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που προκύπτει από επαρκή και ακρι
βή βιβλία και στοιχεία που τηρούν, 
να μεταφέρεται, όπως και στις εμπο
ρικές και γεωργικές επιχειρήσεις, 
στα επόμενα πέντε έτη για συμψηφι
σμό με κέρδη, κατά το μέρος που δεν 
καλύπτεται με θετικά στοιχεία άλλων 
εισοδημάτων της χρήσης μέσα στην 
οποία προέκυψε η ζημία, με την 
προϋπόθεση βεβαίως ότι κατά τα έτη 
αυτά τα βιβλία του υπόχρεου θα εξα
κολουθήσουν να τηρούνται επαρκώς 
και ακριβώς. Κατά συνέπεια η ζημία 
από την άσκηση του ελευθέριου ε
παγγέλματος τηςχρήσης2010 (οικο
νομικό έτος 2011), αν δεν καλύπτεται 
από θετικά εισοδήματα άλλων πη
γών, θα μεταφερθεί για συμψηφισμό 
στο οικονομικό έτος 2012 και επόμε
να έτη.

Στους πίνακες 4Γ καί 4Δ 
του εντύπου Ε1 γράφονται 

τα εισοδήματα από εμπορικές επιχει
ρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα 
αντίστοιχα. Όταν συμπληρώνονται οι 
κωδικοί αριθμοί 401-402, 413-414, 
πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνο
νται και οι κωδικοί 425-426. Όταν 
συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 
501-502,511-512, πρέπει απαραίτητα 
να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 
517-518.

Στους κωδικούς 783-784 
συμπληρώνονται τα επα- 

ναπατριζόμενα κεφάλαια.
Αποδείξεις: τον κωδικό 
049 αναγράφονται οι απο

δείξεις για τις δαπάνες του 2010, για 
αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών 
που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο 
όριο των 12.000 ευρώ.

© Για ατομικό εισόδημα μέχρι
6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκό
μιση αποδείξεων δαπανών.

© Φορολογούμενοι με ατομικό 
εισόδημα από 6.000 έως 12.000 ευρώ 
θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεί
ξεις αξίας ίσης με το 10% του εισοδή
ματος τους.

Ο Για φορολογουμένους με εισό
δημα από 12.000 και άνω θα απαιτεί
ται η προσκόμιση αποδείξεων αξίας 
ίσης με το 10% του τμήματος του ει
σοδήματος μέχρι τις 12.000 και απο
δείξεις αξίας ίσης με το 30% του

τμήματος του εισοδήματος πάνω από 
τις 12.000 ευρώ.

Ο  Όταν οι δαπάνες είναι περισ
σότερες από τις απαιτούμενες για την 
κάλυψη του αφορολογήτου και μέχρι 
του ποσού των 15.000 ευρώ ατομικά 
ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φο
ρολογούμενος θα δικαιούται μείωση 
φόρου ίση με το 10% της διαφοράς 
μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων 
για το αφορολόγητο δαπανών και 
αυτού των δηλουμένων.

Όταν η αξία των αποδείξεων που 
προσκομίζονται είναι μικρότερη από 
την απαιτούμενη, ο φορολογούμενος 
θα επιβαρύνεται με φόρο 10%.

Τεκμήρια: Αντιμέτωποι 
με το νέο σύστημα των 

τεκμηρίων διαβίωσης «αντικειμενι
κές δαπάνες διαβίωσης» βρίσκονται 
πλέον οι φορολογούμενοι. Το νέο 
σύστημαυποχρεώνειτους 
επαγγελματίες να εμφα
νίζουν στην εφορία, αν 
όχι τα πραγματικά, του
λάχιστον υψηλότερα ει
σοδήματα από αυτά που 
δήλωναν τα τελευταία 
χρόνια. Στην αντίθετη 
περίπτωση, θα πιαστούν 
στην απόχη των τεκμηρί
ων και θα φορολογηθούν 
με βάση τα τεκμαρτά ει- 
σοδήματά τους. Τ εκμήρια 
διαβίωσης αποτελούν 
κατοικίες (ιδιοκατοικού- 
μενες ή μισθωμένες ή 
δωρεάν παραχωρηθείσες 
κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες), 
αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισί
νες, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, 
δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, αε
ροσκάφη.

Αυτοέλεγχος: Ακριβότε
ρος είναι φέτος ο «αυτοέ

λεγχος» για τους επαγγελματίες. Οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες που κάνουν 
«αυτοέλεγχο» όταν υποβάλλουν τις 
δηλώσεις τους αναγκάζονται πια να 
δηλώνουν όχι μόνο μεγαλύτερα κα
θαρά κέρδη, αλλά και μεγαλύτερο 
μεικτό εισόδημα από αυτό που πραγ
ματικά είχαν, ώστε να φορολογηθούν 
με βάση τα «αναμορφωμένα» καθαρά 
κέρδη τους. Οι αμιγώς ελεύθεροι ε-

παγγελματίες πρέπει να δηλώνουν 
ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχι
στον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που 
προκύπτει με τη διαδικασία που προ- 
βλέπεταιγταττς επιχειρήσεις αμιγώς 
παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή, πρέπει 
να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων ε
σόδων τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο 
αυτού που προκύπτει από τον πολλα
πλασιασμό «του αθροίσματος των ε
ξόδων και δαπανών», με το συντελε
στή αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα 
έσοδα. Ως συντελεστής αναγωγής 
λαμβάνεται ο συντελεστής που προ
κύπτει από τη σχέση του κλάσματος 
που αριθμητή έχει τον αριθμό 100 και 
παρονομαστή τον αρτθμό 100, μείον 
τον προβλεπόμενο συντελεστή καθα
ρών αμοιβών.

Πίνακας αναμόρφωσης: 
Για πρώτη φορά φέτος 
συμπληρώνεται και η κα
τάσταση φορολογτκής α
ναμόρφωσης η οποία 
περιλαμβάνει πίνακα με 
τα ποσά της φορολογικής 
αναμόρφωσης κατά κατη
γορία δαπανών, πίνακα 
με τα ποσά των φόρων που 
έχουν αποδοθεί, πίνακα 
στον οποίο θα αναγράφο
νται ο αριθμός των κτνη- 
τών τηλεφώνων και ο α- 
ριθμόςτων απασχολουμέ- 
νων στην επιχείρηση και 
πίνακα στον οποίο θα πε
ριλαμβάνονται τα αυτοκί
νητα της επιχείρησης με 

τα κυβικά τους.
Οι φόροι θα υπολογιστούν 
με νέα ενιαία φορολογική 

κλίμακα, στην οποία το βασικό αφο
ρολόγητο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ 
και οι συντελεστές φόρου κυμαίνονται 
από 18% έως 45%.

Για όσους έχουν προστα- 
τευόμενα τέκνα, το αφο

ρολόγητο όριο ανέρχεται σε:
© 13.500 ευρώ για όσους έχουν 1 
παιδί.
© 15.000 ευρώ για όσους έχουν 2 
παιδιά.
© 23.500 ευρώ για τρίτεκνους και 
© Ο πολύτεκνος με 4 παιδιά δικαιού
ται αφορολόγητο 25.500 ευρώ.

Σε περίπτω
ση που καθίσταται 

αδύνατη η επικοινω

νία με το Τβχίεπθί 

παρέχεται η ευχέ

ρεια υποβολής των 

δηλώσεων στις Δ0Υ, 

εντός πέντε εργάσι

μων ημερών από 

την ημερομηνία λή

ξης των δηλώσεων 

μέσω διαδικτύου.
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Εν αναμονή δίκης-πιλότου στο ΣιΕ

Τα ακριβά παράβολα 
«παγώνουν» τις 
φορολογικές δίκες
»  Προσφυγή στο ΣτΕ για να 

κριθεί εάν είναι αντισυνταγ

ματική η αιφνίδια εκτόξευση 

των παραβολών

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΗ

Παγώνουν» και αναβάλ
λονται χιλιάδες απόπς 
αποκαλούμενες «φο

ροδίκες - εξπρές», ενώ «μπλοκάρο- 
νται» οι προσδοκίες του Δημοσίου 
για γρήγορες εισπράξεις, καθώς 
έχουν προκύψει σοβαρά προβλή
ματα συνταγματικότητας και δυ
σλειτουργίας με βάση τη νέα νομο
θεσία που πρόβλεψε αυξήσεις - ρε
κόρ στα δικαστικά παράβολα, συ
ντμήσεις προθεσμιών κ.λπ.

Οι φορολογικές και τελωνεια
κός δίκες αναβάλλονται σωρηδόν 
σε πολλά διοικητικά δικαστήρια 
γιατί φορολογούμενοι, επιχειρήσεις 
κ.λπ. αδυνατούν να πληρώσουν τα 
νέα διογκωμένα παράβολα (για 
προσφυγές, εφέσεις κ.λπ.) που α
φορούν όχι μόνο τις νέες (από 1-1- 
2011) αγωγές, αλλά και τις περίπου
200.000 εκκρεμείς από πολλά χρό
νια υποθέσεις (πρωτο- 
είσακτες ακόμα και από 
το 2002). Το πρόβλημα 
αποκτά πλέον τεράστι
ες διαστάσεις, καθώς 
για τους επόμενους μή
νες οι εκκρεμείς υπο
θέσεις θα αναβάλλονται 
σε όλη τη χώρα υποχρε
ωτικά, γιατί με αφορμή 
σχετική προσφυγή πρέ
πει να προηγηθεί μια 
«δίκη - πιλότος» στο 
Συμβούλιο της Επικρά
τειας, για να κριθεί εάν είναι αντι
συνταγματική η αιφνίδια εκτόξευση 
των παραβολών.

ΕΓΚΡΙΣΗ »  Ειδική επιτροπή του 
ΣτΕ (όπως ορίζει ο νέος ν. 3900/10) 
ενέκρινε το αίτημα για δίκη - πιλό
το για να λυθεί γρηγορότερα το 
πρόβλημα της συνταγματικότητας, 
επιβάλλοντας αναγκαστικά (κατά 
το ν. 3900) την αναστολή όλων των 
εκκρεμών χιλιάδων δικών όπου 
τίθεται το ίδιο ζήτημα. Η απόφαση 
του ΣτΕ θα χρειαστεί τουλάχιστον 
2-3 μήνες με συνέπεια χιλιάδες α
ναβολές λόγω και της οικονομικής 
αδυναμίας και ως λύση προβάλλει 
η άμεση νομοθεηκήκατάργησητων 
υπέρογκων παραβολών τουλάχι

στον στις εκκρεμείς υποθέσεις, α
φού άλλωστε κινδυνεύει άμεσα να 
κριθεί αντισυνταγματική.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κρά
τους (ΝΣΚ) θέτει ζήτημα έγκαιρης 
και αποτελεσματικής υπεράσπισης 
των συμφερόντωντου Δημοσίου σε 
υποθέσεις που προσδιορίζονται 
γρήγορα με σύντμηση προθεσμιών 
και οι οποίες οδηγούνται σε βέβαιη 
αναβολή λόγω αδυναμίας αποστο
λής του σχετικού φακέλου.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ »  Πολλοί φορολο
γούμενοι, εταιρείες, νομικοί κ.λπ., 
εναντιώθηκαν στην «εκτόξευση» 
των παραβολών από την πρώτη 
στιγμή, υποστηρίζοντας ότι περιο
ρίζει ανεπίτρεπτα το δικαίωμα πρό
σβασης στη Δικαιοσύνη, ενώ η επι
βολή τους σε υποθέσεις εκκρεμείς 
εδώ και χρόνια προσβάλλει τις 
αρχές της αναλογικότητας, της δι
καιολογημένης εμπιστοσύνης των 
πολιτών και την Ευρωπαϊκή Σύμ
βαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ). Στο παρελθόν (για μία 
20ετία περίπου) δεν υπήρχε καθό
λου παράβολο ή προβλέφθηκε ένα 
συμβολικό ποσό ύψους 4,40 ευρώ 

(1.500 δραχμές) που 
ξαφνικά με τον. 3900/10 
αυξήθηκε στο 2% της 
αξίας της φορολογικής 
- τελωνειακής διαφο
ράς. Αν ο φορολογού
μενος δεν το καταβάλει, 
δεν μπορεί να γίνει δί
κη, καθώς η αγωγή του 
κρίνεται απαράδεκτη.

Εταιρεία που πτώ- 
χευσε λόγω της κρίσης, 
είχε υποβάλει από το 
2005 προσφυγές στο 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά 
κατά φορολογικών προστίμων (για 
διαχειριστικά λάθη και ΦΠΑ από 
το 1992 έωςτο2001) καταβάλλοντας 
το επί χρόνια προβλεπόμενο παρά
βολο, συνολικά 108 ευρώ. Τώρα της 
ζητήθηκε να καταβάλει ποσό 36.725 
ευρώ, δηλαδή 340 φορές μεγαλύτε
ρο (!) για να μην απορριφθούν οι 
αγωγές της ως απαράδεκτες.

Αξιοποιώντας τις διατάξεις του 
νέου νόμου 3900/10 (για την επιτά
χυνση απονομής της διοικητικής 
δικαιοσύνης και τις φοροδίκες - 
εξπρές) ζήτησε να γίνει στο ΣτΕ 
«δίκη - πιλότος» για τα σοβαρά 
συνταγματικά προβλήματα που 
προκαλεί η αιφνίδια «εκτόξευση» 
των παραβολών.

Φορολογού
μενοι, επιχειρή

σεις αδυνατούν να 

πληρώσουν τα νέα 

παράβολα που αφο

ρούν όχι μόνο νέες 

αγωγές αλλά και πε

ρίπου 200.000 εκ

κρεμείς υποθέσεις
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Ο διοικητής του ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ Ρ. Σπυρόπουλος προαναγγέλλει οτην «Η»

Μειώνονται τα «πακέτα» αοφαλίστρων
»  Η μείωση των ασφαλιστικών 

«πακέτων» σε 8 -10 μπορεί να 

οδηγήσει σε οριακές μειώσεις 

ασφαλίστρων, αλλά εκτιμάται 

ότι τα έσοδα θα... αυξηθούν 

«από τη μείωση των 

διαχειριστικών λαθών»

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

Απλουστεύεται, έως το καλοκαί
ρι, ο τρόπος υπολογισμού των 
ασφαλιστικών εισφορών στο 

ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ με τη μείωση των ασφα
λιστικών «πακέτων» από τα 850 (που 
είναι σήμερα) σε 8 έως 10.

Οπως αποκαλύπτει στην «Η» ο 
διοικητής του ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ Ρ. Σπυρό
πουλος, ήδη ολοκληρώθηκε η αναλο- 
γιστική μελέτη που έγινε για να διε- 
ρευνηθούν οι επιπτώσεις που θα είχε 
στα έσοδα η απλούστευση αυτή.

Οπως σημειώνει ο διοικητής, η 
μελέτη έδειξε ότι μολονότι η μείωση 
των ασφαλιστικών «πακέτων» μπορεί 
να οδηγήσει σε κάποιες οριακές μει
ώσεις ασφαλίστρων (της τάξης του 
0,8% - 1%) τα έσοδα θα... αυξηθούν 
«από τη μείωση των διαχειριστικών 
λαθών» καθώς και από τον περιορισμό 
των μεγάλων καθυστερήσεων που υ
πάρχουν σήμερα για τη διόρθωση και 
την εκκαθάριση τω ν Α ναλυτικώ ν 
Περιοδικών Δηλώσεων.

ΛΑΘΗ »  Οπως εξηγεί στην «Η» ο 
προϊστάμενος εσόδων του ΙΚΑ Χαλαν
δρίου και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου 
υπαλλήλων του ΙΚΑ Αττικής Αρης 
Βλασσόπουλος, μόνο σε 1 τριμηνιαία

ΝΕΕΣΗΕΡ10Δ01 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ Aim ΚΟΙΝΟΝ 
ΗΙίΧΕΙΡϋΣΕΠΝ & ΕΡΓΟΛΟΉΙΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΜΙΙΚΟΥ 
ΜΙΣΘ0Α0ΠΚ0Ν ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1/2011 · 3/2011 
(ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΤΟΥΣ OTA Α ' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ)

Εργοδότες Κοινών Επιχειρή- Περίοδοι υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου
σεων, Οικιακού Προσωπικού 
& Διαχειρίσεις Κτηρίων, των
οποίων το τελευταίο ψηφίο ΑΠ0 & &

του ΑΜΕ λήγει σε:

1 1/4/2011 20/4/2011
2 1/4/2011 21/4/2011
3 1/4/2011 26/4/11
4 1/4/2011 27/4/11
5 1/4/2011 28/4/11
6 1/4/2011 29/4/11
7 1/4/2011 30/4/11
8 1/4/2011 1/5/11
9 1/4/2011 2/5/11

1 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0  και 50, 01/4/2011 03/05/11
6 0 ,7 0 ,8 0 ,9 0  και ΟΟ 01/4/2011 04/05/11

ΑΠΔ μεγάλης επιχείρησης εντοπίστη
καν, πρόσφατα, 3.000 λάθη (!) στις 
εγγραφές στα πακέτα «κάλυψης». Για 
την αποκατάσταση - διόρθωση των 
λαθών και την τελική εκκαθάριση α
πασχολήθηκαν 5 ελεγκτές - υπάλληλοι 
που, κάτω από άλλες συνθήκες, θα 
διενεργούσαν ελέγχους στις επιχειρή
σεις για την αύξηση εσόδων από την 
ανασφάλιστη εργασία.

Αλλη μια εγγενής αδυναμία του 
σημερινού πληροφοριακού συστήμα
τος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ είναι και το γεγο
νός ότι κάνει δεκτές τις εγγραφ ές 
στους κωδικούς, ακόμη κι αν αυτές 
είναι... λαθεμένες (π.χ. δεν αντιστοι

χούν στο είδος της ασφάλισης του 
εργαζομένου και στο «πακέτο» των 
καλύψεων).

Η μείωση των «πακέτων» κάλυψης 
- και των κωδικών εγγραφής στις ΑΠΔ 
που φτάνουν τους 850 - εξετάζεται να 
γ ίνει με ειδική νομοθετική ρύθμιση 
που δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί 
στο νομοσχέδιο για το Σώμα Επιθεώ
ρησης Εργασίας και τις άλλες ασφα
λιστικές διατάξεις (σύμφωνα με πλη
ροφορίες το νομοσχέδιο αυτό θα ψη
φιστεί μέσα στο Μάιο). Η ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Α σφάλισης σχεδιάζει, μάλιστα, να 
συνδυάσει τη μείωση αυτή των πακέ

1111111111111 11111111Μ11111 Μ h i m  m u m

»  Ρ. Σπυρόπουλος

Ρύθμιση

Ο  Η μείωση των 
«πακέτων» κάλυ
ψης - και των κωδι
κών εγγραφής που 
φτάνουν τους 850 
- εξετάζεται να γίνει 
με ειδική νομοθετι
κή ρύθμιση που δεν 
αποκλείεται να συ- 
μπεριληφθεί στο 
νομοσχέδιο για το 
Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας.

Ο  Παρατείνονται
κατά 4  ημερολογια
κές ημέρες οι προ
θεσμίες υποβολής, 
μέσω διαδικτύου, 
στο ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ 
των Ανακεφαλαιω
τικών Περιοδικών 
Δηλώσεων του 
πρώτου τριμήνου 
του 2011.

των κάλυψης με την αλλαγή του τρόπου 
υποβολής των ΑΠΔ (να γίνετα ι σε 
μηνιαία βάση και όχι ανά τρίμηνο) και 
με την υποχρεωτική πληρωμή των ει
σφορών, μαζί με τους μισθούς και το 
φόρο μισθωτών υπηρεσιών, μέσω τρα
πεζών (ο ασφαλιστικός νόμος επιβάλ
λει τη συγκεκριμένη αλλαγή από την 
1η Ιουλίου).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ »  Στο μεταξύ, παρατείνο- 
νται κατά 4 ημερολογιακές ημέρες οι 
προθεσμίες υποβολής, μέσω διαδικτύ
ου, στο ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ των Ανακεφαλαι
ωτικών Περιοδικών Δηλώσεων του 
πρώτου τριμήνου του 2011 για εργοδό
τες κοινών επιχειρήσεων που έπρεπε, 
με βάση το τελευταίο ψηφίο του Αριθ
μού Μητρώου τους, να τις υποβάλουν 
από 22 Απριλίου έως 30 Απριλίου (δηλ. 
μέσα στις ημέρες του Πάσχα). Σύμφω
να με σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ -  Ε
ΤΑΜ η παράταση αυτή δεν αφορά:

Ο  Την υποβολή μέσω διαδικτύου 
των ΑΠΔ Α' τριμήνου 2011 εργοδοτών 
Κοινών Επιχειρήσεων, των οποίων οι 
Αριθμοί Μητρώου λήγουν σε 1 και 2 
(οι προθεσμίες λήγουν στις 20/4/2011 
και 21/4/2011 αντίστοιχα).

Ο  Την υποβολή μέσω διαδικτύου 
των ΑΠΔ μηνός Μαρτίου 2011 των 
εργοδοτών ΟικοδομοτεχνικώνΈργων 
(η προθεσμία λήγει στις 30/4/2011).

Ο  Την υποβολή των ΑΠΔ Α' τριμή
νου 2011 εργοδοτών Κοινών Επιχει
ρήσεων στα Υποκαταστήματα ή Πα
ραρτήματα του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ (ισχύουν 
οι αρχικές περίοδοι υποβολής).

Ο  Την προθεσμία καταβολής εισφο
ρών μηνών Μαρτίου 2011 (για εργοδό
τες του ιδιωτικού τομέα) και Φεβρουά
ριου 2011 (για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και 
OTA) η οποία λήγει στις 29/4/2011.

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι

Εως το τέλος Ιουνίου θα παραδοθούν οι μελέτες για τις εργασιακές σχέσεις

Ευέλικτο καθεστώς εργασίας μελετά η ΔΕΗ
Σε αλλαγή των εργασιακών 

σχέσεων, που οδηγούν σε 
χαμηλότερες αποδοχές και 

πιο ευέλικτο καθεστώς εργασίας 
προχωρεί η ΔΕΗ ενόψει της τρίτης 
μετοχοποίησης, που ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση την Παρασκευή, με 
στόχο τον περιορισμό του μεριδίου 
του Δημοσίου στο 34% από 51% 
σήμερα. Η διοίκηση της ΔΕΗ έχει 
ήδη αναθέσει σε τρεις εταιρείες 
συμβούλων την εκπόνηση τεσσά
ρων μελετών για τις εργασιακές 
σχέσεις, την αναδιοργάνωση του 
ομίλου της ΔΕΗ και την οργανωτι
κή διάβρωση και στελέχωση των 
νέων θυγατρικών, που δημιουργού- 
νται στο πλαίσιο της απελευθέρω- 
σηςτης αγοράς καιτου ενεργειακού

νομοσχεδίου, που θα φέρει στη 
Βουλή το υπουργείο Περιβάλλο
ντος μετά το Πάσχα. Οι μελέτες 
πρέπει να παραδοθούν ως το τέλος 
Ιουνίου.

Η Kantor έχει αναλάβει τη με
λέτη για τις εργασιακές σχέσεις, η 
Price WaterhouseCoopers τη μελέτη 
για την αναδιοργάνωση του ομίλου 
ΔΕΗ και για τα οργανογράμματα 
των ΔΕΗ Μεταφορά και ΔΕΗ Δια
νομή, καθώς και τη μελέτη γτα τη 
νέα οργάνωση της Διεύθυνσης Ε
σωτερικού Ελέγχου και τέλος η AT 
Kearney θα εξετάσει τους τρόπους 
διαμόρφωσης των οργανωτικών 
κλιμακίων και τη στελέχωση του 
νέου σχήματος, καθώς σήμερα το 
10% και περισσότερο των εργαζο

μένων στη ΔΕΗ έχουν διευθυνπκές 
θέσεις. Η περικοπή του μισθολογι- 
κού κόστους και οι ελαστικές εργα
σιακές σχέσεις αποτελούντο κρίσι
μο στοίχημα της μελέτης της Kantor, 
με στόχο τη σύνδεση του μισθού με 
την παραγωγικότητα. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα εξεταστούν οι μεταβλητές 
αποδοχές (υπερωρίες κ.λπ.) και τα 
37 επιδόματα που λαμβάνουν οι 
διάφορες κατηγορίες των περίπου
22.000 εργαζομένων.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Οι αποδοχές των 
υπαλλήλων στη ΔΕΗ έχουν ήδη 
μειωθεί από 10% ως 50% και έχουν 
εξοικονομηθεί πάνω από 200 εκατ. 
ευρώ, μετά τα μέτρα της κυβέρνη
σης το 2010, σύμφωνα με δηλώσεις

του προέδρου της εταιρείας Αρ
θούρου Ζερβού.

Τα οργανογράμματα της ΔΕΗ 
Μεταφοράς και της ΔΕΗ Διανομής 
ή εξετάζονται μαζί με τη συνολική 
αναδιοργάνωση απάτην Price 
terHouseCoopers. Στη ΔΕΗ Μ 
φορά θα μεταφερθούν 1.200 >°το 
ζόμενοι από τη σημερινή Ψ η_ 
διεύθυνση Μεταφοράς κο’υΡ- 
τομα από τις επιτελικές υιϊ ΓΠ(Ζ 
ενώ στη ΔΕΗ Διανομή θαι 
οι 7.150 εργαζόμενοι που3 ®εο_ 
λούνται σήμερα στη γ ε ι0ΥΡαΡ" 
θυνση διανομής συν ταατασκευ'  
τομα από τις επιτελικές ύ*ν  α γ ία  
Η στελέχωση των νέων ω ν των 
θα γίνει με εσωτερυ^υστερή- 
σμούς από μηδεντ


