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Στηνπεπατημένη και αποδεδειγμένα αποτυχημένη πρακτική των προεκλογικών παροχών
προσέφυγε η κυβέρνηση προκειμένου να βελτιώσει τη δημοσκοπική απόστασή της από την
αξιωματική αντιπολίτευση και να ξεκινήσει από καλύτερη βάση εκλογικής επιρροής την
προεκλογική περίοδο, όταν αυτή ξεκινήσει και επίσημα. Και όπως όλα δείχνουν αυτό δεν
πρόκειται να αργήσει πολύ.
Κάθεημέρα και μια παρέμβαση προεκλογικού χαρακτήρα κάνει η κυβέρνηση, είτε με τη μορφή
τροπολογιών σε άσχετα νομοσχέδια, είτε με τη μορφή υπουργικών αποφάσεων είτε με τη μορφή
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι το δημοσιονομικό κόστος
αλλά ταυτόχρονα εισοδηματικό όφελος προς συγκεκριμένες ομάδες και κατηγορίες
φορολογούμενων που θέλει να εξευμενίσει ή να κατοχυρώσει η κυβέρνηση. Η λίστα των
προεκλογικού χαρακτήρα παρεμβάσεων και ρυθμίσεων είναι μακρά, σε σημείο που να θυμίζει
άλλες εποχές. Αυτές που είχαν μετά από χρόνια ως κατάληξη τη χρεοκοπία του 2010. Ας τις
δούμε αναλυτικά:
-Δόθηκαν αναδρομικά σε περίπου 400.000 ένστολους, εν ενεργεία υπαλλήλους και συνταξιούχους
των ειδικών μισθολογίων. Ο προεκλογικός μποναμάς ενισχύθηκε και με τη θέσπιση αυτοτελούς
φορολόγησης 20% στα αναδρομικά, αντί για φορολόγησή τους με τις γενικές διατάξεις που
ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους μισθωτούς και συνταξιούχους.
-Καταβλήθηκε το λεγόμενο "Κοινωνικό μέρισμα" σε περίπου 1,3 εκατ. νοικοκυριά.
-Θεσπίστηκε εκτάκτως ακατάσχετο όριο 20.000 ευρώ για τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι
αγρότες. Η θέσπιση του ακατάσχετου ήρθε μερικές ημέρες πριν την καταβολή αγροτικών
επιδοτήσεων.
-Δόθηκε έκτακτο επίδομα θέρμανσης σε χιλιάδες νοικοκυριά για κατανάλωση πετρελαίου που
είχαν πραγματοποιήσει πέρυσι. Πρόκειται για νοικοκυριά που διαμένουν στους δέκα πιο "κρύους"
κλιματολογικά νομούς της χώρας καθώς και σε δεκάδες χαρακτηρισμένους ως ορεινούς οικισμούς.
-Αυξάνεται κατά 30% του επίδομα πετρελαίου θέρμανσης για την φετινή χειμερινή περίοδο και

χαλαρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να το λάβουν περισσότεροι.
-Παρατείνεται κατά δυο μήνες η ισχύς του νόμου Κατσέλη προκειμένου να μπορέσουν να
ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.
-Παγώνει η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Αιγαίου που τους διατηρούν,
δηλαδή Χίο, Λέσβο, Σάμο, Κω και Λέρο.
-Δόθηκαν αυξήσεις μέσω της παροχής της "προσωπικής διαφοράς" που λαμβάνουν οι
παλαιότεροι υπάλληλοι στους νεοδιόριστους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών.
-Θεσπίστηκε η επιστροφή φόρων έως 10.000 ευρώ χωρίς φορολογικό έλεγχο.
-Θεσπίστηκε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους μη μισθωτούς.
-Θεσπίστηκε μείωση του ΕΝΦΙΑ μερικών δεκάδων ευρώ για περίπου 5 εκατ. μικροϊδιοκτήτες
ακινήτων.
-Καλλιεργούνται προσδοκίες για θέσπιση νέας ρύθμισης για όσους έχουν φορολογικές και
ασφαλιστικές εισφορές.
-Έγιναν βελτιώσεις στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού για να μπορούν να ενταχθούν
περισσότεροι και με πιο απλοποιημένες διαδικασίες.
-Καταργήθηκε το τέλος επιτηδεύματος για τις ανενεργές επιχειρήσεις και "μπλοκάκια" καθώς και
για τους αγρότες- μέλη αγροτικών συνεταιρισμών και τις επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
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