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«Η χώρα εάλω»! 
 
 

Ψηφίστηκε στη Βουλή το νέο µνηµόνιο, το οποίο - ουσιαστικά - παραδίδει την 
εξουσία στην τρόικα και θέτει τη χώρα σε καθεστώς τριπλής κατοχής! Η πλειοψηφία των 
Ελλήνων Βουλευτών απαντώντας στο εκβιαστικό δίληµµα «χρεοκοπία τώρα ή χρεοκοπία 
λίγους µήνες αργότερα» επέλεξε το δεύτερο, παραδίδοντας - στο γαλλογερµανικό άξονα και 
τους υπερατλαντικούς τοκογλύφους - την εξουσία που τους έδωσε ο κυρίαρχος λαός. 
Μόνο βουλευτές που δεν έχουν… διαβάσει το κείµενο θα µπορούσαν να δώσουν 
θετική ψήφο σε αυτό το τερατούργηµα. Αλήθεια, τι «διαπραγµατεύονταν» επί τόσες 
ηµέρες οι αρχηγοί των πολιτικών κοµµάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση; Μπορεί να µας 
πει κανείς ποιο ήταν το αρχικό κείµενο και τι κατάφεραν να… απαλείψουν;  
 
 

∆εσµεύσεις υποταγής! 
 

Για να αντιληφθούµε τι περιέχει το νέο µνηµόνιο αρκούν τέσσερα σηµεία του. Ιδού: 
 

  «Η Κυβέρνηση δηλώνει την ετοιµότητά της να προσφέρει προς πώληση τα 
εναποµείναντα µερίδιά της στις κρατικές επιχειρήσεις, εάν παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε 
να επιτευχθούν οι στόχοι αποκρατικοποιήσεων. Ο έλεγχος του δηµοσίου θα πρέπει να 
περιορισθεί µόνον σε περιπτώσεις κρισίµων δικτυακών υποδοµών» (σ.σ., δηλαδή, γενικό 
ξεπούληµα). 

«Η Κυβέρνηση δηλώνει την ετοιµότητά της να ορίσει και να θεσπίσει πρόσθετα 
µέτρα, εάν παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε να τηρηθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι» (σ.σ., εκ 
προοιµίου οµολογία αποτυχίας). 

«Η Κυβέρνηση ούτε θα προτείνει ούτε θα εφαρµόσει µέτρα τα οποία είναι 
δυνατόν να παραβιάσουν τους κανόνες της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων» (σ.σ., η 
κυβέρνηση διατηρεί το… δικαίωµα της σιωπής). 

«Η συνολική είσοδος στις επαγγελµατικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και 
αστυνοµικές ακαδηµίες) ελαττώνεται σε επίπεδο που να συνάδει προς τα πλάνα 
προσλήψεων (σ.σ., µένει να µας υποδείξουν αν πρέπει να φυλάµε τα νησιά και τα χερσαία 
σύνορά µας!!!).  
 

Ας δούµε, τώρα τι προβλέπει το µνηµόνιο σε επιµέρους τοµείς… 
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Περί φορολογικής µεταρρύθµισης… 
 

«Η Κυβέρνηση θα προετοιµάσει µία φορολογική µεταρρύθµιση η οποία αποσκοπεί 
στην απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, στην εξάλειψη των απαλλαγών και 
των προνοµιακών καθεστώτων…». 

 
Για το ∆ηµόσιο Τοµέα… 

 
«Τα σχέδια στελέχωσης θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τον στόχο της µείωσης των 

θέσεων στο δηµόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάµεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015. 
Εάν παραστεί ανάγκη η Κυβέρνηση θα θεσπίσει προσωρινό πάγωµα των 
προσλήψεων. Το προσωπικό το οποίο µετατίθεται στην Κυβέρνηση είτε από κρατικές 
επιχειρήσεις είτε από άλλους φορείς υπό αναδιάρθρωση θα θεωρείται ως νέα πρόσληψη. Το 
ίδιο ισχύει για το προσωπικό το οποίο έχει τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία και το οποίο 
µετατίθεται σε άλλους κυβερνητικούς φορείς µετά από λεπτοµερή εξέταση των 
επαγγελµατικών τους προσόντων από τον ΑΣΕΠ βάσει των δικών του τακτικών κριτηρίων 
αξιολόγησης. Τα προγράµµατα στελέχωσης ανά Υπουργείο και ανά κάθε οµάδα δηµοσίων 
φορέων θα περιλαµβάνουν αυστηρότερους κανόνες για το προσωρινό προσωπικό, την 
ακύρωση κενών θέσεων εργασίας και την ανακατανοµή του προσωπικού µε προσόντα σε 
χώρους προτεραιότητας και λαµβάνουν υπόψιν τους την παράταση των ωρών 
εργασίας στον δηµόσιο τοµέα…» 

«15.000 χιλιάδες άτοµα πλεονάζοντος προσωπικού µετατίθενται σε καθεστώς 
εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012 σε σχέση µε τον προσδιορισµό φορέων ή 
µονάδων που κλείνουν ή ελαττώνονται σε µέγεθος. Στο προσωπικό που βρίσκεται σε 
εργασιακή εφεδρεία καταβάλλεται ποσοστό 60% των βασικών τους αποδοχών 
(εξαιρουµένων των υπερωριών και άλλων επιπλέον αποδοχών) για χρονικό διάστηµα όχι 
µεγαλύτερο των 12 µηνών, µετά το οποίο αποµακρύνονται. Αυτή η χρονική περίοδος των 
12 µηνών µπορεί να παραταθεί µέχρι τους 24 µήνες για το προσωπικό το οποίο είναι κοντά 
στη συνταξιοδότηση. Οι πληρωµές στο προσωπικό καθ' όν χρόνον ευρίσκεται υπό 
καθεστώς εργασιακής εφεδρείας θεωρούνται τµήµα των πληρωµών της 
αποζηµιώσεώς τους… 
 

Νέο µισθολόγιο: Προαγωγές… γιοκ! 
 

«Η Κυβέρνηση αναθέτει µία εξειδικευµένη εκτίµηση του νέου µισθολογίου [Πρώτο 
τρίµηνο του 2012]. Αυτή η εκτίµηση επικεντρώνεται στις µισθολογικές ωριµάνσεις οι οποίες 
ενσωµατώνονται στο νέο µηχανισµό προαγωγών. Εάν η εκτίµηση αποκαλύπτει οποιαδήποτε 
υπερβολική µισθολογική ωρίµανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής 
αναπροσαρµόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεµία προαγωγή λαµβάνει χώρα προ 
της εκτιµήσεως και της αναπροσαρµογής των κανόνων προαγωγής…». 
 

Περί συντάξεων… 
 

«Η ατοµική σύνταξη θα υπολογίζεται µε βάση (i) ένα θεωρητικό ποσοστό 
απόδοσης, το οποίο σχετίζεται µε το ρυθµό αύξησης του µισθολογικού κόστους των 
ασφαλισµένων, (ii) ένα παράγοντα αειφορίας, ο οποίος αναπροσαρµόζει τις παροχές, ώστε 
να εξαλείφει αµέσως τυχόν µελλοντικές ανισορροπίες, αν αυτές προκύψουν. [1ο τρίµηνο 
του 2012]. Η Κυβέρνηση θα µειώσει τις ονοµαστικές επικουρικές συντάξεις από τον 
Ιανουάριο του 2012, µε σκοπό την εξάλειψη των ελλειµµάτων. Το νέο ενιαίο ταµείο 
εγκαθιστά, µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, ένα µηχανογραφικό σύστηµα ατοµικών 
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λογαριασµών συνταξιοδότησης. [1ο τρίµηνο του 2012]. Η Κυβέρνηση εντοπίζει τα 
ταµεία για τα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση 
δεν είναι εναρµονισµένα µε τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και 
αναπροσαρµόζει τις πληρωµές…». 
 
 

Περί φαρµακευτικής περίθαλψης… 
 

«Μείωση στη φαρµακευτική δαπάνη κατά τουλάχιστον 1076 εκατοµµύρια Ευρώ 
το 2012 µειώνοντας τις τιµές των φαρµάκων (γενόσηµα και επώνυµα φάρµακα), 
αυξάνοντας τις συµµετοχές…». 

«Για την επίτευξη µείωσης 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ στις εξωνοσοκοµειακές 
φαρµακευτικές δαπάνες το 2012, η Κυβέρνηση θα εφαρµόσει, ταυτόχρονα, ένα σύνολο 
συνεκτικών πολιτικών οι οποίες θα περιλαµβάνουν αλλαγές στην τιµολόγηση, τη 
συνταγογράφηση και την αποζηµίωση των φαρµάκων που θα ενισχύουν τη χρήση λιγότερο 
ακριβών φαρµάκων, θα ελέγχουν τη συνταγογράφηση και την κατανάλωση και θα διώκουν 
την ανάρµοστη συµπεριφορά και την απάτη. Η Κυβέρνηση καθορίζει ένα συνεπές σύνολο 
κινήτρων και υποχρεώσεων για όλους τους συµµετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασµού 
φαρµάκων (συµπεριλαµβανόµενων και των παραγωγών, των χονδρεµπόρων, των 
φαρµακείων, των γιατρών και των ασθενών) µε σκοπό την προώθηση της χρήσης 
γενόσηµων φαρµάκων. Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το σύστηµα των συµµετοχών, 
µε σκοπό να απαλλάξει από τη συµµετοχή ένα περιορισµένο, µόνο, αριθµό 
φαρµάκων, τα οποία σχετίζονται µε συγκεκριµένες θεραπευτικές αγωγές. [1ο 
τρίµηνο του 2012]… Εάν η µηνιαία παρακολούθηση της δαπάνης δείξει ότι η µείωση των 
φαρµακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, θα πρέπει άµεσα να 
ληφθούν πρόσθετα µέτρα ώστε η φαρµακευτική κατανάλωση να διατηρηθεί υπό έλεγχο. Τα 
µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τον προϋπολογισµό συνταγογράφησης για κάθε ιατρό, το 
στόχο του µέσου κόστους συνταγογράφησης ανά ασθενή και, εάν χρειαστεί, οριζόντιες 
περαιτέρω περικοπές τιµών και περιθωρίων κέρδους και αυξήσεις των συµµετοχών…». 
 

Περί µονιµότητας στις ∆ΕΚΟ… 
 

«Πριν την εκταµίευση, καταργούνται οι όροι περί µονιµότητας (συµβάσεις 
ορισµένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) 
που περιλαµβάνονται σε νόµο ή σε συµβάσεις εργασίας…». 

 
 

13 Φεβρουαρίου 2012 
 

Η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση έχει διεύθυνση: 
 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

και ονοµατεπώνυµο: 
 

Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 
 

 

∆εν ξεχνώ: Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα 


