών δράσεων που 
ενδέχεται να υπονομεύσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην επαρκή 
στέγαση.
»Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας συμμερίζεται την ανησυχία του Ειδικού Εισηγητή
για το δικαίωμα σε επαρκή στέγαση ως συστατικό του δικαιώματος για επαρκές 
βιοτικό επίπεδο, και για το δικαίωμα στη μη-διάκριση. Στο πλαίσιο αυτό, η 
κατάργηση των επιδοτήσεων στέγασης, οι αλλαγές στη νομική προστασία κατά των 
εξώσεων και κατασχέσεων και ο έκτακτος φόρος περιουσίας είχαν αρνητικές 
συνέπειες στην υλοποίηση του δικαιώματος για επαρκή στέγαση των φτωχότερων 
και πιο περιθωριοποιημένων τμημάτων της κοινωνίας. Ο ίδιος καλεί τις ελληνικές 
αρχές να θεσπίσουν ένα ολοκληρωμένο, εξαρτώμενο από το εισόδημα στεγαστικό 
επίδομα, που θα απευθύνονται σε φτωχούς και στις οικογένειες, για να κλείσει το 
χάσμα της κοινωνικής προστασίας στον τομέα της στέγασης, το οποίο επιδεινώθηκε
από τη διάλυση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
η στέγαση, όπως και η απασχόληση, αποτελεί σημαντικό εγγυητή της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας».
Για την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, λέει:
«Παρόλο που η Ελλάδα ήδη είχε το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στη ζώνη του 
ευρώ πριν από το 2009, τα μέτρα λιτότητας, ιδιαίτερα οι απολύσεις και οι 
περικοπές θέσεων εργασίας και οι περικοπές σε μισθούς και επιδόματα, έχουν 
ωθήσει ακόμη περισσότερους ανθρώπους στη φτώχεια. Περίπου το 11 τοις εκατό 
του πληθυσμού ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Αυτά τα επίπεδα της φτώχειας 
συνέβαλαν στην αύξηση της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
»Σύμφωνα με μια μελέτη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
Επιχειρήσεων και το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ, το ποσοστό σχετικής φτώχειας 
(δηλαδή, το ποσοστό των ατόμων που έχουν λιγότερο από το 60 τοις εκατό του 
μέσου εισοδήματος στη διάθεσή τους) αυξήθηκε από 20 τοις εκατό το 2009 σε 
21,29 τοις εκατό το 2012. Συγκεκριμένα, οι άνεργοι (σχετικό ποσοστό φτώχειας από 
41.08 τοις εκατό) και πολλά παιδιά (26,75 τοις εκατό) έχουν πέσει κάτω από το όριο
σχετικής φτώχειας. Τα δεδομένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το 2011 
δείχνει ότι το 44 τοις εκατό του συνόλου των ανέργων έχουν πέσει κάτω από το 
όριο της φτώχειας και επιβεβαιώνουν την τάση αυτή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
τα μονογονεϊκά νοικοκυριά με παιδιά αντιμετωπίζουν παρόμοιο κίνδυνο φτώχειας 
(ποσοστό 43,2 τοις εκατό).
»Η εισοδηματική ανισότητα έχει επίσης αυξηθεί. Συνολικά, ο δείκτης Gini, που 
παίρνει τιμές από 0 (απόλυτη ισότητα) έως 1 (συνολική ανισότητα), μετακινήθηκε 
από το 0,3449 το 2009 έως 0,3678 το 2012. Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα λιτότητας 
περιλαμβάνουν παραμέτρους ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
περισσότερο εύπορων, ωστόσο η προσαρμογή έχει μειώσει περαιτέρω το εισόδημα
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των ομάδων του πληθυσμού που ήταν ήδη στο κάτω μέρος της κατανομής του 
εισοδήματος το 2009, επιδεινώνοντας έτσι τη φτώχεια τους. Οι άνθρωποι στο 
κατώτερο δεκατημόριο, είχαν απώλεια εισοδήματος 24,2 τοις εκατό σε σχέση με 
πριν από την κρίση και μεταξύ 2009 και 2012. Εάν τα δεκατημόρια εισοδήματος 
προσαρμόζονται με βάση την κατανομή του εισοδήματος του 2012, η απώλεια του 
εισοδήματος του φτωχότερου 10 τοις εκατό του πληθυσμού ανέρχεται σε ένα 
ανησυχητικό 56,5 τοις εκατό.
«Είναι δύσκολο να απομονωθούν οι διανεμητικές επιπτώσεις των πολιτικών 
λιτότητας από την ευρύτερη ύφεση, καθώς και οι δύο είναι στενά συνδεδεμένες. Οι 
ειδικοί, ωστόσο, φτάνουν στο συμπέρασμα ότι το 63,3 τοις εκατό του πληθυσμού 
που βρέθηκε κάτω από το όριο της φτώχειας το 2010 και το 2011, βρέθηκαν εκεί 
σαν αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας και μόνο – που σημαίνει ότι μπορούν να 
αποδοθούν άμεσα οι αλλαγές που επιβάλλονται στη φορολογία, τους μισθούς και 
στις περικοπές κοινωνικών παροχών. Σημειώνουν επίσης ότι η απότομη αύξηση της 
φτώχειας και της ανισότητας οφείλεται κυρίως στη μεγάλη πτώση στο μερίδιο του 
εισοδήματος του φτωχότερου 10 τοις εκατό του πληθυσμού».
Το ίδιο αποκαλυπτική είναι η έκθεση και στα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά 
δικαιώματα:
«Οι αρνητικές επιπτώσεις του προγράμματος προσαρμογής επεκτείνεται σε αστικά 
και πολιτικά δικαιώματα. Για παράδειγμα, οι μαζικές διαμαρτυρίες των πολιτών 
που πραγματοποιήθηκε κατά των σκληρών μέτρων λιτότητας, φέρεται να 
αντιμετωπίσθηκαν με έναν αδέξιο τρόπο από τις αρχές. Τον Μάιο του 2013, η 
κυβέρνηση επικαλέστηκε την εθνική νομοθεσία έκτακτης ανάγκης, η οποία 
επιτρέπει να υποχρεώνονται οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, ώστε να 
εργαστούν και να απαγορεύσει μια προγραμματισμένη απεργία από το 
Συνδικαλιστικό Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενάντια στα μέτρα λιτότητας, κατά τη 
διάρκεια των εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο. Η Κυβέρνηση 
υποστήριξε ότι το μέτρο ήταν αναγκαίο για να αποφευχθεί μια σοβαρή διαταραχή 
στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.
»Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας θεωρεί, ωστόσο, ότι τέτοιες αντιδράσεις είναι 
δυσανάλογες και ενδέχεται να αποτελούν παραβίαση στις ελευθερίες του 
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, τα οποία είναι επίσης εγγυημένα από το 
Σύνταγμα».
Και καταλήγει η έκθεση του ΟΗΕ στις παρακάτω συστάσεις προς την Ελληνική 
κυβέρνηση και τους διεθνείς δανειστές:
«Συμπεράσματα και συστάσεις
Το πρόγραμμα προσαρμογής και, ιδίως, τα υπερβολικά άκαμπτα μέτρα λιτότητας 
που εφαρμόζονται από το Μαΐου του 2010 έχουν προκαλέσει σημαντικό οικονομικό
και κοινωνικό κόστος για τον ελληνικό πληθυσμό. Το πρόγραμμα έχει ωθήσει την 
οικονομία σε ύφεση, σε κίνδυνο το βιοτικό επίπεδο της πλειοψηφίας του 
πληθυσμού και γενικά υπονόμευσε την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
Ελλάδα. Ένα μεγάλο ποσοστό των δανείων διάσωσης έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
αποπληρωμή των τραπεζών που δάνεισαν χρήματα απερίσκεπτα στην Ελλάδα, ενώ 
αύξησαν το χρέος της χώρας. Δυστυχώς, ο ρόλος του κράτους ως φορέα παροχής 
προσβάσιμων δημόσιων υπηρεσιών έχει εξαρτηθεί από τον ολοένα και πιο άπιαστο
στόχο της αποκατάστασης ενός βιώσιμου δημόσιου προϋπολογισμού. Με βάση τις 
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διαπιστώσεις που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, ο Ανεξάρτητος 
Εμπειρογνώμονας κάνει τις παρακάτω συστάσεις.
Α. Προς την Κυβέρνηση της Ελλάδας
Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας συνιστά την κυβέρνηση:
(α) Την εφαρμογή των διεθνών χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπάγονται στο πρόγραμμα προσαρμογής, 
χωρίς να καταφεύγουν σε περαιτέρω περικοπές των δημοσίων δαπανών και άλλα 
μέτρα λιτότητας που μπορεί να υπονομεύουν την ελεύθερη άσκηση των 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων στη χώρα.
(β) Βεβαιωμένα να διατηρεί επαρκείς πόρους για να μπορέσει να τους 
χρησιμοποιήσει στο «Μέγιστο των δυνατοτήτων”, για την υλοποίηση όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η απόλαυση του 
ελάχιστου απαραίτητου επιπέδου, των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 
στον ίδιο βαθμό με τις οικονομικές της υποχρεώσεις.
(γ) Διεξαγωγή ενός ανεξάρτητου, διαφανή και συμμετοχικού λογιστικού ελέγχου 
του χρέους της, προκειμένου να προσδιορίσει την προέλευσή του, να εντοπιστούν 
και να λογοδοτήσουν εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για το χρέος.
(Χρησιμοποιώ έντονη γραμματοσειρά στην γ’ σύσταση, διότι για πρώτη φορά σε 
επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ τίθεται υπό άμεση αμφισβήτηση το ύψος του δημοσίου 
χρέους μιας χώρας, και απαιτεί τον εντοπισμό και την τιμωρία των πολιτικών 
εκείνων που το δημιούργησαν. Επίσης ιδιαίτερη σημασία έχει η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στα ελληνικά δικαστήρια και απαιτεί την διεξαγωγή ενός 
ανεξάρτητου, διαφανή και συμμετοχικού λογιστικού ελέγχου του χρέους της 
Ελλάδας).
(δ) Διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα για να εντοπίσει 
τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του προγράμματος προσαρμογής και τις πολιτικές
που είναι απαραίτητες για να γίνει σωστή αντιμετώπιση.
(ε) Να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και 
της φοροδιαφυγής και, κυρίως, να βελτιωθεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων 
φορολογικών οφειλών.
(στ) Να διατεθούν επαρκείς πόροι επειγόντως και να κλείσει τα κενά στο κοινωνικό 
σύστημα προστασίας.
(ζ) Να εξετάσει την επέκταση των υφισταμένων προγραμμάτων που στοχεύουν στην
αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων, μέσω της κατάρτισης και των 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
(η) Αύξηση του κατώτατου μισθού (μετά από φόρους) το συντομότερο δυνατό σε 
επίπεδα πάνω από το όριο της φτώχειας.
(i) Εξετάστε την επέκταση του πιλοτικού συστήματος εγγυημένου ελάχιστου 
εισοδήματος που θα δοκιμαστεί σε δύο περιοχές το 2014, σε εθνικό επίπεδο, 
προκειμένου να κλείσει το δίχτυ ασφαλείας της κοινωνικής πρόνοιας, σύμφωνα με 
τη ΔΟΕ Επίπεδο Κοινωνικής Προστασίας Σύσταση 2012 (Νο. 202).
(ι) Επειγόντως να καταργήσει ή να προσαρμόσει οποιαδήποτε μέτρα λιτότητας 
είχαν αρνητική επίπτωση στην κατανομή του εισοδήματος.
(ια) Να εξασφαλίσει οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική
περίθαλψη, χωρίς διακρίσεις και να αντιμετωπίσει τον αποκλεισμό ατόμων από την 
ιατρική ασφάλιση λόγω της μακροχρόνιας ανεργία ή άλλους λόγους.
(ιβ) Κατάργηση και επειγόντως του κανονισμού Υγείας αριθ. GY/39A.
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(m) Να επανεξεταστούν τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που είχαν αρνητικό αντίκτυπο 
στο δικαίωμα στην εκπαίδευση, ιδίως για τα μέλη των ευάλωτων ομάδων.
(ιδ) Να ενισχυθεί η στήριξη αστέγων και να αυξηθούν οι προσπάθειες για την 
πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης του φαινόμενου των αστέγων. Να εξετάσει τη 
θέσπιση στεγαστικού επιδόματος για τα χαμηλά εισοδηματικά νοικοκυριά, το οποίο
θα καλύψει το κενό που προκαλείται από το κλείσιμο της Οργάνωσης Εργατικής 
Κατοικίας και να συνεχιστεί η προστασία των ιδιοκτητών ακινήτων με χαμηλό 
εισόδημα και των οικογενειών τους οι οποίοι δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν 
τα στεγαστικά τους δάνεια έναντι πιθανή έξωση από τα δικά τους σπίτια.
(ιε) Εφαρμογή των συστάσεων του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, να περιοριστεί η αύξηση των ρατσιστικών επιθέσεων και η 
ξενοφοβική βία. Να συνεχίσει να λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για την 
καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.
(ιστ) Να αναλογιστεί, την ανάγκη να επικυρώσει, βασικές διεθνείς συνθήκες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, στις οποίες το κράτος δεν είναι ακόμη συμβαλλόμενο 
μέρος, ειδικότερα, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα.
Β. Προς τους Διεθνείς Δανειστές
93 Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας καλεί τους διεθνείς δανειστές της χώρας:
(α) Να αποφεύγουν την παροχή οικονομικής βοήθειας υπό τη συνθήκη ενοχλητικών
και επαχθών πολιτικών, οι οποίες μπορούν να υπονομεύσουν τις προοπτικές 
ανάπτυξης της χώρας και την άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
β) Να υποστηρίξουν τη λήψη της απόφασης από την κυβέρνηση της Ελλάδας, να 
διεξάγει ένα ανεξάρτητο, διαφανή και πολυσυμμετοχικό λογιστικό έλεγχο του 
δημόσιου χρέους.
(γ) Nα εξετάσουν περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας διαγραφής των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να επιτραπεί στη χώρα να μειώσει το χρέος της 
σε ένα πιο βιώσιμο επίπεδο, όπως καθορίζεται στην παρούσα έκθεση.
(δ) Να συμπεριλαμβάνουν τη μείωση της ανεργίας και της φτώχειας ως 
μετρήσιμους στόχους κατά το τρέχον πρόγραμμα προσαρμογής, και να 
παρακολουθείται τακτικά η πρόοδος.
(ε) Να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στις σχέσεις τους με την κυβέρνηση της Ελλάδας
κατά τρόπο που να σέβεται πλήρως τα δικαιώματα του λαού της Ελλάδας, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος τη συμμετοχή του κοινού.
(στ) Με ιδιαίτερη έμφαση προς το ΔΝΤ, να διασφαλίσει ότι οι εκτιμήσεις για τη 
βιωσιμότητα του χρέους, λαμβάνουν υπόψη τις άλλες απαιτήσεις των διαθέσιμων 
πόρων της κυβέρνησης, ιδιαίτερα εκείνες που είναι απαραίτητες για κοινωνικές 
επενδύσεις και την εγκαθίδρυση των προϋποθέσεων για την πλήρη υλοποίηση του 
συνόλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δικαιωμάτων.
(ζ) Να μελετηθεί η προετοιμασία ενός νέου προγράμματος προσαρμογής για την 
Ελλάδα με καλύτερους όρους, που θα της επιτρέψουν να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα του ελλείμματος και του χρέους της, χωρίς να υπονομεύεται η άσκηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
http://www.e-eidhseis.com/2014/05/blog-post_8375.html
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