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Και νέο µαχαίρι σε µισθούς - συντάξεις 

Έρχεται καταιγίδα και άλλων µέτρων από το φθινόπωρο 

 
Τσουνάµι νέων πρόσθετων µέτρων αναµένεται να ανακοινώσει η ελληνική 
κυβέρνηση τον ερχόµενο Νοέµβριο, εφ΄ όσον υπάρξουν αποκλίσεις στο 
Πρόγραµµα που έχει υπογράψει µε το ∆ΝΤ, την Κοµισιόν και την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και να διασφαλίσει έτσι την απρόσκοπτη εκταµίευση των 
δόσεων που προβλέπει το ίδιο Πρόγραµµα.  

Μεταξύ αυτών είναι η µείωση των επιδοµάτων ανεργίας, η νέα αύξηση στα καύσιµα και τα 
τσιγάρα, η ολοσχερής κατάργηση των ∆ώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας 
στον δηµόσιο τοµέα, η αποσύνδεση των συντάξεων από τον πληθωρισµό, ο περιορισµός των 
κοινωνικών δαπανών κ.ά.  

Η κυβέρνηση, όπως εξάλλου έχει δεσµευθεί κι από το µνηµόνιο, φέρεται να έχει διαµηνύσει 
στους ελεγκτές της Κοµισιόν - οι οποίοι οσονούπω καταφθάνουν για άλλη µια φορά στην 
Αθήνα, προκειµένου να συντάξουν την έκθεση του Ιουλίου- ότι θα τιµήσει την υπογραφή της 
και δεν πρόκειται να διστάσει να λάβει τα απαραίτητα πρόσθετα µέτρα. Οι αρµόδιες πηγές 
της Κοµισιόν έλεγαν πως ατύπως έχουν ήδη αρχίσει οι διαβουλεύσεις για το είδος των 
µέτρων - που φυσικά εστιάζονται στα έσοδα και τις δαπάνες, αφού εκεί παρατηρούνται οι 
αποκλίσεις, ενώ στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις υπάρχει ακόµη (και τουλάχιστον µέχρι τα 
τέλη Ιουνίου) περιθώριο για την Αθήνα να δείξει συνέπεια. Σύµφωνα µε υπολογισµούς 
κοινοτικών πηγών, τα έσοδα, που θα πρέπει στο τέλος του έτους να φθάσουν τα 58 δισ., τον 
Σεπτέµβριο θα κινούνται στα 41 δισ. - ενώ είναι σχεδόν αδύνατος ο υπολογισµός της 
εκτροπής στη συγκράτηση των δαπανών, αφού σε αυτήν το ελληνικό κράτος συνυπολογίζει 
και τα χρέη.  

∆εµένα χέρια. 

Το πακέτο των µέτρων, κατά τους κοινοτικούς, θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένο για 
να υπάρξει η εκταµίευση της δεύτερης δόσης του δανείου, τον Οκτώβριο, και της τρίτης 
δόσης, τον ∆εκέµβριο, µε την καθεµιά να ανέρχεται σε 9 δισ. Τα χέρια του οικονοµικού 
επιτελείου είναι ουσιαστικά δεµένα και δεν µπορεί να µην το εφαρµόσει, αφού στέρηση µιας 
δόσης- ή και καθυστέρηση στην καταβολή της- θα σήµαινε πτώχευση της χώρας, αφού οι 
αγορές είναι κλειστές για την Ελλάδα και τις ελληνικές τράπεζες- και θα παραµείνουν έτσι 
τουλάχιστον µέχρι τις αρχές του 2012, όπως αναφέρεται και στην έκθεση των ελεγκτών.  

Προειδοποιητική βολή. 

Η πρώτη προειδοποιητική βολή θα είναι στην έκθεση που θα ανακοινωθεί στο ΕCΟFΙΝ 
του Ιουλίου- συγκερασµό των δύο εκθέσεων, αυτής της Κοµισιόν και της ΕΚΤ από τη µια 
µεριά, και του ∆ΝΤ από την άλλη. Τον Οκτώβριο, η αναφορά στην αντίστοιχη έκθεση - που 
θα συνοδεύει την εκταµίευση 9 δισ. - θα είναι ρητή, θα λέγεται καθαρά δηλαδή ότι τα 
χρήµατα δίδονται υπό τον όρο ότι θα ληφθούν µέτρα κι εφόσον αυτό δεν γίνει, τον 
∆εκέµβριο θα υπάρξει πρόβληµα µε την τρίτη δόση.  
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Λάθος σήµατα. 

Στις Βρυξέλλες αναγνωρίζουν ότι το οικονοµικό πρόγραµµα που υποχρεούται να 
ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση είναι «βαρύ». Υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι δεν γίνεται... 
ελαφρύτερο όταν οι κυβερνητικοί παράγοντες εµφανίζονται να µην το υιοθετούν και να το 
«φορτώνουν» στην Ένωση και το ∆ΝΤ, σαν να είναι άµοιροι και της υιοθέτησης και της 
εφαρµογής. Σηµειώνουν επίσης ότι η απροθυµία στην εφαρµογή- όπως παρατηρήθηκε στην 
περίπτωση του Ασφαλιστικού ή στην περίπτωση των επιθέσεων που δέχθηκε ο κ. 
Παπακωνσταντίνου για τις αποκρατικοποιήσεις- δίδει λάθος σήµατα και στις αγορές, τις 
οποίες αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα χρειασθεί. «Τα 110 δισ. του µηχανισµού δεν επαρκούν 
για την πλήρη χρηµατοδότηση της Ελλάδας σε ολόκληρη τη διάρκεια του Προγράµµατος- 
µετά τους πρώτους 18 µήνες θα χρειασθεί και πάλι τις αγορές για να δανεισθεί. Με στάσεις 
απροθυµίας στην προσαρµογή και εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών, θα βρεθεί και πάλι 
σε αδυναµία δανεισµού- και δεν θέλουµε να σκεφθούµε τι θα συµβεί σε µια τέτοια 
περίπτωση», έλεγαν µε ανησυχία.  

∆είτε τον Θαπατέρο. 

Οι ίδιοι παράγοντες πρόσθεταν πως η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι σταθερή και δεν 
αντιµετωπίζει κανέναν κίνδυνο, ώστε να δικαιολογείται η απροθυµία της. «Εδώ ο κ. 
Θαπατέρο πέρασε το πρόγραµµα λιτότητας µε µία ψήφο και δεν φοβήθηκε», έλεγαν 
χαρακτηριστικά και υπενθύµιζαν ότι ιστορικά σπανίως έχει υπάρξει πτώση της κυβέρνησης σε 
περίοδο λιτότητας. Κάτι, µάλιστα, που ισχύει και για την Ελλάδα, τόσο την περίοδο του ΄85, 
µε υπουργό Οικονοµικών τον κ. Σηµίτη, όσο και µετά το ΄93, όταν η χώρα προσπαθούσε να 
εισέλθει στην ΟΝΕ. Τέλος, δεν έκρυβαν την ενόχλησή τους για δηλώσεις που φέρεται να έχει 
κάνει ο κ. Παπακωνσταντίνου, ότι «εάν χρειασθεί να λάβω πρόσθετα µέτρα θα παραιτηθώ», 
ή του κ. Λοβέρδου πως «τέτοιο Ασφαλιστικό δεν αντέχει η κυβέρνηση».  

Πλήρης κατάργηση των δώρων σε ∆ηµόσιο και συντάξεις. 
Αυξήσεις σε ποτά, τσιγάρα. Τέρµα οι υπερωρίες 

 

Και τρία µέτρα που εξαρτώνται από την απόκλιση 

 
Υπάρχουν και τρία ακόµη µέτρα τα οποία οι άνθρωποι της Κοµισιόν χαρακτηρίζουν 
«σκέψεις»υπονοώντας ότι θα εξαρτηθούν από το µέγεθος της απόκλισης που θα 
παρατηρηθεί στην υλοποίηση του Προγράµµατος. Αυτές είναι:  
 

• Η µείωση της ανώτατης αµοιβής για δικαστικούς και ανώτατους κρατικούς λειτουργούς 
από 5.900 ευρώ σε 4.900 ευρώ.  

• Η αναθεώρηση των αναπηρικών συντάξεων και η θεσµοθέτηση των νέων κριτηρίων 
για χορήγηση αναπηρικών από δω και πέρα τον ∆εκέµβριο του 2010 αντί του 
∆εκεµβρίου του 2011 που προβλεπόταν αρχικά.  

• Η αναβολή της εφαρµογής της αρχής «πέντε συνταξιοδοτούνται, ένας 
προσλαµβάνεται» στο ∆ηµόσιο για το 2012- και η παράταση του παγώµατος των 
προσλήψεων για όλο το 2011.  

 
Πηγή: «Τα Νέα», 5/6/2010 


