
4

oikonomia «Ψαλίδι» σε μισθούς και επιδόματα

Realmoney www.real.gr κυριακη 20 ιανουαριου 2019

νες όπου τα περιθώρια παρεμβάσεων είναι μεγαλύτερα, όπως για παράδειγμα ο ΟΑΣΑ που 
επίσης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Προπομπός απολύσεων
Ωστόσο, όπως αναφέρει στην «R» o εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, ο μεγάλος κίνδυνος 
σε αυτές τις επιχειρήσεις, βρίσκεται στη δυνατότητα που παρέχει ο νόμος για ομαδικές απο-
λύσεις. «Σε αυτές τις επιχειρήσεις με δεδομένη την απλοποίηση των κριτηρίων για πραγμα-
τοποίηση ομαδικών απολύσεων που παρέχει ο σχετικός νόμος, μπορούν να εφαρμοστούν 
ομαδικές απολύσεις και στις περιπτώσεις εταιρειών που βρίσκονται στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια έχουν κρίνει ότι υπάγονται στο καθεστώς των ομαδικών 
απολύσεων ακόμα και οι εξαναγκαστικές υποχωρήσεις υπό το πρόσχημα εθελούσιας εξό-
δου. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, τι μπορεί να συμβεί». Από την πλευρά του, ο πρώην υπουρ-
γός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης τονίζει ότι η ενδεχόμενη καταστρατήγηση δικαιωμά-
των των εργαζομένων είναι μια εξέλιξη που οδηγεί σε μια αντίστροφη πορεία από αυτή που 
θα περίμενε ο κάθε πολίτης ότι θα σηματοδοτήσουν η έξοδος της χώρας από το μνημόνιο 
και η ολοκλήρωση των προγραμμάτων προσαρμογής. «Περιμέναμε την αποκατάσταση των 
μισθών και την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού για όλους. Φαίνεται ότι οι επιπτώσεις συ-
νεχίζονται για χιλιάδες εργαζομένους», επισημαίνει.

Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι σημαντικές αλλαγές, αλλού μικρότερες και αλλού με-
γαλύτερες, έρχονται στην καθημερινότητα 40.000 εργαζομένων των 14 κρατικών επιχειρή-
σεων και ΔΕΚΟ που μεταφέρθηκαν στο υπερταμείο και αρχίζουν να βιώνουν τις ανατροπές 
που ακολουθούν.

Από τις αρχές του έτους η διοίκηση του υπερταμείου -μετά από πιέσεις των δανειστών για 
απτά αποτελέσματα ως προς τη μείωση δαπανών- πραγματοποιεί συναντήσεις με τις διοική-
σεις εποπτευόμενων φορέων, με στόχο να αρχίσουν να υλοποιούνται τα στρατηγικά πλάνα 

Τ
ον δρόμο για τεκτονικές αλλαγές στις ει-
σηγμένες ζημιογόνες ΔΕΚΟ ανοίγει η πί-
εση των δανειστών για κατάργηση των 

κουρεμένων ήδη «δώρων» που λαμβάνουν υπό 
τη μορφή επιδομάτων οι εργαζόμενοι του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα, περαιτέρω μείωση 
μισθών, απολύσεις και εφαρμογή προγραμμά-
των εθελούσιας εξόδου. Στο «μικροσκόπιο» των 
πιστωτών της χώρας έχουν μπει, σύμφωνα με 
πληροφορίες της Realnews, τα μειωμένα δώ-
ρα που εξακολουθούν να παίρνουν οι εργα-
ζόμενοι στις εισηγμένες ζημιογόνες ΔΕΚΟ, το 
σύνολο των επιδομάτων που περιλαμβάνονται 
στον μισθό, αλλά και ο αριθμός των εργαζο-

μένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις, 
ο οποίος κρίνεται εξαιρετικά υψηλός. Σε ΔΕΗ, 
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ αλλά και στα ΕΛΤΑ, όπου εμμέ-
σως ισχύει καθεστώς εισηγμένης, παρά τις πε-
ρικοπές που έχουν γίνει, παίρνουν βάσει του 
εισοδήματός τους «δώρο» Χριστουγέννων 500 
ευρώ, «δώρο» Πάσχα 250 και επίδομα αδείας 
άλλα 250 ευρώ. Στη ΔΕΗ χορηγείται σε όσους 
έχουν ετήσιες απολαβές έως 36.000 ευρώ μει-
κτά και στις υπόλοιπες ΔΕΚΟ σε όσους αμείβο-
νται με έως 2.000 ευρώ μεικτά τον μήνα. Πα-
ράλληλα, εξετάζονται τα επιδόματα που ενσω-
ματώνονται στους μισθούς για το σύνολο των 
εταιρειών που έχουν ενταχθεί στο υπερταμείο.

Οι μεγάλες ανατροπές ξεκινούν από τα ΕΛ-
ΤΑ, όπου η εισήγηση της Pricewaterhouse που 
εκπόνησε μελέτη για λογαριασμό του υπερτα-
μείου, του «μάνατζερ» των δανειστών, στις ΔΕ-
ΚΟ προβλέπει επώδυνες παρεμβάσεις για τους 
εργαζομένους. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
«R», κατάργηση δώρων, μείωση μισθών με χο-
ρήγηση κουπονιών, απολύσεις και κλείσιμο κα-
ταστημάτων είναι ορισμένες εξ αυτών. Οι αλ-
λαγές που δρομολογούνται θεωρείται ότι θα 
λειτουργήσουν ως «πιλότος» κυρίως για τις ει-
σηγμένες στο υπερταμείο ΔΕΚΟ που μελλοντι-
κά μπορεί να περάσουν σε χέρια ιδιωτών. Ιδι-
ωτικοποιήσεις προς το παρόν δεν προβλέπο-
νται, αλλά οι ανατροπές που έρχονται θα απο-
δειχθούν ακόμη πιο επώδυνες.

Παρά το γεγονός ότι ουδείς αμφισβητεί τις 
μεγάλες μαύρες τρύπες που απειλούν τη βιω-
σιμότητα της επιχείρησης και την ανάγκη δια-
μόρφωσης ενός πλαισίου εξυγίανσης ως ύστατη 
απόπειρα για τη διάσωσή της, εντούτοις εκφρά-
ζονται φόβοι ότι τα ΕΛΤΑ μπορεί να λειτουργή-
σουν ως «δούρειος ίππος» για καταστρατήγηση 
κεκτημένων, τόσο για τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ και 
την ΕΥΑΘ, όπου μια μεγάλη μερίδα των εργα-
ζομένων παίρνει ακόμα έστω και τσεκουρεμέ-
να 13ο και 14ο μισθό, όσο και για μη εισηγμέ-

Κατάργηση 
των «δώρων» 
στις ΔΕΚΟ 
ζητά η τρόικα

Οι μισθοί, τα 
επιδόματα, αλλά 
και το πλεονάζον 
προσωπικό στις 

ζημιογόνες δημόσιες 
επιχειρήσεις 

έχουν μπει στο 
μικροσκόπιο των 

δανειστών. Οι 
μεγάλες ανατροπές 

με εντολή από το 
υπερταμείο ξεκινούν 

από τα ΕΛΤΑ

s.stavropierrakou@realnews.gr

Της ΣίΣΣυΣ Σταυροπίερρακου

Οι αλλαγές που δρομολο-
γούνται θεωρείται ότι θα λει-
τουργήσουν ως «πιλότος» 
κυρίως για τις εισηγμένες 
στο υπερταμείο ΔΕΚΟ


