
- Έως τον Μάρτιο του 2014 τοποθετείται η πώληση ενός μεριδίου της Eurobank σε διεθνή 
επενδυτή

- Μέχρι τέλος Αυγούστου θα ξεκινήσει η αναδιάρθρωση για ΕΑΣ, ΕΛΒΟ και ΛΑΡΚΟ

- Προβλέπεται εξάλειψη των επιδοτήσεων στα τιμολόγια του ηλεκτρικού για αγρότες και 
οικιακούς πελάτες

- Aλλαγές προβλέπονται και για τις ομαδικές απολύσεις που θα γίνουν πιο εύκολες

- ΟΛΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Άκρως αποκαλυπτική είναι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλα αυτά που έρχονται 
στη ζωή μας και τα οποία αναμένεται να δώσουν μία χαριστική βολή τόσο στα εισοδήματα 
των πολιτών που ήδη είναι καταρακωμένα, αλλά και κυρίως στις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. 

Το πρώτο δείγμα γραφής από την Κομισιόν είναι πως η έκτακτη εισφορά δεν θα είναι 
παρελθόν πλέον από το 2015. Και αυτό γιατί αναφέρεται ρητά πως η εισφορά αυτή θα 
παραταθεί και το 2016 και η σχετική νομοθετική διάταξη θα πρέπει να έχει έρθει στη Βουλή 
μέχρι τον Νοέμβριο. 

Οι επιβαρύνσεις για τους φορολογούμενους είναι μεγάλες, καθώς η έκτακτη εισφορά που 
επιβλήθηκε για πρώτη φορά το 2009, κυμαίνεται από 1% έως 4% στο σύνολο των 
εισοδημάτων, στο άθροισμα από μισθούς ή συντάξεις, ενοίκια, τόκους, μερίσματα.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Πέρα από την έκτακτη εισφορά όμως, η έκθεση αναφέρει και τα τέσσερα προαπαιτούμενα 
για τη δόση του Οκτωβρίου και τα οποία είναι:

- Εντός του Αυγούστου να ξεκινήσει η αναδιάρθρωση των ΕΛΒΟ, ΕΑΣ, και ΛΑΡΚΟ και η 
οποία να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Αυγούστου

- Καθορισμός των χρεών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα προς ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

- 12.500 διαθεσιμότητες από τον δημόσιο τομέα

- Νέος κώδικας για τους δικηγόρους

ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στην τρίτη έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος που δόθηκε και επισήμως σήμερα στη 
δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζεται κατ' αρχάς ότι η κεφαλαιακή 
βάση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχει αποκατασταθεί μετά την 
ανακεφαλαιοποίησή τους, γεγονός που αφενός παρέχει ασφάλεια στους καταθέτες, 
αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά στα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, το Μνημόνιο ορίζει, μεταξύ 
άλλων, ότι μέχρι το τέλος του επομένου μηνός (Σεπτέμβριος 2013) η Τράπεζα της Ελλάδος 



θα πρέπει να έχει αναλάβει όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν 
τον εξορθολογισμό του συστήματος των «συνεταιριστικών τραπεζών», που λειτουργούν 
στη χώρα συμπεριλαμβανομένης της Πανελλήνιας Τράπεζας.

Η διάθεση ενός σημαντικού μεριδίου της Eurobank σε διεθνή επενδυτή τοποθετείται με 
απώτατο χρονικό όριο το τέλος Μαρτίου του 2014.

Ωστόσο μέχρι το τέλος αυτού του μήνα (Αύγουστος) θα πρέπει να προσληφθούν οι 
σύμβουλοι που θα κληθούν να αναλάβουν την πώληση. Επιπροσθέτως μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποτίμηση της Τράπεζας, προκειμένου οι 
ενδιαφέρομενοι επενδυτές να μπορούν να σχηματίσουν μία σαφή εικόνα.

ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

Την εξάλειψη των επιδοτήσεων στα τιμολόγια του ηλεκτρικού για αγρότες και οικιακούς 
πελάτες με χαμηλή κατανάλωση, προβλέπει το κείμενο του νέου μνημονίου που δόθηκε 
σήμερα στη δημοσιότητα.Συγκεκριμένα, στο κείμενο αναφέρεται η ανάγκη, οι τιμές να 
αντανακλούν το κόστος προκειμένου να ενθαρρύνεται η είσοδος νέων παικτών στην αγορά, 
να καλυφθεί το πρόβλημα ρευστότητας της ΔΕΗ και να μειωθεί το κόστος της ηλεκτρικής 
ενέργειας για τη βιομηχανία, η οποία - κατά το σκεπτικό αυτό - «επιδοτεί» τα χαμηλότερα 
τιμολόγια που ισχύουν για τις άλλες κατηγορίες πελατών.

Επίσης, το μνημόνιο προβλέπει την επιβολή πλαφόν στην ισχύ μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να διαθέτει ή να λειτουργεί οποιοσδήποτε 
ηλεκτροπαραγωγός, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ, με στόχο, προφανώς, η πώληση του 
30% των μονάδων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο 
αποκρατικοποίησης, να μην οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου παίκτη με δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά. Το πλαφόν θα επιβληθεί με νόμο τον προσεχή Σεπτέμβριο.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Η έκθεση της Κομισιόν για το πρόγραμμα της Ελλάδας αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο 
για πάγωμα των προσλήψεων, ενώ δεν αποκλείουν στις προσεχείς διαπραγματεύσεις να 
ζητήσουν ακόμα και περισσότερες απολύσεις στο Δημόσιο. Στις Βρυξέλλες θεωρούν πως ο 
ρυθμός αποχωρήσεων από το Δημόσιο είναι αυτός που προβλεπόταν, αλλά θεωρούν πως 
έχει αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Πέρα από αυτό οι δανειστές 
θεωρούν πως απώτερος στόχος του δημοσίου είναι να μπορεί να πληρώνει τους μισθούς. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει τον κανόνα 
1 προς 5 στο θέμα των προσλήψεων, αλλά πιστεύουν πως έχει αναθεωρηθε3ί προς τα 
πάνω ο στόχος της μείωσης της απασχόλησης στο Δημόσιο κατά 150.000 όπως είχε 
σχεδιαστεί αρχικά. 

Συγκεκριμένα αναφέρουν πως τα σχέδια για τις προσλήψεις και την κατανομή του 
προσωπικού για το 2014 θα πρέπει να υιοθετηθούν από την ελληνική κυβέρνηση το 
φθινόπωρο του 2013 και να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2014. 

ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ



Στη νέα έκθεση γίνεται λόγος για περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και 
οριστικοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για τον κατώτατο μισθό. Συγκεκριμένα, 
αναφέρεται πως η παρέμβαση στον νέο κατώτατο μισθό θα πρέπει να εξασφαλίσει την 
ισορροπία ανάμεσα στη μείωση της ανεργίας και την προστασία στην απασχόληση. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για τις αλλαγές στο καθεστώς των ομαδικών απολύσεων με 
στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και από την άλλη πλευρά την ευθυγράμμιση 
της Ελλάδας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.


