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6Μείωση εισφορών: Αναφορά αναµένε-
ται να γίνει για τον τρόπο κάλυψης σταδι-

ακά του κενού των 2,6 δισ. ευρώ από τη µείω-
ση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 µονά-
δες έως το 2023. Για τη µείωση της µιας ποσο-
στιαίας µονάδας το 2020, θα χρειαστούν πε-
ρίπου 200 εκατ. ευρώ.
 
 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 

7Επιχειρησιακές συµβάσεις: Θετική αναµέ-
νεται να είναι η αντίδραση των δανειστών 

στην επικράτηση των επιχειρησιακών συµβά-
σεων έναντι των κλαδικών ή οµοιοεπαγγελµα-
τικών σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις, όπως 
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας, νοµικά πρό-
σωπα µη κερδοσκοπικού σκοπού και εταιρείες 
που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προ-
βλήµατα, όπως επιχειρήσεις σε καθεστώς προ-
πτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής 
διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού 
συµβιβασµού ή εξυγίανσης. Θετική αναµένε-
ται να είναι η στάση των δανειστών και όσον 
αφορά την υιοθέτηση περισσότερων κριτηρί-
ων για την επέκταση των κλαδικών συµβάσεων 
στο σύνολο των επιχειρήσεων και την ουσια-
στική κατάργηση της µονοµερούς προσφυγής 
στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας. 

8Κατώτατος µισθός: Οι δανειστές δεν είδαν 
θετικά την αύξηση του κατώτατου µισθού 

κατά περίπου 11%, από τα 586 ευρώ στα 650 
ευρώ, µε ταυτόχρονη κατάργηση του υποκα-
τώτατου. Στη διάρκεια των συναντήσεων, τό-

µε µειωµένο εισιτήριο. Η προηγούµενη 
κυβέρνηση είχε δεσµευτεί ότι, µετά την 
εφαρµογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, 
θα είχε πλήρη εικόνα για τον αριθµό των 
δικαιούχων και για το ποσό µε το οποίο 
επιβαρύνονται οι δηµόσιες συγκοινωνί-
ες. Σύµφωνα µε πληροφορίες, σε εκκρε-
µότητα παραµένει η µελέτη για την ανα-
θεώρηση των κριτηρίων όσων απολαµ-
βάνουν δωρεάν µετακινήσεις. Υπενθυ-
µίζεται ότι οι δανειστές έχουν προτείνει 
την επιβολή εισοδηµατικών και περιου-
σιακών κριτηρίων. 

4Επίδοµα γέννας: Η κυβέρνηση έχει 
αποφασίσει να διαθέσει 180 εκατ. ευ-

ρώ από τον Προϋπολογισµό για την κατα-
βολή επιδόµατος γέννας 2.000 ευρώ για 
κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την 1η Ια-
νουαρίου 2020 και µετά. Βάσει του σχε-
διασµού, το νέο επίδοµα θα είναι οριζό-
ντιο, ενώ θα υπάρχουν εισοδηµατικά κρι-
τήρια για τα ιδιαίτερα υψηλά εισοδήµατα. 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

5ΕΦΚΑ: Εκτενής αναφορά αναµένεται 
να γίνει στην πορεία ενοποίησης των 

ασφαλιστικών φορέων στον Ενιαίο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, στην εφαρµογή 
του νόµου Κατρούγκαλου, στην απονο-
µή των 470.000 εκκρεµών αιτήσεων συ-
νταξιοδότησης και εφάπαξ, αλλά και στα 
οικονοµικά δεδοµένα του ασφαλιστικού 
συστήµατος. Κατά τη διάρκεια των συνα-
ντήσεων µε τα τεχνικά κλιµάκια, οι αρµόδι-
οι στο υπουργείο Εργασίας παρουσίασαν 
στοιχεία σχετικά µε την πορεία της ρύθ-
µισης οφειλών των 120 δόσεων, την αύ-
ξηση των συντάξεων χηρείας και το πό-
σο θα στοιχίσει αυτό, αλλά και την πορεία 
του προϋπολογισµού του ΕΦΚΑ. 

σο µε τα τεχνικά κλιµάκια τις προηγούµενες 
ηµέρες όσο και µε τους επικεφαλής, θα συζη-
τηθούν τυχόν επιπτώσεις στην αγορά εργα-
σίας από την ξαφνική αλλαγή και το πώς αυ-
τή συνέβαλε στη µείωση της ανεργίας και στη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι δανει-
στές επιµένουν ότι η αύξηση των κατώτατων 
αποδοχών θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση 
µε τους ρυθµούς ανάπτυξης της χώρας, χωρίς 
να θίγει την ανταγωνιστικότητα και την εξω-
στρέφεια των επιχειρήσεων. 

9Αδήλωτη - υποδηλωµένη εργασία: Οι 
δράσεις για τον περιορισµό των αδήλω-

των και υποδηλωµένων εργαζοµένων θα πα-
ρουσιαστούν στους δανειστές. Το υπουργείο 
Εργασίας νοµοθετεί την αύξηση κατά 12% του 
κόστους για κάθε επιπλέον ώρα απασχόλησης 
των εργαζοµένων µε συµβάσεις µερικής απα-
σχόλησης, µε στόχο να παταχθεί η ψευδώς 
δηλωµένη µερική απασχόληση. Στόχος του 
υπουργείου Εργασίας είναι να µετατραπούν οι 
συµβάσεις µε ευέλικτες µορφές απασχόλησης 
σε συµβάσεις πλήρους εργασίας. Οσον αφο-
ρά την αδήλωτη εργασία, θα παρουσιαστεί το 
νέο αυστηρότερο πλαίσιο που θα εφαρµοστεί 
µε την κατάργηση των ενδιάµεσων εκπτώσε-
ων σε περίπτωση πρόσληψης αδήλωτου ερ-
γαζοµένου µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασί-
ας πλήρους απασχόλησης για 3 και 6 µήνες. 
Πλέον, η µοναδική έκπτωση στο πρόστιµο των 
10.500 ευρώ που θα δίνεται στον επιχειρηµατία 
θα αφορά την πρόσληψη του ανασφάλιστου 
για 12 µήνες, εφόσον τον προσλάβει εντός 10 
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της 
παράβασης και θα καταβάλλει µόνο 2.000 ευ-
ρώ. Στην πάταξη των παραβάσεων θα συµβά-
λει και η δηµιουργία Λευκού Μητρώου Επιχει-
ρήσεων, µε κίνητρα και ελαφρύνσεις σε εται-
ρείες που τηρούν την εργατική νοµοθεσία, αλ-
λά και η σταδιακή µείωση των εισφορών κατά 
πέντε µονάδες, καθώς θα αφορά µόνο συµβά-
σεις πλήρους απασχόλησης.

10 Προγράµµατα απασχόλησης: Οι δα-
νειστές επιµένουν στην υλοποίηση δρά-

σεων απασχόλησης ανέργων που θα συνδέο-
νται µε τις πραγµατικές ανάγκες της οικονοµί-
ας και στη διοχέτευση κονδυλίων για τη στή-
ριξη της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα. Η 
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, σε συνερ-
γασία µε τη διοίκηση του ΟΑΕ∆, θα αναζητή-
σει τρόπους καλύτερης διασύνδεσης των προ-
γραµµάτων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, 
αλλά και των δράσεων κατάρτισης των εργα-
ζοµένων µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
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Ο υφυπουργός Κοινωνικών
Υποθέσεων, Νότης Μηταράκης

«Ανάπτυξη» για ποιους είπατε;
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) 
αποκαλύπτει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
4.031 λειτουργικά κενά στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση. Η δε ΟΛΜΕ κατέγραψε ότι στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση έχει καλυφθεί μόλις 
το 40% των κενών σε καθηγητές στα γυμνάσια 
και λύκεια της χώρας.  Στα νοσοκομεία, που 
μέσα στο 7μηνο του έτους είχε εκτελεστεί μό-
λις το 45,2% των προβλέψεων του κρατικού 
Προϋπολογισμού για την επιχορήγησή τους, 
επανέρχεται -και φέτος- το θρίλερ της επάρ-
κειάς τους σε φάρμακα. Το «Μεταξά», το «Ατ-
τικό», τα νοσοκομεία Λάρισας και Ρόδου εκ-
πέμπουν σήμα κινδύνου. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι το ογκολογικό νοσοκομείο «Μεταξά» 
«έλαβε φέτος αρχικό προϋπολογισμό για αγο-
ρές φαρμάκων ύψους 23 εκατ. ευρώ. Ο προϋ-
πολογισμός έχει ήδη εξαντληθεί, ενώ οι μηνι-
αίες ανάγκες του νοσοκομείου υπολογίζονται 
σε 2,7 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, οι πραγμα-
τικές ανάγκες του νοσοκομείου σε φάρμακα 
εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 32,4 εκατ. δηλαδή, 

περίπου 9,5 εκατ. περισσότερα από τον εγκε-
κριμένο προϋπολογισμό», ο οποίος είναι κα-
τά 40% μικρότερος από τις πραγματικές ανά-
γκες («Στέρεψαν τα νοσοκομεία από φάρμα-
κα», https://virus.com.gr). Προ ημερών η ΑΑ-
ΔΕ ανακοίνωσε για τον μήνα Ιούλιο νέα εκτί-
ναξη των οφειλετών του Δημοσίου με ληξιπρό-
θεσμα χρέη. Από τον περασμένο Ιούνιο και μέ-
σα σε έναν μόλις μήνα α) οι οφειλέτες αυξή-
θηκαν κατά 269.115 άτομα, β) το σύνολο των 
οφειλών ανήλθε στα 104,428 δισ. ευρώ (αύξη-
ση 317 εκατ. σε έναν μήνα), γ) ο αριθμός των 
οφειλετών ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια άτο-
μα (από 3.750.000 εκατομμύρια τον Ιούνιο) και 
δ) οι πολίτες που απειλούνται να τους επιβλη-
θούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανήλθαν 
στους 1.819.142 (έναντι 1.764.551 τον Ιούνιο), 
με το 67% των οφειλών να βρίσκεται ήδη σε 
καθεστώς αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. 
Ολα τα παραπάνω οι προηγούμενοι τα απο-
καλούσαν «δίκαιη ανάπτυξη». Οι σημερινοί τα 
αποκαλούν «ανάπτυξη για όλους»... 
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