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  ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ για το ιδιωτικό χρέος, την ανταγωνιστικότη-
τα της οικονοµίας, τις εξαγωγές, το ασφαλιστικό-δηµογραφι-
κό, την αγορά εργασίας και τις τράπεζες εξέφρασε η πλευρά 
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου κατά τη διάρκεια των 
διαπραγµατεύσεων που έγιναν στην Αθήνα στο πλαίσιο της 
δεύτερης µεταµνηµονιακής αξιολόγησης. Τα στελέχη του Τα-
µείου που συµµετείχαν στα µεικτά τεχνικά κλιµάκια αλλά και 
ο εκπρόσωπος του ∆ΝΤ στην τρόικα Πίτερ Ντόλµαν πραγµα-
τοποίησαν σειρά επαφών, όχι µόνο µε κυβερνητικά στελέχη, 
αλλά και µε εκπροσώπους των τραπεζών, του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους, του ΕΦΚΑ, καθώς και µε παραγωγικούς 
φορείς, όπως ο ΣΕΒ. Παρά το γεγονός ότι το Ταµείο έχει µόνο 
συµβουλευτικό ρόλο σε αυτή τη διαπραγµάτευση, η παρου-

σία των στελεχών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της δηµοσι-
οποίησης της έκθεσής του για την ελληνική οικονοµία. Υπεν-
θυµίζεται ότι στην πρώτη αξιολόγηση της οικονοµίας κατά τη 
µεταµνηµονιακή περίοδο δεν έδωσαν το «παρών» τα στελέ-
χη του Ταµείου. Η έκθεση, που αναµένεται να δηµοσιοποι-
ηθεί περί τα τέλη Φεβρουαρίου, θα στηρίζεται στα στοιχεία 
που συνέλεξαν και στα συµπεράσµατα που αποκόµισαν οι 
τεχνοκράτες και ο Π. Ντόλµαν, που κατά την παρουσία τους 
στην Αθήνα «σάρωσαν» όλους τους κλάδους της οικονοµίας.

Πρόβληµα µε τις εξαγωγές
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, το Ταµείο θα κρού-
σει τον κώδωνα του κινδύνου για το ιδιωτικό χρέος, που τεί-
νει να αγγίξει το δηµόσιο, καθώς οι οφειλές των πολιτών σε 
τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία προσεγγίζουν τα 200 
δισ. ευρώ, ενώ θα εκφράσει την άποψη ότι χρειάζεται να γί-
νουν ακόµα αρκετά βήµατα προκειµένου η οικονοµία να ξε-
περάσει χρόνιες παθογένειες και να γίνει ανταγωνιστική. Μά-
λιστα, συνδέει την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µε την 
αγορά εργασίας και φαίνεται ότι θα εµµείνει στην πάγια θέ-
ση του για πλήρη απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, έως 
ότου οι συνθήκες γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Σε αυτό το πλαί-
σιο, αναµένεται να υποστηρίξει ότι οι ελληνικές εξαγωγές, που 
αναµφισβήτητα αποτελούν έναν από τους πιο σηµαντικούς 
κλάδους της οικονοµίας και έχουν αυξηθεί, χρήζουν στήρι-
ξης για να κάνουν ακόµα µεγαλύτερα βήµατα και να ακολου-
θήσουν το παράδειγµα άλλων χωρών, όπως η Πορτογαλία. 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο θα κάνει εκτενή αναφορά 
στην κατάσταση των ελληνικών τραπεζών και στην ανάγκη απο-
µείωσης των «κόκκινων» δανείων, όπως και στο ασφαλιστικό 
και στον νόµο Κατρούγκαλου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχό-
µενο να χρειαστούν νέες παρεµβάσεις στο ασφαλιστι-
κό καθεστώς. Θα συνδέσει το ασφα-
λιστικό µε το δηµογραφικό, υπο-
στηρίζοντας ότι έχει οξυνθεί στη 
χώρα µας. Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες, το Ταµείο θα επισηµά-
νει και την ανάγκη µείωσης του 
αφορολόγητου, που είναι µέ-
τρο κοµβικής σηµασίας, ώστε 
να στηριχθεί η φορολογική δι-
καιοσύνη και να διευρυνθεί η 
φορολογική βάση.

 Το ∆ΝΤ στην έκθεσή του θα 
προβλέπει και επιβράδυνση 
του ρυθµού ανάπτυξης 
της οικονοµίας το 
2020.

(Μάιος 2016), τότε το κόστος 
εκτιµάται στα 4 δισ. ευρώ. 

Παράλληλα, το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους για τα δώρα των δηµοσίων υπαλλήλων 
υπολογίζει ότι:

f Το ετήσιο κόστος είναι 800 εκατ. ευρώ. 

f Εάν αναγνωριστούν αναδροµικά από το 
2015, το κόστος φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ. 

f Αν αναγνωριστούν αναδροµικά από το 2012, 
το κόστος θα είναι 4,5 δισ. ευρώ. 

Προφανώς το τελικό πραγµατικό δηµοσιονο-
µικό κόστος θα είναι αρκετά χαµηλότερο, δεδο-
µένου ότι τα δώρα υπόκεινται και σε φόρο ει-
σοδήµατος φυσικών προσώπων και σε ασφα-
λιστικές εισφορές.

Οι διεκδικήσεις στο ∆ηµόσιο 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιστραφούν 
αναδροµικά ποσά στους δηµοσίους υπαλλή-
λους είναι η Ολοµέλεια του ΣτΕ να υιοθετήσει 
και να επικυρώσει την απόφαση του ΣΤ’ τµή-
µατος που έκρινε αντισυνταγµατικές τις περικο-
πές του 2012 (Ν. 4093/2012). Τα εν λόγω ανα-
δροµικά αφορούν τα κοµµένα δώρα που δί-
δονταν έως το 2012, δηλαδή 500 ευρώ τα Χρι-
στούγεννα, 250 το Πάσχα και 250 το καλοκαίρι 
για όλους, ανεξάρτητα από τον µισθό. Σύµφω-
να µε την απόφαση του ΣτΕ, η παραγραφή για 
τους εν ενεργεία δηµοσίους υπαλλήλους είναι 
δύο χρόνια και όχι πέντε. Αρα, λοιπόν, έχοντας 
υποβάλει οι δηµόσιοι υπάλληλοι αίτηση στην 
υπηρεσία τους ή δικαστική προσφυγή έως τις 
31/12/2018, µπορούσαν να διεκδικήσουν τα 
αναδροµικά των ετών 2016, 2017  και 2018. 

6 δισ. €
Οι επικείµενες 
αποφάσεις του 
Συµβουλίου της 
Επικρατείας 
για τον νόµο 
Κατρούγκαλου 
και τα δώρα 
των δηµοσίων 
υπαλλήλων είναι 
εκείνες που 
θα κρίνουν τη 
διατήρηση ή µη 
των συντάξεων και 
των µισθών στο 
∆ηµόσιο ως έχουν 
ή το αν θα υπάρξει 
επιβάρυνση 
του κρατικού 
Προϋπολογισµού 
κατά 6 δισ. ευρώ 
ετησίως

Kαμπανάκι από το Ταμείο 
για την ανάπτυξη

Οι «κόκκινες 
κάρτες» του ∆ΝΤ

Πλέον, για τη διεκδίκηση αναδροµικών ισχύ-
ει και το τρέχον έτος, που σηµαίνει ότι µπορεί 
να διεκδικηθούν αναδροµικά από το 2019.

Από τους εν ενεργεία δηµοσίους 
υπαλλήλους διεκδικούνται συνολι-
κά 3.000 ευρώ µεικτά. ∆εδοµένου 
ότι δώρα και επίδοµα εισέπρατταν 
όχι µόνο οι εργαζόµενοι στον στενό 
δηµόσιο τοµέα, αλλά και οι εργαζό-
µενοι στις ∆ΕΚΟ, ο συνολικός αριθ-
µός των διεκδικούντων ανέρχεται πε-
ρίπου στα 750.000 -800.000 άτοµα. 

Κορυφαίος κυβερνητικός αξιωµα-
τούχος, ήδη πριν από τις επίσηµες 
συζητήσεις µε τους δανειστές, είχε 
κάνει λόγο για ένα νέο νοµοσχέδιο 
που θα µπορούσε να «µπλοκάρει» τη 
δηµοσιονοµική επιβάρυνση για τον 
Προϋπολογισµό. Ο γενικός γραµµατέ-
ας της Α∆Ε∆Υ Σταύρος Κουτσιουµπέ-
λης, µιλώντας στην «R», τονίζει ότι θα 
πρόκειται για µια ρύθµιση-παρωδία.

«Αυτή τη στιγµή περίπου 600.000 ερ-
γαζόµενοι στο ∆ηµόσιο διεκδικούν ανα-
δροµικά τριετίας από την περικοπή του 
13ου και του 14ου µισθού. Να σηµει-
ωθεί πως ο κάθε εργαζόµενος διεκδικεί 
κατά µέσο όρο 1.000 ευρώ τον χρόνο.
Προφανώς αυτή η διεκδίκηση ανα-
δροµικών θα έχει δηµοσιονοµικό 

κόστος και δεν µπορεί να είναι δηµο-
σιονοµικά ουδέτερη. Θα είναι µια κο-
ροϊδία ο συµψηφισµός µε όποιες άλλες 
µελλοντικές ρυθµίσεις για το ∆ηµόσιο. 
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί η χορήγηση 
13ου και 14ου µισθού να συνοδευτεί από 
παράλληλη µείωση των αµοιβών µέσα από 
ένα νέο µισθολόγιο. Είναι σαφές πως δεν 
πρόκειται να αποδεχθούµε µια τέτοια ρύθ-
µιση-παρωδία», τονίζει.

Η 13η και η 14η σύνταξη 
Για τα δώρα, όπως και για τις υπόλοιπες διεκ-
δικήσεις των συνταξιούχων, τίθεται και πάλι 
το θέµα των ετών τα οποία θα αφορούν τα 
αναδροµικά. Ηδη είναι ανοιχτή η ανταλλα-
γή των νοµικών επιχειρηµάτων σχετικά µε το 
αν µπορούν να εγείρουν οι συνταξιούχοι δι-
εκδικήσεις από το 2013 ή από το 2015, όταν 
εκδόθηκε η σχετική απόφαση του ΣτΕ, και αν 
αυτές οι διεκδικήσεις µπορούν να συνεχι-
στούν µέχρι τον Μάιο του 2016, που ψηφί-
στηκε ο νόµος Κατρούγκαλου ή έως τον ∆ε-
κέµβριο του 2018, οπότε και ολοκληρώθηκε 
ο επανυπολογισµός των παλαιών συντάξεων. 

Να σηµειωθεί εδώ πως οι συνταξιούχοι 
που είχαν υποβάλει αγωγές πριν από την έκ-
δοση της απόφασης του ΣτΕ, τον Ιούνιο του 
2015, δικαιούνται αναδροµικά από 1/1/2012 
έως και την ηµεροµηνία υποβολής της αγω-
γής. Οσοι συνταξιούχοι κινήθηκαν δικαστικά 
από τον Ιούλιο του 2015 και µετά βρίσκονται 
εγκλωβισµένοι µεταξύ της απόφασης του ΣτΕ 
και του νόµου Κατρούγκαλου, µε τον οποίο 
η κυβέρνηση επιχείρησε να ανακόψει το κύ-
µα των διεκδικήσεων. 

Οι περικοπές στις συντάξεις
Το τρίτο µεγάλο ζήτηµα έχει να κάνει µε τις 
περικοπές στις συντάξεις που έγιναν µετά το 
2012 και οι οποίες εξακολουθούν να ισχύ-
ουν µέχρι και τώρα. Για κάθε έτος, το δηµο-
σιονοµικό κόστος προσεγγίζει τα 3 δισ. ευ-
ρώ. Και για τις συγκεκριµένες περικοπές (οι 
οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο συνταξιού-
χους µε σύνταξη 1.000 ευρώ και άνω) ισχύ-
ει ό,τι για τα δώρα των συνταξιούχων. ∆ηλα-
δή, θα κριθεί αν µπορούν να υπάρξουν δι-
εκδικήσεις από το 2013 ή από το 2015 και 
αν θα εκτείνονται χρονικά µέχρι την ηµερο-
µηνία ψήφισης του νόµου Κατρούγκαλου ή 
µέχρι σήµερα.


