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Στο στόχαστρο και πάλι ο ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι 
 

Τελεσίγραφο για πρόσθετες περικοπές στις ∆ΕΚΟ και εξίσωση των µισθών του δηµοσίου 
µε τον ιδιωτικό τοµέα, στέλνει η τρόικα, που έρχεται στην Αθήνα «µε άγριες διαθέσεις» 
την επόµενη εβδοµάδα. 

 
Με κίτρινες κάρτες στις αποσκευές του, το κλιµάκιο των ελεγκτών της τρόικας -αν 

και χαµηλόβαθµο- διαµηνύει ότι δεν προτίθεται «να µασήσει τα λόγια του» στις 
διαπραγµατεύσεις µε τις ελληνικές αρχές. Στις σκληρές απαιτήσεις της Κοµισιόν, της ΕΚΤ 
και του ∆ΝΤ θα περιλαµβάνεται η ανάγκη πρόσθετων περικοπών στις ∆ΕΚΟ µε 
αιχµή τη µείωση του µισθολογικού και του επιχειρησιακού κόστους, τον 
επαναπροσδιορισµό των επενδύσεων, ώστε να µειωθούν τα ελλείµµατα και να αυξηθεί η 
απορροφητικότητα από τα διαρθρωτικά ταµεία και το ταµείο Συνοχής. 

Οι αξιωµατούχοι των τριών οργανισµών αναµένεται να τονίσουν στους Έλληνες 
συνοµιλητές τους ότι το σύστηµα των µισθών και των επιδοµάτων στην ελληνική 
διοίκηση είναι απρόσµενα πολύπλοκο και άνισο, ότι εξακολουθεί να δίνει 
υψηλότερες παροχές για ανάλογη εργασία στον ιδιωτικό τοµέα και ότι, σε κάθε περίπτωση, 
οι µισθοί θα πρέπει να συνδεθούν πλέον µε την παραγωγικότητα. Θα 
υπογραµµιστεί επίσης ότι µε την εφαρµογή του κανόνα «1 προς 5», η απασχόληση στον 
δηµόσιο τοµέα θα πρέπει να µειωθεί µε ρυθµούς πάνω από 20.000 θέσεις ετησίως έως το 
2013. 

Αντικείµενο σκληρής διαπραγµάτευσης θα αποτελέσει και το αίτηµα της τρόικας για 
νέο «µαχαίρι» στα κοινωνικά επιδόµατα αλλά και για µείωση των αµυντικών 
δαπανών. Στο πλαίσιο του µηνύµατος «κόψτε πάλι», που είναι το δόγµα των πιστωτών 
της χώρας µας -οι οποίοι σηµειώνουν µε νόηµα ότι εκκρεµούν προς εκταµίευση 57 από τα 
110 δισ. ευρώ των δανείων προς τη χώρα µας- «αγκάθι» στις συζητήσεις θα είναι το 
εύρος και το περιεχόµενο των αναπόφευκτων πρόσθετων µέτρων που θα απαιτηθούν 
προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του ελλείµµατος για το 2011 (7,5% του ΑΕΠ ή 17 δισ. 
ευρώ), µε δεδοµένη την αναθεώρηση προς τα πάνω του ελλείµµατος του 2010. 

Από το αποτέλεσµα αυτής της νέας τριµηνιαίας αξιολόγησης θα εξαρτηθεί η 
εκταµίευση, τον Ιούνιο, της 5ης δόσης ύψους 12 δισ. ευρώ των δανείων προς τη χώρα 
µας. Καθοριστικής σηµασίας θα είναι η επίσκεψη του υψηλόβαθµου κλιµακίου της τρόικας 
στην Αθήνα την περίοδο 3-13 Μαΐου.  
 

Στο Eurogroup 
 

Πηγές της Κοµισιόν ανέφεραν ότι τα αναγκαία νέα µέτρα αναµένεται να 
συζητηθούν και ενδεχοµένως να «κλειδώσουν» στις άτυπες συνεδριάσεις του Eurogroup 
και του Συµβουλίου ΕΚΟΦΙΝ που θα πραγµατοποιηθούν στο Γκιόντολο της Ουγγαρίας 
στις 8 και 9 Απριλίου. Ως γνωστό, η επίσηµη παρουσίασή τους από την κυβέρνηση θα 
γίνει στις 15 Απριλίου. ∆ηλαδή, πριν από την επίσηµη ανακοίνωση των στοιχείων του 
ελλείµµατος και του χρέους για το 2010 που θα γίνει από τη Eurostat µετά το Πάσχα, την 
Τρίτη 26 Απριλίου. 

Eκτός από τα φετινά µέτρα oι αξιωµατούχοι της Κοµισιόν, του ∆ΝΤ και της ΕΚΤ θα 
ζητήσουν διευκρινίσεις για τις προθέσεις του οικονοµικού επιτελείου σχετικά µε το 
Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο για την περίοδο 2012-2014 και το πρόγραµµα 
αποκρατικοποιήσεων που έχει δεσµευτεί ότι θα προωθήσει η Αθήνα. Στις Βρυξέλλες, 
τέλος, εκφράζεται δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που 
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προωθήθηκαν πριν από το καλοκαίρι του 2010, συµπεριλαµβανοµένης της αναµόρφωσης 
του συνταξιοδοτικού και ενός πρώτου κύµατος εργασιακών µεταρρυθµίσεων, δεν είχαν 
την ανάλογη συνέχεια, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται πλέον επιβραδύνσεις και 
καθυστερήσεις σε σχέση µε τις δεσµεύσεις που είχαν αναληφθεί.  
 

Αύξηση των εσόδων: Καµπανάκι για την πάταξη της φοροδιαφυγής 
 

Στις συζητήσεις µε τις ελληνικές αρχές τις επόµενες ηµέρες, η τρόικα αναµένεται να 
διαµηνύσει ότι απαιτούνται διαρθρωτικές παρεµβάσεις για αύξηση των δηµόσιων 
εσόδων και περαιτέρω περικοπή των δαπανών. Αναλυτικότερα, θα εξεταστεί η 
µεταρρύθµιση και η απλούστευση του φορολογικού συστήµατος µε διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης, η δηµιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την καταπολέµηση της 
φοροδιαφυγής (τα φορολογικά έσοδα θα πρέπει να αυξηθούν κατά 1,5 δισ. ευρώ σε 
σχέση µε το 2010).  

Θα δοθεί έµφαση στον φορολογικό κώδικα των επιχειρήσεων, τις φοροαπαλλαγές 
και τα φορολογικά κίνητρα. ∆ιεξοδικές συζητήσεις θα γίνουν και για την πορεία 
εφαρµογής του προγράµµατος αναµόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήµατος και της 
µεταρρύθµισης του συστήµατος υγείας µε φόβους να εκφράζονται για τον έλεγχο των 
δαπανών σε νοσοκοµεία και ασφαλιστικά ταµεία. 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του 2011 για περαιτέρω µείωση του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στο 7,5% του ΑΕΠ, το κλιµάκιο της Κοµισιόν, της ΕΚΤ και 
του ∆ΝΤ θα επισηµάνει στις ελληνικές αρχές ότι υπάρχουν σηµαντικοί κίνδυνοι για την 
υλοποίηση του στόχου αυτού, καθώς τα φορολογικά έσοδα στο τέλος του 2010 
αποδείχθηκαν κατώτερα του αναµενόµενου και η απόδοση ορισµένων φορολογικών 
µέτρων δεν ήταν επαρκής.  
 

Μελέτη ΚΕΠΕ: Μείωση µισθών και συντάξεων 
 

Μείωση µισθών και συντάξεων στο ∆ηµόσιο και µπλόκο στις διεκδικήσεις 
εργαζοµένων και συνταξιούχων στα δικαστήρια εισηγούνται στην κυβέρνηση οι 
εµπειρογνώµονες του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Σε 
µελέτη προτείνεται η εξοµοίωση των αµοιβών του δηµόσιου τοµέα έναντι του ιδιωτικού 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη συγκράτηση της ανεργίας. Οι ερευνητές 
θεωρούν ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί περιοριστική εισοδηµατική πολιτική στο ∆ηµόσιο 
και να υπάρξουν ανατροπές στο σύστηµα αµοιβών. Όπως επισηµαίνουν, «η εισοδηµατική 
πολιτική του ∆ηµοσίου αποτελεί έναυσµα για το τι θα συµβαίνει στον ιδιωτικό τοµέα. Ετσι, 
έχει σηµασία το τι κάνει και πότε το ανακοινώνει το ∆ηµόσιο για το εκάστοτε επόµενο ή 
επόµενα έτη, διότι έτσι επηρεάζει και τον ιδιωτικό τοµέα». 

Σχετικά µε το ασφαλιστικό, αναφέρεται ότι «οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των 
δηµοσίων υπαλλήλων παρέµεναν το 2009 ευνοϊκότερες από τις αντίστοιχες των 
εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα. Η εναρµόνιση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης 
των εργαζοµένων στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα της χώρας µας συνεπάγεται επέκταση 
των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα και στους 
εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο». 
 

Πηγή: Το Έθνος, 2/4/2011 
 


