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Πρόγραμμα ανάταξης της εθνικής οικονομίας του, το οποίο περιλαμβάνει 
40 μέτρα -από αύξηση στον κατώτατο μισθό έως μείωση των 
φορολογικών βαρών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις- εξήγγειλε χθες 
η κυβέρνηση του Βελγίου. Επίσης, η κυβέρνηση επαναβεβαίωσε το 
στόχο ότι το δημόσιο έλλειμμα στο τέλος του 2012 δεν θα ξεπεράσει 
το 2,8% του ΑΕΠ, ενώ ανακοίνωσε ότι η συνολική εξοικονόμηση 
δαπανών άγγιξε τα 14 δισ. ευρώ τους τελευταίους μήνες.

[Γερμανία] Αμφίσημες και αυστηρές δηλώσεις από την Ανγκελα Μέρκελ ι&π τ£5Τ Βόλφγκανγκ Σόχμπλε για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Με νέα υπενθύμιση προς 
την Ελλάδα για το βαρύ 
έργο που έχει να επι- 

τελέσει επανήλθε χθες το Βερο
λίνο, με τη Γερμανίδα καγκελάριο 
να συνιστά «συνέχιση της δου
λειάς» σε μια ιδιαίτερα αμφίσημη 
δήλωση σχετικά με την επιτυχία 
του ευρωπαϊκού σχεδίου, χωρίς 
ωστόσο να λείψουν και οι ακραίες 
τοποθετήσεις  από διάφορους 
διαμορφωτές πολιτικής περί εξό
δου της Ελλάδας από την Ευρω
ζώνη.

Η καγκελάριος της Γερμανίας, 
Ανγκελα Μέρκελ, δήλωσε χθες 
πως είναι «αισιόδοξη», αλλά όχι 
«βέβαιη» για την επιτυχία του ευ
ρωπαϊκού σχεδίου. «Το ευρωπαϊ
κό σχέδιο δεν έχει ακόμη οικο- 
δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
είμαστε βέβαιοι πως όλα θα πάνε 
καλά. Πρέπει να δουλέψουμε κι 
άλλο γ ι ’ αυτό. Είμαι ωστόσο αι
σιόδοξη», δήλωσε η κ. Μέρκελ 
στον ιστότοπο του συντηρητικού 
κόμματός της, της Χριστιανοδη- 
μοκρατικής Ενωσης (CDU). Για 
την κα Μέρκελ, «ορισμένες χώρες 
στην Ευ ρώπη έχουν ακόμη πολλή 
δουλειά» προκειμένου να ανα
κτήσουν την εμπιστοσύνη των 
αγορών και «να ξεπεράσουν την 
κρίση του χρέους και της αντα
γωνιστικότητας» .

Τ ις δη λώ σεις  τη ς Ανγκελα 
Μέρκελ ήρθε να συμπληρώσει 
ο Γερμανός υπου ργός Οικονομι
κών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποί
ος έγινε περισσότερο σαφής και 
ζήτησε για μία ακόμη φορά «επώ- 
δυνα και ριζικά μέτρα προσαρ
μογής σε πολλούς τομείς» για την 
Ελλάδα, συνδέοντας τις επόμενες 
αποφάσεις με την έκθεση που 
θα ετοιμάσει η τρόικα. Χαρακτη
ρίζει την Ελλάδα «εξαιρετική πε
ρίπτωση», ενώ διευκρινίζει ότι 
«το πρόγραμμα έχει αποφασιστεί

και οι παράμετροι έχουν τεθεί 
και εξακολουθούν να ισχύουν». 
Σε συνέντευξή του στην εφημε
ρίδα «Reinische Post» διευκρίνιζα 
ότι η  τρόικα θα πρέπει να εξετάσει 
σε ποιο βαθμό προχώρησε η Αθή
να στην εφαρμογή του προγράμ
ματος και «τότε θα πρέπει και οι 
Ελληνες και εμείς να λάβουμε 
μια απόφαση», όπως είπε, π ρσ  
σθέτοντας ότι το ζητούμενο είναι 
«να συνεχιστεί ο δρόμος, ο οποίος 
θα προσφέρει στην Ελλάδα, στο 
ορατό μέλλον, καλές πιθανότητες 
για να επιστρέψει στις χρηματα
γορές». «Σε αυτό το πλαίσιο απαι
τούνται επώδυνα και ριζικά μέτρα 
προσαρμογής σε πολλούς τομείς. 
Δ εν μπορούμε να απαλλάξουμε 
τους Ελληνες από αυτό. Το πρό
γραμμα έχει αποφασιστεί. Οι πα
ράμετροι έχουν τεθεί και εξακο
λουθούν να ισχύουν», επανέλαβε 
ο κ. Σόιμπλε. Σχετικά με το θέμα 
των ευρωομολόγων, ο Γερμανός 
υπου ργός Οικονομικών απάντη
σε ότι «όσο δεν υπάρχει κοινή

δημοσιονομική πολιτική στην 
Ευρώπη, δεν θα υπάρξουν ευ
ρωομόλογα».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν 
και οι δηλώσεις του διοικητή της 
κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, 
Εβαλντ Νοβότνι. Επεσήμανε, δε, 
πως σε χώρες με πρόγραμμα δη
μοσιονομ ικής προσαρμογής, 
όπως η Ελλάδα, θα πρέπει να 
υπάρξει συμμετοχή και των εύ
πορων πολιτών στη διαδικασία

εξυγίανσης, οι οποίοι, μέχρι τώρα, 
αυτοεξαιρούνταν. Ωστόσο, ο Γι- 
ούργκεν Σταρκ, πρώην μέλος του 
εκτελεστικού συμβουλίου της 
Ευ ρωπάίκής Κεντρικής Τ ράπεζας 
(ΕΚΤ), προχώρησε πολύ πιο πέρα, 
λέγοντας ότι οι οικονομικά ασθε
νέστερες χώρες της Ευρωζώνης 
θα πρέπει να εγκαταλείψουν το 
ευ ρώ, και εξηγώντας ότι θα ήταν 
καταστροφή εάν η Ευ ρωζώνη κα- 
τέρρεε και όλες οι χώρες επέστρε

φαν στα εθνικά τους νομίσματα. 
Την ίδια στιγμή, ο κορυφαίος οι
κονομολόγος του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Πιερ Κάρλο 
Παντόαν, σε συνέντευξή του στο 
ϋον^οηεβ, δήλωσε ότι «όλα μπσ 
ρούν να συμβούν» στην Ελλάδα 
και κάλεσε την κυβέρνηση να 
υλοποιήσει ης προγραμματισμέ
νες μεταρρυθμίσεις. «Η Ελλάδα 
έχασε πολλές ευκαιρίες να επι- 
δείξει θετικά αποτελέσματα. Το 
έργο της ήταν ξεκάθαρο σε ό,τι 
αφορά τη φοροδιαφυγή, τις ιδιω
τικοποιήσεις και άλλες μεταρ
ρυθμίσεις, όμως τίποτε δεν συ
νέβη σοβαρά. Η κυβέρνηση θα 
πρέπει να δείξει ότι είναι διατε
θειμένη να λάβει αποφασιστική 
δράση», είπε χαρακτηριστικά, 
προσθέτοντας ότι εάν πράγματι 
η Αθήνα προχωρήσει σε μέτρα, 
θα πρέπει να της δοθεί περισσό
τερος χρόνος για να ανταποκριθεί 
στο στόχο μείωσης του ελλείμ
ματος. Τέλος, ο Γιεργκ Ασμουσεν, 
μέλος του εκτελεστικού συμβου
λίου της ΕΚΤ, εκτίμησε ότι η Ευ
ρώπη βρίσκεται «σε ένα σταυρό 
δρόμι», κάνοντας λόγο για διαί
ρεση Βορρά-Νότου, τέτοια που 
δεν έχει ξαναδεί στη  διάρκεια 
των τελευταίων δέκα ή δεκαπέντε 
ετών, η οποία πρέπει να πάψει 
να υφίσταται.

Μήνυμα προς τη  Φινλανδία 
να  κάνει συμβιβασμούς, εάν 
θέλει να εξασφαλίσει μια ειδική 
εγγύηση για τη συνεισφορά της 
στο πακέτο διάσωσης της Ισπα
νίας, έστειλε χθες ο εκπρόσω
πος του γερμανικού υπουργεί
ου Οικονομικών, Μ άρτιν Κοτ- 
χάους. «Υπάρχει η δυνατότητα 
εξασφάλισης εγγυήσεων, όμως 
υπάρχουν και όρια», είπε ο κ. 
Κοτχάους.

[510:6544851/ [510:6545236]

ΔΝΤ : Δημίου ργήσιε άμεσα τραπεζική ένωση
▼ Η οικονομική κρίση «εγείρει 
ερωτήματα όσον αφορά στη 
βιωσιμότητα της Ευ ρωζώνης», 
προειδοποιεί το Διεθνές Νομι
σματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε έκθε
σή του για την περιοχή η οποία 
δόθηκε χθες στη δημοσιότητα 
και καλεί τους Ευρωπαίους να 
δημιουργήσουν άμεσα μια τρα
πεζική ένωση και να κινηθούν 
προς μία πιο ολοκληρωμένη 
νομισματική ένωση ώστε να  
αποφευχθούν χειρότερες συ
νέπειες για την παγκόσμια οι-

κονομία. Επιπλέον, καλεί την 
Ευ ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) να διαδραματίσει μεγα
λύτερο ρόλο στην καταπολέμη
ση της κρίσης χρέους και να 
παράσχει περισσότερη ρευστό
τητα.
Η κρίση στην Ευρωζώνη «έχει 
φτάσει σε ένα κρίσιμο επίπεδο» 
και «εγείρει ερωτήματα όσον 
αφορά τη βιωσιμότητα» της Ευ
ρωζώνης, προειδοποίησε το 
ΔΝΤ, επισημαίνοντας ότι «οι αρ
νητικοί συσχετισμοί ανάμεσα

στα δημοσιονομικά των κρα
τών, τις τράπεζες και την πραγ
ματική οικονομία είναι πιο ισχυ
ρές από ποτέ», και ζητώντας 
την εξυγίανση της κατάστασης 
με την άμεση δήμιου ργία μιας 
τραπεζικής ένωσης σε επίπεδο 
Ευρωζώνης, η οποία θα έχει 
κοινή επίβλεψη, κοινή εγγύηση 
των καταθέσεων και μια αρχή 
που θα είναι επιφορτισμένη με 
τη διαχείριση των ανεπαρκειών 
των τραπεζών. Για το ΔΝΤ, «η  
πρόοδος που έγινε προς αυτήν

την κατεύθυνση κατά τη σύνο
δο κορυφής της 28ης και της 
29ης Ιουνίου είναι καλοδεχού
μενη», αλλά πρέπει να επισπευ- 
σθεί η προσπάθεια για να κα
ταπολεμηθεί η κρίση. Αυτό μπσ  
ρεί να γίνει με μια πολιτική π σ  
σοτικής χαλάρωσης από την 
πλευ ρά της ΕΚΤ, μέσω ενός π ρσ  
γράμματος αγοράς κρατικών 
ομολόγων, ενώ παράλληλα το 
Ταμείο τάσσεται υπέ ρ μιας νέας 
διαδικασίας βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού των τραπεζών από

την ΕΚΤ. Εξάλλου το ΔΝΤ κρίνει 
ότι η Ευ ρωζώνη πρέπει να ενι- 
σχύσει τη δημοσιονομική της 
ολοκλήρωση. Το ΔΝΤ δεν ανα- 
φέρεται στα ευρωομόλογα στα 
οποία αντιτίθεται η Γερμανία, 
αλλά κυρίως στην πιθανότητα 
δήμιου ργίας «εντόκων γραμμα
τίων» σε ευρώ, δηλαδή στην 
κοινή έκδοση βραχυπρόθε
σμου χρέους για α ς  χώρες της 
Ευρωζώνης και στη δημιουργία 
ενός ταμείου αποπληρωμής 
του χρέους. [510:6544857]

Βυθίζεται 
στην κρίση 
η Ισπανία

▼ Περαιτέρω επιδείνω
ση  παρουσίασαν χθες 
τα στοιχεία για την ισπα
νική οικονομία.
Το ποσοστό των μη εξυ
πηρετούμενων τραπεζι
κών δανείων εκπνάχθη- 
κε στο νέο επίπεδο ρε
κόρ του 8,95% το Μάιο 
στην Ισπανία, σύμφωνα 
με στοιχεία της κεντρι
κής τράπεζας της χώρας. 
Τα επισφαλή δάνεια, τα 
οποία αφορούν κυρίως 
σε μη εξυπηρετούμενες 
πιστώσεις στεγαστικού 
χαρακτήρα, ανήλθαντο 
Μάιο στο ποσό των 
155,841 δισ. ευρώ. Τον 
Απρίλιο του 2012, το π σ  
σοστό των μη εξυπηρε
τούμενων δανείων, το 
οποίο αποτελεί δείκτη 
ευρωστίας του τραπεζι
κού συστήματος της χώ
ρας, διαμορφωνόταν στο 
8,72%, το Μάρτιο στο 
8,37% και το Φεβρουά
ριο στο 8,15% του συνό
λου των χορηγήσεων δα
νείων. Πρόκειται για το 
υψηλότερο ποσοστό  
από το 1994. Επίσης, το 
σύνολο των τραπεζικών 
καταθέσεων στον ιδιω
τικό τομέα συρρικνώθη- 
κε κατά 5,75% το Μάιο 
από την αντίστοιχη πέ
ρυσι νή περίοδο, στα  
1,327 τρισ. ευρώ, καθώς 
αποσύρθηκαν 7,4 δισ. 
ευρώ από τον Απρίλιο. 
Την ίδια στιγμή, οι τιμές 
κατοικιών στην ισπανι
κή αγορά υποχώρησαν 
στο δεύτερο τρίμηνο με 
τονταχύτερο ρυθμό από 
τότε που άρχισε η κρίση. 
Εν τω μεταξύ, στην Πορ
τογαλία, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε χθες 
την κρατική επιδότηση 
ύψους 1,65 δισ. ευρώ  
στο μεγαλύτερο σε μέ
γεθος ταμιευτήριο Caixa 
Geral de Depósitos (CGD) 
της χώρας προκειμένου 
να «σταθεροποιηθεί».

[SID.6545102]



η Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σίμος Κεδίκογλου, απαντώντας 
στις δηλώσεις Τσίπρα, σημείωσε: «Η μόνη “επαναστατική" 

πράξη του δραχμολάγνου κ. Τσίπρα είναι η άρνησή του να 
συναντηθεί με την πραγματικότητα». Ανταπαντώντας ο εκπρόσωπος 
του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, σημείωσε πως «ο κ. Σαμαράς πολύ 
σύντομα θα γίνει ο πρωθυπουργός της δραχμής».

ΙΟ γόρδιος δεσμός των περικοπών που 
καλείται να λύσει το υπουργείο 

Οικονομικών αφορά στη δέσμευση που 
περιέχει η προγραμματική συμφωνία των 
τριών κομμάτων της κυβέρνησης, για να 
εξαιρεθούν από τις περικοπές οι αμοιβές.

[ηολίΟΚΟΙ αρχηγοί] Δεν θα ληφθούν νέα μέτρα το 2012 - Διαμφίρζρϊΐ ενός νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος - Διαπραγμάτευση με τους

Συμφωνία στις γέντκες κατευθύνσεις
Σ

ε ένα πολιτικό πλαίσιο χειρισμών και σε βασικές κατευ
θυντήριες γραμμές που αφορούν στη δημοσιονομική  
προσαρμογή της χώρας φαίνεται ότι κατέληξαν ο πρω

θυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, και οι κ.κ. Ευάγγελος Βενιζέλος 
και Φώτη Κουβέλης, στην τρίωρη σύσκεψη που είχαν χθες, 
παρόντος και του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα.

Των Δημήτρη Χατζηδημητρίου και Πάνου Κακούρη

Εξερχόμενοι του
Μεγάρου Μαξίμου, 
Ευάγγελος βενι&λος και 
Φώτης Κουβέλης 
επεσήμαναί- την ανάγκη 
αναθεώρησης του 
προγράμματος, με 
πρώτο στόχο την 
ηαραταση του.

Η συμφωνία των κυβερνητι
κών εταίρων, για πολιτικό 

χειρισμό του οικονομικού προ
βλήματος της χώρας, τελεί ασφα
λώς υπό την αίρεση της συμφω
νίας των εταίρων, τω ν δανειστών 
και τω ν  εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι αναμένονται στην Αθήνα 
σας 26 Ιουλίου...

Τα κόμματα της αντιπολίτευ
σης έκαναν λόγο για «μνημόνιο 
3» και επιτέθηκαν με σφοδρό
τατα στην κυβέρνηση.

Βασικά στοιχεία της συμφω
νίας των τριών αρχηγών είναι:
■ Οχι νέα  μέτρα εντός του 2012, 
αλλά εφαρμογή όσω ν συμφω- 
νήθηκαν το Μάρηο και συνιστούν 
δεσμεύσεις της χώρας.
■ Οχι στη λήψη οριζόντιων μέ
τρων, προκειμένου να εξευρε- 
θούν τα 11,5 δισ. ευρώ για την 
περίοδο 2013-2014.
■ Εφαρμογή «ισοδύναμων μέ
τρων», για να μην περικοπούν τα 
ειδικά μισθολόγια, τα οποία αφο
ρούν σε στελέχη τω ν Ενόπλων 
Δυνάμεων, της ΕΛΑΣ., τους δι
καστές, τους καθηγητές πανεπι
στημίου και γιατρούς του ΕΣΥ.
■ Διαμόρφωση ενός νέου μεσο
πρόθεσμου προγράμματος, “«λλη- 
νικής ιδιοκτησίας», με βάση τις 
ανάγκες και η ς  αντοχές της ελ
ληνικής κοινωνίας, προκειμένου 
να μη βρεθεί η κυβέρνηση στη θέ
ση να συζητεί με βάση τις προ- 
τάσας-απαιτήσεις των δανειστών. 
■ Διαπραγμάτευση, στο υψηλό
τερο δυνατό επίπεδο με τους ειαί- 
ρους, για την επιμήκυνση του 
προγράμματος δημοσιονομικής 
προσαρμογής, τουλάχιστον ως 
την 31-12-2016.
■ Αμεση  προώθηση  τω ν  απο- 
κρατικοποιήσεων-ιδιωτικοποι- 
ήσεων, της αξιοποίησης της δη
μόσιας περιουσίας και τω ν με
ταρρυθμίσεων. Ο πρωθυπουρ
γός και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί 
θα συναντηθούν για το ζήτημα 
αυτό την ερχόμενη εβδομάδα.

Συζητήθηκε επίσης η χαλά
ρωση των όρων του «Τειρεσία» 
προκειμένου να ανασάνει η αγο
ρά, να εντατικοποιηθεί η  προ
σπάθεια για την πάταξη της φο
ροδιαφυγής, να εξετασθούν προ
σεκτικά τα πόθεν έσχες των πο

λιτικών προσώπων, να αναζητη
θ ού ν  μέτρα  και τρόπ ο ι ελά
φρυνσης των ασθενέστερων στρω
μάτων από το ΕΤΑΚ, να αντιμε- 
τωπισθεί με γεωγραφικά ή εισο
δηματικά κριτήρια η επιβάρυν
ση που θα προκύψει από τηνεξο- 
μοίωση του φόρου στο πετρέ
λαιο, να μελετηθούν τρόποι για 
την αύξηση των δόσεων στην κα
ταβολή του φόρου εισοδήματος.

Περκοηές
Πάντως ο υπουργός Οικονομι
κών, Γιάννης Στουρνάρας, δεν 
ήταν απολύτως σαφής ως προς το 
αν θα υπάρξουν ή όχι οριζόντιες 
περικοπές. Εξερχόμενοςτου Με
γάρου Μαξίμου, δήλωσε: «Πήγε 
πολύ καλά η συζήτηση, ήτανε 
πολύ χρήσιμη και συμφωνήσα
με σε όλα. Οι πολιτικοί αρχηγοί 
θα κάνουν δηλώσεις και συνε
χίζουμε». Ερωτώμενος εάν θα γί
νουν οριζόντιες περικοπές ση
μείωσε: «Δ εν μπορούμε να σας 
πούμε ακόμα. Για τα μέτρα 11,5 
δισ. έχουμε δρόμο μπροστά μας».

Μεγάλη η ύφεση
Βασικό επιχείρημα της κυβέρ
νησης -του πρωθυπουργού και 
των πολιτικών αρχηγών- στις συ
νομιλίες με την τρόικα θα είναι η

Η Κ  Το πρόγραμμα 
# #  δεν βγαίνει και 
μαθηματικά οδηγεί 
σε χρεοκοπία και 
εκτός Ευρωζώνης.

Αλέξης Τσίπρας,
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

επισήμανση ότι η ύφεση είναι 
πολύ βαθύτερη απ ’ όσο είχαν 
υπολογίσει και δεν αποκλείεται 
να ξεπεράσει και το -7%. Παρά
γοντες και τω ν τριών κυβερνητι
κών εταίρων σημείωναν όη  «θα 
δοθεί βάρος στην πολιηκή δια
πραγμάτευση, αφού προηγου
μένως ανακτηθεί η αξιοπιστία 
της χώρας, κι αυτό μπορεί να γί
νει μόνον με την επιτάχυνση και 
την προώθηση τω ν ιδιωτικοποι- 
ήσεων και των μεταρρυθμίσεων».

Σεκαλόκλφα
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σί
μος Κεδίκογλου, τόνισε πως «η 
κυβέρνηση κινείται σταθερά εν
τός του πλαισίου που χάραξαν 
εξαρχής ο πρωθυπου ργός και οι 
δύο πολιτικοί αρχηγοί. Η π ρο

γραμμαησμένη συνάντηση πραγ
ματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλί
μα. Μέριμνα της κυβέρνησης εί
ναι με τις πολιηκές της να δρο
μολογήσει την ανάπτυξη, να δι- 
ευ ρύνει την απασχόληση, να ενι- 
σχύ σει την κοινωνική συνοχή. 
Παράλληλη επιδίωξή μας είναι η  
βελτίωση και η ενδυνάμωση της 
διεθνούς θέσης της χώρας».

Επμπκυνση
Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι σε κά
θε περίπτωση το πακέτο των 11,5 
δισ. ευρώ δεν βγαίνει σε ορίζον
τα διετίας και τονίζουν την ανάγ
κη επιμήκυνσης «κατά τουλάχι
στον δύο χρόνια». Παράλληλα, 
δεν αποκλείουν να επιβληθούν 
κάποιες περικοπές «σε υψηλά ει
σοδήματα», διαμηνύοντας ότι οι

αποφάσεις λαμβάνονται από την 
κυβέρνηση και τους πολτηκούς 
αρχηγούς κι όχι από άλλους πα
ράγοντες, όπως είναι τα διάφο
ρα ινστιτούτα. Σε ό,τι αφορά τις 
υστερήσεις από την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του 2012, στο 
ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι θα εξε
ταστούν καθ’ οδόν και πως πρέ
πει να επιδιωχθεί να υπάρχουν 
οι μικρότερες δυνατές υστερή
σεις, ώστε να απορροφηθούν κλι
μακωτά έως το τέλος της περιό
δου δημοσιονομικής προσαρ
μογής. Για τις ιδιωτικοποιήσεις, 
οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι το 
ΠΑΣΟΚ δεν προβληματίζεται για 
τυχόν αντιδράσεις, ούτε εκ μέ
ρους του ΣΥΡΙΖΑ ούτε εκ μέρους 
συνδικαλιστών, «γιατί ξέρουμε 
πολύ καλά τι πρέπει να γίνει και

είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση 
να μετέχουν κι άλλες πολιτικές δυ
νάμεις στην ανάληψη της ευθύ
νης και τους βάρους της διαχεί
ρισης της κρίσης».

Σε δηλώσεις του, μετά τη σύ
σκεψη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 
Ευάγγελος Βενιζέλος, σημείωσε 
ότι επιβεβαιώθηκε η προγραμ
ματική συμφωνία για αναθεώ
ρηση του προγράμματος, με αφε- 
τηρία την παράτασή του, προ
κειμένου να καταστεί εφικτή η 
δημοσιονομική προσαρμογή, να 
φθάσει η χώρα σε μόνιμα πρω
τογενή πλεονάσματα και μαζί με 
την ανάπτυξη να επανέλθει στην 
ομαλότατα.

Αναδιαπραγμάτευση
Ο πρόεδρος της ΔΗΜ ΑΡ„ Φώτης 
Κουβέλης, επιβεβαίωσε ότι δεν 
θα υπάρξουν νέα μέτρα εντός του 
2012, «ανπθέτως θα προσπαθή
σουμε να ελαφρύνουμε τα ασθε
νέστερα στρώματα της χώρας». 
Σημείωσε ότι συμφωνήθηκε να 
υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέ
διο για αναδιαπ ραγμά ιευση, με 
κύριο στόχο τη χρονική επιμή
κυνση της δημοσιονομικής προ
σαρμογής, και σε αυτό το πλαίσιο 
θα υπάρξουν επαφές διεθνώς.

Ακόμη, επεσήμανε όη τα ισο
δύναμα μέτρα για να μην υπάρ
ξουν περικοπές στα  ειδικά μι
σθολόγια αναζητούνται σε πε
ριττές δημόσιες δαπάνες, δηλα
δή στην περικοπή του λειτουρ
γικού κόστους και όχι του μι- 
σθολογικού.

Νέες μάχες
Στο μεταξύ και όσον αφορά τη 
συγκεκρ ιμ ενοποίηση  τω ν μέ
τρων, το πακέτο τω ν περικοπών 
τω ν 11,5 δισ. ευρώ δεν έχει κλεί
σει ακόμη, αφού εκκρεμούν σχε
δόν τα μισά από αυτά που απαι
τεί η τρόικα και το υπουργείο Οι-

Εντονες αναδράσεις από ία  κόμματα της
▼ Την αντίδραση των κομμάτων της αντι
πολίτευσης προκάλεσαν οι αποφάσεις των 
τριών πολιτικών αρχηγών.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, 
υποστήριξε πως η κυβέρνηση συνεχίζει 
το ίδιο καταστροφικό έργο με τις προ
ηγούμενες και σημείωσε: «Λένε μεσοπρό
θεσμο και εννοούν τρίτο μνημόνιο, λένε 
ισοδύναμα μέτρα και εννοούν νέες ορι
ζόντιες περικοπές. Θα υπάρξουν και νέα 
μέτρα το 2012 και μαζί με τις αποκρατικο

ποιήσεις θα ολοκληρώσουν το καταστρο
φικό έργο». Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι το 
πρόγραμμα δεν βγαίνει και μαθηματικά 
οδηγεί σε χρεοκοπία και εκτός Ευρωζώ
νης και συμπλήρωσε: «Αν αυτός είναι ο στό
χος, ας μας το πει ευθέως η κυρία Μέρκελ, 
ας πει την αλήθεια η κυβέρνηση. Γιατί ο 
ελληνικός λαός καταλαβαίνει τις δυσκο
λίες, αλλά δεν θα συγχωρήσει άλλη κοροϊ
δία». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβήτη
σε τη δυνατότητα της κυβέρνησης να δια

πραγματευτεί με την τρόικα και συμπλή
ρωσε: «Αυτοί οι εντεταλμένοι υπάλληλοι 
της τρόικας ζήτησαν συνάντηση και από τον 
ΣΥΡΙΖΑ Δεν έχει κανένα νόημα η συνάν
τηση μαζί τους. Καλούμε την κυβέρνηση να 
κάνει το ίδιο και να ταυτιστεί με την ελλη
νική βούληση».
Ο εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, 
Χρήστος Ζώης, σημείωσε όη  «η χώρα στρο
βιλίζεται στη δίνη των διαρροών της τρόι
κας της συγκυβέρνησης» και συμπλήρωσε:

W Mε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε χθες το βράδυ, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει 
ότι σύμφωνα με όσα προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία και λόγω 

τεχνικών δυσχερείων, ο τρόπος είσπραξης του ΕΕΤΗΔΕ δεν είναι εφικτό να 
τροποποιηθεί. Κατά συνέπεια, το τέλος ακινήτων θα εξακολουθήσει να 
εισπράττεται από τη ΔΕΗ και άλλους παρόχους, αλλά σε πέντε διμηνιαίες 
δόσεις αντί των δύο που ίσχυσαν για το τέλος του 2011.

εταίρους για επιμήκυνση μέχρι 31.12.2016

για τα δημοσιονομικά Το αγκάθι της
διοικητικής
μεταρρύθμισης

κονομικών θα έχει νέο γύρο συ
νεργασίας με τα υπόλοιπα υπου ρ- 
γεία τις προσεχείς μέρες, μέχρι 
και την Τετάρτη, ώστε την Πέμπτη 
26 Ιουλίου να ία  παρουσιάσει 
στην τρόικα.

«Συμφωνήσαμε σε όλα», δή
λωσε ο υπουργός Οικονομικών, 
Γ. Στουρνάρας, μετά τη  συνάν
τηση των τριών αρχηγών στο Μέ
γαρο Μαξίμου, ενώ απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση διευκρίνι
σε ότι συμφώνησαν στις βασικές 
κατευθύνσεις και όχι σε συγκε
κριμένα μέτρα. Ανώτατος παρά
γοντας του υπουργείου Οικονο
μικοί ν, ερωτώμενος χθες μετά τη 
σύσκεψη αν θα υπάρξουν διορ
θωτικά μέτρα για τον προϋπο
λογισμό του 2012, απάντησε «πα
λεύουμε να μην μας ζητηθούν 
άλλα μέτρα για φέτος από τα 3 
δισ. ευρώ, η εξοικονόμηση των 
οποίων προωθείται». Σημειώνε
ται ότι πρόσθετα μέτρα το 2012 
θα επιβληθούν σε π ερίπ τωση 
αποκλίσεων στο έλλειμμα του 
προϋπολογισμού και θα είναι 
επιπλέον τω ν 3 δισ. ευρώ, που 
έχουν δρομολογηθεί από το Μάρ
τιο, αλλά ακόμα δεν έχουν εφαρ
μοστεί στο σύνολό τους. Το ΔΝΤ 
εκτιμά πως η υπέρβαση στο έλ
λειμμα μπορεί να φτάσει φέτος 
στα 2 δισ. ευρώ και το ερώτημα 
είναι αν θα αποδεχθεί η  τρόικα 
τον παράγοντα ύφεση, ώστε να 
αναπροσαρμόσει το στόχο.

Δηλαδή ανεξάρτητα, από τις 
διαβεβαιώσεις τω ν  δύο πολιτι
κών αρχηγών, και τα οριζόντια 
μέτρα και τα έκτακτα μέτρα για 
το 2012 είναι στην ατζέντα του 
υπουργού Οικονομικών.

Αναζητούνται ακόμα κονδύλια
Η δυστοκία εξεύρεσης κονδυ- 
λίων αποδεικνύεται από το γε
γονός όη  τα σίγου ρα «κλειδωμέ
να» μέτρα είναι 5 δισ. ευρώ, ενώ

Το πολύ καλό κλίμα στη συνάντηση των 
δύο αρχηγών κομμάτων με τον 

πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, 
επιβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών, 

Γιάννης Στουρνάρας. (φωτό αρχείου)

ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑ ΤΟ 2012

Σε εκκρεμότητα παραμένουν και τα μέτρα για το 
2012, αφού δεν έχουν βρεθεί ακόμα τα ισοδύναμα 
για να αποφευχθούν οι περικοπές των ειδικών μισθο
λογίων, αλλά και να βρεθούν, δα πρέπει να εγκριθούν 
από την τρόικα. «Αναζητούμε ισοδύναμα, κυρίως για 
τα ειδικά μισθολόγια, υπό την αίρεση ότι θα γίνουν 
αποδεκτά από την τρόικα, αλλά και για άλλα θέματα, 
όπως η μείωση του ΦΠΑ στην εστίααη από 2 3 %  στο 
13%», είπε στέλεχος του ΥΠΟΙΚ. Αμεσα το υπουρ
γείο Οικονομικών έχει αποφασίσει νο προωθηθούν τα 
ακόλουθα μέτρα για να βρεθούν τα 3 δισ. ευρώ που 
απαιτεί χο κλείσιμο του προϋπολογισμού:
1. Τα ισοδύναμα μέτρα για τα ειδικά μισθολόγια, ή αν 
δεν εξευρεθούν ή τα αηορρίψει η τρόικα, θα εφαρμο
στούν οι μειώσεις των μισθών των περίπου 200.000 
υπαλλήλων, κατά 1 2 %  από την 1 η Ιουλίου, ώστε να 
εξοικονομηθούν 205 δισ, ευρώ το 2012 και 410  δισ. 
το 2013  και για κάθε επόμενο έτος.

2. Η εξίσωση της φορολογίας των φόρων στο πετρέ
λαιο θέρμανσης και κίνησης. Η φορολογία του 
πετρελαίου θέρμανσης θα αυξηθεί στο 8 0 %  του 
σημερινού φόρου του νύζελ κίνησης, ο οποίος θα 
μειωθεί στη συνέχεια. Το αποτέλεσμα θα είναι η τιμή 
του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης από τις 15 
Οκτωβρίου 2012 να είναι περίπου 1,40 ευρώ, από 
0,95 ευρώ, που ήταν πέρυσι η τιμή του πετρελαίου 
θέρμανσης. Ταυτόχρονα δόθηκε εντολή στις αρμό
διες υπηρεσίες να προετοιμάσουν το πλαίσιο για το 
επίδομα θέρμανσης, που θα καταβληθεί με εισοδημα
τικά και γεωγραφικά κριτήρια.
3. Η είσπραξη του ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι στα ακίνητα), σε 
πέντε δόσεις μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, μέχρι 
τις αρχές ίου  2011, ώστε τα έσοδα να εγγράφουν 
στον προϋπολογισμό του 2 0 1 2 .0  στόχος είναι π 
είσπραξη 2,3 δισ. ευρώ, αλλά εκτιμάται ότι αρκετά 
νοικοκυριά θα καθυστερήσουν να πληρώσουν.

ία  υπόλοιπα είναι ακόμα αβέ
βαια. «Εχουμε ένα κενό στη συμ
πλήρωση τωνμέτρωνγια ια  11,5 
δισ.ευρώ, το οποίο θα έχει κα
λυφθεί έως την ερχόμενη Πέμ
πτη που θα έρθει η τρόικα και 

,θα γίνει συνάντηση», είπε πα
ράγοντας ίου  υπουργείου Οικο
νομικών. Οπως εξήγησε, έχουν 
προιαθεί από χο ΚΕΠΕ στο υπουρ
γείο Οικονομικών 5,1 δισ. ευρώ, 
ία  οποία, όπως διευκρίνισε, δεν 
είναι απαραίτητο όχι θα γίνουν 
αποδεκτά από ίο  ΥΠΟΙΚ, ενώ επί
σης υποβλήθηκαν σχέδια περι
κοπών από τα υπου ργει'α ύψους 
3 δισ. ευρώ. Δ ιευκρίνισε ότι η 
εξειδίκευση των μέτρων 11,5 δισ. 
ευρώ δεν είναι θέμα του αύριο, 
αλλά τώρα πρέπει να οριοθετη- 
θούν οι γενικές κατευθύνσεις, οι 
οποίες όμως θα είναι πειστικές 
και θα γίνουν αποδεκτές από την 
τρόικα, ενώ η εξειδίκευσή τους 
θα γίνει αργότερα. Η εξειδίκευ- 
ση  τω ν μέτρων ίω ν  περικοπών 
θα γίνει χο φθινόπωρο, με τον 
προϋπολογισμό του 2013, καθώς 
τα μέτρα θα εφαρμοστούν από 
την 1-1-2013.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
γόρδιος δεσμός τω ν περικοπών 
που καλείται να λύσει ίο  υπουρ
γείο Οικονομικών αφορά στη δέ- 
σμ ευση  που π ερ ιέχει η προ
γραμματική συμφωνία των τριών 
κομμάτων της κυβέρνησης, για 
να εξαιρεθούν από τις περικοπές 
οι αμοιβές. Κυβερνητικές πηγές 
δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο 
νέω ν μ ειώσεων στις συντάξεις 
και στους μισθούς, με την επι
βολή ενός ανώτατου ορίου απο
δοχών. Από τη συ ζή τηση  που 
πραγματοποιήθηκε χθες προ- 
έκυψε όπ οι ανπδράσεις των κομ
μάτων ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ θα εί
ναι χλιαρές αν οι περικοπές αφο
ρούν σε «υψηλά εισοδηματικά 
κλιμάκια». [ΞΙϋ:6544479]

ανππολίιευοης
«Ο κ. Βενιζέλος φέρεται να μιλά για αναθεώ
ρηση και επιμήκυνση προκειμένου να κλεί
σει ο φετινός προϋπολογισμός. Χωρίς να λέ
ει ξεκάθαρα ότι εννοεί μνημόνιο III και π  ση
μαίνει πρακτικά αυτό. Ο κ. Κουβέλης εμφα
νίζεται να ζητά αναπτυξιακά και κοινωνικά 
μέτρα. Χωρίς να διευκρινίζει ποια ακριβώς 
μέτρα προτείνει. Ο κ. Σαμαράς μάλλον έχει 
εκχωρήσει την πρωθυπουργία, που τόσο 
επίμονα ζητούσε, στον κ. Στου ρνάρα, ο οποί
ος με διαρροές δεν αποκλείει ακόμη και νέ

ες οριζόντιες περικοπέρ>.
Η γ.γ. του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, σημείωσε 
πως «οι συνοπτικές δηλώσεις των κυρίων 
Στουρνάρα, Βεντζέλου και Κουβέλη, δηλαδή 
της κυβέρνησης, δεν πρέπει να καθησυχά
ζουν ούτε έναν εργαζόμενο. Η λογική που 
έχουν, περί ισοδυνάμων μέτρων, είναι μια 
λογική και πρακτική που θα οδηγήσει σε 
αφαίρεση και μέρους του μισθού και των 
συντάξεων και των παροχών σε ένα πολύ με
γάλο μέρος των εργαζομένων». [510:6546024]

KATRANTZOS
SECURITY

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

GK POWER
fivyaxinxi] Γερμανικής εκηρείας 

SECURITY

ΑΘΗΝΑ Π. ΓΡΗΓ0ΡΙ0Υ 58-80. Τ.Κ 177 78. 

ΤΗΛ.: 210 34 76 127 ·  FAX: 210 3476210 

ΤΗΛ : 8728890 ·  FAX: 6728223

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 17. Τ.Κ 546 24. 

ΤΗΛ.: 2310 228296 ·  FAX: 2310 226937 

• ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 175. Τ.Κ. 54 249 

ΤΗΛ.: 2310 315070 ·  FAX: 2310 305620

ΠΑΤΡΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 28. Τ.Κ. 264 23, 

ΤΗΛ.:/ΡΑΧ: 2610 420615

Τ  Οχ μειώσεις του μισθολογι- 
κού κόστους του δημοσίου το
μέα υποκρυπτονται στον όρο 
«διοικητική μεταρρύθμιση», 
από την οποία η προσδοκώ- 
μενη εξοικονόμηση είναι 2,1 
δισ. ευρώ και έχει αποτελέσει 
αντικείμενο ενδοκυβερνητικής 
έριδας. Το ποσό σίγουρα δεν 
καλύπτεται μόνο με τις καταρ
γήσεις φορέων ή τις συμπτύ
ξεις υπηρεσιών, ενώ στο μνη
μόνιο περιέχονται διάσπαρτες 
προτάσεις εξοικονόμησης πό
ρων όπως είναι:
1. Τα σχέδια στελέχωσης θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με το 
στόχο της μείωσης των θέσε
ων στο Δημόσιο κατά 150.000 
από το τέλος του 2010 έως και 
το τέλος του 2015 και εάν πα- 
ραστεί ανάγκη η κυβέρνηση 
θα θεσπίσει προσωρινό πάγω
μα των προσλήψεων. Στο πλαί
σιο αυτό η συνολική είσοδος 
στις επαγγελματικές σχολές 
(π.χ„ στρατιωτικές και αστυνο
μικές ακαδημίες) ελαττώνεται 
σε επίπεδο που να συνάδει 
προς τα πλάνα προσλήψεων.
2. Το προσωπικό το οποίο με
τατίθεται στην κυβέρνηση εί
τε από κρατικές επιχειρήσεις εί
τε από άλλους φορείς υπό ανα
διάρθρωση θα θεωρείται ως 
νέα πρόσληψη. Το ίδιο ισχύει 
για το π ροσωπικό το οποίο έχει 
τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία 
και το οποίο μετατίθεται σε άλ
λες υπηρεσίες.
3. Εντός του 2012,15.000 χιλιά
δες άτομα πλεονάζοντος προ
σωπικού μετατίθενται σε κα
θεστώς εργασιακής εφεδρείας, 
προερχόμενα κυρίως από φο
ρείς ή μονάδες που κλείνουν ή 
συρρικνώνονται σε μέγεθος. 
Στο προσωπικό που βρίσκεται 
σε εργασιακή εφεδρεία κατα
βάλλεται ποσοστό 60% των βα
σικών τους αποδοχών (εξαι- 
ρουμένων των υπερωριών και 
άλλων επιπλέον αποδοχών) για 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλυ- 
τερο των 12 μηνών, μετά το 
οποίο απομακρύνονται. Η πε
ρίοδος παρατείνεται μέχρι τους 
24 μήνες για το προσωπικό το 
οποίο είναι κοντά στη συντα- 
ξιοδότηση. Οι πληρωμές στο 
προσωπικό για το χρόνο που 
τελουν υπό καθεστώς εργα
σιακής εφεδρείας θεωρούνται 
τμήμα των πληρωμών της απο- 
ζημιώσεώς τους.
4. Επανεξετάζεται το πλαίσιο 
των μισθολογικών ωριμάνσε- 
ων στο δημόσιο τομέα.
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Μειώνονται οι επιλυθείσες 
εργατικές διαφορές

Κατά το α' εξάμηνο του 2012, το 44% των εργατικών διαφορών επιλύεται 
απαλλάσσοντας κυρίως τους εργαζομένους, αλλά και τους εργοδότες, από 
δικαστικά έξοδα και λοιπή ταλαιπωρία. Οι επιλυθείσες εργατικές διαφορές 
σημειώνουν μείωση 2,59% σε σχέση με πέρυσι και αύξηση 3,9% σε σχέση με 
το 2010. Στα δε καταβληθέντα χρηματικά ποσά σημειώνεται αύξηση σε 
ποσοστό 3,15% σε σχέση με το 2011 και 12,83% σε σχέση με το 2010.

ΡΕΕΠΕ) Σχο 23,7% έφτασε η μείωση αποδοχών μέσω ατομικών συμφωνιών για το 9,3% των απασχολουμένων κατά το α’ εξάμηνο του 2012

Αύξηση 45,3 % των ελαστικών συμβάσεων
Σϊίγκρηικός πίνακας νέων συμβάσεων ιργασίαςκαι μετατροπές 
συμβασεως εργασίας για τα Α ' εξάμηνα 2012-2011-2010

Ετος

Α ρ ιθ μ ό ς

επ ιχειρήσεω ν

Ν έες π ρ ο σ λ ή ψ ε ις -  Ε ίδος σ ύμ β α σ η ς Α λλαγή  σ ύ μ β α σ η ς  πλήρους απ ασ χόλησ ης

Π λήρης Μ ερική Εκ περ ιτροπής Μ ερική Εκ περ ιτροπής  

μ ε  σ υμφ ω ν ία  

εργα ζομένου  

-  εργοδότη

Εκ περ ιτροπής  

μ ε  μονομερή  

απ όφ α σ η  

το υ  εργοδότη

2012 147.008 176.549 109.885 28.161 24.750 12.022 7.350
2011 168.566 210.676 113.117 28.703 16.508 10.485 3.373
2010 175.004 274.425 108.939 26.945 7.438 1.818 60
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
2012-2011

-21.558 -34.127 -3.232 -542 8.242 1.537 3.977

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
2012-2011 %

-12,79 -16,2 -2,86 -1,89 49,93 14,66 117,91

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
2012-2010

-27.996 -97.876 946 1.216 17.312 10.204 7.290

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
2012-2010%

-16 -35,67 0,87 4,51 232,75 561,28 12.150

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
2011-2010

-6.438 -63.749 4.178 1.758 9.070 8.667 3.313

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
2011-2010%

-3,7 -23,2 3,8 7 121,9 476,7 5.522

Του Αρη Μουσούρη
amous@naftemporiki.gr

Κ
ατά 45,3% αυξήθηκαν οι 
ελαστικές συμβάσεις ερ
γασίας το πρώτο εξάμηνο 

του 2012, συγκριτικά με την αν
τίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ οι 
μειώσεις αποδοχών των εργαζο
μένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω 
ατομικών συμβάσεων εργασίας 
και επιχειρησιακών συμβάσεων 
έφτασε στο 23,7% για το 9,3% των 
εργαζομένων.

Αυτό προκύπτει από στατι- 
σπκά στοιχεία του Σώματος Επι
θεωρητών Εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, φέ
τος το πρώτο εξάμηνο μετατρά
πηκαν 44.122 συμβάσεις πλή
ρους απασχόλησης σε άλλες «ελα
στικές» συμβάσεις εργασίας. Την 
αντίστοιχη περίοδο του 2011 με
τατράπηκαν 30.366 συμβάσεις 
εργασίας πλήρους απασχόλη
σης σε άλλες μορφές ευέλικτων 
συμβάσεων εργασίας. Ο αριθμός 
αυτός είναι κατά 226% αυξημένος 
σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 
2010.

Η αλλαγή τω ν  συμβάσεων 
πλήρους απασχόλησης των προ 
ηγούμενων ετών που μετατρά
πηκαν στη διάρκεια του α ’ εξα
μήνου του 2012 είναι αυξημένες 
κατά 49,93% όσον αφορά στη 
μερική απασχόληση, 14,66% 
γ ια  τη ν  εκ  π ερ ιτρ οπ ή ς  απα
σχόληση, κατόπιν συμφωνίας 
με το υ ς  ερ γα ζο μ ένο υ ς  και 
117,9% για την εκ περιτροπής 
απασχόληση με μονομερή από
φαση του εργοδότη σε σχέση

Πηγή: ΣΕΠΕ

με τις αντίστοιχες του 2011.
Οι συμβάσεις εργασίας πλή

ρους απασχόλησης καταλαμβά
νουν ένα ποσοστό της τάξης του 
56,1%, ενώ τα αντίστοιχα ποσο
στά για τις συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης και την εκ περι
τροπής εργασία είναι 34,9% και 
9%, δηλαδή το σύνολο των «ελα
στικών» μορφών συμβάσεων ερ
γασίας φτάνει πλέον το 43,9%.

Αναφορικά με τους ελέγχους 
οι επιθεωρητές εργασίας πραγ
ματοποίησαν το α ’ εξάμηνο του 
2012 συνολικά περί τις 29.790 
ελέγχους.

Ειδικότερα, οι Περιφερειακές 
Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργα
σιακών Σχέσεων σε όλη τη χώρα 
πραγματοποίησαν 16.137 ελέγ
χους και επέβαλαν 5.429 κυρώ
σεις (1.090 μηνύσεις, 1.545 μη

νυτήριες αναφορές και 2.794 πρό
σ τιμ α  συνολ ικού  ύψ ους 
11.325.346 ευρώ). Στην ίδια πε
ρίοδο διενεργήθηκαν 11.364 ερ
γατικές διαφορές, από τις οποί
ες επιλύθηκαν οι 5.005 και κα
ταβλήθηκαν στους εργαζόμενους 
10.276.490 ευρώ.

Π αρατηρείτα ι α ύ ξηση  του 
αριθμού τω ν ελέγχων σε ποσο
στό 12,34% σε σχέση με την αν

τίστοιχη  χρονική περίοδο του
2011 και μείωση 4,41% σε σχέση 
με εκείνη του 2010. Επιπλέον, 
αξιοσημείωτη είναι η  άνοδος σης 
επιβληθείσες ποινικές κυ ρώσεις 
(μηνύσεις, μηνυτήριες αναφο- 
ρές).

Τα στοιχεία αυτά στην ουσία 
μεταφράζοντα ι σ ε  ποιοτικότε
ρους και πιο στοχευμένους ελέγ
χους για το α’ εξάμηνο του έτους
2012 που οδηγούν αφενός μεν 
στην ανακάλυψη της παραβατι- 
κότητας τω ν εργοδοτών και αφε
τέρου στην άμεση τιμωρία των 
παραβατών.

Οι κυριότερες παραβάσεις 
που εντόπισαν οι Επιθεωρητές 
Εργασιακών Σχέσεων αφορούν 
στη μη καταβολή αποδοχών (κυ
ρίως σε εμπορικά καταστήματα), 
απολύσεις χωρίς καταβολή απο
ζημ ίωσης, οφειλές αποδοχών 
αδείας και επιδομάτων αδείας, 
μη χορήγηση αναλυτικών εκκα
θαριστικών σημειωμάτων στους 
μισθωτούς κατά την εξόφληση 
τω ν αποδοχών τους, εξαναγκα
σμό υπογραφής εξοφλητικών 
α π οδείξεω ν και καταβολή μι
κρότερου ποσού, παραβίαση ωρα
ρίου (φαινόμενο που το συναν
τάμε πολύ συχνά στις τράπεζες, 
επικαλούμενες δήθεν ταμιακό 
λάθος), απασχόληση σε ημέρα 
ανάπαυσης (REPO), μη κατάθε
ση σης υπηρεσίες μας ή μη ανάρ
τησή  τους σε εμφανές σημείο 
στους χώρους εργασίας τω ν πι
νάκων προσωπικού και των ωρών 
εργασίας ή τω ν προγραμμάτων 
εργασίας από τις επιχειρήσεις 
όταν λειτουργούν με τη διαδοχι

κή εναλλαγή περισσότερων της 
μιας ομάδας εργαζομένων ή όταν 
έχουν κυλιόμενες ημέρες ανα- 
παύσεως ή είναι συνεχούς λει
τουργίας με εναλλασσόμενες βάρ
διες, παράνομη υπερωριακή απα
σχόληση, μη χορήγηση εβδο
μαδιαίας και αναπληρωμαηκής 
ανάπαυσης όπως και μη χορή
γηση  της αδείας στους μ ισθω
τούς ή μη τήρηση του βιβλίου 
αδειών.

Την ίδια περίοδο οι περιφε
ρειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης 
Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ
γασία σε όλη τη χώρα πραγμα
τοποίησαν 13.183 ελέγχους και 
επέβαλαν 1.100 κυρώσεις (351 
μηνύσεις, 403 πρόστιμα συνο
λικού ύψους 1.486.280 ευρώ, ενώ 
επέβαλαν και 346 διακοπές ερ
γασιών).

Για την ανασφάλιστη εργασία 
προκύπτει ότι σ ε ένα  σύνολο 
29.560 εργαζομένων που ελέγχ
θηκαν, οι 10.603 ήταν ανασφά
λιστοι.

Από τους 10.603, οι 4.501 εί
ναι αλλοδαποί, που αντιπροσω
πεύουν το 47,4% σε σχέση με το 
συνολικό αριθμό των αλλοδαπών 
εργαζομένων, ο οποίος ανέρχε
ται στους 9.491 για τις επιχειρή
σεις που πραγματοποιήθηκαν 
οι έλεγχοι.

Οι ημεδαποί ανασφάλιστοι 
και μη καταχωρημένοι στα ειδι
κά βιβλία νεοπροσλαμβανόμε- 
νου προσωπικού είναι 6.102, π ο  
σοστό 30,4% τω ν 20.069 συνολι
κά ημεδαπών εργαζόμενων σας 
επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν.
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[ΐΐη. Εργασίας] Συνάντηση του Ιωάννη Βρουτση με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων

Η ατζέντα για το χρονοδιάγραμμα του διαλόγου
Η α τζέντα  και το  χρονοδιά

γραμμα του διαλόγου για 
όλα τα ζητήματα της αγοράς ερ
γασίας θα καθοριστούν σήμερα 
σε συνάντηση του υπου ργού Ερ
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, I. Βρούτση, με τους 
θεσμικούς εκπροσώπους των κοι
νωνικών εταίρων.

Στη συνάντηση, με την οποία 
εγκαινιάζεται ο δεύτερος κύκλος 
διαλόγου της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου με τους εκπρο
σώπους των κοινωνικών εταίρων, 
θα πάρουν μέρος οι πρόεδροι 
της Γενική Συνομοσπονδία Ερ
γατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), της Γενική

Συνομοσπονδίας Επαγγελμαηών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕ- 
ΒΕΕ), της Εθνικής Συνομοσπον
δίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), 
καθώς και του Συνδέσμου Επι
χειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Οι εκπρόσωποι τω ν κοινωνι
κών ετα ίρων υποστηρ ίζουν το 
διάλογο, αλλά αντιμετωπίζουν 
με επιφυλακτικότητα τη δυνα
τότητα  της κυβέρνησης να  θε
σμοθετήσει όσα συμφωνήσουν, 
ειδικά αν κάποια απ’ αυτά θεω
ρηθεί ότι δενσυμβαδίζουνμεης 
θέσεις της τρόικας.

Οι εκπρόσωποι τω ν κοινωνι
κών εταίρων έχουν ταχθεί υπέρ

Ιωάννης Βρούτσης,
υπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας.

της συλλογικής διαπραγμάτευ
σης και της διατήρησης του αυ
τόνομου ρόλου τους, ενώ  αντι
μετωπίζουν με κάποιες αποκλί
σεις ζητήματα που αφορούν σης 
συμβάσεις και στους κατώτατους 
μισθούς.

Η πλευρά της ΓΣΕΕ βάζα «κόκ
κινες γραμμές» σε μισθούς και 
συμβάσεις, ζη τώντας τη ν  επα
ναφορά στα προ μνημονίου επί
πεδα, με ελεύθερες η ς  συλλογι
κές διαπραγματεύσεις, επανα
φορά τη ς  μ ετενέργε ια ς , του  
ΟΜΕΔ, ΟΕΕ και ΟΕΚ και την άμε
ση λήψη μέτρων στήριξης των 
ανέργων.

Η ΓΣΕΒΕΕ τάσσεται υπέρ της 
άρσης μείωσης 22% του κατώ- 
τατου μισθού, ώστε να  φθάσει 
στα 711 ευρώ (από τα 586 ευρώ), 
με μείωση 5% και ζητεί την επα
ναφορά της επέκτασης τω ν συλ
λογικών συμβάσεων.

Η ΕΣΕΕ συμφωνεί στην υπο
γραφή νέας ΕΓΣΣΕ με άρση της 
μείωσης 22% του κατώτατου μι
σθού, ώστε να φθάσει στα 701 
ευρώ (από τα 586 ευρώ) με μεί
ωση  7%.

Ο ΣΕΒ δεν αρνείται τον επα
ναπροσδιορισμό των κατώτατων 
ορίων με διορθωτικές κινήσεις 
που θα συγκλίνουν στα προ της

μείωσης επίπεδα, θέτοντας όμως 
ζητήματα για την άρση εμποδίων 
και αγκυλώσεων στην αγορά, τα 
οποία θεωρείται ότι λειτου ργούν 
ως τροχοπέδη στην παραγωγι
κότητα και την ανταγωνιστικό
τητα . Θέματα όπως η απλού- 
στευση τω ν διαδικασιών, η κω
δικοποίηση της εργατικής νο
μοθεσίας και φορολογικά ζητή
ματα, αλλά και η μείωση των μι
σθώ ν τω ν  κλαδικών-«ευγενών» 
συμβάσεων, ιδιαιτέρως σε επι
χειρήσεις που κινδυνεύουν από 
τη  διαρκώς οξυνόμενη κρίση, 
αποτελούν αιχμή των θέσεωντου 
ΣΕΒ.
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