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Ηπρώτη πολιτική συνάντηση σε επίπεδο EuroWorking Group ορίστηκε, σύμφωνα με
πληροφορίες, για τη 10η Ιανουαρίου. Το επίσημο θέμα από ελληνικής πλευράς είναι οι
εκκρεμότητες της 2ης αξιολόγησης και η κάθοδος των θεσμών στην Αθήνα που ορίζεται προς το
παρόν για τις 21 Ιανουαρίου.
Στοτραπέζι όμως θα "εισαχθούν" και άλλα "νέα" ζητήματα. Κάποια αφορούν κρίσιμες
διαπραγματεύσεις που μεταφέρθηκαν για τον Ιανουάριο όπως η ανάγκη να βρεθεί ο διάδοχος του
ν. Κατσέλη-Σταθάκη (σ.σ.: ο Αντιπρόεδρος προανήγγειλε ΠΝΠ με παράταση του υφιστάμενου
καθεστώτος για την προστασία της 1ης κατοικίας έως ότου βρεθεί λύση) και η επιχειρούμενη νέα
ρύθμιση οφειλών με περισσότερες δόσεις.
Κάποια άλλα συνδέονται όμως με τα… διαδοχικά κύματα τροπολογιών/εξαγγελιών της
κυβέρνησης. Η "ευαισθησία" των δανειστών για την τήρηση του κανόνα "ένα προς ένα" είναι
δεδομένη και πρέπει να "μετρηθούν" οι επιπτώσεις από τις εξαγγελίες/τροπολογίες περί
προσλήψεων. Ο λόγος για τις εξαγγελίες που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα σε πολιτικό
επίπεδο, για τροπολογίες προσλήψεων σε οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου, αλλά και για τις
μισθολογικές αυξήσεις που θεσπίστηκαν στο ΥΠΟΙΚ.
Απόκοντά παρακολουθούν και το κρίσιμο θέμα των δικαστικών αποφάσεων για τη
συνταγματικότητα των περικοπών σε συντάξεις και μισθούς με δεδομένη τη δέσμευση της Αθήνας
για "ισοδύναμα μέτρα" ώστε να διασφαλιστούν τα πλεονάσματα, καθώς και τις δικαστικές
περιπέτειες των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ και του κ. Γεωργίου.
ΦΠΑ στα νησιά
Έναάλλο ζήτημα που θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες/ημέρες είναι αυτό του ΦΠΑ στα λεγόμενα
"προσφυγικά" νησιά. Έχει ήδη προβλεφθεί από τον προϋπολογισμό το "μεταφορικό ισοδύναμο"
για την αύξησή του (με επίσημη επιστολή προς την Κομισιόν αλλά και με χρηματοδότηση ΠΔΕ.

Όσο για τη χθεσινή εξαγγελία περί παράτασης του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά που έχουν δεχθεί
αυξημένες προσφυγικές ροές από τον Δημήτρη Βίτσα, στο πλαίσιο της ψήφισης από την
Ολομέλεια του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, μένει να φανεί πώς θα
εξελιχθεί τις επόμενες ώρες/ημέρες. Ο ίδιος πάντως ενημέρωσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα
κατατεθεί σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).
Υπενθυμίζεταιότι το μέτρο αξίας 28 εκατ. ευρώ είχε προκαλέσει θύελλα στη Γερμανική Βουλή το
προηγούμενο καλοκαίρι "μπλοκάροντας" τη συμφωνία για τη δόση και λαμβάνοντας δεσμεύσεις
από το ελληνικό ΥΠΟΙΚ ότι θα εξαλειφθεί έως το τέλος του έτους. Μάλιστα, στην τελική εγκριτική
απόφαση της Γερμανικής Βουλής για τα 15 δισ. ευρώ υπάρχει και όρος ελέγχου της
συμμόρφωσης κατά την έγκριση ενεργοποίησης των παρεμβάσεων στο χρέος που θα γίνει μετά
το τέλος της 2ης αξιολόγησης.
Πάντως, κύκλοι του ΥΠΟΙΚ απάντησαν σχετικά ότι "το ΥΠΟΙΚ δεν γνωρίζει κάτι" για το θέμα.
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