ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Κατάργηση των µνηµονίων,
των µεσοπρόθεσµων πλαισίων δηµοσιονοµικής στρατηγικής και των εφαρµοστικών τους νόµων - καταγγελία
των δανειακών συµβάσεων που έχουν ως προαπαιτούµενο την εφαρµογή των µνηµονίων»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Επί της αρχής
Το ΚΚΕ συνεπές στην πολιτική του και τηρώντας την
προεκλογική του δέσµευση για µια ακόµη φορά καταθέτει πρόταση νόµου για την ακύρωση των µνηµονίων και
των δανειακών συµβάσεων που ψήφισαν στη Βουλή η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αρχικά και η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ εν συνεχεία.
Με την ίδια πρόταση νόµου το ΚΚΕ ζητά την κατάργηση των αντιλαϊκών νόµων που βασίζονται στις δανειακές
συµβάσεις και στα µνηµόνια, των λεγόµενων εφαρµοστικών νόµων.
Στην ουσία όλα αυτά τα µέτρα εκπορεύονται από την
στρατηγική της Ε.Ε., τη στρατηγική του κεφαλαίου για
να φορτωθούν τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης στην
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα. Είναι µέτρα που
προωθούνται σε όλα τα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ανεξάρτητα από το χρέος και τα ελλείµµατα.
Τα µνηµόνια επιβλήθηκαν για να διασφαλίσουν την επάνοδο της κερδοφορίας του κεφαλαίου σε µια φάση
που εντείνεται ο διεθνής ανταγωνισµός. Τα µνηµόνια
συµπεριλαµβάνουν πολλά µέτρα που προέβλεπε η συνθήκη του Μάαστριχτ, που αποφασίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ελληνικές κυβερνήσεις την προηγούµενη περίοδο αλλά η εφαρµογή τους εµποδίστηκε,
καθυστέρησε από την ανάπτυξη της εργατικής, λαϊκής
πάλης.
Εποµένως η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ καθώς και
τα κόµµατα εκείνα που διακηρύσσουν τη δέσµευσή τους
για τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
συµµετοχή της χώρας µας στην Ε.Ε. και τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης επί της ουσίας αφήνουν άθικτο το
αντεργατικό – αντιλαϊκό οπλοστάσιο.
Η αλλαγή του µίγµατος πολιτικής διαιωνίζει την πολιτική λιτότητας, δεν αφορά παροχές στον λαό αλλά διασφάλιση πόρων για την στήριξη του κεφαλαίου. Θα δυναµώσει την ένταση της εκµετάλλευσης των εργαζοµένων. Τα ψίχουλα για τον λαό συµβαδίζουν µε την πολιτική παροχών στο µεγάλο κεφάλαιο.
Το ΚΚΕ κρίνει τις δανειακές συµβάσεις, τα µνηµόνια
και τους σχετικούς νόµους µε κριτήριο τα εργατικά –
λαϊκά συµφέροντα. Με αυτό το κριτήριο τονίζει ότι οι
δανειακές συµβάσεις, τα µνηµόνια και οι σχετικοί νόµοι
υπηρετούν τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου, των
τραπεζιτών, των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών και των
άλλων τµηµάτων της πλουτοκρατίας· είναι εργαλείο για
τη µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης, την κατάργηση βασικών εργατικών, λαϊκών δικαιωµάτων και έχουν
οδηγήσει στην πτώχευση του λαού.
Η κατάσταση που βιώνει η εργατική τάξη, τα λαϊκά
στρώµατα, η νεολαία µε την υψηλή ανεργία, τη δραµατική µείωση µισθών και συντάξεων, την κατάργηση βασικών εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιω-

µάτων, καθιστά επιτακτικά αναγκαία την ένταση της λαϊκής πάλης για την κατάργηση των αντιλαϊκών µέτρων
και την ανατροπή της πολιτικής που φτωχαίνει τον λαό.
Για την αποκατάσταση των απωλειών που είχαν οι εργαζόµενοι τα προηγούµενα χρόνια και την ικανοποίηση
των σύγχρονων αναγκών.
Το ΚΚΕ υπογραµµίζει ότι η διέξοδος για τον λαό βρίσκεται στη γραµµή κατάργησης των µνηµονίων και των
δανειακών συµβάσεων, της µονοµερούς διαγραφής του
χρέους, την αποδέσµευση από την Ε.Ε., µε εργατική,
λαϊκή εξουσία, µε το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει, για να αξιοποιηθούν σχεδιασµένα οι µεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας µας, να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες.
Η πρόταση νόµου που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή και
η προσπάθεια που θα καταβάλει να γίνει αυτή κτήµα του
εργατικού - λαϊκού κινήµατος, είναι µια συµβολή στην
πάλη για τα λαϊκά συµφέροντα.
Ταυτόχρονα µε την ανάγκη κατάργησης των µνηµονίων, των δανειακών συµβάσεων και των εφαρµοστικών
νόµων, το ΚΚΕ υποστηρίζει ένα συνεκτικό πλαίσιο µε σηµαντικούς στόχους πάλης που υπηρετούν τα άµεσα λαϊκά συµφέροντα και δίνουν ανακούφιση στον λαό. Σχετικά µε τους στόχους πάλης ενδεικτικά αναφέρουµε:
1. Μισθοί, συντάξεις, εργασιακά δικαιώµατα
• Επαναφορά του κατώτερου µισθού της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας στα 751 ευρώ µεικτά για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ως βάση για την υπογραφή
νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
(ΕΓΣΣΕ) µε ουσιαστική αύξηση του απαράδεκτα χαµηλού κατώτερου µισθού.
• Κανένας εργαζόµενος να µην αµοίβεται κάτω από
751 ευρώ τον µήνα.
• Να επανέλθουν οι κατώτεροι κλαδικοί µισθοί στο επίπεδο του 2009.
• Υποχρεωτική εφαρµογή των ΣΣΕ για όλους τους εργαζόµενους.
• Εφαρµογή της µετενέργειας µέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς κανένα χρονικό περιορισµό.
• Πλήρης δυνατότητα µονοµερούς προσφυγής των εργαζοµένων στον ΟΜΕΔ.
• Κατάργηση της δυνατότητας που καθιερώθηκε για υπογραφή επιχειρησιακών συµβάσεων µε µισθούς χαµηλότερους από τις κλαδικές συµβάσεις. Να µπει τέρµα
στη σύγχρονη γκιλοτίνα των ατοµικών συµβάσεων και
στις ενώσεις προσώπων.
• Κατάργηση όλων των ρυθµίσεων που προβλέπουν
την αύξηση του ορίου απολύσεων καθώς και τη µείωση
των αποζηµιώσεων.
• Επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού. Ανάκληση όλων των µειώσεων που επιβλήθηκαν στο δηµόσιο τοµέα,
τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες, µε προτεραιότητα στους χαµηλόµισθους.
• Επαναφορά των οικογενειακών επιδοµάτων και των
άλλων επιδοµάτων του ΟΑΕΔ που καταργήθηκαν.
• Να καταργηθούν οι νόµοι για την ενοικίαση των εργαζοµένων και να µπει ένα τέλος στο άθλιο αυτό καθεστώς.
• Να κλείσουν τώρα τα σύγχρονα δουλεµπορικά γραφεία των εταιριών προσωρινής απασχόλησης.
• Κατάργηση του νόµου για τη δηµιουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ.
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• Επανασύσταση των θέσεων εργασίας για το δηµόσιο
και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα για όλους τους εργαζόµενους που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας χωρίς βλαπτική µεταβολή των εργασιακών και µισθολογικών τους δικαιωµάτων.
• Άµεση ανάκληση όλων των µειώσεων που επιβλήθηκαν στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις τα τελευταία 2,5 χρόνια. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης
για όλα τα ταµεία.
• Αύξηση της βασικής σύνταξης από τα 486 ευρώ στα
600 ευρώ τον µήνα.
• Κατάργηση του προεδρικού διατάγµατος που εξαίρεσε από τη λίστα των ΒΑΕ µεγάλο αριθµό εργαζοµένων.
• Κατάργηση των ελαστικών µορφών εργασίας.
• Όχι στις απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα, όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.
2. Φορολογία
• Κατάργηση των αντιλαϊκών φορολογικών µέτρων.
• Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για το ζευγάρι
40.000 ευρώ το χρόνο και 5.000 για κάθε παιδί για όλους
τους µισθωτούς, αυτοαπασχολούµενους, αγρότες.
• Αναδροµική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
και του τέλους επιτηδεύµατος στο εισόδηµα µέχρι
40.000 για το ζευγάρι και 5.000 για κάθε παιδί, καθώς και
του ΕΕΤΗΔΕ για την κύρια και την πρώτη εξοχική κατοικία.
• Αναγνώριση των λογιστικών βιβλίων ως µοναδική πηγή προσδιορισµού εισοδήµατος των επαγγελµατοβιοτεχνών. Κατάργηση περαίωσης και κάθε είδους αντικειµενικών κριτηρίων. Αύξηση του ορίου προσωποκράτησης
για χρέη στο Δηµόσιο και ειδικά για τους αυτοαπασχολούµενους που έχουν κλείσει την επιχείρησή τους και
δεν έχουν άλλα εισοδήµατα. Πάγωµα των χρεών χωρίς
προσαυξήσεις.
• Κατάργηση των έµµεσων φόρων, ΦΠΑ και ΕΦΚ στο
πετρέλαιο θέρµανσης και αγροτικής κίνησης στα αγροτικά εφόδια, στα είδη διατροφής, εκπαίδευσης, υγείας και
στα οικιακά τιµολόγια ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνίας.
• Κατάργηση των φόρων και τελών για Δήµο και ΕΡΤ.
Απαγόρευση δια νόµου κάθε πλειστηριασµού κύριας και
δευτερεύουσας κατοικίας και αγροτικής εκµετάλλευσης
µε σηµερινά αντικειµενικά κριτήρια αξίας 300.000 ευρώ
και µέχρι 150 τ.µ. για τη λαϊκή τετραµελή οικογένεια.
• Φορολόγηση του µεγάλου κεφαλαίου µε συντελεστή
45% σε διανεµόµενα και αδιανέµητα κέρδη. Κατάργηση
του ειδικού φορολογικού καθεστώτος που ισχύει για
τους εφοπλιστές.
3. Προστασία των ανέργων
• Χορήγηση επιδόµατος ανεργίας σε όλους τους ανέργους για όλη τη διάρκεια της ανεργίας.
• Κατάργηση των νόµων που µειώνουν το επίδοµα ανεργίας.
• Αύξηση του επιδόµατος της ανεργίας στα 600 ευρώ
τον µήνα (στο 80% του κατώτερου µισθού των 751 ευρώ).
• Πλήρης και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
για τους ίδιους και τις οικογένειες τους χωρίς όρους και
προϋποθέσεις.
• Υπολογισµός του χρόνου ανεργίας ως συντάξιµου
χρόνου.

• Χορήγηση δωρεάν κάρτας απεριορίστων διαδροµών
στη Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
• Μείωση των τιµολογίων των ΔΕΚΟ για τους ανέργους κατά 50%.
• Απαγόρευση της διακοπής παροχής νερού, ρεύµατος
και σταθερού τηλεφώνου.
4. Ασφαλιστικά Ταµεία
• Επαρκής κρατική χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών
ταµείων και εξασφάλιση της χορήγησης των συντάξεων
και παροχών.
• Κάλυψη, µε κρατική χρηµατοδότηση, του συνόλου
των απωλειών των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων που λεηλατήθηκαν από το λεγόµενο κούρεµα οµολόγων που είναι περίπου 14 δισ. ευρώ.
5. Υγεία - Πρόνοια
• Αποκλειστικά δηµόσιο ενιαίο και δωρεάν σύστηµα Υγείας-Πρόνοιας για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, µε κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δράσης.
• Κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών στον κλάδο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταµείων.
• Πλήρης και επαρκής χρηµατοδότηση στον κλάδο υγείας των ασφαλιστικών ταµείων για όσο διάστηµα παρέχουν υπηρεσίες υγείας, των δηµόσιων νοσοκοµείων,
των Υγειονοµικών Μονάδων του ΠΕΔΥ, των Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων και των ιδρυµάτων Πρόνοιας από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό.
• Επιστροφή από το κράτος των αποθεµατικών που χάθηκαν από το πρόσφατο «κούρεµα».
• Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων στα δηµόσια νοσοκοµεία, µονάδες του ΠΕΔΥ
και ιδρύµατα Πρόνοιας. Μονιµοποίηση όλων εργαζοµένων µε προσωρινές και ελαστικές σχέσεις εργασίας στις
µονάδες Υγείας – Πρόνοιας.
• Κατάργηση των πληρωµών εισιτηρίων, συµµετοχών
για ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, φάρµακα και
θεραπείες, στην απογευµατινή λειτουργία και τα έκτακτα περιστατικά καθώς και της παρακράτησης των συντάξεων των χρονίως πασχόντων για πληρωµή των ιδρυµάτων που νοσηλεύονται.
• Κατάργηση όλων των άµεσων και έµµεσων χαρατσιών στην Υγεία (π.χ. το 1 ευρώ συνταγόσηµο, τα 5 ευρώ για ιατρικές επισκέψεις στις δηµόσιες µονάδες υγείας, η αύξηση στον φόρο καπνού ως ισοδύναµο µέτρο
των 25 ευρώ για τη νοσηλεία στα δηµόσια νοσοκοµεία
κ.λπ.).
• Όλα τα φάρµακα και εµβόλια να αποζηµιώνονται
100% από το κράτος άµεσα µέσω της επαρκούς χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών ταµείων καθώς και το υγειονοµικό υλικό, τεχνικά βοηθήµατα κ.λπ. για όλους
χωρίς εξαιρέσεις. Να καταργηθούν οι λίστες στα φάρµακα.
• Κατάργηση όλων των περικοπών, εξαιρέσεων, πλαφόν για τις προληπτικές διαγνωστικές, εργαστηριακές εξετάσεις και θεραπείες που επιβάλλουν ο κανονισµός
παροχών του ΕΟΠΥΥ και οι «κατευθυντήριες οδηγίες»,
των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
• Εξασφάλιση από το κράτος της πλήρους και επαρκούς τροφοδοσίας των δηµόσιων µονάδων Υγείας - Πρόνοιας σε φάρµακα, υγειονοµικό και αναλώσιµο υλικό, αντιδραστήρια, υλικά χειρουργείου και τρόφιµα.
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• Κατάργηση της πληρωµής του 15% από τους ασθενείς για τις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις
στον συµβεβληµένο µε τον ΕΟΠΥΥ πρωτοβάθµιο ιδιωτικό τοµέα καθώς και της συµµετοχής των ασθενών στις
δαπάνες νοσηλείας στα ιδιωτικά νοσοκοµεία και µαιευτήρια.
• Εξασφάλιση µε ευθύνη του κράτους της έγκαιρης και
επαρκούς τροφοδοσίας σε όλα τα φάρµακα. Δωρεάν
διάθεση των ειδικών φαρµάκων και των φαρµάκων για
τις συνοδούς νόσους, τα συµπληρώµατα διατροφής, το
υγειονοµικό και αναλώσιµο υλικό από τα δηµόσια νοσοκοµεία και τις µονάδες του ΠΕΔΥ, στους χρονίως πάσχοντες και στα ΑµΕΑ.
• Κρατική χρηµατοδότηση για τη λειτουργία όλων των
ειδικών σχολείων, µε πλήρη και ποιοτική παροχή τροφής.
• Άµεση καταβολή όλων των επιδοµάτων σε ΑµΕΑ και
χρονίως πάσχοντες χωρίς περικοπές και καθυστερήσεις.
Πλήρη και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας.
• Καµία περικοπή αλλά αύξηση των επιδοµάτων στις
πολύτεκνες και µονογονεϊκές οικογένειες και της κοινωνικής σύνταξης της πολύτεκνης µητέρας.
• Καταβολή του επιδόµατος τοκετού σε όλες τις γυναίκες ανεξάρτητα της µεθόδου (φυσιολογικός τοκετός,
καισαρική) και του τόπου που γεννούν (Νοσοκοµεία,
Μαιευτήρια, δηµόσια ή ιδιωτικά).
6. Κοινωνικά δικαιώµατα
• Επανασύσταση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας µε επαναφορά και
διεύρυνση όλων των παροχών.
• Να ξεκινήσει πάλι το κατασκευαστικό πρόγραµµα
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας.
• Να µην κλείσει κανένας παιδικός σταθµός, δηµιουργία νέων κυρίως βρεφικών µε την αξιοποίηση των κατάλληλων δηµοσίων και δηµοτικών κτιρίων, να προσληφθεί
µόνιµο προσωπικό για την κάλυψη όλων των αναγκών.
• Εγγραφή όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθµούς χωρίς περιορισµούς, κατάργηση των τροφείων και
παροχή επαρκούς και ποιοτικής τροφής.

Β. Επί των άρθρων
Με το άρθρο 1:
1) Με την παράγραφο 1:
α) Καταργείται ο ν. 3845/2010 και τα Παραρτήµατά
του. Ο πιο πάνω νόµος ο οποίος περιλαµβάνει ως Παράρτηµα ΙΙΙ το «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», το οποίο αποτελεί το κύριο µέρος του «Μνηµονίου Συνεννόησης», µεταξύ της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
β) Οµοίως καταργείται και αυτό καθ’ αυτό το κείµενο
του «Μνηµονίου Συνεννόησης», το οποίο υπεγράφη στις
3 Μαΐου 2010, καθώς επίσης και κάθε αναθεώρησή του.
Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι περιελάµβανε τρεις (3) βασικές ενότητες:
Πρώτη ενότητα η λεγόµενη «δηµοσιονοµική πειθαρχία». Που σηµαίνει το σφαγιασµό του λαϊκού εισοδήµατος και των συντάξεων στο όνοµα της µείωσης των δηµοσιονοµικών δαπανών, µαζικές απολύσεις επίσης στο
δηµόσιο τοµέα, τη µεγαλύτερη εµπορευµατοποίηση αλλά και υποβάθµιση των υπηρεσιών στην παιδεία, στην υ-

γεία, στην πρόνοια, την επέκταση της δράσης του ιδιωτικού επιχειρηµατικού κεφαλαίου σε νέους τοµείς, όπως η
διαχείριση των υδάτινων πόρων, την αύξηση της κατεξοχήν αντιλαϊκής έµµεσης φορολογίας.
Δεύτερη ενότητα η επιβολή εισοδηµατικής και κοινωνικής πολιτικής που υπηρετούν την ανταγωνιστικότητα
και την κερδοφορία του κεφαλαίου, µέσα από την προώθηση των λεγόµενων «διαρθρωτικών αλλαγών». Που σηµαίνει χτύπηµα των συλλογικών συµβάσεων, τη µείωση
των µισθών, την περαιτέρω επέκταση και γενίκευση των
ελαστικών σχέσεων εργασίας, τη µείωση των συντάξεων και τη µετατροπή τους σε επιδόµατα φτώχειας , την
αύξηση των ορίων ηλικίας και χειροτέρευση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση, τον σφαγιασµό των βαρέων και ανθυγιεινών, τη µείωση της κρατικής και εργοδοτικής συµµετοχής στα ασφαλιστικά ταµεία, την περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών και προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και του ξεπουλήµατος του δηµόσιου
πλούτου.
Τρίτη ενότητα η στήριξη, άµεση και έµµεση των κεφαλαιοκρατών, µε πολλούς τρόπους, µεταξύ των οποίων
και η θωράκιση του χρηµατοπιστωτικού τους συστήµατος.
2) Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι η Ελλάδα παύει
να δεσµεύεται έναντι οποιουδήποτε από το περιεχόµενο
του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Ι όπως αυτό ισχύει και όπως αναθεωρήθηκε.
3) Με την παράγραφο 3 προτείνεται η κατάργηση και
µιας σειράς εφαρµοστικών του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Ι («µνηµονιακών») νόµων, µε ιδιαίτερη έµφαση σε εκείνους που επέφεραν περαιτέρω ανατροπή στις εργασιακές σχέσεις,
περαιτέρω χτύπηµα στα ασφαλιστικά-συνταξιοδιοτικά
δικαιώµατα, την προώθηση των αντιλαϊκών πολιτικών
στον τοµέα της υγείας και της πρόνοιας. Ειδικότερα,
προτείνεται η κατάργηση των πιο κάτω νόµων:
Α) Αναφορικά µε τα εργασιακά δικαιώµατα:
Ν. 3845/2010, ο οποίος, µεταξύ άλλων προβλέπει:
* Μείωση των αποδοχών στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα κατά 3%.
* Κατάργηση του 13ου και 14ου µισθού για όλους τους
εργαζοµένους στον δηµόσιο τοµέα.
* Περαιτέρω µείωση των επιδοµάτων κατά 8% στο σύνολο των εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα.
*Απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα ηλικιωµένων ανέργων (55-64 ετών) µέσω γραφείων «ενοικίασης» προσωπικού, που επιχορηγούνται από το Κράτος.
*Αντικατάσταση του επιδόµατος ανεργίας µε την «επιταγή επανένταξης» των ανέργων, για την απασχόλησή
τους σε επιδοτούµενες επιχειρήσεις.
* Κατάργηση της ευνοϊκότερης ρύθµισης υπέρ των µισθωτών, σε περίπτωση που ισχύουν ταυτόχρονα όροι
διαφορετικών συλλογικών συµβάσεων.
Ν. 3863/2010, ο οποίος, µεταξύ άλλων, προβλέπει:
* Καθιέρωση της ειδικής σύµβασης µαθητείας για νέους ηλικίας 15-18 ετών, µε αµοιβή το 70% του γενικού
κατώτατου µισθού.
* Μείωση κατά 20% της αµοιβής της υπερεργασίας και
κάθε µορφής υπερωριακής απασχόλησης.
* Μείωση µέχρι και κατά 3/4 του χρόνου προειδοποίησης της απόλυσης, µε συνέπεια, σε περίπτωση έγκαιρης
προειδοποίησης να δίνεται µόνο η µισή αποζηµίωση απόλυσης.
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* Διευκόλυνση των ατοµικών απολύσεων, µέσα από
την επέκταση του χρονικού διαστήµατος µέσα στο οποίο
ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει την αποζηµίωση
απόλυσης.
* Αύξηση των ορίων των οµαδικών απολύσεων, µε καθιέρωση της δυνατότητας 6 (από 4) απολύσεων µηνιαία
για επιχειρήσεις µε 20-150 εργαζοµένους, καθώς και ορίου 5% (από 2%) απολύσεων για επιχειρήσεις µε πάνω
από 150 εργαζοµένους (ήταν 2% για επιχειρήσεις µε πάνω από 200 εργαζοµένους).
Ν. 3871/2010, µε τον οποίο επιβλήθηκε απαγόρευση οποιασδήποτε µισθολογικής αύξησης µέσω προσφυγής
στον ΟΜΕΔ, για την περίοδο 2010-2012, που ήταν µεγαλύτερη της αύξησης που όριζε η ΕΓΣΣΕ στην ίδια περίοδο.
Ν. 3899/2010, ο οποίος, µεταξύ άλλων, προβλέπει:
* Επέκταση της δοκιµαστικής περιόδου από 2 στους 12
µήνες για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα.
* Επέκταση της ανώτατης διάρκειας εργασίας µέσω
γραφείων «ενοικίασης» από τους 18 στους 36 µήνες.
* Επέκταση της ανώτατης διάρκειας της επιβαλλόµενης εκ περιτροπής εργασίας από 6 σε 9 µήνες κατ’ έτος.
* Κατάργηση της προσαύξησης στο ωροµίσθιο της µερικής απασχόλησης σε περίπτωση υπερωρίας και απασχόλησης µε εβδοµαδιαία εργασία κάτω των 20 ωρών.
* Εισαγωγή των «ειδικών» επιχειρησιακών ΣΣΕ, µε δυνατότητα απόκλισης από τις κλαδικές ΣΣΕ µέχρι το επίπεδο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.
* Μείωση κατά 10% των αποδοχών των εργαζοµένων
στις ΔΕΚΟ, για όσους αµείβονταν µε αποδοχές άνω των
1.800 ευρώ.
Ν. 3979/2011, ο οποίος, µεταξύ άλλων, προέβλεπε την
αύξηση του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας στο δηµόσιο
και ο ενιαίος ορισµός αυτού σε 40 ώρες, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του µισθού.
Ν. 4024/2011, ο οποίος, µεταξύ άλλων προβλέπει:
* Εισαγωγή εργασιακών καθεστώτων που ανοίγουν το
δρόµο για απολύσεις στο Δηµόσιο (εργασιακή εφεδρεία, προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα).
* Ένταξη στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας
των εργαζοµένων που απασχολούνται στο δηµόσιο µε
συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Μετά το πέρας της εφεδρείας, προβλέπεται απόλυση, χωρίς αποζηµίωση.
* Εισαγωγή του νέου µισθολογίου στο Δηµόσιο, από
1.11.2011, που οδήγησε στην τεράστια µείωση των µισθών των εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα, µε ταυτόχρονη σύνδεση του µισθού µε το νέο βαθµολόγιο.
* Μη ισχύς, µέχρι το τέλος του 2012, της αρχής της υποχρεωτικής εφαρµογής και επέκτασης των κλαδικών
και οµοιοεπαγγελµατικών ΣΣΕ, που ίσχυε µέχρι τότε.
Β) Αναφορικά µε τα συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά δικαιώµατα
Ν. 3845/2010 και 3847/2010 οι οποίοι προβλέπουν:
* Την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης των συνταξιούχων όλων των ασφαλιστικών ταµείων, πλην ΟΓΑ,
οι οποίες καταργήθηκαν µε τη σειρά τους µεταγενέστερα µε το Ν.4093/2012.
Ν. 3863/2010 και 3865/2010, οι οποίοι, µεταξύ άλλων,
προβλέπουν:
* Επιπλέον χαράτσια στις συντάξεις του δηµοσίου και

των λοιπών ασφαλιστικών ταµείων, που αφορούν στην
καθιέρωση της λεγόµενης «εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων».
* Την προώθηση περαιτέρω αντιασφαλιστικών ρυθµίσεων για τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα, µε βασικούς άξονες: α) την αύξηση στα 40 χρόνια
εργασίας για δικαίωµα στην πλήρη σύνταξη, β) την αύξηση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65
χρόνια για όλους και γ) την ριζική µείωση των µελλοντικών συντάξεων µέσα από τον νέο τρόπο υπολογισµού
τους και τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης.
* Άνοιξε ο δρόµος για τον σφαγιασµό των βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελµάτων (ν. 3863/2010).
Γ) Αναφορικά µε τον τοµέα της υγείας και πρόνοιας
Ν. 3918/2011, ο οποίος, µεταξύ άλλων, προβλέπει:
Τη δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ ο οποίος αποτελεί τον φορέα προώθησης των ενιαίων και ελάχιστων δηµοσίων
παροχών υγείας σε όλους τους ασφαλισµένους των εντασσόµενων σε αυτόν φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Τη συγχώνευση και ουσιαστικά κατάργηση των 5 νοσοκοµείων του ΙΚΑ.
Την καθιέρωση επικουρικού προσωπικού σε προνοιακά
ιδρύµατα.
Με άλλες υπουργικές αποφάσεις προωθήθηκαν: ο ενιαίος κανονισµός παροχών του ΕΟΠΥΥ µε δραστική περικοπή των παροχών σε υπηρεσίες υγείας, υγειονοµικού
και αναλώσιµου υλικού, επιδόµατα (π.χ. τοκετού) φάρµακα κ.λπ.. Καθιερώθηκε η συµµετοχή κατά 15% των ασφαλισµένων για εξέταση στον συµβεβληµένο µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικό τοµέα.
Επίσης εφαρµόστηκαν τα κλειστά ενοποιηµένα νοσήλεια (ΚΕΝ) που αύξησαν έως και 35% τις τιµές που πωλούν τα δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία τις υπηρεσίες
και καλούνται να πληρώσουν τα ασφαλιστικά ταµεία, µε
προσαύξηση κατά 20% στα ΚΕΝ για τον ιδιωτικό τοµέα.
Ν. 4025/2011, που µεταξύ άλλων προέβλεψε τη συγχώνευση ή κατάργηση των 46 από τις 94 δοµές πρόνοιας.
Την αξιοποίηση των δηµοσίων νοσοκοµείων από τους
ιδιώτες ιατρούς, την επέκταση της επιχειρηµατικής δράσης στην υγεία µε τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών µονάδων ηµερήσιας νοσηλείας, την ένταξη στα δηµόσια
νοσοκοµεία των κέντρων φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης µε δυνατότητα λειτουργίας τους και σε επιχειρηµατική βάση.
Δ) Αναφορικά µε πρόσθετα φορολογικά βάρη σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων
N. 3845/2010, µε τον οποίο προβλέφθηκε:
* Η αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από το
21% στο 23% και του µειωµένου συντελεστή από το
10% στο 11%.
* Η αύξηση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα και τα ποτά.
* Η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη, το DIESEL, το φωτιστικό πετρέλαιο και το βιοντήζελ.
Ν. 4021/2012 (ΑΡΘΡΟ 53)
Με αυτό το άρθρο επιβλήθηκε υπέρ του Δηµοσίου το
Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών, το γνωστό «χαράτσι µέσω της ΔΕΗ».
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Ε) Αναφορικά µε την προστασία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
Ν. 3864/2010
Με το συγκεκριµένο νόµο ιδρύεται το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, κατ’ εφαρµογή των προβλέψεων του ν. 3845/2010 µε τον οποίο κυρώθηκε το
Μνηµόνιο Συνεννόησης (Μνηµόνιο Ι).
Σε σχέση µε τον χαρακτήρα του Ταµείου επισηµαίνεται ότι µολονότι συνιστά Ν.Π.Ι.Δ. εντούτοις απολαµβάνει
όλες τις διοικητικές, οικονοµικές, δικαστικές ατέλειες
του δηµοσίου, απαλλασσόµενο από κάθε άµεση ή έµµεση φορολογία. Ταυτοχρόνως, προβλέπεται η εξασφάλισή του από κάθε ζηµία, δεδοµένου ότι σε τυχόν αδυναµία µίας τράπεζας να εξαγοράσει στη λήξη της πενταετίας τις µετοχές της, τότε προβλέπεται η αυτοδίκαιη
κρατικοποίηση της τράπεζας, άλλως η κοινωνικοποίηση
των ζηµιών της, σε βάρος του ελληνικού λαού.
Ν. 4021/2012
Με τον συγκεκριµένο νόµο, εκτός του ότι νοµοθετήθηκαν µια σειρά ρυθµίσεις που αφορούν την εποπτεία-στήριξη των πιστωτικών ιδρυµάτων, περαιτέρω ψηφίστηκαν
και τα ακόλουθα:

τοµείς, όπως είναι εκείνη των υπηρεσιών. Η συγκεκριµένη διαδικασία οδηγεί «στο ξεκλήρισµα και στην προλεταριοποίηση των αυτοπασχολούµενων, των επαγγελµατιών, στην πλήρη αποσύνδεση, αλλά και υποβάθµιση του
πτυχίου και την αποσύνδεση του από τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα, σε φτηνό, ευέλικτο, ανασφάλιστο και χωρίς
δικαιώµατα εργατικό δυναµικό για το µεγάλο κεφάλαιο».
Με την ίδια παράγραφο 3 προτείνεται η κατάργηση κάθε άλλης διάταξης ουσιαστικού δικαίου µε κανονιστικό
περιεχόµενο (όπως υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
του ν. 3845/2010 (που περιλαµβάνει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι) και
των λοιπών εφαρµοστικών αυτού του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ νόµων.
Με την παράγραφο 4 καταγγέλλεται µονοµερώς η από
8 Μαϊου 2010 Σύµβαση Δανειακής Διευκόλυνσης που υπεγράφη στα πλαίσια του προαναφεροµένου «Μνηµονίου Συνεννόησης».
Με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι η Ελλάδα παύει αυτοδίκαια να δεσµεύεται έναντι οποιουδήποτε από το περιεχόµενο την πιο πάνω Δανειακής Σύµβασης.

Α) Η κύρωση: i) της Σύµβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) µαζί µε τα τρία παραρτήµατά της, που υπογράφηκε στις 16 Ιουνίου 2010, ii) η τροποποίηση της Σύµβασης – Πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) µε τα τέσσερα παραρτήµατά της, που υπογράφηκε στις 30 Ιουνίου 2011 και iii) η τροποποίηση της Σύµβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) µε τα τέσσερα παραρτήµατά
της, που υπογράφηκε την 1η Σεπτεµβρίου 2011.

Με το Άρθρο 2:
Με την παράγραφο 1 επιδιώκεται η κατάργηση του
ν. 3985/2011, που αφορά το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015, οι εφαρµοστικοί
του νόµοι, καθώς και κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού δικαίου µε κανονιστικό περιεχόµενο, που έχει θεσπιστεί
κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω ν. 3985/2011, καθώς και
των εφαρµοστικών αυτού νόµων. Επισηµαίνεται όλως
ενδεικτικώς η κατάργηση των εφαρµοστικών του
ν. 3985/2011, νόµων. 3986/2011, 4021/2011, 4038/2012,
4047/2012 κ.λπ..
Ειδικότερα:
1) Με το ν. 3985/2011 εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, µε το οποίο τέθηκαν οι βασικοί άξονες δηµοσιονοµικής προσαρµογής για
το χρονικό διάστηµα 2012-2015, δια της εφαρµογής µίας
σειράς µέτρων αντιλαϊκού προσανατολισµού. Χαρακτηριστικά επισηµαίνονται οι παραδοχές που αφορούν:
α) στη µείωση του προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα κατά
100.000 περίπου υπαλλήλους, µέσω κυρίως του περιορισµού των προσλήψεων, στη δραστική µείωση των συµβασιούχων, της εφαρµογής προγραµµάτων εθελουσίας
µερικής απασχόλησης στο δηµόσιο, καθώς και προγραµµάτων µακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών και β) στη
µείωση της µισθολογικής δαπάνης, µέσω κυρίως από την
περικοπή µισθών, την αναστολή χορήγησης της µισθολογικής ωρίµανσης, την αύξηση των ωρών εργασίας από
37,5 σε 40, χωρίς αύξηση των αποδοχών, τη δραστική
µείωση των δαπανών για υπερωρίες και άλλες πρόσθετες αµοιβές.
Περαιτέρω, προβλέπονται µία σειρά αντιδραστικές παρεµβάσεις στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης µε τη
µείωση της ιατροφαρµακευτικής δαπάνης και των λοιπών κοινωνικών δαπανών, που εµπεριέχει τη µείωση των
συντάξεων, µέσω της επιβολής ειδικών εισφορών στους
συνταξιούχους. Επιπλέον, προβλέπεται η επιβολή χαρατσιών στο εισόδηµα δηµοσίων υπαλλήλων και ελεύθερων επαγγελµατιών, η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών,
η θέσπιση φορολογικών µέτρων, όπως η αύξηση των άµεσων και έµµεσων φόρων, η επιβολή ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα και ειδικού τέλους

Β) Εκτεταµένες τροποποιήσεις του ν. 3864/2010.
ΣΤ) Αναφορικά µε την απελευθέρωση επαγγελµάτων
και υπηρεσιών
Ν. 3887/2010
Πρόκειται για το νόµο µε τον οποίο ουσιαστικά απελευθερώνονται οι οδικές εµπορευµατικές µεταφορές,
στην κατεύθυνση της µεγαλύτερης «ανταγωνιστικότητας» και στα πλαίσια των σχετικών ευρωενωσιακών επιταγών και η οποία εκδηλώνεται µε τη συνολική αναδιάρθρωση του κλάδου των οδικών µεταφορέων µε βασικές
κατευθύνσεις την απελευθέρωση του αριθµού των χορηγούµενων αδειών Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και την απελευθέρωση του κοµίστρου. Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση ουσιαστικά όλος ο κλάδος παραδίδεται βορά στη µονοπώληση, στη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση, µε άµεση
συνέπεια τον εξοβελισµό χιλιάδων αυτοαπασχολούµενων από το επάγγελµα, τη µισθωτοποίηση κάποιων άλλων, µε µισθούς πείνας, την ίδια την υποβάθµιση των µεταφορικών υπηρεσιών, το δε κόστος της απελευθέρωσης θα το επωµιστεί για ακόµη µία φορά ο ελληνικός λαός.
Ν. 3919/2011
Πρόκειται για το νόµο απελευθέρωσης των λεγοµένων «κλειστών» επαγγελµάτων, η οποία εκδηλώνεται µε
την άρση των περιορισµών πρόσβασης και άσκησης επαγγελµάτων, µε ειδικές προβλέψεις για τα επαγγέλµατα του δικηγόρου, του συµβολαιογράφου, του µηχανικού
και του νόµιµου ελεγκτή. Στην πραγµατικότητα η απελευθέρωση των επαγγελµάτων συνδέεται µε τη δυνατότητα διείσδυσης του µεγάλου κεφαλαίου και σε νέους
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στους ελεύθερους επαγγελµατίες, η αύξηση των τελών
κυκλοφορίας κ.λπ..
Τέλος, ιδιαίτερη αξία προσλαµβάνουν οι προβλέψεις
για ένα διευρυµένο πρόγραµµα εκποίησης της δηµόσιας
περιουσίας που εκτείνεται σε όλο το φάσµα των δηµοσίων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό
ξεπούληµα του ΟΤΕ, ΕΑΣ, Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου,
ΔΕΠΑ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΛΒΟ, ΕΛΠΕ, Λιµανιών, Αυτοκινητοδρόµων, κοιτασµάτων φυσικού αερίου στην Καβάλα
κ.λπ..
2. Οι σχετικές προβλέψεις του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου έτυχαν ουσιαστικής εφαρµογής δια µίας σειράς νοµοθετικών ρυθµίσεων που βρίσκονται διάσπαρτες σε µία
πλειάδα νοµοθετηµάτων. Παρά ταύτα ο ν. 3986/2011 συνιστά το πιο αντιπροσωπευτικό νοµοθετικό κείµενο που
ενσωµατώνει ένα σηµαντικό κοµµάτι των µέτρων εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου και δη σε τοµείς όπως οι εργασιακές σχέσεις, τα ασφαλιστικά δικαιώµατα
και η φορολογία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:
α) Ίδρυση του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου.
β) Μείωση του αφορολόγητου ορίου από τις 12.000
ευρώ στις 8.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα µειώνονται οι
φορολογικές εκπτώσεις για τα παιδιά των φορολογουµένων.
γ) Αύξηση των αντικειµενικών δαπανών διαβίωσης, δια
της θεσµοθέτησης τεκµηρίων κατοικίας (έστω µισθωµένης), ΙΧ κ.λπ..
δ) Επιβολή ειδικής εισφοράς «αλληλεγγύης» ίση µε το
1% για εισοδήµατα από 12.000 -15.000 και µετέπειτα
κλιµάκωση.
ε) Επιβολή «πρόσθετης εισφοράς» από 6% έως 14%
σε συνταξιούχους Δηµοσίου, ΝΑΤ και φορέων κοινωνικής ασφάλισης µέχρι 60 ετών.
στ) Επιβολή ειδικής εισφοράς για όλες τις επικουρικές
συντάξεις άνω των 300 ευρώ το µήνα, µε κλιµάκωση από
3% έως 10%. Επίσης, µείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 15% σε Ταµεία πρώην ΔΕΚΟ και µείωση της επικουρικής του ΕΤΕΑΜ κατά 30% για το τµήµα της σύνταξης άνω των 150 ευρώ.
ζ) Επιβολή κατά κεφαλήν «τέλους άσκησης επιτηδεύµατος» για τους αυτοαπασχολούµενους, ανερχόµενο σε
500 ευρώ για εκείνους που δραστηριοποιούνται στα µεγάλα αστικά κέντρα και σε 400 ευρώ για τους υπόλοιπους.
η) Σταδιακή κατάργηση του µειωµένου φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης.
θ) Αύξηση του ΦΠΑ στον κλάδο εστίασης και ταυτόχρονη υπαγωγή στο 23% των εµφιαλωµένων νερών και
αναψυκτικών.
ι) Επιβολή ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο των νοικοκυριών, αύξηση των ειδικών φόρων σε τσιγάρα, των τελών των ΙΧ, ενώ µειώθηκε το αφορολόγητο όριο για το
ΦΑΠ στα 200.000 ευρώ από τα 400.000 ευρώ που ήταν.
ια) Επέκταση της ανώτατης διάρκειας των συµβάσεων
ορισµένου χρόνου µετά από 3 διαδοχικές ανανεώσεις από τους 24 στους 36 µήνες, µε ταυτόχρονη δυνατότητα
άρσης του περιορισµού των 36 µηνών στην περίπτωση
που ο εργοδότης επικαλεστεί «αντικειµενικούς λόγους».
ιβ) Ενίσχυση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας,
µε την αύξηση του ηµερήσιου χρόνου υπερωριακής απασχόλησης για διάστηµα έξι µηνών, χωρίς να αµείβεται αντίστοιχα ως υπερωριακή απασχόληση.

ιγ) Περιορισµός των προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα,
µε ταυτόχρονη εισαγωγή του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας.
ιδ) Μείωση της επιδότησης των ανέργων σε 450 ηµερήσια επιδόµατα ανά τετραετία από το 2011 και σε 400 κατά
το διάστηµα 2012-2015.
ιε) Θεσµοθέτηση της δυνατότητας σύναψης από νέους
18-24 ετών σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου µε αποδοχές µικρότερες έως 20% από τις προβλεπόµενες για νεοπροσλαµβανόµενους.
ιστ) Καθιέρωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ποσοστού 2% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών και αποζηµιώσεων όλων των µισθοδοτούµενων υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ..
ιζ) Καθιέρωση ειδικής εισφοράς ποσοστού 1% επί των
τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών και αποζηµιώσεων των ασφαλισµένων του ΤΠΔΥ πέραν των προβλεποµένων, υπέρ του ΤΠΔΥ, για όσους δε δεν είναι ασφαλισµένοι στο ΤΠΔΥ η εισφορά δίδεται υπέρ του ΟΑΕΔ.
Με την παράγραφο 2 επιδιώκεται η κατάργηση του
ν. 4093/2012, που αφορά το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016, ο οποίος περιέχει επίσης και διατάξεις εφαρµοστικές του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ (ν.
4046/2012) και του ν. 4127/2013, που αφορά την επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016, οι τυχόν εφαρµοστικοί τους νόµοι, καθώς και κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού δικαίου µε
κανονιστικό περιεχόµενο, που έχει θεσπιστεί κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω νόµων 4093/2012 και 4127/2013, καθώς και των εφαρµοστικών αυτών νόµων. Ειδικότερα:
Α) Με την έγκριση του ΜΠΔΣ 2013-2016 (ν. 4093/2012)
ουσιαστικά αναπροσαρµόζονται οι µεσοπρόθεσµοι κυβερνητικοί στόχοι αναφορικά µε τις αντιδραστικές επιλογές
στα µισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, τις περικοπές δαπανών αγαθών και υπηρεσιών
και του περιορισµού των ελλειµάτων, της αύξησης των φορολογικών βαρών.
Πιο συγκεκριµένα και σε ό,τι αφορά τα ειδικότερα µέτρα:
1) Προωθούνται αρνητικές για τους εργαζόµενους διατάξεις στη συνταξιοδοτική νοµοθεσία του Δηµοσίου, όπως, ανάµεσα στα άλλα:
- Η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από το Δηµόσιο κατά δύο χρόνια (από το 65ο στο 67ο) και για µειωµένη σύνταξη από το 60ό στο 62ο µε ταυτόχρονη πρόβλεψη ότι η σύνταξη µπορεί να καταβληθεί στο ακέραιο
µε τη συµπλήρωση 40 ετών συντάξιµης υπηρεσίας και
του 62ου έτους της ηλικίας αντί του 60ου, συνακόλουθα
δε την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης σε µία σειρά
ειδικότερων κατηγοριών εργαζοµένων στο Δηµόσιο.
- Η κατάργηση της χορήγησης επιδόµατος εορτών και
επιδόµατος αδείας στους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου (13η, 14η σύνταξη).
- Η αύξηση του ορίου από το 60ό στο 64ο για την καταβολή του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης
2) Επίσης, αντεργατικές µισθολογικές διατάξεις που
διέπουν τους φορείς του δηµοσίου τοµέα, όπως, ανάµεσα στα άλλα:
- Η κατάργηση των επιδοµάτων εορτών και αδείας υπέρ των υπαλλήλων και λειτουργών του Δηµοσίου, των
ΟΤΑ και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και υπέρ µισθωτών
του ΝΠΙΔ.
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- Η µείωση των αποδοχών των υπαλλήλων και λειτουργών που αµείβονται µε ειδικά µισθολόγια.
3) Περαιτέρω προβλέπεται η µεταβίβαση κατά πλήρη
και αποκλειστική κυριότητα στο ελληνικό δηµόσιο του
Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσµά, καθώς
και η µεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ σειράς ακινήτων προς το
σκοπό εκµετάλλευσης – ιδιωτικοποίησής τους.
4) Αναστέλλονται µέχρι την 31.12.2016 οι προσλήψεις
και οι διορισµοί µόνιµου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και των ΝΠΙΔ αυτών, ενώ για τις
προσλήψεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ εξακολουθεί ο περιορισµός του 1 προς 5.
5) Διευρύνεται η υποχρεωτική µεταφορά µόνιµων υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (ΙΔΑΧ) του στενού και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, κατόπιν αξιολόγησης των αρµόδιων υπηρεσιών (κινητικότητα). Εισαγωγή του θεσµού της διαθεσιµότητας ετήσιας διάρκειας µε καταβολή του 75% του µισθού του υπαλλήλου,
µε ταυτόχρονη πρόβλεψη απόλυσης σε περίπτωση λήξης του καθεστώτος διαθεσιµότητας και τη µη ένταξη
του υπαλλήλου σε άλλη θέση απασχόλησης. Διεύρυνση
προς το αντιδραστικότερο των προϋποθέσεων και επέκταση του προσωπικού που υπάγεται σε καθεστώς αργίας. Κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού ΔΕ και
ΥΕ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Παράταση µέχρι την 31.12.2016 του περιορισµού προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα, µε παράλληλο
περιορισµό των προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε συµβάσεις µίσθωσης έργου.
6) Αναβάθµιση των κολλεγίων ως παρόχων µεταλυκειακής εκπαίδευσης, επιπέδου bachelor ή master.
7) Θεσπίζονται συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές ρυθµίσεις µε βασικές αιχµές:
- Την κατάργηση των ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας απολυµένων εργαζοµένων σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις (Λιπάσµατα, Πίνδος κ.λπ.).
- Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης των ΦΚΑ κατά 2
έτη.
- Μείωση συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ.
- Ποσοστιαία µείωση του εφάπαξ βοηθήµατος σε κατηγορία ασφαλισµένων και γενικότερη αναπροσαρµογή
της διαδικασίας χορήγησης του εφάπαξ.
- Κατάργηση των επιδοµάτων και των δώρων εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας που
προβλεπόταν για τους συνταξιούχους (13η, 14η σύνταξη).
- Αύξηση κατά δύο έτη των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης των υπαγοµένων στον ΟΓΑ.
- Κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ
και ΟΕΕ.
- Επανακαθορισµός – Απελευθέρωση των όρων λειτουργίας Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης και
των ιδιωτικών γραφείων εργασίας.
- Μείωση στις 23 ηµέρες του αναγκαίου ανώτατου
χρονικού διαστήµατος που µεσολαβεί ανάµεσα στη λήξη
και στις τυχόν ανανεώσεις της σχέσης εργασίας προσωπικού που εργάζεται σε έµµεσο εργοδότη προκειµένου η
σχέση εργασίας να χαρακτηριστεί ως σύµβαση εργασίας
αορίστου χρόνου µεταξύ του µισθωτού και του έµµεσου
εργοδότη.

- Κατάργηση της καθολικότητας εφαρµογής της ΕΓΣΣΕ ως προς τους µισθολογικούς όρους οι οποίοι εφαρµόζονται µόνο στις επιχειρήσεις/µέλη των εργοδοτικών
οργανώσεων που την προσυπογράφουν.
- Δυνατότητα καταστρατήγησης όρων της ΕΓΣΣΕ µέσω ατοµικών ή συλλογικών συµβάσεων.
- Περιορισµός των τριετιών κατά ανώτατο όριο σε
τρείς µε ποσοστό 10% για κάθε τριετία.
- Αναστολή των αυξήσεων των επιδοµάτων τριετίας εωσότου η ανεργία υποχωρήσει κάτω από 10%.
- Απελευθέρωση του καθεστώτος παροχής εργασίας
στα καταστήµατα.
- Επανακαθορισµός του γενικού κατώτατου µισθού µε
υπουργική απόφαση και αποσύνδεσή του από τη διαδικασία της συλλογικής διαπραγµάτευσης.
- Αναστολή, έως ότου η ανεργία διαµορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, της προσαύξησης του κατώτατου
µισθού.
- Επιτρέπεται για δύο ώρες ηµερησίως και ως 120 ώρες το έτος η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας.
- Μείωση του χρόνου προειδοποίησης για τις απολύσεις σε περίπτωση συµβάσεων αορίστου χρόνου. Μείωση της αποζηµίωσης απόλυσης σε 12 µισθούς για προϋπηρεσία 16 ετών, µε ένα επιπλέον µισθό υπό προϋποθέσεις ανά επιπλέον έτος προϋπηρεσίας µε ανώτατο µηνιαίο όριο τα 2.000 ευρώ. Μείωση στο µισό της αποζηµίωσης απόλυσης εάν η καταγγελία γίνει µε προειδοποίηση.
- Ουσιαστική κατάργηση του πενθηµέρου για εργαζόµενους στα καταστήµατα για συνολικό εβδοµαδιαίο συµβατικό ωράριο 40 ωρών, µέσω των ΣΣΕ.
- Μείωση του χρόνου ηµερήσιας ανάπαυσης σε 11 συνεχείς ώρες (από 12) σε συνολικό χρονικό διάστηµα 24
ωρών.
- Δυνατότητα κατάτµησης µε πρωτοβουλία του εργοδότη της ετήσιας άδειας του εργαζοµένου.
8) Θεσµοθέτηση χαρατσιού 1 ευρώ υπέρ του ΕΟΠΥΥ
για κάθε συνταγή που εκτελείται από τον φαρµακοποιό.
Απελευθέρωση επαγγελµάτων φυσικοθεραπευτών, οπτικών, οδοντοτεχνιτών.
Β) Με το ν. 4127/2013 που αποτελεί την επικαιροποίηση του ΜΠΔΣ 2013-2016 «εισάγονται ανώτατα όρια δαπανών, τόσο µε τον µερικό επαναϋπολογισµό των αποδόσεων – ήδη συµφωνηθέντων- µέτρων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, όσο και µε την εναρµόνιση µε τις επιπτώσεις των δράσεων που αποφασίστηκαν για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ΜΠΔΣ για την περίοδο 20132016». Στην ουσία πρόκειται για την εφαρµογή του συνολικού αντιλαϊκού νοµοθετικού πλαισίου του Μεσοπρόθεσµου.
Με την παράγραφο 3 επιδιώκεται η κατάργηση του
ν. 4263/2014, που αφορά το ΜΠΔΣ 2015-2018, οι τυχόν
εφαρµοστικοί του νόµοι, καθώς και κάθε άλλη διάταξη
ουσιαστικού δικαίου µε κανονιστικό περιεχόµενο, που έχει θεσπιστεί κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω καταργούµενου ν. 4263/2014 και των εφαρµοστικών αυτού νόµων.
Ειδικότερα, ο ως άνω νόµος εµπεριέχει απολογιστικά
στοιχεία για τα δηµοσιονοµικά µεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης των ετών 2012-2013, καθώς και προβλέψεις
για την περίοδο 2015-2018. Με βάση την ίδια την αιτιολογική έκθεση βασική επιδίωξη του ΜΠΔΣ είναι η επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων στη βάση «της ευρύτερης προσπάθειας για δηµοσιονοµική εξυγίανση, προσαρ-
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µογή και πειθαρχία» βασικά στοιχεία δε, ανάµεσα σε άλλα, της δηµοσιονοµικής στρατηγικής είναι οι ιδιωτικοποιήσεις, η φορολογία, η µείωση των δαπανών και δη των
δαπανών για αποδοχές και πρόσθετες παροχές, η µείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και δη της εργοδοτικής εισφοράς κατά 2,9%, το πάγωµα των προσλήψεων, η εκτέλεση προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων
και την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ στα πλαίσια πάντα
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η µείωση του λειτουργικού κόστους των ΔΕΚΟ, η αναστολή προσλήψεων στους ΟΤΑ, καθώς και η διαδικασία λειτουργικής αξιολόγησής τους, η προώθηση του θεσµού των ΣΔΙΤ στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι περικοπές
των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ παροχών, η
κατάργηση κοινωνικών πόρων των ΦΚΑ, η µείωση της
δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης.
Στην πραγµατικότητα το ΜΠΔΣ 2015-2018 αποτυπώνει
τη συνέχιση της αστικής πολιτικής διαχείρισης της κρίσης. Η «δηµοσιονοµική εξυγίανση, προσαρµογή και πειθαρχία» επιχειρείται να διασφαλιστεί στις πλάτες των
πλατιών λαϊκών στρωµάτων, µέσω των µειώσεων µισθών, συντάξεων, αύξησης της φορολογίας, µείωσης
των κοινωνικών παροχών και ενίσχυσης της εµπορευµατοποίησης της υγείας και της παιδείας. Βασική δε επιδίωξη παραµένει η διασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής κερδοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων, µέσω της
αύξησης του βαθµού εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης, της διαµόρφωσης νέων πεδίων επένδυσης των υπερσυσσωρευµένων κεφαλαίων, µέσω των ιδιωτικοποιήσεων, και των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, όπως
είναι τα επενδυτικά κίνητρα, οι µειώσεις των εισφορών
κ.λπ. που θα διασφαλίζουν ακριβώς αυτή την κερδοφορία.
Με το Άρθρο 3:
Στη συνέχεια του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Ι και της 1ης Σύµβασης «Δανειακής Διευκόλυνσης», ύψους 80.000.000 ευρώ, προωθήθηκε, σε συνεργασία µε την Ε.Ε., την ΕΚΤ
και το ΔΝΤ, το «κούρεµα» του ελληνικού χρέους, µέσα
από µια διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων και νέες δανειακές συµβάσεις. Ως προϋπόθεση για την προώθηση
της όλης διαδικασίας, προωθήθηκε η υπογραφή ενός
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ, το οποίο, στη συνέχεια του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Ι, επιφέρει ακόµα µεγαλύτερο τσάκισµα στα δικαιώµατα και τη ζωή της εργατικής τάξης και των φτωχότερων λαϊκών στρωµάτων, και µάλιστα τσάκισµα διάρκειας
30 ετών, επιχειρώντας να τους δώσει το τελειωτικό χτύπηµα, προκειµένου το κεφάλαιο και οι επιχειρηµατικοί όµιλοι να ξεπεράσουν την καπιταλιστική κρίση.
Με το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση α΄ του ν. 4046/2012
πέρασε από τη βουλή η έγκριση του σχεδίου νέου αυτού
Μνηµονίου Συνεννόησης (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ) και στη συνέχεια υπεγράφη αυτό καθαυτό το σχετικό Μνηµόνιο.
Ως απαραίτητο προαπαιτούµενο για την εκταµίευση
των ενισχύσεων από την Ε.Ε. στα πλαίσια της προώθησης του σχεδίου ανταλλαγής οµολόγων, για το «κούρεµα» του ελληνικού χρέους, µε την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, προωθήθηκαν ως διατάξεις µε
άµεση νοµική ισχύ και προς άµεση εφαρµογή, οι διατάξεις του νέου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ, που αφορούσαν το παραπέρα τσάκισµα των µισθών, των συλλογικών συµβάσεων
και των εργασιακών σχέσεων. Συγκεκριµένα, προωθήθηκαν οι πιο κάτω ρυθµίσεις:
- Μείωση του γενικού κατώτατου µισθού κατά 22% και

κατάργηση της ΕΓΣΣΕ 2010-2012. Ο βασικός µικτός µισθός από 751 ευρώ πήγε στα 586 ευρώ. Το µεροκάµατο
από 33,57 ευρώ µικτά πήγε στα 26,18 ευρώ µικτά. Μείωση του γενικού κατώτατου µισθού κατά 32% για τους νέους µέχρι 25 ετών και για τους µαθητευόµενους. Από
751 ευρώ µικτά στα 511 ευρώ µεικτά. Το µεροκάµατο από 33,57 ευρώ µεικτά πήγε στα 22,83 ευρώ µεικτά.
- Οι παραπάνω µειώσεις γίνονται µονοµερώς από τον
εργοδότη, χωρίς τη συναίνεση των εργαζοµένων.
- Μείωση του χρόνου µετενέργειας, µετά τη λήξη της
ΣΣΕ, από 6 σε 3 µήνες. Από εκεί και πέρα διατηρούνται
πλέον µόνο ο βασικός µισθός και τέσσερα επιδόµατα, εφόσον προϋπάρχουν. Οι υπόλοιποι όροι των προηγούµενων ΣΣΕ καταργούνται µονοµερώς από τον εργοδότη.
Πρόκειται για ρυθµίσεις που πετσοκόβουν τους µισθούς
µέχρι και 40%.
- Κατάργηση του δικαιώµατος για µονοµερή προσφυγή
στη διαιτησία µετά από την άρνηση της πρότασης του
µεσολαβητή και καθιέρωση της από κοινού προσφυγής
(εργαζοµένων και εργοδοτών) σε αυτήν. Έτσι, τα συνδικάτα δεν θα µπορούν πλέον να προσφεύγουν στον ΟΜΕΔ χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του εργοδότη.
- Περιορισµός της διαιτητικής απόφασης στον καθορισµό του βασικού µισθού και ηµεροµισθίου.
- Πάγωµα των αυξήσεων σε µισθούς και ωριµάνσεις
µέχρι τη µείωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα κάτω
από το 10%.
- Κατάργηση της µονιµότητας στις πρώην ΔΕΚΟ.
Στο ίδιο το πιο πάνω άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 4046/2012,
προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου, µε τις οποίες θα ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα αναγκαία για την εφαρµογή των αµέσως πιο πάνω
περιγραφέντων βαθιά αντεργατικών ρυθµίσεων του
Μνηµονίου, που έχουν άµεση νοµική ισχύ και εφαρµογή.
Στα πλαίσια αυτά, πράγµατι εκδόθηκε η υπ. αριθµ.
6/28.2.2012 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου
(Α΄ 38), µε την οποία διευκρινίστηκαν (κατά αντεργατικό
επίσης τρόπο) ζητήµατα που αφορούσαν τις πιο πάνω
ρυθµίσεις.
Το Μνηµόνιο Συνεννόησης (ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι), που το κύριο µέρος του περιλήφθηκε ως Παράρτηµα στο
ν. 3845/2010 και στη συνέχεια υπογράφηκε στις 3 Μαΐου
2010, το οποίο στη συνέχεια αναθεωρήθηκε κατόπιν
συµφωνιών της ελληνικής κυβέρνησης µε την Τρόικα, αποτέλεσε το προαπαιτούµενο για τη σύναψη της «Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης», ύψους 80.000.000 ευρώ, η οποία υπεγράφη στις 8 Μαΐου 2010, µεταξύ της
Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδας µε τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης, σε διακυβερνητικό πλαίσιο µέσω συγκεντρωτικών διµερών δανείων.
Στη συνέχεια και επειδή η κρίση συνέχισε να βαθαίνει
αποφασίσθηκε ανάµεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση, τα
όργανα της ΕΕ και το ΔΝΤ το λεγόµενο κούρεµα του
χρέους που συνοδεύθηκε µε νέα, ακόµη πιο δυσβάστακτα βάρη για τα λαϊκά στρώµατα.
Mε το ν. 4046/2012 (άρθρο 1 παρ. 1 και υποπαράγραφοι α΄ έως δ΄ προωθήθηκε η έγκριση των Σχεδίων ενός
πακέτου τεσσάρων συµβάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στις αντίστοιχες διατάξεις, στα πλαίσια της «χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης», για την υλοποίηση του «κουρέµατος» του ελληνικού χρέους.
Επίσης, µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012
δόθηκε η εξουσιοδότηση προς τον Έλληνα Υπουργό Οι-
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κονοµικών να υπογράψει µε το ΕΤΧΣ και την Τράπεζα
της Ελλάδας τη Σύµβαση παροχής Διευκόλυνσης για την
Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.
Στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 ορίζεται ότι το σύνολο των πιο πάνω συµβάσεων, ισχύουν από την
ηµεροµηνία υπογραφής τους.
Την 1η Μαρτίου 2012 υπογράφηκαν όλες οι συµβάσεις, τα Σχέδια των οποίων είχαν εγκριθεί µε τις προαναφερθείσες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4046/2012, καθώς και η πιο πάνω αναφερθείσα Σύµβαση Διευκόλυνσης για την Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.
Με το άρθρο 2 του ν. 4046/2012, στα πλαίσια του «κουρέµατος» του ελληνικού χρέους, µέσα από τη διαδικασία
αντικατάστασης των οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου µε
νέους τίτλους, καθορίστηκαν ρυθµίσεις για τη µεταφορά
των νέων τίτλων στους δικαιούχους τους.
Επίσης, µε το άρθρο 3 του ν. 4046/2012, ρυθµίστηκαν
ορισµένα φορολογικού χαρακτήρα ζητήµατα σχετικά µε
την πιο πάνω ανταλλαγή των οµολόγων του ελληνικού
δηµοσίου.
Στο ίδιο αυτό άρθρο 3 του ν. 4046/2012 (παράγραφοι 8
και 9) συµπεριλήφθηκαν και οι εξής απαράδεκτες διατάξεις. Η µία εξ αυτών ανέθετε στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως διαχειριστή του Κοινού Κεφαλαίου των Ν.Π.Δ.Δ.
(π.χ. Νοσοκοµεία, ΑΕΙ) και των Ασφαλιστικών Φορέων
(Ασφαλιστικά Ταµεία), να αποφασίζει τη συµµετοχή αυτού του κεφαλαίου στο πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων
του ελληνικού δηµοσίου, παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη ασυλία στα στελέχη της ΤτΕ που θα ασκούσαν την
πιο πάνω αρµοδιότητα. Με την άλλη διάταξη εξασφαλίστηκε, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης
νόµου ή καταστατικού, η παροχή της αρµοδιότητας της
λήψης απόφασης για συµµετοχή στο πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του ελληνικού δηµοσίου των ηµεδαπών
Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων, αποκλειστικά στο
συλλογικό όργανο διοίκησης των πιο πάνω νοµικών προσώπων, εξασφαλίζοντας παράλληλα στα πρόσωπα που
θα συµµετείχαν στα πιο πάνω συλλογικά όργανα και
στην λήψη της πιο πάνω απόφασης περί συµµετοχής στο
πρόγραµµα ανταλλαγής των οµολόγων πλήρη ασυλία
(απαλλαγή από ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη).
Με την εφαρµογή των πιο πάνω απαράδεκτων ρυθµίσεων, σε συνδυασµό µε την ισχύ των κανόνων που θεσπίστηκαν µε τον ν. 4050/2012, όπως θα αναφέρουµε πιο
κάτω, «κουρεύτηκαν» σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%
τα κεφάλαια που διέθεταν τα πιο πάνω Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκοµεία, ΑΕΙ, Ασφαλιστικά Ταµεία κλπ), δηµιουργώντας
τεράστια προβλήµατα επιβίωσής τους και µάλιστα στα
πλαίσια της εντεινόµενης οικονοµικής κρίσης και της
δραµατικής µείωσης της κρατικής χρηµατοδότησης προς
αυτά.
Στη συνέχεια, µε τις διατάξεις του ν. 4050/2012 προωθήθηκαν ρυθµίσεις που αποσκοπούσαν στην αποτελεσµατικότερη και µε λιγότερους, για τους πιστωτές, κραδασµούς, εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους, µέσα από τη θεσµοθέτηση οµοιόµορφων κανόνων συλλογικής
δράσης για την αντικατάσταση των τίτλων που κατέχουν, τίτλων που έχουν εκδοθεί ή έχουν την εγγύηση
του ελληνικού δηµοσίου, στα πλαίσια του προγράµµατος
ανταλλαγής οµολόγων.
Επίσης, µε το ν. 4060/2012, κυρώθηκε η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, µε την οποία εγκρίθηκε το σχέ-

διο της «Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης» (αναφέρεται για λόγους συντοµίας και κατανόησης
ως 2η Δανειακή Σύµβαση), η οποία αποτελεί την τελευταία, µέχρι στιγµής, πράξη στην όλη διαδικασία αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, όπως την περιγράψαµε
πιο πάνω, προς όφελος των πιστωτών της χώρας µας. Η
πιο πάνω Κύρια Σύµβαση, η οποία φέρεται να έχει υπογραφεί στα µέσα Μαρτίου 2012, συνολικού ποσού 109
περίπου δις ευρώ, υποθηκεύει για µία τουλάχιστον τριακονταετία τις όποιες λαϊκές ανάγκες στο βωµό της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας
των µονοπωλιακών οµίλων και έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
- Ο βαθιά ταξικός και αντιλαϊκός χαρακτήρας της, δεδοµένου ότι προαπαιτούµενο για την εκταµίευση κάθε
δόσης είναι η απαρέγκλιτη εφαρµογή των µέτρων που έχουν συµπεριληφθεί στα ΜΝΗΜΟΝΙΑ Ι και ΙΙ, καθώς επίσης και στις κάθε φορά αναθεωρήσεις τους.
- Απαγορεύει την οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της
δανειακής σύµβασης, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των δανειστών.
- Οι πόροι από τη δανειακή σύµβαση θα αξιοποιηθούν
για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, τη λεγόµενη
δηµοσιονοµική πειθαρχία της ελληνικής οικονοµίας, τη
θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των µονοπωλιακών
οµίλων. Ούτε δεκάρα τσακιστή δεν πρόκειται να δοθεί
για µισθούς, συντάξεις, για την κάλυψη και τη χρηµατοδότηση των υπαρκτών και κοινωνικών αναγκών στην παιδεία, την υγεία, την πρόνοια. Αντίθετα, οι κρατικές δαπάνες για την κάλυψη αυτών των αναγκών συνεχώς θα
συρρικνώνονται.
- Στη δανειακή σύµβαση υπάρχει όρος που δεσµεύει
τα έσοδα του ελληνικού κράτους για την κατά απόλυτη
προτεραιότητα εξυπηρέτηση των δανειστών, του «Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης», του Δ.Ν.Τ. και χρησιµοποίηση του τυχόν περισσεύµατος για τη χρηµατοδότηση
των κοινωνικών αναγκών.
- Η αµετάκλητη παραίτηση από την ασυλία, τόσο του
ελληνικού δηµοσίου όσο και της ΤτΕ. Είναι µια απαράδεκτη ρύθµιση, η οποία επιτρέπει στους πιστωτές, σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων της χώρας µας, να
προχωρήσουν σε κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας
του ελληνικού κράτους, κινητής και ακίνητης, αλλά και
των εσόδων που θα προέρχονται από την αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως χρυσού, κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Έχοντας ως δεδοµένα ότι:
Α) Τα κείµενα του πακέτου όλων των πιο πάνω δανειακών συµβάσεων που υπογράφηκαν από τις Κυβερνήσεις
της χώρας, δεν έχουν κυρωθεί από την ελληνική βουλή
µε τις προβλεπόµενες από το Σύνταγµα διαδικασίες (άρθρο 36 παρ. 2 Σ). Μάλιστα, τόσο η 1η δανειακή σύµβαση,
στα πλαίσια του Μνηµονίου Ι όσο και η Σύµβαση για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν πέρασαν, ούτε
καν ως Σχέδια από τη βουλή για να εγκριθούν, όπως το
υπόλοιπο πακέτο των δανειακών συµβάσεων.
Το ΚΚΕ από την αρχή έχει ξεκαθαρίσει ότι για την ύπαρξη του δηµόσιου χρέους δεν ευθύνεται η εργατική
τάξη και τα λαϊκά στρώµατα, αλλά αυτή είναι αποτέλεσµα της φιλοµονοπωλιακής πολιτικής και των τεράστιων
φοροαπαλλαγών και άλλων µέτρων υπέρ του κεφαλαίου
που όλες τις προηγούµενες δεκαετίες έπαιρναν οι ελλη-
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νικές κυβερνήσεις, µέσα και από τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. και εποµένως πρέπει ο ελληνικός λαός
να µην νοµιµοποιήσει το δηµόσιο χρέος. Δεν χρωστάει,
του χρωστάνε. Εποµένως, το συµφέρον για το λαό µας
είναι να πάψει να δεσµεύεται η Ελλάδα από το περιεχόµενο όλων αυτών των συµβάσεων έναντι των οργάνων
της ΕΕ, του ΔΝΤ και των πιστωτών.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 καταργείται στο
σύνολό του ο ν. 4046/2012, καθώς και η υπ΄αρίθµ.
6/28.2.2012 Π.Υ.Σ..
2. Με την παράγραφο 2 καταργούνται οι νόµοι
4050/2012 και 4060/2012.
3. Με την παράγραφο 3 καταργείται το Μνηµόνιο ΙΙ και
οι σχετικές επιστολές πρόθεσης της Ελληνικής κυβέρνησης.
4. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι η Ελλάδα παύει να
δεσµεύεται έναντι οποιουδήποτε από το περιεχόµενο
του Μνηµονίου ΙΙ.
5. Με την παράγραφο 5 καταργούνται οι εφαρµοστικοί
του Μνηµονίου Συνεννόησης νόµοι 4051/2012,
4052/2012, 4058/2012 και 4070/2012, 4111/2013,
4152/2013, 4172/2013, το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, τα
άρθρα 1-13 του ν. 4223/2013 και ο ν. 4254/2014, καθώς επίσης και κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού δικαίου µε κανονιστικό περιεχόµενο (π.χ. υπουργικές αποφάσεις,
προεδρικά διατάγµατα), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ και των εφαρµοστικών αυτού νόµων. Ειδικότερα δε:
Ο ν. 4051/2012 περιλαµβάνει νοµοθετικές ρυθµίσεις
µε τις οποίες επιδιώκεται η ουσιαστική εφαρµογή του
Μνηµονίου Συνεννόησης που κυρώθηκε µε το
ν. 4046/2012. Σε σχέση µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις επισηµαίνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
α) Καταρχήν µειώνεται κατά 12% το ποσό της µηνιαίας
κύριας σύνταξης των συνταξιούχων του Δηµοσίου κατά
το µέρος που αυτή υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Κατά το ίδιο ποσοστό µειώνονται οι χορηγίες του Δηµοσίου, οι
συντάξεις των πρώην υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.
που συνταξιοδοτούνται κατά τις δηµοσιοϋπαλληλικές
διατάξεις, καθώς και οι συντάξεις του πρώην προσωπικού του Ο.Σ.Ε. και των πρώην υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών
Δικτύων. Σηµειωτέον ότι οι ως άνω µειώσεις χώρισαν αναδροµικά από την 1.1.2012.
β) Τροποποιείται ο Κρατικός Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2012, µε τη µείωση συνολικά κατά
1.945.700.000 ευρώ των πιστώσεων των Υπουργείων.
δ) Επαναπροσδιορίζεται ο χρόνος απόδοσης στο Ελληνικό Δηµόσιο των ποσών του Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών που εισπράττονται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προµηθευτές
ηλεκτρικού ρεύµατος.
ε) Επανακαθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ποσού
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
στ) Μειώνεται κατά 25 ο συνολικός αριθµός των Ινστιτούτων Ερευνητικών Φορέων, τα οποία συγχωνεύονται.
ζ) Μειώνεται αναδροµικά από 1.1.2012 κατά 12% το
ποσό της καταβλητέας την ηµεροµηνία αυτή κύριας σύνταξης των συνταξιούχων της ΤτΕ και των λοιπών φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Κατά το ίδιο ποσοστό µειώνεται και το ήµισυ του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων και

το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών σε
συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Μείωση στις συντάξεις του ΝΑΤ κατά 7% από το πρώτο ευρώ.
η) Μειώνονται αναδροµικά από 1.1.2012 τα καταβαλλόµενα ποσά συντάξεων (ΕΤΕΑΜ. ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ κ.λπ.)
κλιµακωτά και δη κατά ποσοστό 10% για ποσά σύνταξης
έως 250 ευρώ, 15% έως 300 ευρώ, 20% από 300,01 και
άνω. Κατά τα ίδια ποσοστά µειώνεται και το ήµισυ του
συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που
χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
θ) Τέλος, ρυθµίζονται ζητήµατα ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζικών ιδρυµάτων.
Περαιτέρω, εφαρµοστικοί του ν. 4046/2012 τυγχάνουν και οι νόµοι 4052/2012 και 4058/2012, αναφερόµενοι κυρίως σε ζητήµατα Υγείας και Πρόνοιας.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ν. 4052/2012:
α) καταργείται η αυτοτελής λειτουργία 50 νοσοκοµείων τα οποία «διασυνδέονται» στα υπόλοιπα 82 µε ενιαίους οργανισµούς.
β) Μειώνεται ο συντελεστής υπολογισµού του ωροµισθίου των εφηµεριών των γιατρών.
γ) Μεταφέρονται οι τοµείς της Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας από το Υπουργείο Υγείας και συνδέονται
οι παροχές µε τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως στο
«πρόγραµµα κατ΄ οίκον φροντίδας των συνταξιούχων»
το οποίο θα χρηµατοδοτείται από την παρακράτηση µέρους των ασφαλιστικών εισφορών και θα παρέχεται µε
βάση τον κανονισµό σε ελάχιστους εξαθλιωµένους.
δ) Απελευθερώνεται το ωράριο λειτουργίας των φαρµακείων.
ε) Καθιερώνεται η συνταγογράφηση φαρµάκων µε βάση τη δραστική ουσία και µε κριτήριο το φθηνότερο φάρµακο µε βάση το οποίο θα αποζηµιώνει το ασφαλιστικό
ταµείο τους ασφαλισµένους
στ) Καταργούνται πέντε ψυχιατρικά νοσοκοµεία.
ζ) Καταργούνται τα επιδόµατα των πολυτέκνων µε εισόδηµα πάνω από 45.000 ευρώ.
Επίσης, µε το ν. 4058/2012 παρέχεται η δυνατότητα
πρόσληψης επαγγελµατιών υγείας όλων των κλάδων και
ειδικοτήτων στα Νοσοκοµεία, ΚΥ, ΟΚΑΝΑ, µε δελτίο απόδειξης παροχής υπηρεσιών, ενώ µε σειρά υπουργικών
αποφάσεων επιβλήθηκε µία σειρά ρυθµίσεων, όπως ενδεικτικά:
- Η αύξηση του εισιτηρίου των εξωτερικών ιατρείων
των νοσοκοµείων.
- Ο δραστικός περιορισµός των φαρµάκων που εντάσσονται στη λεγόµενη θετική λίστα των φαρµάκων µε αποτέλεσµα την αύξηση των φαρµάκων που πληρώνονται
100% από τους ασθενείς.
- Η µείωση µε το νέο Κανονισµό Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας των ποσοστών αναπηρίας µε αποτέλεσµα την
περικοπή και κατάργηση των επιδοµάτων και αναπηρικών συντάξεων, καθώς και η απώλεια της ασφάλισης
στον κλάδο της υγείας.
- Παρακράτηση µέρους της σύνταξης των χρονίως πασχόντων για την πληρωµή των ιδρυµάτων στα οποία νοσηλεύονται.
- Καταργούνται τα οικοτροφεία και τα τµήµατα Μαθητικής Μέριµνας των Μέσων Τεχνητών Επαγγελµάτων
Νοσηλευτικών Σχολών σε 9 δηµόσια νοσοκοµεία και 5 Επαγγελµατικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών.
Επίσης, εφαρµοστικός νόµος του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ είναι και ν. 4070/2012 , µε τον οποίο προβλέπονται:
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α) Περαιτέρω απελευθέρωση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.
β) Περαιτέρω απελευθέρωση στις Μεταφορές και πιο
συγκεκριµένα στα ΤΑΞΙ. Είναι διαδικασία που εξυπηρετεί
τα συµφέροντα των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων
σε βάρος των αυτοαπασχολούµενων και της εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών.
Ο ν. 4111/2013, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει ρυθµίσεις
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας που χειροτερεύουν αντίστοιχες ρυθµίσεις του
ν. 4093/2012. Ειδικότερα:
- Καθόριζε ως ανώτατο πλαφόν συνολική δαπάνη για
το επίδοµα των µακροχρόνια ανέργων το ποσό των 35 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως.
- Καθόριζε ως ανώτατο πλαφόν στη συνολική δαπάνη
για την πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος το ποσό των 20 εκατοµµυρίων ευρώ.
- Αύξανε από 1.1.2014 στο 65ο έτος της ηλικίας (από
το 64ο που ίσχυε) το όριο για την έναρξη καταβολής του
ΕΚΑΣ
- Με το ν. 4093/2012 καθορίστηκε ο ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ως ο
φορέας ελέγχου και πληρωµών των συντάξεων όλων
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δηµοσίου,
µε απώτερο σκοπό να υπάρχει αυστηρός έλεγχος στην
εφαρµογή των µέτρων για µείωση των συντάξεων από
όλους του Φ.Κ.Α. και το Δηµόσιο, όπως αυτές είχαν µειωθεί ή θα µειώνονταν στο µέλλον µε τις διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Επίσης, στον ίδιο νόµο καθοριζόταν η υποχρέωση όλων των Φ.Κ.Α. και του Δηµοσίου να αποστέλλουν ανά
µήνα στον ΗΔΙΚΑ Α.Ε. σε ηλεκτρονική µορφή µηνιαίο
αρχείο πληρωµών συντάξεων ανά συνταξιούχο. Στο
ν. 411/2013 προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των Φ.Κ.Α. στην πιο πάνω υποχρέωσή τους ή αν
αυτοί δεν εφάρµοζαν τις περικοπές στις συντάξεις σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του ΗΔΙΚΑ Α.Ε. θα υπήρχε
αναστολή στην επιχορήγηση των αντίστοιχων Φ.Κ.Α. από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Ο ν. 4152/2013 περιλαµβάνει µεταξύ άλλων ενδεικτικά:
- Την επιβολή κατά το έτος 2013 του χαρατσιού του ΕΕΤΑ.
- Την άµεση βεβαίωση από τη Φορολογική Αρχή και
την καταβολή του 50% του αµφισβητούµενου ποσού της
πράξης καταλογισµού φόρου στην περίπτωση άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής.
- Τη ρύθµιση οφειλών προς το Δηµόσιο µε δυσµενείς
όρους αποπληρωµής τους.
- Απαλλαγή των ναυτιλιακών εταιρειών από την προβλεπόµενη ετήσια εισφορά επί του συνολικού ετήσιου
εισαγόµενου συναλλάγµατος.
- Τη διεύρυνση του καθεστώτος απελευθέρωσης των
επαγγελµάτων που είχε θεσπιστεί µε το ν. 3919/2011 και
σε κάθε µη µισθωτή οικονοµική δραστηριότητα που παρέχεται κατά κανόνα έναντι αµοιβής.
- Την απελευθέρωση επαγγελµάτων (κτηνίατροι, γεωτεχνικοί, κρεοπώλες κ.λπ.).
- Την απόλυση υπαλλήλων µε σχέση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στην περίπτωση κατάργησης
θέσεων σε Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπου και υπηρετούν.

- Την αύξηση των ωρών της εβδοµαδιαίας διδασκαλίας
του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
- Τη δυνατότητα ακόµη µεγαλύτερης µείωσης του µισθού κάτω και από αυτά τα κατώτατα όρια του νόµιµου
γενικού κατώτατου µισθού µέχρι 490 ευρώ για εργαζόµενους άνω των 25 ετών και µέχρι 427 ευρώ για κάτω
των 25 ετών που εργάζονται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας στο Δηµόσιο µέσω τρίτων φορέων.
Ο ν. 4172/2013 περιλαµβάνει:
Α) Σε σχέση µε τα φορολογικά:
Ο νόµος περιέχει τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Αναπτύσσεται η φορολογική πολιτική, που διαχρονικά αποτελεί εργαλείο αναδιανοµής του εισοδήµατος σε
βάρος του λαού και προς όφελος του κεφαλαίου. Παίρνει φορολογικά έσοδα από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους επιχειρηµατικούς οµίλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συµµετοχή των νοµικών προσώπων στο
σύνολο των φορολογικών εσόδων ανερχόταν το 2001
στο 14,8%, το 2008, σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης η συµµετοχή των επιχειρηµατικών οµίλων έπεσε
στο 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων και το
2013 η πιο πάνω συµµετοχή κύλησε (µε βάση τον τότε
προϋπολογισµό) µόλις στο 3,3%.
Έχουµε συνεχή µείωση του φορολογικού συντελεστή
για το µεγάλο κεφάλαιο, αλλά και σηµαντικές εκπτώσεις
στις δαπάνες των επιχειρήσεων, ρυθµίσεις που υπάρχουν στο νέο φορολογικό κώδικα.
Την ίδια ώρα, δεν υπάρχουν εκπτώσεις στις δαπάνες
για τη διαβίωση της λαϊκής οικογένειας. Και όχι µόνο αυτό, αλλά πολλές από τις δαπάνες αυτές θεωρούνται τεκµήριο και οδηγούν στην υπερφορολόγηση των λαϊκών
οικογενειών. Ταυτόχρονα δεν θεσπίζεται καµία έκπτωση
στο φόρο για τα ανήλικα παιδιά.
Την ίδια ώρα που θεσπίζονται φοροαπαλλαγές για το
µεγάλο κεφάλαιο, καθιερώνεται η φορολόγηση του άνεργου, αλλά και αυτού που δεν έχει καθόλου εισόδηµα,
καθώς καθιερώνεται ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη
3.000 ευρώ για τον άγαµο και 5.000 για τον έγγαµο.
Β) Καθιερώνεται η απαλλαγή από την αστική ευθύνη
των οργάνων διοίκησης του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) εφόσον λαµβάνονται προς το σκοπό της διατήρησης της σταθερότητας του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος, στα πλαίσια των δεσµεύσεων
της χώρας από το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ (ν. 4046/2012), τεκµαίρονται σύµφωνες µε το δηµόσιο συµφέρον και θεωρούνται επωφελείς και συµφέρουσες για το ελληνικό δηµόσιο, όσον αφορά την αστική ευθύνη των οργάνων διοίκησης του ΤΧΣ.
Γ) Σε σχέση µε τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού:
Ενισχύεται σηµαντικά το πλαίσιο του στενού-ασφυκτικού ελέγχου της δραστηριότητας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄
βαθµού, αφενός µεν µέσα από την ενίσχυση του ρόλου
του λεγόµενου «Παρατηρητηρίου» αφετέρου δε µέσω
της υποχρέωσης των ΟΤΑ να καταρτίζουν προϋπολογισµούς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κυβέρνησης (βασική
κατεύθυνση οι ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί και απολογισµοί, που σηµαίνει µεταξύ άλλων, επέκταση της ανταποδοτικότητας, επιβολή χαρατσιών στους δηµότες),
µε ποινή, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, την παρακράτηση και µη απόδοση µέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης από τους ΚΑΠ.
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Δ) Σε σχέση µε τα εργασιακά
Ο νόµος περιλαµβάνει πλήθος αντεργατικών ρυθµίσεων. Ενδεικτικά:
- Υπάρχει κατάργηση των θέσεων των σχολικών φυλάκων και του προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας, όπως επίσης και των εκπαιδευτικών των λεγόµενων «τεχνικών» κλάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Όλοι
οι παραπάνω τέθηκαν σε διαθεσιµότητα και στη συνέχεια πολλοί από αυτούς (ιδίως από τους σχολικούς φύλακες και τους εκπαιδευτικούς) βρέθηκαν στο δρόµο.
- Επαναρρύθµιση του καθεστώτος διαθεσιµότητας στο
δηµόσιο τοµέα (Δηµόσιο, αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωµένες διοικήσεις, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ.) µε κατάργηση θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα,
θέση σε διαθεσιµότητα διάρκειας 8 µηνών και µε την καταβολή του 75% των αποδοχών και µε κατάληξη την απόλυση, µετά το τέλος της περιόδου της διαθεσιµότητας.
- Εφαρµογή της κινητικότητας σε όλο το φάσµα του
δηµόσιου τοµέα (για το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), µε υποχρεωτικές µετατάξεις και µετακινήσεις προσωπικού
το οποίο, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θεσπίζει η σχετική διάταξη του νόµου, οδηγείται σε απόλυση.
- Προβλέπεται ότι µετά το 2017 (µετά το τέλος των
λεγόµενων προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής) ο κατώτατος µισθός και το κατώτατο ηµεροµίσθιο
για τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα θα καθορίζονται µε υπουργική απόφαση, αφού θα έχει προηγηθεί
διαβούλευση µεταξύ των λεγόµενων «κοινωνικών εταίρων», µε το συντονισµό τους από τριµελή Επιτροπή αποτελούµενη από τον πρόεδρο του ΟΜΕΔ και δύο εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας (ένα για το καθένα).
- Προκειµένου να τελειώνουν µε υποθέσεις όπου κατόπιν προσωρινής διαταγής ή αποφάσεων ασφαλιστικών
µέτρων εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη εργασία που είχαν
απολυθεί άκυρα ή των οποίων είχε µεταβληθεί η εργασιακή τους κατάσταση (κύρια, αλλά όχι µόνο, εργαζόµενοι στο δηµόσιο τοµέα) εξακολουθούσαν να παραµένουν στη θέση τους, µέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών µέτρων ή των αγωγών τους αντίστοιχα, καθόρισαν
αφενός µεν σύντοµες-ασφυκτικές προθεσµίες για την
εκδίκαση των ασφαλιστικών µέτρων, µε άρση της προσωρινής διαταγής σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης των ασφαλιστικών µέτρων, αφετέρου δε την υποχρεωτική εκδίκαση των σχετικών εκκρεµών αγωγών ή ασφαλιστικών µέτρων αντίστοιχα, µέχρι τις 1.12.2013, ηµεροµηνία πέρα από την οποία όρισαν την αυτοδίκαιη
παύση του προσωρινού µέτρου της παραµονής στην υπηρεσία.
Ε) Σε σχέση µε τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία
Προκειµένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες είσπραξης των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών προς τα
ασφαλιστικά ταµεία, µέσα κύρια από την εφαρµογή µέτρων αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις και πλειστηριασµοί), σε βάρος κυρίως ασφαλισµένων που λόγω
της βαθιάς οικονοµικής κρίσης αδυνατούσαν να τις καταβάλουν (όπως κύρια ελευθεροεπαγγελµατίες και ΕΒΕ,
αλλά και αγρότες) δηµιούργησαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το λεγόµενο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
(Κ.Ε.Α.Ο.).
Με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013 επί της ουσίας κα-

ταργείται η Κυριακή αργία, δεδοµένου ότι παρέχεται η
δυνατότητα λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων
για 7 Κυριακές το έτος, µε δυνατότητα επέκτασης κατόπιν απόφασης του αρµοδίου Αντιπεριφερειάρχη ή στις
περιπτώσεις των Δήµων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και
Πειραιώς µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου.
Επίσης, µε το ν. 4223/2013, ανάµεσα στα άλλα, θεσµοθετήθηκε (άρθρα 1-13) το νέο χαράτσι για τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας ο ΕΝΦΙΑ που ισχύει από το
2014 έως και σήµερα.
Τέλος, ο ν. 4254/2014 ανάµεσα στα άλλα περιλαµβάνει:
- Την πιλοτική εφαρµογή της συνολικής κατάργησης
της Κυριακής αργίας, µέσω της προαιρετικής λειτουργίας καταστηµάτων για ένα έτος σε τρεις τουριστικές
περιοχές, καθ’ υπέρβαση των οριζόµενων στο
ν. 4177/2013.
- Την υπαγωγή του συνόλου των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και
ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων, που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ
σε καθεστώς διαθεσιµότητας.
- Την κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς (1%) υπέρ
του ΔΛΟΕΜ του ΟΑΕΔ και για την επιδότηση των στρατευµένων µισθωτών και παράλληλα την κατάργηση των
αντίστοιχων παροχών.
- Τη µείωση της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ του κλάδου παροχών ασθενείας και µητρότητας του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ
και την κατάργηση κοινωνικών πόρων που έχουν θεσπιστεί για την ενίσχυση Ταµείων.
- Τη µείωση περιορισµών αναφορικά µε την απαγόρευση ατοµικών απολύσεων σε κατηγορία εργαζοµένων.
- Τη δυνατότητα απασχόλησης οικοδόµων που εργάζονται µε «δανεισµό» σε έργα προϋπολογισµού άνω των
10.000.000 ευρώ που διεξάγονται για λογαριασµό του
Δηµοσίου.
- Την κατάργηση των όποιων περιορισµών υπήρχαν για
την απασχόληση εργαζοµένων που εργάζονται µε «δανεισµό».
- Τη µείωση κατά 50% του ποσού των τριετιών που αφορά την προϋπηρεσία προσλαµβανοµένων µακροχρόνια ανέργων άνω των 25 ετών.
- Την υποκατάσταση των συλλογικών συµβάσεων του
κλάδου των ναυτεργατών από επιχειρησιακές.
- Την υπαγωγή σε διαθεσιµότητα κατηγορίας εργαζοµένων στο χώρο της υγείας (ιατροί, νυκτοφύλακες).
- Την απαλλαγή από την αστική ευθύνη των µελών του
Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και του προσωπικού του ΤΧΣ έναντι τρίτων και έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου.
- Διατάξεις που διευκολύνουν τις διαδικασίες παράδοσης στο µεγάλο κεφάλαιο της δηµόσιας περιουσίας µέσω του ΤΑΙΠΕΔ προς το σκοπό εκµετάλλευσης – ιδιωτικοποίησής της.
- Διατάξεις που διευκολύνουν την επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης των ανακεφαλαιοποιηµένων τραπεζών
που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Δηµοσίου.
- Διατάξεις που αφορούν την απελευθέρωση επαγγελµάτων (φαρµακεία κ.λπ.), τη ρύθµιση της διάθεσης βιβλίων κ.λπ..
6. Με την παράγραφο 6 προβλέπεται η µονοµερής καταγγελία από την Ελλάδα του συνόλου των δανειακών
συµβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια του Μνηµονίου ΙΙ.
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7. Με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι η Ελλάδα παύει να
δεσµεύεται έναντι οποιουδήποτε από το περιεχόµενο των
πιο πάνω δανειακών συµβάσεων.
8. Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι η Κυβέρνηση της
Ελλάδας αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει µε
κρατική χρηµατοδότηση τη ζηµιά και τις απώλειες που υπέστησαν τα ΝΠΔΔ και τα Ασφαλιστικά Ταµεία από τη
συµµετοχή στη διαδικασία ανταλλαγής των τίτλων σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.8 και 9 του καταργούµενου ν.
4046/2012.
Με το Άρθρο 4:
Με το άρθρο 4 καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος
των διατάξεων της παρούσας πρότασης νόµου.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015
Οι προτείνοντες βουλευτές
Δηµήτρης Κουτσούµπας
Αλεξάνδρα Παπαρήγα
Αθανάσιος Βαρδαλής
Ελένη Γερασιµίδου
Ιωάννης Γκιόκας
Λιάνα Κανέλλη
Νίκος Καραθανασόπουλος
Χρήστος Κατσώτης
Γεώργιος Λαµπρούλης
Διαµάντω Μανωλάκου
Γεώργιος Μαρίνος
Νίκος Μωραϊτης
Θανάσης Παφίλης
Εµµανουήλ Συντυχάκης
Σταύρος Τάσσος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Κατάργηση των µνηµονίων, των µεσοπρόθεσµων πλαισίων δηµοσιονοµικής στρατηγικής και των εφαρµοστικών τους νόµων - καταγγελία των δανειακών συµβάσεων που έχουν ως προαπαιτούµενο την εφαρµογή των
µνηµονίων
Άρθρο 1
Κατάργηση του από 3 Μαΐου 2010 «Μνηµονίου Συνεννόησης» (ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Ι), των αναθεωρήσεών του, των εφαρµοστικών του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ νόµων και λοιπών σχετικών ουσιαστικών διατάξεων-Καταγγελία της από 8.5.2010
«Σύµβασης δανειακής Διευκόλυνσης».
1. Καταργείται ο νόµος 3845/2010 µαζί µε όλα τα Παραρτήµατά του. Καταργείται επίσης το «Μνηµόνιο Συνεννόησης» που υπεγράφη στις 3 Μαΐου 2010 µεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επίσης και οι
όποιες αναθεωρήσεις του πιο πάνω Μνηµονίου υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση.
2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, η Ελλάδα παύει
αυτοδίκαια να δεσµεύεται έναντι οποιουδήποτε από το
περιεχόµενο του πιο πάνω «Μνηµονίου Συνεννόησης», ό-

πως επίσης και από το περιεχόµενο όλων των υπογραφέντων αναθεωρήσεών του.
3. Καταργούνται επίσης και οι νόµοι 3863/2010,
3864/2010, 3865/2010, 3871/2010, 3887/2010, 3899/2010,
3918/2011, 3919/2011, 3979/2011, 4021/2012, 4024/2012
και 4025/2012, οι οποίοι αποτελούν εφαρµοστικούς νόµους προώθησης των πολιτικών του πιο πάνω «Μνηµονίου Συνεννόησης», όπως αυτό αναθεωρήθηκε, όπως επίσης και κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού δικαίου µε κανονιστικό περιεχόµενο που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του
καταργούµενου ν. 3845/2010, του «Μνηµονίου Συνεννόησης», όπως αναθεωρήθηκε και των εφαρµοστικών αυτών
νόµων.
4. Καταγγέλλεται µονοµερώς το κείµενο, όπως αυτό ισχύει, της από 8 Μαΐου 2010 Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, που υπεγράφη στα πλαίσια του αναφερθέντος
στις προηγούµενες παραγράφους «Μνηµονίου Συνεννόησης».
5. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, η Ελλάδα παύει
αυτοδίκαια να δεσµεύεται έναντι οποιουδήποτε από το
περιεχόµενο της πιο πάνω καταγγελλοµένης από 8 Μαΐου
2010 Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, όπως αυτή έχει
αναθεωρηθεί.
Άρθρο 2
Κατάργηση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και των εφαρµοστικών του
νόµων – Κατάργηση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 και της επικαιροποίησής του (ν. 4127/2013) – Κατάργηση του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018.
1. Καταργείται ο ν. 3985/2011, οι εφαρµοστικοί του νόµοι, καθώς και κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού δικαίου µε
κανονιστικό περιεχόµενο, που έχει θεσπιστεί κατ’ εξουσιοδότηση του καταργούµενου ν. 3985/2011, καθώς και
των λοιπών εφαρµοστικών αυτού νόµων.
2. Καταργούνται οι νόµοι 4093/2012 και 4127/2013, οι εφαρµοστικοί τους νόµοι, καθώς και κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού δικαίου µε κανονιστικό περιεχόµενο, που έχει
θεσπιστεί κατ’ εξουσιοδότηση των καταργούµενων νόµων, καθώς και των λοιπών εφαρµοστικών αυτών νόµων.
3. Καταργείται ο ν. 4263/2014, οι εφαρµοστικοί του νόµοι, καθώς και κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού δικαίου µε
κανονιστικό περιεχόµενο, που έχει θεσπιστεί κατ’ εξουσιοδότηση του καταργούµενου ν. 4263/2014, καθώς και
των λοιπών εφαρµοστικών αυτού νόµων.
Άρθρο 3
Κατάργηση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ Ελλάδος, Ευρωπαικής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος για τη µείωση του δηµοσίου χρέους (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ),
των εφαρµοστικών αυτού του Μνηµονίου νόµων και των
λοιπών σχετικών ουσιαστικών διατάξεων – Καταγγελία
του πακέτου των δανειακών συµβάσεων και της «Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», που υπεγράφησαν στα πλαίσια του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ.
1. Καταργείται στο σύνολό του ο ν. 4046/2012, ο οποίος
περιλαµβάνει την έγκριση του Σχεδίου του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΙΙ, τις διατάξεις του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ µε άµεση νοµική ισχύ
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και αφορούν στη µείωση των κατώτατων µισθών, το τσάκισµα των συλλογικών συµβάσεων και των εργασιακών
σχέσεων, καθώς επίσης και την έγκριση των Σχεδίων του
πακέτου των δανειακών συµβάσεων που υπεγράφησαν
την 1η Μαρτίου 2012. Επίσης καταργείται και η υπ’ αριθµ. 6/28.2.2012 ΠΥΣ.
2. Καταργούνται οι νόµοι 4050/2012 και 4060/2012.
3. Καταργείται το υπογραφέν Μνηµόνιο Συνεννόησης
(ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ), Σχέδιο του οποίου εγκρίθηκε µε την, ήδη στην πρώτη παράγραφο του παρόντος, καταργούµενη διάταξη της παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του
ν. 4046/2012, καθώς επίσης και οι υπογραφείσες Επιστολές Πρόθεσης, Σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν µε την ήδη στην πρώτη παράγραφο του παρόντος καταργούµενη
διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, η Ελλάδα παύει
αυτοδίκαια να δεσµεύεται έναντι οποιουδήποτε από το
περιεχόµενο του πιο πάνω Μνηµονίου Συνεννόησης και
των πιο πάνω Επιστολών Πρόθεσης.
5. Καταργούνται επίσης και οι νόµοι 4051/2012,
4052/2012,
4058/2012,
4070/2012,
4111/2013,
4152/2013, 4172/2013, το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, τα
άρθρα 1-13 του ν. 4223/2013 και ο ν. 4254/2014, οι οποίοι αποτελούν εφαρµοστικούς νόµους προώθησης των
πολιτικών του Μνηµονίου Συνεννόησης (ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΙΙ), όπως επίσης και κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού δικαίου µε κανονιστικό περιεχόµενο, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του καταργούµενου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ και
των λοιπών εφαρµοστικών αυτού νόµων.
6. Καταγγέλλεται µονοµερώς το κείµενο, όπως αυτό ισχύει, του συνόλου των υπογραφέντων συµβάσεων δανειακής διευκόλυνσης, σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν
µε τους καταργηθέντες νόµους 4046/2012 και
4060/2012, καθώς επίσης και της Σύµβασης Διευκόλυνσης για την Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, για την
υπογραφή της οποίας είχε εξουσιοδοτηθεί η ελληνική
κυβέρνηση µε σχετική διάταξη του καταργούµενου ν.
4046/2012 και οι οποίες υπεγράφησαν στα πλαίσια του
αναφερθέντος στις προηγούµενες παραγράφους ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ.
7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, η Ελλάδα παύει
αυτοδίκαια να δεσµεύεται έναντι οποιουδήποτε από το
περιεχόµενο του συνόλου των µε την προηγούµενη παράγραφο καταγγελλοµένων συµβάσεων.
8. Η κυβέρνηση της Ελλάδας αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει µε κρατική χρηµατοδότηση την ζηµιά και τις απώλειες που υπέστησαν τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα
Ασφαλιστικά Ταµεία από τη συµµετοχή στην διαδικασία
ανταλλαγής των τίτλων σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφοι 8 και 9 του καταργούµενου ν. 4046/2012.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015
Οι προτείνοντες βουλευτές
Δηµήτρης Κουτσούµπας
Αλεξάνδρα Παπαρήγα
Αθανάσιος Βαρδαλής
Ελένη Γερασιµίδου
Ιωάννης Γκιόκας
Λιάνα Κανέλλη
Νίκος Καραθανασόπουλος
Χρήστος Κατσώτης
Γεώργιος Λαµπρούλης
Διαµάντω Μανωλάκου
Γεώργιος Μαρίνος
Νίκος Μωραϊτης
Θανάσης Παφίλης
Εµµανουήλ Συντυχάκης
Σταύρος Τάσσος

