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ΠΗΓΗ: Ημερησία

Επίδομα δώρου ύψους 400 ευρώ θα κα-
ταβληθεί εφέτος στους συνταξιούχους 
όλων των ταμείων εφόσον ο συνταξιού-
χος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας 
του και το συνολικό ποσό της μηνιαίας 
καταβαλλόμενης σύνταξης δεν υπερβαί-
νει τα 2.500 ευρώ.
Στους συνταξιούχους του δημοσίου 
υπάρχει αναπροσαρμογή των δώρων 
(200 ευρώ το δώρο Πάσχα, 200 ευρώ το 
επίδομα αδείας και 400 ευρώ το δώρο 
Χριστουγέννων) για συντάξεις κάτω των 
2.500 ευρώ μικτά.

Για συνταξιούχους των οποίων οι μικτές 
μηνιαίες αποδοχές ξεπερνούν τα 2500 
ευρώ, ο 13ος και 14ος μισθός καταργού-
νται. 

Στους χαμηλοσυνταξιούχους ηλικίας 60 
ετών και άνω όλων των ασφαλιστικών 
ταμείων, πλην του ΟΓΑ, θα χορηγηθεί 
έκτακτο επίδομα από 100 έως 300 ευρώ 
ανάλογα με το ετήσιο και το οικογενεια-
κό εισόδημα το οποίο δεν υπόκειται σε 
εισφορές. 

Το δώρο θα καταβληθεί μαζί με τις συ-
ντάξεις του Δεκεμβρίου. Οι συντάξεις του 
ΟΓΑ θα καταβληθούν στις 10 Δεκεμβρίου, 

του ΙΚΑ και του ΝΑΤ στις 16 Δεκεμβρίου 
και του ΟΑΕΕ στις 16 και στις 20 Δεκεμ-
βρίου. Ως τις 22 Δεκεμβρίου θα καταβλη-
θεί και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ εντός 
του Δεκεμβρίου θα γίνει και η καταβολή 
του ΕΚΑΣ.
Εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα
Στον δημόσιο τομέα ο 13ος και ο 14ος μι-
σθός έχουν αναπροσαρμοστεί και δίνο-
νται 1.000 ευρώ συνολικά κατά τη διάρ-
κεια του έτους, δηλαδή 500 ευρώ δώρο 
Χριστουγέννων 250 ευρώ δώρο Πάσχα 
και 250 ευρώ επίδομα αδείας. 
Δεν δικαιούνται δώρο οι εργαζόμενοι 
του δημοσίου και του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα που λαμβάνουν μεικτές απο-
δοχές μεγαλύτερες από 3.000 ευρώ ανά 
μήνα (συμπεριλαμβανομένων των επιδο-
μάτων). 
Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα δικαιού-
νται κανονικά το δώρο των εορτών, αρκεί 
να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης ερ-
γασίας, σε οποιονδήποτε εργοδότη. 
Στον ιδιωτικό τομέα το Δώρο Χριστου-
γέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότε-
ρο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, 
ενώ υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, και 
Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Τι ισχύει με το "νέο" δώρο Χριστουγέννων 
σε όλες τις κατηγορίες- Ρύθμιση για διαγραφή 

χρεών 24 δισ. ευρώ προς το 
Δημόσιο ως ανεπίδεκτα εί-
σπραξης

- Ρύθμιση για διαγραφή 
χρεών 24 δισ. ευρώ προς το 
Δημόσιο ως ανεπίδεκτα εί-
σπραξης

- Επενδυτικά καταφύγια σε 
περιβάλλον επιμήκυνσης, 
χρεοκοπίας και επιστροφής 
στη δραχμή

- Έτοιµο το οικονοµικό FBI

- 14 «κλειδιά» για το νέο ερ-
γασιακό χάρτη

- Νέα μέτρα 12 δισ. ευρώ 
για την τριετία 2012-2014



ΠΟΛ. 1179/2010 (07/12/2010) - 
Έκδοση των αποδείξεων λιανικής 
πώλησης από πρατηριούχους 
για την εμπορία πετρελαίου κί-
νησης και βενζίνης με τη χρήση 
φορολογικών μηχανισμών του 
Ν.1809/1988, συνδεδεμένων με 
τις αντλίες.

ΠΟΛ. 1178/2010 (07/12/2010) - 
Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες TaxisNet.

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. 101/2010 
(02/12/2010) - Η αναγκαιότητα της 
κατάθεσης βεβαίωσης διακοπής 
της ΔΟΥ, στις περιπτώσεις λύσης 
εταιρειών με καταγγελία.
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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ρύθμιση για δυ-
νατότητα διαγραφής οφειλών 23,9 δισ. ευρώ 
προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτες είσπραξης 
στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη 
Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

Ο χαρακτηρισμός των οφειλών ως ανεπίδε-
κτες γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του πο-
λυνομοσχεδίου, όταν έχουν εξαντληθεί όλες 
οι απαιτούμενες ενέργειες εντοπισμού πηγών 
αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης. 

Για την προτεινόμενη διαδικασία διαγραφής 
προβλέπεται σύσταση ειδικής γνωμοδοτικής 
επιτροπής που θα εξετάζει τα υποβαλλόμενα 
στοιχεία. 

Η ρύθμιση προβλέπει όμως πως οι διαγε-
γραμμένες οφειλές μπορούν να αναβιώσουν 

Ρύθμιση για διαγραφή χρεών 24 δισ. ευρώ προς το 
Δημόσιο ως ανεπίδεκτα είσπραξης

σε διάστημα δεκαετίας μετά τη διαγραφή, 
εάν διαπιστωθεί δυνατότητα μερικής ή ολι-
κής κάλυψής της. 

Το ύψος των μέχρι σήμερα ανεπίδεκτων 
οφειλών τοποθετείται από το υπουργείο στην 
αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου 
στα 23,9 δισ. ευρώ. Με την ισχύουσα νομο-
θεσία, οφειλές διαγράφονταν ως ανεπίδεκτες 
είσπραξης μόνο σε περίπτωση θανάτου του 
οφειλέτη και αποποίησης κληρονομιάς από 
τους δικαιούχους. 

Η ρύθμιση έχει προκαλέσει έντονες αντιδρά-
σεις, καθώς οι επικριτές της αναφέρουν πως 
αποτελεί «ομολογία αποτυχίας» των ελεγκτι-
κών μηχανισμών, την στιγμή μάλιστα που το 
ίδιο νομοσχέδιο επιφέρει μείωση αποδοχών 
στον ιδιωτικό τομέα και τις ΔΕΚΟ.

Πηγή: www.in.gr

Επανέρχεται η απόσυρση παλαιών 
αυτοκινήτων με παροχή οικονομι-
κών κινήτρων τα οποία αφορούν σε 
κλιμακωτή μείωση του Τέλους Ταξι-
νόμησης. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι 
των κινήτρων είναι όλοι οι κάτοχοι 
παλαιών Ι.Χ. με πρώτη άδεια κυκλο-
φορίας έως τις 31.12.1998 και η έκ-
πτωση του Τέλους Ταξινόμησης που 
θα ωφεληθούν κατά την αντικατά-
στασή του είναι ανάλογα της κατη-
γορίας που ανήκει το μοντέλο που 
ενδιαφέρονται να αγοράσουν.

Αν το καινούριο Ι.Χ. που επιθυμούν 
να αποκτήσουν έχει κινητήρα έως 
900 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 
6.000 ευρώ τότε απαλλάσσονται 
εντελώς από το Τέλος Ταξινόμησης 
το οποίο κυμαίνονταν στο 5%. Αν το 
καινούριο Ι.Χ. έχει κινητήρα από 901 
κ.εκ.έως 1.400 κ.εκ. και εργοστασια-
κή αξία έως 8.000 ευρώ τότε επίσης 
απαλλάσσεται από το Τέλος Ταξινό-
μησης το οποίο κυμαίνεται στο 12%.

Για καινούρια αυτοκίνητα με κινητή-
ρες από 1.401 κ.εκ. έως 1.600 κ.εκ. 
και εργοστασιακή αξία έως 11.000 
ευρώ το Τέλος Ταξινόμησης το οποίο 
υπολογίζεται σε 20% μειώνεται κατά 
65% και διαμορφώνεται στο 8,5%. 
Στα νέα Ι.Χ. με κινητήρες από 1.601 
κ.εκ. έως 2.000 κ.εκ. και εργοστασι-
ακή αξία έως 14.000 ευρώ το Τέλος 
Ταξινόμησης μειώνεται κατά 50% και 
θα κυμαίνεται σε μόλις 20%.

Οσον αφορά στο Φόρο Πολυτελείας 
αλλαγές έχουμε στις εργοστασιακές 
αξίες των καινούριων αυτοκινήτων 
που αφορούν μόνο στην πρώτη και 
στη δεύτερη κατηγορία οχημάτων 
στις οποίες επιβάλλεται φόρος 10% 
και 30%. Ειδικότερα στην πρώτη 
κατηγορία στην οποία επιβάλλεται 
φόρος πολυτελείας 10% αλλάζουν 
εντελώς οι εργοστασιακές αξίες των 
οχημάτων και πλέον αφορά τα Ι.Χ. με 
αξία από 20.000 έως 22.000 ευρώ.

Ρύθμιση για διαγραφή χρεών 24 δισ. ευρώ προς το 
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Αρ.Πρωτ 1141777/2010 
(27/10/2010) - Συμπλήρωση των 
διατάξεων της απόφασής μας με 
αριθ. ΠΟΛ 1057/11 -5-2010 (ΦΕΚ 
712/Β΄/26-5-2010).

ΠΟΛ. 1177/2010 (07/12/2010) - 
Προθεσμίες και λοιπά θέματα πε-
ραίωσης βάσει των διατάξεων των 
άρθρων 1 έως 13 του Ν.3888/10.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 81/2010 (14/12/2010) 
- Υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, με βάση τις διατάξεις των 
άρθρων 4-6 του Ν. 1296/82, των αυ-
τοτελως απασχολούμενων στο θέα-
μα-ακρόαμα ανεξαρτήτως της υπα-
γωγής τους σε άλλο φορέα κύριας 
ασφάλισης για άλλη επαγγελματική 
τους δραστηριότητα. Κατάργηση του 
άρθρου 40 του Ν. 1469/84.

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. 103/2010 
(08/12/2010) - Γνωστοποίηση δι-
ατάξεων αρθρ. 10 Ν. 3863/2010 
σχετικά με συνταξιοδότηση λόγω 
γήρατος ασφαλισμένων πριν την 
1-1-1993.

http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14715
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14718
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14738
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14750
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14710
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14741
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14724
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Συνέχεια στη σελίδα 4

Στη συζήτηση για τα επενδυτικά καταφύγια 
της κρίσης συμβάλλει η Η-Online, συνομιλώ-
ντας με τον καθηγητή Χρηματοοικονομικής 
στο Deree, Δημήτρη Λαζόπουλο, την ώρα 
που μια σειρά αναλυτές, οικονομολόγοι, 
megafund κάνουν δυσοίωνες προβλέψεις. 
Η Ελλάδα θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε 
αναδιάρθρωση του χρέους της και ίσως χρει-
αστεί να επιστρέψει στη δραχμή, λέει  ο Αμε-
ρικανός οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπίνι. 
Τη διάλυση του ευρώ (ή την έξοδο από αυτό) 
χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης προ-
βλέπουν Αμερικανοί διαχειριστές επενδυτι-
κών κεφαλαίων, μεγαλο-κερδοσκόποι όπως 
ο Τζιμ Ρότζερς, συνιδρυτής με τον Τζορτζ 
Σόρος του επενδυτικού κεφαλαίου Quantum 
Fund.
Υπό αυτό το πρίσμα ρωτήσαμε το κ. Δ. Λαζό-
πουλο να μας περιγράψει πώς βλέπει την κα-
τάσταση του επενδυτικού χάρτη σε συνθήκες 
ευρω-κρίσης και ειδικότερα στην Ελλάδα σε 
περιβάλλον επιμήκυνσης, ενδεχόμενου χρε-
οκοπίας και επιστροφής στη δραχμή.
Πόσο «ελκυστικό» είναι το Χρηματιστήριο 
Αθηνών;
Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ έφτασε και κάτω 
από τις 1400 μονάδες την περασμένη εβδο-
μάδα και τις τελευταίες μέρες προσπάθησε 
να πραγματοποιήσει μια ανοδική αντίδραση, 
της οποίας η κατάληξη δεν πρόκειται εύκολα 
να αλλάξει τη μακροχρόνια πτωτική πορεία 
του.
Η συνολική τεχνική εικόνα του ΓΔ είναι αρ-
νητική, τα θεμελιώδη δεδομένα άσχημα, ο 
τζίρος απογοητευτικός και η ρευστότητα των 
περισσοτέρων μετοχών πενιχρή εκτός κά-
ποιων γνωστών blue-chips.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, μετά τα τελευταία 
αποτελέσματα 9μήνου, ο αριθμητικός μέ-
σος όρος του λόγου τιμής προς τα κέρδη 
(P/E-PRICE EARNING RATIO) των κυριοτέ-
ρων τραπεζικών μετοχών (Εθνική, Eurobank, 
Alphabank, Πειραιώς, Τράπεζα Κύπρου) είναι 
σχεδόν 30.
Μήπως κρύβει ευκαιρίες για το μέλλον;
Ο δείκτης αυτός είναι πολύ υψηλός για να 
δικαιολογεί αγορές στα τρέχοντα επίπεδα 
τιμών. Βέβαια η κερδοφορία των τραπεζών 
αυτών έχει μειωθεί πάρα πολύ από τις έκτα-
κτες εισφορές και τις αυξήσεις επισφάλειας, 
επιβαρύνσεις θα μπορούσε να πει κάποιος, οι 
οποίες διαστρεβλώνουν τη λειτουργική τους 
κερδοφορία.
Παρ’ όλα αυτά και η έκτακτη εισφορά και η 
αύξηση των επισφαλειών είναι παράμετροι 
του γενικότερου μακροοικονομικού περιβάλ-
λοντος κι ως εκ τούτου δεν μπορεί κανείς να 
τις διαγράψει, στον υπολογισμό της εκτίμη-
σης του ρίσκου αγοράς των μετοχών αυτών.
Είμαι αντίθετος σε κάθε ανάλυση που απο-
συνδέει την επιχείρηση από το περιβάλλον 

της, διότι απλούστατα εξαρτάται από αυτό 
και συνεπώς είμαι αντίθετος με τη φιλοσοφία 
ότι δεν θα πρέπει να δίνεται μεγάλη βαρύτη-
τα στα έκτακτα αυτά αρνητικά μεγέθη.
Τόσο από τεχνική όσο και από θεμελιώδη 
άποψη ο ΓΔ βαδίζει μοιρολατρικά προς τρι-
ψήφιο νούμερο, εκτός εάν αποδειχτεί ότι 
είναι το τελευταίο καταφύγιο των χρημάτων 
και του εναπομείναντος πλούτου του έλληνα, 
για την διατήρηση της αξίας των περιουσια-
κών του στοιχείων, εν όψει κλυδωνισμών και 
αναταράξεων των σχέσεων Ελλάδος ? Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ενδεχόμενης χρεωκοπίας και 
επιστροφής στη δραχμή.
Τι γίνεται με τα ακίνητα, το χρυσό;
Από άποψη διαχείρισης του οικογενειακού 
πλούτου, ο μέσος έλληνας σήμερα έχει τις 
εξής βασικές επιλογές στο εσωτερικό της 
χώρας: Ακίνητα, ομόλογα, χρυσές λίρες, χαρ-
τονομίσματα στις θυρίδες ή στο σπίτι του και 
μετοχές (η εξαγωγή χρημάτων στο εξωτερικό 
αφήνει πολλά φορολογικά ίχνη διά της τρα-
πεζικής οδού -εμβάσματα κλπ.- και έχει αμ-
φισβητήσιμα διαχειριστικά αποτελέσματα, 
απ’ την άλλη μεριά δε, είναι σχεδόν ανέφικτη 
για τον μέσο έλληνα η μεταφορά χαρτονο-
μισμάτων και δεσμίδων κατ’ ιδίοις στις απο-
σκευές).
Είναι δύσκολο να τεκμηριώσεις ότι αξίζει τον 
κόπο σήμερα να αγοράσεις ακίνητα στην 
Ελλάδα, λόγω των αγκυλώσεων της αγοράς, 
του φορολογικού καθεστώτος και των ακόμα 
σχετικά υψηλών τιμών, παρά μόνο σε πολύ 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Το ίδιο ισχύει για τις 
χρυσές λίρες, περισσότερο γιατί η τιμή τους 
είναι αρκετά «φουσκωμένη» τελευταία στην 
αγορά και επειδή εξακολουθούν σε μεγάλες 
ποσότητες να πέφτουν θύμα πολύ συγκε-
κριμένων μικρών κυκλωμάτων διακίνησης, 
κινούμενες σε μια γκρίζα ζώνη νομιμότητας. 
Επιπλέον, η τιμή του χρυσού είναι σε πολύ 
υψηλά επίπεδα σήμερα.
Ομόλογα και ρευστά διαθέσιμα;
Η απόσυρση χρημάτων από τις τράπεζες για 
να στοκαριστούν στο σπίτι υπό μορφή δεσμί-
δων χαρτονομισμάτων εμπεριέχει το μεγάλο 
ρίσκο της ληστείας και της απώλειας εισοδή-
ματος από τις προθεσμιακές καταθέσεις.
Η φύλαξη χαρτονομισμάτων στις θυρίδες 
των τραπεζών πιθανώς να είναι μία λύση με 
κάποια όμως ερωτήματα για την προσβασι-
μότητά τους σε περίοδο κρίσης και κάποιες 
επιφυλάξεις για το φορολογικό απυρόβλητό 
τους, επιπροσθέτως της απώλειας του επιτο-
κιακού εισοδήματος όπως και στην περίπτω-
ση της φύλαξης στο σπίτι.
Φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για ομόλογα 
εκτός εάν πράγματι κάποιος θέλει να ρισκά-
ρει πολύ πιστεύοντας ότι η κατάσταση σε 
κάποια χρόνια θα ομαλοποιηθεί και θα επι-
κρατήσει το καλύτερο δυνατό σενάριο της 

εξόδου από την κρίση.
Γι’ αυτούς και γι’ αυτή την περίπτωση υπάρχει 
η τριακονταετής έκδοση του ελληνικού δη-
μοσίου 2007-2037 με επιτόκιο 4,5% η οποία 
σήμερα αποτιμάται περίπου στο 50%.
Καταλαβαίνει κανείς, ότι εάν σήμερα αγορά-
σει κάτι στο 56% της ονομαστικής του αξίας 
και η κατάσταση σε ένα χρόνο ομαλοποιηθεί, 
η τιμή του ομολόγου αυτού μπορεί να ανέβει 
άνετα στο 70%-80% της ονομαστικής του 
αξίας. Αυτή η διαφορά 56% με 70% ή 80% θα 
μπορεί να δώσει στον επενδυτή μία απόδοση 
της τάξης του 25%-40% σε ένα χρόνο. Καθό-
λου άσχημη! Φυσικά πάντοτε με ένα «ΕΑΝ» 
και «ΕΦ’ΟΣΟΝ»?
Τι λέτε για τις μετοχές;
Λίγο πολύ λοιπόν, η μόνη εναπομένουσα 
λύση για τη διατήρηση της αγοραστικής δύ-
ναμης των ρευστών διαθεσίμων του οικογε-
νειακού πλούτου του μέσου έλληνα σε περί-
πτωση αποχώρησης από την ευρωζώνη και 
επιστροφής της δραχμής, είναι το  ελληνικό 
χρηματιστήριο.
Οι μετοχές, εάν η Ελλάδα αποχωρήσει από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ενστερνιστεί τη δραχ-
μή ή κάποιο άλλο περιφερειακό νόμισμα, όχι 
όλες, αλλά κάποιες με υγιή θεμελιώδη δεδο-
μένα όπως οι γνωστές μεγάλες εταιρείες του 
εικοσάρη, αυτόματα θα επανακτήσουν, πιθα-
νώς σε μεγαλύτερο ποσοστιαίο επίπεδο, την 
όποια υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος, 
έναντι των ξένων ισχυρών νομισμάτων.
Η προσαρμογή αυτή όμως πιθανώς δεν θα 
είναι ομαλή, αντιθέτως μπορεί να είναι βιαία, 
εκρηκτική και με μεγάλες διακυμάνσεις. Εν-
νοείται φυσικά ότι  η επένδυση σε μετοχές 
εμπεριέχει πάντοτε μεγάλο ρίσκο.
Γενικά, οι τιμές των μετοχών έχουν μεγάλες 
διακυμάνσεις και υπάρχουν πάντοτε και οι 
εξωγενείς παράγοντες της πορείας των ξένων 
χρηματαγορών. Τέλος, η γενικότερη εικόνα 
του ελληνικού χρηματιστηρίου δεν παύει να 
είναι αρνητική.
Σε όλα αυτά, υπάρχει όμως ένα μεγάλο 
«ΑΛΛΑ??.». Μήπως φτάνει σιγά-σιγά η ώρα 
του ελληνικού χρηματιστηρίου διά της ατό-
που επαγωγής;
Τι έγινε στην περίπτωση της Αργεντινής 
(1999-2002);
Είναι πολύ διδακτικό το παράδειγμα της κρί-
σης της Αργεντινής. Στη δεκαετία  του 1990, 
η Αργεντινή γνώρισε μία περίοδο ευημερίας, 
χάρη στη σταθερότητα του νομίσματός της, 
του πέσο (peso), το οποίο συνδέθηκε με το 
αμερικανικό δολάριο από το 1991.
Το 1999, όμως, μια σειρά από εξωτερικά χρη-
ματοοικονομικά σοκ -υποτίμηση του αντα-
γωνιστικού βραζιλιάνικου ρεάλ (real) και ανα-
τίμηση του αμερικανικού δολαρίου διεθνώς-, 
εκτροχίασαν την ανάπτυξη της χώρας. Σαν 
αποτέλεσμα, μετά από το 1999, η Αργεντινή 

Επενδυτικά καταφύγια σε περιβάλλον επιμήκυνσης, χρεοκοπίας 
και επιστροφής στη δραχμή
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και επιστροφής στη δραχμή
γνώρισε αρνητικούς ρυθμούς οικονομικής 
ανάπτυξης και κατά την περίοδο 2001-2002 
η οικονομία της κατέρρευσε.
Το 2002 το πέσο αποσυνδέθηκε από το αμε-
ρικανικό δολάριο και η ισοτιμία του βούτηξε 
από τη σχέση 1 προς 1 στην σχέση 1 προς 4 
(400% υποτίμηση) ενώ στη χώρα επικράτησε 
πληθωρισμός πάνω από 80%, με τις γνωστές 
σκηνές πανικού στις τράπεζες, κατάρρευση 
χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, διαδηλώ-
σεις, λεηλασίες στο κέντρο του Μπουένος 
Άιρες, πολιτική κρίση και κοινωνική ανατα-
ραχή.
Η κρίση αυτή έληξε τυπικά το 2004 και έκτο-
τε μέχρι σήμερα η οικονομία της Αργεντινής 
αναπτύσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς 
και σταθερότητα.

Πώς συμπεριφέρθηκε το χρηματιστήριο;
Ο Merval (ο ΓΔ του χρηματιστηρίου του 
Μπουένος Άιρες), το 1999 κατά την έναρξη 
της κρίσης ήταν γύρω στις 500 μονάδες. Μετά 
από μία νευρική πορεία τη διετία 2000-2001 
(κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της κρίσης) 
πέριξ των επιπέδων των 400-500 μονάδων, 
κατέρρευσε στο ζενίθ της κρίσης στις 200 
μονάδες (Ιανουάριος του 2002) και έκτοτε 
είχε μία ανοδική πορεία με διακυμάνσεις. Τον 
Ιανουάριο του 2004 ανέβηκε στις 1200 μονά-
δες, τον Ιανουάριο του 2005 ήταν πάνω από 
τις 1500 μονάδες και σήμερα (Δεκέμβριος 
2010) στις 3450.
Οι ομοιότητες των γεγονότων της κρίσης της 
Αργεντινής με τη σημερινή κατάσταση της  
Ελλάδας και με αυτές που πιθανώς θα περά-

σουμε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, είναι 
διδακτικές.
Το πέσο υποτιμήθηκε 400% σε μερικές εβδο-
μάδες το 2002, ενώ ο Merval ανατιμήθηκε 
600% τους επόμενους 18 μήνες. Σε 2,5 χρό-
νια από την υποτίμηση του νομίσματος το 
χρηματιστήριο της Αργεντινής επταπλασιά-
στηκε και σήμερα, 9 χρόνια μετά την κρίση, 
είναι  περίπου  170 φορές πάνω από το ναδίρ 
των 200 μονάδων του Ιανουαρίου 2002 (200 
έναντι 3450 μονάδων).
Τα συμπεράσματα δικά σας, όχι μόνο για 
το παρελθόν και τους πιθανούς λόγους της 
σημερινής κρίσης στη χώρα μας, αλλά και τι 
μπορεί να επακολουθήσει τα επόμενα χρό-
νια. Πάντοτε φυσικά με ένα μεγάλο «ΕΑΝ»?..

ΠΗΓΗ: Ημερησία

Σάρκα και οστά παίρνει έναν χρόνο µετά την 
εξαγγελία του το ελληνικό FBI. Η Υπηρεσία 
Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήµατος (ΥΠΟΑ∆ΗΕ) θα είναι 
το µακρύ χέρι του νόµου για κάθε λογής πα-
ρανοµίες και ατασθαλίες. 
Σύµφωνα µε το σχέδιο προεδρικού δια-
τάγµατος που προβλέπει τη σύσταση και 
λειτουργία της, οι αρµοδιότητές της θα εκτεί-
νονται από το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, το 
λαθρεµπόριο και τη νοθεία προϊόντων, µέχρι 
τις παράνοµες συνταγογραφήσεις, τους για-
τρούς που δεν κόβουν αποδείξεις, τις υπερ-
τιµολογήσεις φαρµάκων και την παράνοµη 
διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων. 
Η Ελληνική Αστυνοµία ήδη απότον Φεβρου-
άριο είχε προχωρήσει στην πρόσληψη 100 
«ράµπο», ειδικών επιστηµόνων µε εξειδί-
κευση στη διαχείριση χρηµατοπιστωτικών 
πράξεων, µελέτες ισολογισµών νοσοκοµείων 
και ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Αγνωστος 
ωστόσο παραµένει ακόµη ο αριθµός των 
αστυνοµικών που θα επανδρώσουν τη νέα 
υπηρεσία. 
Οι αρµοδιότητές της νέας υπηρεσίας θα επε-
κτείνονται σε όλη την Ελλάδα και οι αστυ-
νοµικοί που θα την στελεχώσουν θα έχουν 
τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία αστυ-
νοµικών και άλλων υπηρεσιών, τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες. 
Ερωτηµατικό ακόµη αποτελεί η συνεργασία 
του νέου αυτού σώµατος µε ήδη υπάρχουσες 
δοµές όπως το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού 
Εγκλήµατος Σ∆ΟΕ) και η Αρχή για την κατα-
πολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από 
παράνοµη δραστηριότητα. 
«Δεν θα υπάρχουν υπερκαλύψεις» 
Παράγοντες του υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, µιλώντας στα «ΝΕΑ», διαβεβαιώνουν 
πως δεν θα υπάρχουν σε καµία περίπτωση 
υπερκαλύψεις αρµοδιοτήτων. «Η ύπαρξη 
πολλών υπηρεσιών που ασχολούνται µε τη 
δίωξη του οικονοµικούκαι του οργανωµέ-
νου εγκλήµατος µόνο καλό µπορεί να κά-
νει. Και όταν οι περισσότεροι συµµετέχουν 
στην έρευνα ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος οι 
συµµετέχοντες να αποδειχθούν επιρρεπείς 
σε τυχόν παρανοµίες», λέει χαρακτηριστικά 
ανώτερος παράγοντας του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη. 
Εντατικοποίηση των ερευνών 
Η κυβέρνηση, επιπλέον, εκτιµά πως πρέπει 
να υπάρξει εντατικοποίηση των ερευνών 
σε κάθε τοµέα που µπορεί να λειτουργεί 
ως εκκολαπτήριο οικονοµικών σκανδάλων 
και κακοδιαχειρίσεων δηµόσιου χρήµατος. 
Σύµφωνα µε όσα προβλέπει το σχέδιο του 
προεδρικού διατάγµατος, η Υποδιεύθυνση 
Οικονοµικής Αστυνοµίας (ΥΠΟΑ) «έχει ως 
αποστολή την πρόληψη, έρευνα και κατα-
στολή οικονοµικών εγκληµάτων που έχουν 
ποινικό χαρακτήρα και ιδίως οικονοµικών 
εγκληµάτων που τελέστηκαν εις βάρος των 
οικονοµικών συµφερόντων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και της εθνικής οικονοµίας γενι-
κότερα ή εµφανίζουν τα χαρακτηριστικά του 
οργανωµένου εγκλήµατος».Ετσι, δηµιουργεί-
ται Τµήµα Προστασίας∆ηµόσιας Περιουσίας, 
το οποίο είναι αρµόδιο για την έρευνα και 
δίωξη οικονοµικών εγκληµάτων που δια-
πράττονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
και βλάπτουν ή απειλούν τα συµφέροντα 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα. Σε αυτά περιλαµβάνονται, 
µεταξύ άλλων, κατάχρηση δηµόσιας περιου-
σίας, αυθαίρετη καταπάτηση ανταλλάξιµων 
και δηµόσιων κτηµάτων, δασικών εκτάσεων, 

κρατικώνεγκαταστάσεων και άλλων ακινή-
των, και η αδιαφανής, παράνοµη ή εκτός των 
προβλεποµένων διαδικασιών διαχείριση κοι-
νοτικών πόρων καικρατικών χρηµατοδοτή-
σεων και ενισχύσεων. 

Λαθρεµπόριο και νοθεία 
Το ελληνικό FBI όµως θα αναλάβει να κυνηγά-
ει και τα νοθευµένα προϊόντα, το λαθρεµπό-
ριο και οτιδήποτε «επιφέρει βλάβη στα έσο-
δα του ∆ηµοσίου καιεπηρεάζουν σηµαντικά 
την οµαλή λειτουργία της αγοράς», όπως 
επισηµαίνει ο νοµοθέτης. 

∆ηµιουργείται επίσης Τµήµα Φορολογικής 
Αστυνόµευσης, το οποίο είναι αρµόδιο για τη 
δίωξη εγκληµάτων που αφορούν στη φορο-
λογική και τελωνειακή νοµοθεσία. 

ΣτοστόχαστροτηςΟικονοµικής Αστυνοµίας 
θα βρίσκονται όµως πλέον και οι γιατροί που 
δεν κόβουν αποδείξεις, όσοι διαπράττουν 
παράνοµες συνταγογραφήσεις και υπερτιµο-
λογήσεις φαρµάκων, ιατρικού εξοπλισµού, 
βοηθηµάτων και υλικών. 

Τέλος,τοΤµήµα Κοινωνικής και Ασφαλιστι-
κής Προστασίας θα αναλάβει να κυνηγήσει 
όσους δεν καταβάλλουν τις προβλεπόµε-
νες ασφαλιστικές εισφορές, είτε πρόκειται 
για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα. Σε ό,τι 
αφορά τηνΥπηρεσία ∆ίωξης Ηλεκτρονικού-
Εγκλήµατος,αυτήθα αποτελείται από τέσ-
σερατµήµατα. ΤοΤµήµα ΓενικώνΥποθέσεων 
και ΠροστασίαςΠροσωπικών∆εδοµένων, το 
Τµήµα Προστασίας Ανηλίκων, το Τµήµα Προ-
στασίας Λογισµικού και Πνευµατικών ∆ικαι-
ωµάτων και το ΤµήµαΑσφάλειας Ηλεκτρονι-
κών Επικοινωνιών.

Έτοιµο το οικονοµικό FBI

ΠΗΓΗ: Τα Νέα
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Συνέχεια στη σελίδα 6

14 «κλειδιά» για το νέο εργασιακό χάρτη
Αλλάζει, με διαδικασίες - εξπρές, από το νέο 
έτος ο «χάρτης» των εργασιακών σχέσεων. 
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους 
μισθούς και τους όρους εργασίας «αποκε-
ντρώνονται» σε επίπεδο επιχείρησης με 
οδηγία να γίνουν μειώσεις αποδοχών, οι 
αποζημιώσεις λόγω απόλυσης καταργού-
νται για τους νέους που απασχολούνται 
δοκιμαστικά για 1 χρόνο σε μια επιχείρηση 
και μειώνονται για όσους εργάζονται έως 2 
χρόνια στον ίδιο εργοδότη και...
επεκτείνονται οι ευέλικτες μορφές εργασί-
ας. 

Οι 14 αλλαγές προκαλούν την αντίδραση 
των συνδικάτων και της ΓΣΕΕ η οποία, σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας, αποφάσισε για την 
Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου (παραμονή της προ-
γραμματισμένης 24ωρης γενικής πανελλα-
δικής απεργίας) τρίωρη παναττική στάση 
εργασίας από τις 12 μ. - 3 μ.μ. και συλλαλη-
τήριο στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Η 
ΓΣΕΕ εξέδωσε «οδηγία» στις Ομοσπονδίες 
να κηρύξουν ακόμη και 24ωρη απεργία. 

Και οι διοικήσεις πολλών από αυτές (κυρίως 
των ΔΕΚΟ και των τραπεζών) ίσως το απο-
φασίσουν, καθώς βλέπουν ότι απειλούνται 
να «περιθωριοποιηθούν» και να χάσουν το 
ρόλο του κεντρικού διαπραγματευτή σε 
μια αγορά εργασίας όπου κάθε επιχείρηση 
θα μπορεί να καθορίζει τους δικούς της μι-
σθούς και όρους εργασίας... 

1. Τι αλλάζει στις συλλογικές συμβάσεις ερ-
γασίας; 
Μέχρι σήμερα οι μισθοί, τα επιδόματα και 
οι όροι εργασίας ρυθμίζονταν συλλογικά 
σε τρία επίπεδα. Η Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας καθόριζε (και θα εξα-
κολουθήσει να καθορίζει) τους ελάχιστους 
όρους αμοιβής και εργασίας, οι κλαδικές 
και οι ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις 
προσδιόριζαν καλύτερους όρους σε κάθε 
κλάδο και επάγγελμα και οι επιχειρησιακές 
είχαν κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις, σε επίπε-
δο επιχείρησης. Με το νέο καθεστώς, οι «ει-
δικές επιχειρησιακές συμβάσεις» μπαίνουν 
στη ζωή των εργαζομένων και των επιχει-
ρήσεων και μάλιστα με αυξημένη ισχύ. Οι 
επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερισχύουν 
έναντι των κλαδικών και των ομοιοεπαγγελ-
ματικών συμβάσεων και κανένας υπουργός 
δεν θα μπορεί να τις «ακυρώνει». 

2. Ποιες ανατροπές μπορούν να επιφέρουν 
στους όρους αμοιβής και εργασίας οι επι-
χειρησιακές συμβάσεις; 
Μπορούν να αλλάξουν όλους τους όρους 
εργασίας και αμοιβής με γνώμονα «την 

ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων 
στις συνθήκες της αγοράς και τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας», όπως τονίζεται 
στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου. Και όχι για 
να αποτραπούν λουκέτα ή ομαδικές απολύ-
σεις (όπως επιδίωκε η ηγεσία του υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Σε 
ό,τι αφορά τις αποδοχές, ύστερα από τη δι-
απραγμάτευση της Λ. Κατσέλη με την τρόι-
κα, θα έχουν ως «πάτωμα» τα ελάχιστα όρια 
μισθών και ημερομισθίων που προβλέπει η 
εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας (αλλάζει ο νόμος που προέβλεπε 
την υπερίσχυσή τους ακόμη και έναντι της 
ΕΓΣΣΕ). Θεωρητικά, μπορεί να συμφωνού-
νται μειώσεις μισθών ακόμη και πάνω από 
50% - 60% αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 
η ανώτατη αμοιβή, με βάση την ΕΓΣΣΕ, για 
έγγαμο υπάλληλο με τρεις τριετίες είναι σή-
μερα 1.020,80 ευρώ ενώ υπάρχουν συμβά-
σεις που, για τον ίδιο εργαζόμενο, η αμοιβή 
ξεπερνά τα 2.500 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός 
για τον νεοπροσλαμβανόμενο θα είναι τα 
739,56 ευρώ. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις 
θα μπορούν, ακόμη, να προβλέπουν ελα-
στικά ωράρια εργασίας, συμφωνία για τον 
αριθμό των απολύσεων που θα γίνουν στη 
διάρκεια του χρόνου (πλην των ομαδικών 
για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν τα 
όρια για όλες τις επιχειρήσεις), νέους κανο-
νισμούς εργασίας, ειδικούς όρους για την εκ 
περιτροπής εργασία, τη μερική απασχόλη-
ση κ.ά. 

3. Μπορεί να αρνηθεί ο εργαζόμενος την 
εφαρμογή μιας ειδικής επιχειρησιακής σύμ-
βασης; 
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να την 
αρνηθεί, εφόσον έχει υπογραφεί ανάμεσα 
στον εργοδότη και τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων. Αν, μάλιστα, απολυθεί όσο 
διαρκεί η επιχειρησιακή σύμβαση, ο εργο-
δότης θα του καταβάλει την αποζημίωση με 
βάση το νέο μειωμένο μισθό. 

4. Ποιοι θα μπορούν να υπογράφουν τις ει-
δικές επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας; 
Κάθε εργοδότης που απασχολεί λιγότερους 
από 50 εργαζόμενους με το επιχειρησιακό 
σωματείο και αν δεν υπάρχει, με το αντί-
στοιχο κλαδικό ή την αντίστοιχη Ομοσπον-
δία. 

5. Στις ΔΕΚΟ και σε επιχειρήσεις του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ θα υπο-
γράφονται τέτοιου τύπου συμβάσεις; 
Θεωρητικά ναι. Ωστόσο, το νομοσχέδιο 
καταργεί, για το 2011 (προς το παρόν), το 
δικαίωμα. Το κράτος, ως εργοδότης επιβάλ-
λει διά νόμου μία οριζόντια μείωση μισθών 

10% σε αποδοχές πάνω από τα 1.800 ευρώ, 
περιορισμούς στις πρόσθετες αμοιβές και 
καταργήσεις Κανονισμών Εργασίας (με «πι-
λότο» την ΑΤΕ). 

6. Μπορεί το υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης να απαγορεύσει την 
εφαρμογή ειδικής επιχειρησιακής σύμβα-
σης; 
Η ειδική επιχειρησιακή σύμβαση θα κατατί-
θεται μαζί με μια «αιτιολογική έκθεση» στο 
Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της Επιθεώ-
ρησης Εργασίας το οποίο απλώς θα γνωμο-
δοτεί για τη σκοπιμότητα. Δεν θα μπορεί να 
απορρίπτει την εφαρμογή της σύμβασης. 

7. Πως θα «λύνονται» οι διαφορές που θα 
προκύπτουν στη διαπραγμάτευση ανά-
μεσα στον εργοδότη και το επιχειρησιακό 
σωματείο; 
Αν δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφω-
νία, θα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν 
είτε από κοινού είτε μονομερώς (εφόσον 
το ένα μέρος έχει ζητήσει τη μεσολάβηση) 
στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτη-
σίας. Ο ΟΜΕΔ, σύμφωνα με το νέο καθε-
στώς, θα μπορεί, ωστόσο, να εκδίδει από-
φαση διαιτησίας μόνο για τους μισθούς και 
τα ημερομίσθια. 

8. Τι θα γίνεται στις επιχειρήσεις κάτω των 
20 εργαζομένων όπου δεν μπορεί να συ-
σταθεί σωματείο; 
Στις επιχειρήσεις αυτές δεν θα υπογράφο-
νται ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις. Οι 
όροι αμοιβής και εργασίας θα είναι υποχρε-
ωτικά αυτοί που προβλέπουν η κλαδική ή 
η ομοιοεπαγγελματική σύμβαση αφού και 
με το νέο καθεστώς ο εκάστοτε υπουργός 
διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει και να 
κηρύξει γενικά υποχρεωτική για όλους τους 
εργαζόμενους του κλάδου ή ενός επαγγέλ-
ματος μια συλλογική σύμβαση εργασίας η 
οποία έχει υπογραφεί και δεσμεύει το 51% 
των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγ-
γέλματος. Αν δεν υπάρχει κλαδική σύμ-
βαση, θα ισχύουν? ατομικές συμβάσεις με 
τους όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας. 

9. Αν δεν ισχύει καμία κλαδική σύμβαση ερ-
γασίας και δεν υπάρχει ούτε επιχειρησιακή 
σύμβαση πώς θα ρυθμίζονται οι όροι αμοι-
βής και εργασίας στην επιχείρηση; 
Θα ρυθμίζονται με ατομικές συμβάσεις οι 
οποίες θα έχουν ως ελάχιστο «δίχτυ» προ-
στασίας τους όρους αμοιβής και εργασίας 
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
που υπογράφει η ΓΣΕΕ με τις εργοδοτικές 
οργανώσεις. 
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10. Τι αλλάζει και για ποιους με τις αποζημι-
ώσεις σε περίπτωση απόλυσης; 
Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη μη πληρωμή 
αποζημίωσης στο νέο που θα απασχολείται 
«δοκιμαστικά» για 1 χρόνο σε μια επιχείρη-
ση (η δοκιμαστική περίοδος από 2 - 6 μήνες 
που ήταν αυξάνεται τώρα στον 1 χρόνο). 
Προβλέπει, ακόμη, την καταβολή 1 μισθού 
(αντί των 2) σε περίπτωση απόλυσης, με 
προειδοποίηση, υπαλλήλου που εργάζεται 
από 1 - 2 χρόνια στον ίδιο εργοδότη. Οι 
αλλαγές αυτές έχουν γενική εφαρμογή και 
δεν συνδέονται με τις επιχειρησιακές συμ-
βάσεις. 

11. Θα συνεχίσει να ισχύει η προσαύξηση 
ωρομισθίου για τις υπερωρίες που θα κάνει 

ο μερικώς απασχολούμενος με απόφαση 
του εργοδότη; 
Οχι. Καταργείται η προσαύξηση 10% του 
ωρομισθίου που είχε ψηφιστεί πριν από με-
ρικούς μήνες. Ο μερικώς απασχολούμενος, 
εφόσον του ζητηθεί να εργαστεί επιπλέον 
ώρες, θα αμείβεται όπως και οι υπόλοιποι 
εργαζόμενοι. 

12. Τι αλλάζει για τους «ενοικιαζόμενους» 
εργαζόμενους; 
Το νομοσχέδιο επανακαθορίζει τη διάρ-
κεια της απασχόλησης των εργαζομένων 
σε έμμεσο εργοδότη (με τυχόν παρατάσεις) 
στους 36 μήνες από 18 που είναι σήμερα. 
Μετά την πάροδο των 36 μηνών ο εργαζό-
μενος θεωρείται ότι έχει σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη. 

14 «κλειδιά» για το νέο εργασιακό χάρτη
13. Επεκτείνεται κι άλλο η εκ περιτροπής 
εργασία; 
Αυξάνεται από τους 6 στους 9 μήνες το διά-
στημα που μπορεί ο εργοδότης να επιβάλει 
σύστημα εκ περιτροπής εργασίας (απασχό-
ληση για λιγότερες ώρες, ημέρες, εβδο-
μάδες ή και μήνες) αντί να προχωρήσει σε 
απολύσεις. Ο νόμος τον υποχρεώνει απλώς 
να ενημερώσει τους εκπροσώπους των ερ-
γαζομένων και να διαβουλευτεί μαζί τους. 

14. Αλλάζει κάτι στις υποχρεώσεις των επι-
χειρήσεων για αναγγελίες προσλήψεων-
απολύσεων; 
Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι με υπουργι-
κές αποφάσεις που θα εκδοθούν «θα απλο-
ποιηθούν οι διαδικασίες και θα τροποποιη-
θούν οι προθεσμίες αναγγελίας». 

ΠΗΓΗ: Ημερησία

Νέα «αθέατα» μέτρα ύψους 12 δισ. 
ευρώ για την τριετία 2012-2014 προ-
βλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο, 
με πρόσθετες περικοπές σε μισθούς 
και συντάξεις και προνοιακά επιδόμα-
τα, απολύσεις προσωπικού στο Δημό-
σιο και λουκέτα σε ελλειμματικές κρατι-
κές επιχειρήσεις και φορείς, καθώς και 
συμπίεση των κονδυλίων για παιδεία, 
υγεία και ασφάλιση.
Ταυτόχρονα, από το 2011 έρχονται 
νέες αυξήσεις στον ΦΠΑ, στη φορολο-
γία των ακινήτων και του πετρελαίου 
θέρμανσης, καθώς και στους φόρους 
κατανάλωσης. 
Με βάση το επικαιροποιημένο μνημό-
νιο θα πρέπει να υλοποιηθούν πρόσθε-
τα διαρθρωτικά μέτρα ίσα με το 5% του 
ΑΕΠ την περίοδο 2012-2014, τα οποία 
θα πρέπει να αποσαφηνιστούν τον ερ-
χόμενο Μάρτιο. 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το 
μνημόνιο: 

Θα ψαλιδιστούν εκ νέου οι επικουρικές 
και ενδεχομένως και οι κύριες συντά-
ξεις. Η κυβέρνηση «θα αναθεωρήσει τις 
βασικές παραμέτρους του συνταξιοδο-
τικού συστήματος, αν οι προβλέψεις 
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής δεί-
ξουν ότι η προβλεπόμενη αύξηση των 

δημόσιων δαπανών θα υπερβεί το όριο 
των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ 
για την περίοδο 2009-2060», ενώ «πα-
γώνει τις ονομαστικές επικουρικές και 
μειώνει τα ποσοστά αναπλήρωσης για 
τα κεκτημένα δικαιώματα». 
Το 2012 θα συνεχιστεί το πάγωμα των 
συντάξεων, με την πρόβλεψη ότι σε πε-
ρίπτωση αρνητικού πληθωρισμού θα 
μειωθούν ανάλογα. 
Περικόπτονται τα οικογενειακά επιδό-
ματα, καθώς για τη χορήγησή τους θα 
τεθούν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ 
το ίδιο θα συμβεί και με τα επιδόματα 
ανεργίας. Το επίδομα θέρμανσης θα 
δοθεί «μόνο σε όσους έχουν πραγματι-
κά ανάγκη». 
Μειώσεις αποδοχών για όλους τους 
δημοσίους υπαλλήλους θα επιφέρει το 
νέο μισθολόγιο μέσω της περικοπής ή 
και της κατάργησης δεκάδων επιδομά-
των. 

1. ΛΟΥΚΕΤΑ 
Το 2011 θα υιοθετηθεί σχέδιο δράσης 
για την αναδιάρθρωση των δημόσιων 
επιχειρήσεων που θα οδηγήσει «σε 
κλείσιμο των μη βιώσιμων», ενώ «οι 
συμβάσεις περιορισμένου χρόνου θα 
περιοριστούν περαιτέρω «τουλάχιστον 
15%». 

Θα αποδεσμεύεται κάθε μήνα το 1/14 

των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
αντί για το 1/12. Το «απόθεμα» μπορεί 
να ακυρωθεί αν το έλλειμμα δεν μειώ-
νεται. 

2. ΦΟΡΟΙ 
Η εξομοίωση της φορολογίας πετρε-
λαίου θέρμανσης και κίνησης από τον 
Οκτώβριο του 2011 θα εκτινάξει στα 
ύψη την τιμή του πετρελαίου θέρμαν-
σης, ενώ επίδομα θα πάρουν «μόνο 
όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη». 

Διαδοχικές αναπροσαρμογές στις αντι-
κειμενικές τιμές των ακινήτων το 2011 
και το 2012 θα οδηγήσουν σε μεγάλες 
αυξήσεις τους φόρους κατοχής και με-
ταβίβασης. 

3. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 
για το 2011 περιλαμβάνει μεταξύ άλ-
λων την πώληση του 30% της ΔΕΠΑ και 
του 49% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

Θα επεκταθεί χρονικά η σύμβαση πα-
ραχώρησης που υπάρχει με τη γερμα-
νική Hochtief για το «Ελ. Βενιζέλος», 
ενώ δρομολογείται η πώληση του 49% 
του Καζίνου της Πάρνηθας και η πώλη-
ση ολόκληρου του ποσοστού του Δη-
μοσίου στη ΛΑΡΚΟ. 

Νέα μέτρα 12 δισ. ευρώ για την τριετία 2012-2014


