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79 µέτρα σε 10 ηµέρες! 
 

Τη βίαιη και ταχεία µεταβολή του µεταπολιτευτικού οικοδοµήµατος της οικονοµίας 
επιβάλλουν στην Ελλάδα οι ευρωπαίοι εταίροι. Απαιτούν µέσα σε δύο εβδοµάδες – ως 
το τέλος Φεβρουαρίου – να υπογραφούν 79 υπουργικές αποφάσεις που θα αλλάξουν 
τη ζωή όλων των εργαζοµένων, να ψηφιστεί ο εφαρµοστικός νόµος για τις νέες 
µειώσεις µισθών - συντάξεων και να κατατεθεί στη Βουλή συµπληρωµατικός 
προϋπολογισµός µε τα πρόσθετα µέτρα λιτότητας για το 2012. Οι πλέον 
χαρακτηριστικές αποφάσεις είναι:  
 

� Η διά νόµου κατάργηση της µονιµότητας της εργασίας (στις δηµόσιες 
επιχειρήσεις, στις τράπεζες και όπου αλλού υφίσταται) και των 
συλλογικών συµβάσεων.  

� Η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους µε την κατάργηση των 
Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας και των πολυτεκνικών 
επιδοµάτων, ακόµη και του επιδόµατος τροφής (κουπόνια) των 
φοιτητών.  

� Η αύξηση της συµµετοχής των ασφαλισµένων στις ιατρικές εξετάσεις 
και στη φαρµακευτική περίθαλψη. Αυτό είναι το µεγάλο τίµηµα 
αποφυγής της «άτακτης χρεοκοπίας» που απαίτησαν οι δανειστές µας. 

 
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έχει συµφωνηθεί, το αργότερο ως την 

προκήρυξη των εθνικών εκλογών θα πρέπει να έχει κλείσει η οικονοµική πολιτική για 
όλη την περίοδο 2012-2015. 

«Το Βήµα» παρουσιάζει σήµερα ολόκληρο το πακέτο των προαπαιτούµενων 
δράσεων (prior actions) και των µέτρων που συµφωνήθηκαν µε την τρόικα και 
βρέθηκαν στην ατζέντα του Υπουργικού Συµβουλίου. Τα µέτρα αυτά καλείται να 
εφαρµόσει µε αποφάσεις ή µέσω του εφαρµοστικού νόµου η κυβέρνηση του κ. 
Λουκά Παπαδήµου προκειµένου στη συνεδρίαση του Eurogroup της ∆ευτέρας να 
εγκριθεί το πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα και να δοθεί το «πράσινο φως» για να 
ξεκινήσει η αναδιάρθρωση του χρέους (το περίφηµο PSI) προκειµένου να 
ολοκληρωθεί ως τα µέσα Μαρτίου. 

Ως τις 24 Φεβρουαρίου 
 

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα, οι δανειστές µας απαιτούν µέσα σε µία 
εβδοµάδα - ως την ερχόµενη Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου - την ολοκλήρωση όλων 
των προαπαιτούµενων δράσεων για την έγκριση της βοήθειας και την ενεργοποίηση 
του PSI. Αυτές είναι: η υπογραφή υπουργικών αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων 
ώστε να καταργηθούν οι µετενέργειες (δηλαδή, η παράταση ισχύος) στις συµβάσεις 
εργασίας που έχουν λήξει ή λήγουν, η κατάργηση της µονιµότητας σε όλες τις 
υπάρχουσες συµβάσεις, το «πάγωµα» των ωριµάνσεων σε όλες τις ιδιωτικές 
συµβάσεις και η κατάργηση της υποχρεωτικής διαιτησίας. 

Σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές, η τρόικα έχει ζητήσει από τα 
κόµµατα εξουσίας να δεσµευθούν ότι στην επόµενη συνταγµατική 
αναθεώρηση θα υπάρξει πρόνοια για την κατάργηση της µονιµότητας και 
των δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι σήµερα αποµακρύνονται µε την κατάργηση 
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των θέσεών τους. Αυτό φοβούνται οι εργαζόµενοι στους τοµείς πρόνοιας - στο 
υπουργείο Υγείας µεταφέρονται πλέον στο υπουργείο Εργασίας.  

Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν τα τέλη για την έκδοση νέων αδειών 
φορτηγών αυτοκινήτων µετά την πλήρη απελευθέρωση των οδικών µεταφορών, ενώ 
θα αυξηθεί το τέλος επιτηδεύµατος για όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες (όλους 
όσοι εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών), που είναι 400 ευρώ στις πόλεις µε 
πληθυσµό κάτω των 200.000 ατόµων και 500 ευρώ στα µεγάλα αστικά κέντρα. 

Με νόµο οι µειώσεις 
 

Για ζητήµατα που αφορούν τις περικοπές στα ειδικά µισθολόγια (γιατρών, 
δικαστικών, νοµικών, στρατιωτικών, αστυνοµικών, λιµενικών) σε ποσοστό 10% από 
1ης Ιουνίου, τη νέα περικοπή των συντάξεων άνω των 1.300 ευρώ σε ποσοστό 12% 
σε όλα τα ταµεία κύριας ασφάλισης και των επικουρικών συντάξεων θα κατατεθεί στη 
Βουλή εφαρµοστικός νόµος. Με τις νέες περικοπές οι συνταξιούχοι θα χάσουν µέσα 
στο 2012 συνολικά 520 εκατ. ευρώ. 

Σ' αυτόν θα υπάρξει και ρητή διάταξη για την αναδροµική εφαρµογή του νέου 
ενιαίου µισθολογίου στο ∆ηµόσιο από 1ης Νοεµβρίου 2011. Με τη διάταξη αυτή και τις 
σχετικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι που διατηρούσαν τις 
ίδιες αποδοχές καθώς δεν είχαν επαναξιολογηθεί ή «ξεχαστεί» θα υποχρεωθούν να 
επιστρέψουν στο ∆ηµόσιο τις πρόσθετες αµοιβές που είχαν πάρει. 
Με απόφαση πρόκειται να καταργηθεί το ειδικό επίδοµα για συµβασιούχους στα 
πανεπιστήµια και το επίδοµα τροφής (κουπόνια) για φοιτητές, απόφαση που κατ' 
ουσίαν θα οδηγήσει στο κλείσιµο των πανεπιστηµιακών λεσχών. 

Στο τέλος του µήνα 
 

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα, ο έλεγχος που έγινε από την τρόικα είναι 
εξονυχιστικός και µάλιστα αποκαλύφθηκε ότι η ∆ΕΗ κρατούσε - προφανώς για 
ταµειακή της διευκόλυνση - τα έσοδα από τις εισπράξεις του τέλους ακινήτων για 
αρκετές ηµέρες. Η τρόικα απαίτησε να θεσµοθετηθεί διάταξη µε την οποία θα 
υποχρεώνεται η ∆ΕΗ να µεταφέρει στον λογαριασµό «100» του ∆ηµοσίου που τηρεί η 
Τράπεζα της Ελλάδος τις εισπράξεις από το τέλος ακινήτων εντός δύο ηµερών. 

Ως το τέλος Φεβρουαρίου θα πρέπει να εκδοθούν όλες οι αποφάσεις 
προκειµένου να τεθούν σε εκκαθάριση ο ΟΕΚ και ο ΟΕΕ και άλλοι φορείς του 
∆ηµοσίου που δεν αναφέρονται αναλυτικά. 

Επίσης να εκδοθούν οι εγκύκλιοι για την πλήρη απελευθέρωση 20 κλειστών 
επαγγελµάτων, µεταξύ των οποίων: 
- Λογιστές, γιατροί, οδοντίατροι, οπτικά, κέντρα αδυνατίσµατος, κέντρα αισθητικής, 
κεντρικές αγορές τροφίµων, φορτοεκφορτωτές κ.ά.  
Ακραία απαίτηση είναι το κλείσιµο των επιχορηγούµενων από τον προϋπολογισµό 
ερευνητικών κέντρων. 
 
 

Πηγή: Το Βήµα», 19/2/2012 


