
ΟΔΗΓΟΣ

Οι ανατροπές
σε μισθούς, συμβάσεις, 
αποζημιώσεις, επιδόματα
Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για ια καιώιαια όρια ίων αμοιβών, ιούς τρόπους απολύσεων, τον θεσμό της διαιτησίας και τι ισχύει για τις νέες προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Χρόνοε

υπηρεσίαε*
Αποζημίωση

(Τακτικέε
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΕΙΤΑ 

ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(στον ίδιο 
εργοδότη)

αποδοχέε) Χρόνοε
προειδοποίπσηε

Ποσόν
αποζημίωσηε

1 2 μηνών 1 μήναε 1 μηνόε
2 2 μηνών 2 μήνεε 1 μηνόε
3 2 μηνών 2 μήνεε 1 μηνόε
4 3 μηνών 2 μήνεε ΐ  ΙΑ μηνόε
5 3 μηνών 3 μήνεε ΐ  ν2 μηνόε
6 4 μηνών 3 μήνεε 2  μηνών
7 4 μηνών 3 μήνεε 2  μηνών
8 5 μηνών 3 μήνεε 2  Λ/ζ  μηνών
9 5 μηνών 3 μήνεε 2  1Λ μηνών
10 6 μηνών 4 μήνεε 3  μηνών

... 11 7 μηνών 4 μήνεε 3  Λ/ζ  μηνών
12 8 μηνών 4 μήνεε 4  μηνών
1 3 9 μηνών 4 μήνεε 4  1Α μηνών
14 10 μηνών 4 μήνεε 5  μηνών
15 11 μηνών 5 μήνεε 5  1/ 2 μηνών
16 12 μηνών 5 μήνεε 6 μηνών
17 13 μηνών 5 μήνεε 6  1/ί> μηνών
18 14 μηνών 5 μήνεε 7 μηνών
19 15 μηνών 5 μήνεε 7 1/2 μηνών
2 0 16 μηνών 6 μήνεε 8 μηνών
21 17 μηνών 6 μήνεε 8 ’Λ  μηνών
2 2 18 μηνών 6 μήνεε 9 μηνών
2 3 19 μηνών 6 μήνεε 9  V» μηνών
2 4 20 μηνών 6 μήνεε 10  μηνών
2 5 21 μηνών 6 μήνεε 10  % μηνών
2 6 22 μηνών 6 μήνεε 11 μηνών
2 7 23 μηνών 6 μήνεε 11 1/2 μηνών
2 8 24 μηνών 6 μήνεε 12  μηνών

*Ετη συμπληρωμένα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Κ ούρεμα μισθών που φθάνουν για τους νέους στα 400 ευρώ καθαρά, μη καταβολή δεδουλευμένων, έκρηξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας, ευρεία εφαρμογή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης αλλά και μισές αποζημιώσεις στις απολύσεις που έγιναν ευκολότερες, διαμορφώνουν την εικόνα ζούγκλας στην αγορά εργασίας. Ο εφιάλτης της ανεργίας (ένα ς στους δύο νέους είναι άνεργος) ο δ η γ εί τους εργαζόμενους σε μ ισ θ ο ύ ς  Βαλκανίων διαμορφώνοντας -  μαζί με το νέο πακέτο μέτρων της τρόικας -  τοπίο πλήρους απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεω ν με την υποαπασχόληση και την ευελιξία να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. «ΤΑ ΝΕΑ» παραθέτουν έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις - απαντήσεις για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται σε μισθούς, επιδόματα και συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα:

Οι απολύσει γίνονται 
mo YpnyopES και 
κοστίζουν λιγότερο 
otous εργοδόι^

Τι αλλάζει στου« κατώτατου« μι
σθού« τη$ Εθνικά« Γενικά« Συλλο
γικά« Σύμβαση« Εργασία« 
(ΕΓΣΣΕ);Ολοι οι νέοι κάτω των 25 ετών θα λαμβάνουν τα κατώτατα όρια των αμοιβών, δηλαδή θα υποστούν μείωση της τάξεω ς του 32% και θα προσαρμοστούν στα 510,95 ευρώ (μεικτά). Ολες οι προσλήψεις νέων ακόμη και σε κλαδικό επίπεδο θα ακολουθούν αυτή την αμοιβή. Οι νέοι που ήδη εργάζονται και λαμ

βάνουν υψηλότερες αμοιβές από την κλαδική σύμβαση, διατηρούν μόνο το τμήμα των αμοιβώ ν π έ ραν της σύμβασης συν τα 510,95 ευρώ. (Παραδείγματος χάριν νέος λάμβανε 1.000 ευρώ και η σύμβασή του προβλέπει 900 ευρώ. Πλέον θα λαμβάνει 510,95 + 100 = 610,95 ευρώ). Οι εργαζόμενοι άνω των 25 ετών που αμείβονται με τα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ θα λαμβάνουν 586 ευρώ ή το αντίστοιχο κλιμάκιο της ίδιας σύμβασης.
Τι θα ισχύει για τι« Συλλογικέ«
Συμβάσει« Εργασία« (ΣΣΕ);Για τις ΣΣΕ που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι τις 14-2-2012 έχει παρέλθει και το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, δίνεται η παράταση του τριμήνου (14-2-2012 έως 14-5-2012) μόνο για τη σύναψη νέων ΣΣΕ από τα μέρη που έχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον νόμο. Οταν παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της ΣΣΕ και δεν συναφθεί νέα, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν, συνεχίζουν όμως να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενός τον βασικό μισθό/ημερομίσθιο (της ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε) και αφετέρου τα επιδόματα ωρίμασης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν. Ετσι για τους ήδη εργαζόμενους, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικοί όροι που αφορούν τον βασικό μισθό ή το ημερομίσθιο και τα επιδόματα ωρίμασης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον προβλέπονταν.

Τι αλλάζει στην ΕΓΣΣΕ ά σε περί
πτωση που δεν υπάρξουν κλαδικέ«
συμβάσει«;Η ΕΓΣΣΕ είναι το «πάτωμα» των (μειωμένων) αμοιβών. Εφόσον δεν υπάρχει νέα κλαδική σύμβαση, ο εργοδότης δύναται να ζητήσει ατομική σύμβαση η οποία πλέον δεν διατηρεί τη μετενέργεια των παλαιότερων κλαδικών συμβάσεων. Ω ς εκ τούτου, η διαπραγμάτευση αρχίζει από τα όρια της ΕΓΣΣΕ. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες προσλήψεις εφόσον στον συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής δεν υπάρχει σε ισχύ η αντίστοιχη κλαδική σύμβαση. Οι μόνοι εργαζόμενοι που διατηρούν το υφιστάμενο ύψος των αμοιβών τους είναι αυτοί που η κλαδική τους σύμβαση έχει λήξει προ της 14ηςΑυγούστου 2011, δηλαδή σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα εξάμηνο πριν από την ψήφιση του νέου Μνημονίου. Στην περίπτωση αυτή το περιεχόμενο των παλαιότερων κλαδικών συμβάσεων που έχουν λήξει έχει μετενεργήσει στην ατομική τους σύμβαση και παραμένει σε ισχύ. Για να προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στις αμοιβές αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να συναινέ- σει και ο εργαζόμενος ώστε να τροποποιηθεί η ατομική του σύμβαση.
Ποιο καθεστώ« ισχύει για την απο
ζημίωση λόγω απόλυση«;Η απόλυση γίνεται φθηνότερη και γρηγορότερη για τους εργοδότες. Ετσι:Αν ο εργαζόμενος εργάστηκε έως ένα έτος, δεν δικαιούται αποζημίωση. Αν η απόλυση γίνει με την τήρηση της απαιτούμενης προειδοποίησης από τον νόμο, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί έως και στο 50% της ισχύουσας.

Α ν η απόλυση γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης, το ποσό της αποζημίωσης θα είναι μειωμένο και θα ακολουθεί τους όρους της νέας σύμβασης.Θεσπίστηκε η δυνατότητα καταβολής των αποζημιώσεων με δόσεις. Ετσι η αποζημίωση απόλυσης μπορεί να καταβληθεί και σε διμηνιαίες δόσεις. Με την κοινοποίηση της απόλυσης ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει μόνο δύο μισθούς αποζημίωσης, ενώ μέχρι τώρα όφειλε να καταβάλει ολόκληρο το ποσό. Για την υπόλοιπη αποζημίωση, ο εργαζόμενος υποχρεούται από τον νόμο να συναινέσει σε ευκολίες πληρωμής, καθώς θα εισπράττει τα οφειλό- μενα σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να υπερ- βεί τους δύο μισθούς.Η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και αυτό για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη. Παράλληλα υπάρχει αύξηση των ορίων απόλυσης όπου δίνει τη δυνατότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως να απολύουν με ρυθμούς πολλές φορές διπλάσιους από αυτούς που έως τώρα μπορούσαν να το κάνουν.
Τι αλλάζει στον θεσμό τη« διαιτη
σία«;Εάν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή ΣΣΕ αποτύ- χουν, η προσφυγή στη διαιτησία είναι δυνατή μόνο εάν συναινούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή με κοινή συμφωνία των μερών και όχι μονομερώς. Εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της άσκησης του

Μέχρι τιε 14 Μαΐου 2012 
παρέχεται η δυνατότητα 
στιε οργανώσειε των 
εργοδοτών και των 
εργαζομένων να 
διαπραγματευτούν 
νέεε συλλογικέε 
συμβάσειε, αξιοποιώνταε 
τη μετενέργεια (που 
διατηρείται για τον Βασικό 
μισθό κάθε σύμβασηε και 
μόνο για τα επιδόματα 
αρχαιότηταε, τέκνων, 
πτυχίου και επικίνδυνηε, όχι 
τηε ανθυγιεινήε εργασίαε, 
αν δεν συμφωνηθεί 
διαφορετικά) και 
προβλέπονταε «αντίβαρα» 
στιε όποιεε μειώσειε, όπωε 
ρήτρεε διατήρησηε.



Σύμφωνα με tous Ν. 2112/1920, Ν. 3198/1955 και τον νέο Νόμο 3863/2010

ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
I Κλιμάκιο αποζημίωσηβ Φορολογικόε συντελεστήε ]

€  0 - €  60.000 0 %
€60.001 -€ 1 0 0 .0 0 0 ■ ■ ■ 1 0 %
€100.001 -€ 1 5 0 .0 0 0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2 0 %
€  150.001 και άνω ■ ■ ■ ■ ■  3 0 %
O <pópos παρακρατείται κατά την πληρωμή 
τηβ αηοζημίωσηβ του εργαζομένου

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΝ 2 0 1 2 . Εργαζόμενοι άνω των 25 ετών (-22%)
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΕΣ

Προϋπηρεσία
Βασικό 

ημερομίσθιο 
από 14/2/12

Επίδομα
τριετιών

Επίδομα
γόμου α

Σύνολο
(άγαμοι)
ηό 14/2/12

Σύνολο
(έγγαμοι) 

από 14/2/12
0-3 έτη €  26,18 € 0 ,0 0 € 2 ,6 2 €  2 6 ,1 8 €  2 8 ,8 0
3-6 έτη € 2 6 ,1 8 €  1,31 € 2 ,6 2 €  2 7 ,4 9 €  30 ,1 1
6-9 έτη € 2 6 ,1 8 €  2,62 €  2,62 €  2 8 ,8 0 €  3 1 ,4 2
9-12 έτη € 2 6 ,1 8 € 3,93 €  2,62 €  30 ,11 €  3 2 ,7 3
12-15 έτη €  26,18 € 5 ,2 4 €  2,62 €  3 1 ,4 2 €  3 4 ,0 4
15-18 έτη € 2 6 ,1 8 € 6 ,5 5 € 2 ,6 2 €  3 2 ,7 3 €  3 5 ,3 5
18 έτη και άνω €  26,18 € 7 ,8 5 € 2 ,6 2 €  3 4 ,0 3 €  3 6 ,6 5

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

0-3 έτη €  586,08 € 0,00 €  58,61 ? 1 ϋ
3-6 έτη €  586,08 €  58,61 €  58,61 €  644 ,6 9 €  703,30
6-9 έτη €  586,08 €  117,22 €  58,61 € 703,30 €  761,91
9 έτη και άνω

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΙ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΙ

€  586,08 

PIA ΑΠΟΔΟΧ

€175,82  

ΩΝ 2 0 1 2

€  58,61 

. Εργαζόμ

€  761,90

ιενοι κάτω των ί
€  820,51

15 ετών (-32%)

τι;, ^
0-3 έτη €  22,83

Επίδομα
τριετιών

C 2.28

Σύνολο 
(άγαμοι) 

από 14/2/12

w s a m

Σύνολο 
(έγγαμοι) 

από 14/2/12

3-6 έτη €  22,83 €  1,14 € 2 ,2 8 €  23,97 €  26,25
6 έτη και άνω 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

€  22,83 € 2 ,2 8 € 2 ,2 8 €  25,11 €  27,39

0-3 έτη 
3 έτη και άνω

Γ  510,95 
€ 5 1 0 ,95

€ 0 ,0 0
€ 5 1 ,1 0

€5 1 .1 0
€ 5 1 ,1 0

€  5 1 0 ,9 5  > 
€  562,05

( € 562 ,0 5  
€  613 ,1 5

δικαιώματος της απεργίας για διάστημα δέκα ημερών από την ημέρα προσφυγής, στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία. Η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται μόνο για θέματα που αφορούν τον καθορισμό βασικού μισθού ή/και ημερομισθίου. Δεν περιλαμβάνεται κανένας άλλος κανονιστικός όρος ή ρήτρα διατήρησης κανονιστικών όρων προηγούμενων ΣΣΕ ή διαιτητικών αποφάσεων, και αν υπάρξει, τότε αυτός ο όρος ή η ρήτρα δεν παράγει έννο- μο αποτέλεσμα.
Τι ισχύει με τι$ νέε$ προσλήψεις ερ
γαζομένων;Για τις περιπτώσεις νέων προσλήψεων κατά το διάστημα από 14-2-2012 μέχρι 14-5-2012, οι προσλαμβανόμενοι σε νέο εργοδότη δεν μπορούν να «καρπωθούν» τα έννομα αποτελέσματα ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει περατωθεί και το εξάμηνο της παράτασης ισχύος τους, μια και αυτές έχουν σταματήσει να τα παράγουν ως συλλογικές συμφωνίες και οι οποίες μόνο με ατομικές συμβάσεις μπορούν να μετου- σιωθούν. Αρα για τους προσλαμβανόμενους σε νέο εργοδότη θα ισχύ- σουν ατομικές συμφωνίες, που αποτυπώνουν τη βούληση των μερών και πάντα εντός των νόμιμων ορίων.
Ποια είναι η προοπτική των συμ
βάσεων;Ολα δείχνουν ότι θα υπάρξει έκρηξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας με δυσμενείς όρους για τους εργαζόμενους. Πάντως μέχρι τις 14 Μάί'ου 2012 παρέχεται η δυνατότητα στις οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων να διαπραγματευτούν νέες συλλογικές συμβάσεις

αξιοποιώντας τη μετενέργεια (που διατηρείται για τον βασικό μισθό κάθε σύμβασης και μόνο για τα επιδόματα αρχαιότητας, τέκνων, πτυχίου και επικίνδυνης, όχι της ανθυγιεινής εργασίας, αν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά) και προβλέποντας «αντίβαρα» στις όποιες μειώσεις, όπως ρήτρες διατήρησης.
Τι αλλάζει στα επιδόματα ανεργίαε;Θα είναι μειωμένα κατά 22% λόγω της αντίστοιχης μείωσης του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Οι μειώσεις ισχύουν από τις 12 Μαρτίου και δεν περιλαμβάνουν τα επιδόματα τα οποία έχουν καταβληθεί ήδη βάσει των παλαιών ποσών και για τα οποία δεν θα υπάρξει συμψηφισμός. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, στο εξής το βασικό επίδομα ανεργίας θα υπολογίζεται με βάση το μειωμένο ημερομίσθιο που προβλέπει το νέο Μ νημόνιο και θα ανέρχεται στα 360 ευρώ, προσαυξημένο κατά 10% για κάθε μέλος της οικογένειας. Τα νέα επιδόματα διαμορφώνονται ως εξής:Για τελευταίο μηνιαίο μισθό πάνω από 314,17 ευρώ, το βασικό επίδομα θα είναι 360 ευρώ, 396 ευρώ με ένα προστατευόμενο μέλος και 432 ευρώ με δύο προστατευόμενο μέλη.Για τελευταίο μηναίο μισθό από 157,09 έως 314,16 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα είναι 270 ευρώ, με ένα προστατευόμενο μέλος 297 ευρώ και 324 ευρώ για δύο προστατευ- όμενα μέλη.Για τελευταίο μηνιαίο μισθό έως 157,08 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα είναι πλέον 180 ευρώ, με ένα προστατευόμενο μέλος 198 ευρώ και με δύο προστατευόμενο μέλη 216 ευρώ.

Εκρηξη ιων ευέλικτων 
μορφών απασχόλησης
ΣΤΟ ΙΧ Ε ΙΑ -Φ Ω ΤΙΑ  για τη ση-■μερινή κατάσταση στην αγορά εργασίας παρουσιάζει στα «ΝΕΑ» ο δρ Χάλαρης Μιχάλης, ειδικός γραμματέας του Σώ ματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων, έκρηξη των ευέλικτων μορφών απασχόλησης αλλά και αύξηση μετατροπών από πλήρη σε μερική απασχόληση σε ποσοστό 73,25% συνθέτουν την εφιαλτική εικόνα της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ:1. Μέσα σε μία διετία, τόσο το ποσοστό των νέων συμβάσεων μερικής εργασίας, όσο και των εκ περιτροπής, έχει διπλασιαστεί. Στο σύνολο των νέων συμβάσεων που κατατίθενται στο ΣΕΠΕ οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης το 2009 ήταν σε ποσοστό 79%, το 2010 έπεσαν στο 66,9% και το 2011 έφτασαν στο 60,40%. Αντίστροφα, οι συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης παρουσίασαν αύξηση, καταγράφοντας ποσοστά 16,7% για το 2009,26,1% για το 2010 και 30,65% για το 2011, ενώ τα ποσοστά των συμβάσεων για εκ περιτροπής εργασία κυμάνθηκαν στο 4,3% για το 2009, στο 6,9% για το 2010 και στο 8,95% για το 2011.
2. Κατά τη διάρκεια του 2011 σημειώθηκε αύξηση μετατρο-

πών από πλήρη σε μερική απασχόληση σε ποσοστό 73,25% σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2010, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την εκ περιτροπής απασχόληση, κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους, έφτασε το 193,06% και για την εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη το 631,89%.
3. Σε επίπεδο είδους παραβατι- κής συμπεριφοράς τα σκήπτρα ανήκουν δικαιωματικά στη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. Αρκεί να σας αναφέρω ότι το 68,8% των μηνύσεων που έχουν υποβάλει οι επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων αφορά ακριβώς μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. Ακόμη παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικών διαφορών αφορά την καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών (55,32%). Και με την κρίση να βρίσκεται σε έξαρση, σημειώνεται το άξιο προσοχής ποσοστό της τάξεως του 25%- 30% των επιχειρήσεων να χρωστάνε δεδουλευμένα τριών μηνών κατ’ ελάχιστο. Οι βασικοί κλάδοι των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη μη καταβολή δεδουλευμένων είναι οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (25,5%), το λιανικό εμπόριο (24,71%) και τα καταλύματα (8,85%).

Εργασιακός
εφιάλτης
ΟΙ «Σ Ο Φ Ο Ι»  ΤΗΣ ΤΡΟΪΚ Α Σ, οι εθνικοί και ευρωπαίοι πολιτικοί, οι τραπεζίτες και οι ειδικοί εμπειρογνώμονες και αναλυτές την άνοιξη του 2010 διακήρυσσαν με αλαζονεία ότι είναι λανθασμένη η άποψη που υποστηρίζει ότι τα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες θα φέρουν βαθιά ύφεση, εκρηκηκή αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας, μείωση των μισθών και των συντάξεων, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, αποδό- μηση του κοινωνικού κράτους, διάβρωση της κοινωνικής συνοχής, καθίζηση της παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης της χώρας κ.λπ. Αντίθετα, υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα εφαρμογής πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης και ασιατοποίησης για τη διαχείριση του ελλείμματος και του χρέους στη χώρα μας, συμπύκνωναν «την εθνική αφήγηση» της δημοσιονομικής πειθαρχίας που θα ενέπνεε εμπιστοσύνη και θα οδηγούσε στην οικονομική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης, στη βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας κ.λπ. Στην ουσία όμως η «αφήγησή» τους, όπως αποδεικνύ- εται εκ των υστέρων, συμπίπτει με < αφήγηση εργασιακού και κοινωνικού εφιάλτη με: ανεργία 1 εκατ. ανθρώπων, μείωση των μισθών, των συντάξεων και του βιοτικού επίπεδου των μισθωτών κατά 40%, αποδυνά- μωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κυριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης (αύξηση 11% των συμβάσεων της εκ περιτροπής εργασίας και μείωσης 27,7% των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης κατά το 2011), διεύρυνση των ατομικών συμβάσεων υπό την απειλή απολύσεων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, 400.000 απλήρωτων εργαζομένων περισσότερο από πέντε μήνες, διευκόλυνση των απολύσεων και μείωση των αποζημιώσεων, αύξηση στη μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής κατά 166% το 2011, κατάργηση της διαιτησίας, ενίσχυση των κεφαλαιοποι- ητικών και ιδιωτικοποιημένων στοιχείων στην κοινωνική ασφάλιση και την υγεία κ.λπ. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μία εφιαλτική εξέλιξη στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, η οποία στο βάθος συνιστά ριζική και ουσιαστική ρήξη της εργασίας ως δημιουργικής δράσης των εργαζομένων με το πεδίο άσκησής της, επιφέρο- ντας τεράστιο εργασιακό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος στο παρόν και το μέλλον της ελληνικής οικονο- ·  μίας και κοινωνίας.

ΤΟΥ 
ΣΑΒΒΑ 
Γ. ΡΟΜΠΟΛΗ

Ο ΣάΒΒαε Γ. Ρομπόληε είναι καθηγητήε του 
Παντείου Πανεπιστημίου και επιστημονικόε 
διευθυντήε του IΝ Ε/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
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Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜ
— I— __

260.000
ήταν συνολικά οι επιδοτούμενοι με 
προνοιακά επιδόματα, αλλά δεν είχαν 
εμφανιστεί στην απογραφή περίπου

35.000  -  40.000

^  40.000
συνταξιούχοι «ελάμβαναν» 
σύνταξη ενώ είχαν... αποβιώσει

50.000
έχουν εισπράξει επιδόματα - 
μαϊμού, από ανεργίαε έωε και 
προνοιακά επιδόματα 
και τοκετού, από τον ΟΑΕΔ

150.000
από tous 300.000
avanhpous τουΙΚΑ  
έχουν μόνιμη αναπηρία. 
Εκτιμάται δε ότι αρκετοί 
από tous υπόλοιπουβ 
συνεχίζουν να 
λαμβάνουν επιδόματα 
ενώ πλέον δεν 
συντρέχει λόγοε

δισεκατομμύρια

ευρώ χάνονται από τιε σπατάλεε 
στην υγειονομική περίθαλψη και 
κυρίωε στον χώρο των φαρμάκων

4 δισ. ευρώ για επιδόματα-μαϊμούΚαθημερινό φαινόμενο έγιναν οι αποκάλυψες για κομπίνες επιτηδείων σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ έχει χάσει το ελληνικό Δημόσιο από τα δεκάδες χιλιάδες προνοιακά επιδόμα- τα-μάίμού που εισέπρατταν πολίτες χωρίς να τα δικαιούνται, τους συντα- ξιούχους-μαϊμοϋ, τους ασφαλισμέ- νους-φαντάσματα αλλά και από τις σπατάλες στον χώρο του φαρμάκου. Μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία, από πλα- /•στά επιδόματα (σαν αυτά που εξέδιδαν στο ΙΚΑ Καλλιθέας) και τις συ- ντάξεις-μαϊμού, έχουν χάσει πάνω από 2,5 δισ. ευρώ! Η λεηλασία των ασφαλιστικών ταμείων έχει προσλά- βει εκρηκτικές διαστάσεις και οι αποκαλύψεις βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ... ΤΥΦΛΩΝ. Από τους συνολικά περίπου 260.000 επιδοτούμενους με προνοιακά επιδόματα, μέχρι και λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας για απογραφή την περασμένη Παρασκευή, δεν είχαν εμφανιστεί περίπου 35.000 με 40.000, οι οποίοι εί- Άό ι και οι πρώτοι που θα διαγραφούν από τη λίστα. Εκτιμάται ότι περίπου το 20% όσων λαμβάνουν επιδόματα ^βεν τα δικαιούται. Είναι χαρακτηρι- 'στικά τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την απογραφή, που στόχο έχει την περιστολή των δαπανών κατά 1%του ΑΕΠ, δηλαδή κατά τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ. Ο στόχος αυτός περιγράφεται

στο Μ νημόνιο 2 και αποτελεί μέρος των μέτρων που υπολείπονται, για το διάστημα 2013-2014, όπως αναφέρει και η  πρόσφατη έκθεση της τρόικας. Για παράδειγμα, επιτήδειοι στην Κέρκυρα εκτιμάται πως για τουλάχιστον μία δεκαετία έβαζαν στην τσέπη τους έως και 70.000 ευρώ, που αφορούσαν προνοιακά επιδόματα συγγενών, οι οποίοι όμως είχαν αποβιώσει. Αντίστοιχα, στη Ζάκυνθο είχε στηθεί βιομηχανία τυφλών-μαϊμού. Υπολογίζεται ότι από τους συνολικά 700 τυφλούς στο νησί, μόνο οι 40 δικαιούνταν πραγματικά το προνοιακά επίδομα. Μάλιστα, από τους 700, μόνο οι 100 είχαν απογραφεί μέχρι χθες. Και από αυτούς διαπιστώθηκε έπειτα από έλεγχο ότι μόλις οι 40 ήταν πραγματικά τυφλοί. Τα νησιά.φαίνεται πως έχουν την τιμητική τους στην πλαστή αναπηρία. Ελεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στην Κάλυμνο έδειξαν πως ο Δήμος Καλϋμνου έχει το 31% των αναπήρων όλης της Δωδεκανήσου, ενώ ο πληθυσμός του νησιού είναι μόλις το 8% του νομού!
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ-ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ. ΣτοΙΚΑ, από τους 330.000 αναπήρους, βάσει των στοιχείων που επεξεργάζονται στο υπουργείο Εργασίας, οι 150.000 έχουν μόνιμη αναπηρία. Εκτι- μάται, δε, ότι αρκετοί από τους υπόλοιπους συνεχίζουν να λαμβάνουν επιδόματα ενώ πλέον δεν συντρέχει λόγος. Παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί ότι έχει διακοπεί η καταβολή

της σύνταξης σε 40.000 συνταξιού- χους-φαντάσματα με ετήσιο όφελος 450 εκατ. ευρώ για τα Ταμεία.
ΠΑΡΤΙ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜ ΑΤΑ. Πλοκάμια ακόμα και στα επιδόματα του ΟΑΕΔ είχαν απλώσει τα κυκλώματα επιτηδείων, που για χρόνια έκαναν «πάρ- τι» με τα χρήματα των ασφαλισμένων. Τα στοιχεία προκύπτουν από τρεις εκθέσεις της Διεύθυνσης Επιθεώρησης του ΟΑΕΔ και αποκαλύπτουν την παράνομη είσπραξη επιδομάτων ανεργίας, οικογενειακών επιδομάτων και επιχορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων που αγγίζουν το ύψος των 2 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά εισπράττονταν με την παραποίηση ή την κατασκευή παραστατικών και ενταλμάτων πληρωμής και την εμπλοκή στο κύκλωμα υπαλλήλων του· ΟΑΕΔ ακόμη και τραπεζικών υπαλλήλων. Επίσης, με το αζημίωτο, κυκλώματα χορηγούν πλαστές άδειες διαμονής σε μετανάστες για να μπορέσουν να πάρουν παροχές από τον ΟΑΕΔ.Σημειώνεται πως για να δοθούν επίδομα σε μετανάστες πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα ένσημα αλλά και άδεια διαμονής στη χώρα μας.Σε περίπτωση που δεν έχουν τη σχετική άδεια, επιτήδειοι προσφέρονται να τους προμηθεύσουν με πλαστά έγγραφα για να μπορέσουν να πάρουν τις παροχές από τον Οργανισμό. Κυρίως πρόκειται για επιδόματα που δίνονται σε εποχικά απασχολουμέ-

Ληγμένα 
ιαιρικά είδη

Πολλά ιατρικά υλικά 
που βρίσκονται στΐ3 
αποθήκεε του ΕΟΠΠΥ 
αγοράστηκαν αφού 
είχε λήξει η σύμβαση 
με τον προμηθευτή, 
ενώ βρέθηκαν 
φαρμακευτικά είδη που 
είχαν λήξει και άλλα που 
πρόκειται να λήξουν 
σε σύντομο χρονικό 
διάστημα

νους και για τα οποία απαιτείται μικρότερος αριθμός ενσήμων σε σχέση με το επίδομα ανεργίας.
ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ.Σε εξέλιξη βρίσκεται, εξάλλου, και η Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που διέταξε ο πρόεδρος του ΕΟΓΓΥΥ, Γ. Βου- δούρης, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ατασθαλίες με προμήθειες στις Μ ονάδες Υγείας του ΙΚΑ που πλέον έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ. Με βάση τα πρώτα στοιχεία των ελέγχων σε 11 αποθήκες της Αθήνας, αλλά και στην κεντρική αποθήκη στον Αλιμο βρέθηκαν τα εξής:■ Τέσσερις τόνοι γύψου, ο οποίος είχε αγοραστεί προ ετών και δεν είχε αξιο- ποιηθεί, δεδομένου ότι οι ποσότητες υπερβαίνουν κατά πολύ τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας του Ιδρύματος.■ Μεγάλες ποσότητες οδοντιατρικών αναλώσιμων και μη υλικών, βαμβάκι, οινόπνευμα και αντίστοιχα υλικά.■ 369 πιεσόμετρα που είχαν αγοραστεί, αλλά δεν είχαν διανεμηθεί στις Μονάδες Υγείας, με αποτέλεσμα πολλές εξ αυτών να παρουσιάζουν ελλείψεις σε πιεσόμετρα.■ 8.000 τεμάχια πανάκριβων επιθεμάτων, τα οποία κόστισαν σε κάθε Μονάδα Υγείας στην οποία θα μεταφέρονταν 60.000 ευρώ.Η Ενορκη Διοικητική Εξέταση συνεχίζεται και το τελικό πόρισμα του ΕΟΠΥΥ με τα συμπεράσματα θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός των προσεχών ημερών από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.


