
Χιλιάδες υπάλληλοι 
τελούν εκ νέου υπό 
το φόβο απόλυσης, 

καθώς επανήλθε δριµύ-
τερο το ζήτηµα της µείω-
σης του προσωπικού στο 
∆ηµόσιο. Η κυβέρνηση 
εξετάζει την επαναφορά 
του µέτρου της εργασια-
κής εφεδρείας και µένει 
να φανεί εάν και πως αυτό 
θα εφαρµοστεί. Στις οµά-
δες «υψηλού κινδύνου» 
φαίνεται ότι βρίσκονται 
οι εργαζόµενοι στους υπό 
κατάργηση ή συγχώνευση 
φορείς και οργανισµούς. 

Ο υφυπουργός Ανάπτυ-
ξης Νότης Μηταράκης, 
µιλώντας στη ΝΕΤ το πρωί 
της Τετάρτης, δήλωσε: 
«Στον στενό δηµόσιο τοµέα 
δεν περισσεύει κόσµος. 
Στον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα µπορεί να υπάρχει 
πλεονάζoν προσωπικό». Ο 
κ. Μηταράκης διευκρίνισε 
ότι δεν τάσσεται υπέρ της 
εφεδρείας και τόνισε ότι 
δεν είναι στα σχέδια της 
κυβέρνησης.

Ωστόσο, στο υπουργείο 
Οικονοµικών δεν φαίνε-
ται να συµµερίζονται την 
ίδια άποψη. Ο Γ. Στουρ-
νάρας άφησε να εννοηθεί 
ότι η εφεδρεία εξετάζεται, 
καθώς «τα νούµερα δεν 
βγαίνουν», ενώ ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονο-
µικών Χρ. Σταϊκούρας δή-

λωσε ότι το πρόγραµµα της 
εφεδρείας είναι η (αντι)
πρόταση της κυβέρνησης 
στην τρόικα. «Η εργασια-
κή εφεδρεία είναι ένα εν-
δεχόµενο που µπορεί να 
συζητηθεί» επιβεβαίωσε 
ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Σίµος Κεδίκογλου 
στη ΝΕΤ το πρωί της Τε-
τάρτης. Επιπλέον, έδωσε 
µια άλλη διάσταση στην 
προσπάθεια µείωσης του 
αριθµού των δηµοσίων 
υπαλλήλων, λέγοντας: «Με 
τις αποκρατικοποιήσεις 
µπορεί να περιοριστεί ο 
αριθµός του προσωπικού, 
χωρίς να χάσουν τη δου-
λειά τους οι υπάλληλοι». Ο 
κ. Κεδίκογλου έκανε λόγο 
για δύσκολες αποφάσεις, 
αλλά και ανάγκη εξορθο-
λογισµού στο ∆ηµόσιο.

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ 
Σύµφωνα µε Τα Νέα, 

στους υποψήφιους για 
υπαγωγή στο καθεστώς 
εφεδρείας αναµένεται να 
συµπεριληφθούν οι εργα-
ζόµενοι στους 250 φορείς 
που θα επιλεγούν έως το 
τέλος Αυγούστου και θα 
προχωρήσει η συγχώνευ-
ση ή κατάργησή τους. 

Οι αρχικές αναφορές 
για την τύχη του προσω-
πικού ήταν ότι θα µετα-
ταγεί σε άλλες υπηρεσίες, 
όπου εντοπίζονται κενά. 

Ωστόσο, τα νέα δεδοµένα 
αφήνουν ανοικτό το ενδε-
χόµενο όσοι κριθούν ως 
πλεονάζοντες να περάσουν 
στην εφεδρεία.

Ακολουθούν οι απα-
σχολούµενοι σε οργανικές 
µονάδες των υπουργείων 
που θα κριθούν ως µη 
απαραίτητες στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης η οποία 
έχει ήδη ξεκινήσει σε ορι-
σµένες δοµές και αναµένε-
ται να ολοκληρωθεί µέχρι 
το τέλος του χρόνου. Από 
τη διαδικασία αυτή µπορεί 
επίσης να προκύψει αριθ-
µός πλεονάζοντος προσω-
πικού, το οποίο θα υπαχθεί 
στο µέτρο. Το στίγµα για τη 
δεξαµενή από την οποία 
θα προκύψουν οι 15.000 
αποµακρύνσεις δηµοσίων 
υπαλλήλων µέσα στο τρέ-
χον έτος δίνεται εξάλλου 
και στη συµφωνία κυβέρ-
νησης και τρόικας του πε-
ρασµένου Φεβρουαρίου, 
όπου αναφέρεται πως «για 
τις µειώσεις αυτές, βάσει 
µιας λειτουργικής αναδι-
άρθρωσης της δηµόσιας 
διοίκησης και σχεδίων για 
το κλείσιµο, τη συγχώνευ-
ση ή τη συρρίκνωση φορέ-
ων της γενικής κυβέρνη-
σης, θα εντοπίσουµε τους 
υπεράριθµους προς απο-
χώρηση».

Τα νέα σενάρια δεν αφο-
ρούν όµως µόνον την κά-

λυψη των 15.000 κατά το 
2012, αλλά και της απαί-
τησης για 150.000 λιγότε-
ρους υπαλλήλους µέχρι το 
τέλος του 2015. 

∆ηµοσιογραφικές πλη-
ροφορίες αναφέρουν πως 
η αρχική αισιοδοξία του 
κυβερνητικού επιτελείου 
για κάλυψη του αριθµού 
αυτού µέσω συνταξιοδοτή-
σεων και της απαρέγκλιτης 
τήρησης του κανόνα µία 
πρόσληψη για κάθε πέντε 
αποχωρήσεις, έχει υποχω-
ρήσει καθώς η τρόικα φέ-
ρεται να εξέφρασε διαφω-
νίες σχετικά µε τον τρόπο 
υπολογισµού. Ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονο-
µικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας, επισήµανε πως αυτή 
τη φορά η εφεδρεία εισά-
γεται µε διαφορετικούς 
όρους, παραπέµποντας 
µάλιστα στην πρόταση της 
Ν∆ όπου η εφαρµογή του 
µέτρου είχε µεγαλύτερη δι-
άρκεια.  Σύµφωνα µε την 
πρόταση, που είχε κατα-
τεθεί τον Σεπτέµβριο του 
2011, όσοι ήταν άνω των 
50 ετών θα έµπαιναν στην 
εφεδρεία µε τον βασικό µι-
σθό µέχρι τη συνταξιοδό-
τησή τους, για υπαλλήλους 
ηλικίας 40 έως 50 ετών 
προβλέπονται δύο τριετίες 
εφεδρείας ενώ για τους νε-
ότερους (30 έως 40 ετών) 
µία τριετία.

«Ψάχνουµε τα 
πάντα» δήλω-
σε ο Αντώνης 

Σαµαράς σχετικά µε τα µέ-
τρα των 11,5 δισ. ευρώ, 
ξεκαθαρίζοντας πάντως 
ότι «δεν θα επιστρέψουµε 
σε αποτυχηµένες λύσεις 
του παρελθόντος». 

Ο πρωθυπουργός µετέ-
βη στο υπουργείο Οικονο-
µικών, για να συναντηθεί 
µε τον Γιάννη Στουρνά-
ρα. Ο τελευταίος εξήρε το 
ρόλο του Γιάννη Βρούτση, 
λέγοντας ότι είναι η πρώτη 
φορά που υπουργός Εργα-
σίας συµβάλει τόσο στις 
περικοπές.

«Aναζητούµε τις πιο 
αποτελεσµατικές περικο-

πές για το έλλειµµα, τους 
λιγότερους οδυνηρούς 
τρόπους για την κοινωνία» 
δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Επανέλαβε επίσης ότι 
στην προσπάθεια αυτή 
«αντίπαλός µας είναι η 
ανεργία». Στο επίκεντρο 
της συνάντησης είναι τα 
µέτρα των 11,5 δισ. ευρώ 
και το θέµα της εφεδρείας 
στο ∆ηµόσιο που προκα-
λεί αναταράξεις εντός του 
στρατοπέδου του κυβερνη-
τικού συνασπισµού, όπως 
διεφάνη την Τρίτη κατά τη 
συνάντηση των πολιτικών 
αρχηγών που στηρίζουν 
τη συγκυβέρνηση.

Υπενθυµίζεται ότι µετά 
τη συνάντησή του µε τον 

Πρόεδρο της ∆ηµοκρατί-
ας, ο κ. Στουρνάρας είχε 
αφήσει ανοικτό το θέµα 
της εφεδρείας, «γιατί τα 
νούµερα δεν βγαίνουν» 
όπως είπε χαρακτηριστι-
κά. Το ζήτηµα προκάλεσε 
ένταση αργότερα και κατά 
τη σύσκεψη των πολιτι-
κών αρχηγών, καθώς δια-
φώνησαν οι κ.κ. Βενιζέλος 
και Κουβέλης.

Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, στη σύσκεψη υπήρξε 
σύγκρουση του κ. Κουβέ-
λη µε τον κ. Στουρνάρα για 
τον τρόπο που δίνονται 
στη δηµοσιότητα τα µέτρα 
του πακέτου και ειδικότε-
ρα για το θέµα της εργασι-
ακής εφεδρείας.

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Τα νέα οικονοµικά µέτρα 
και ιδιαίτερα το ζήτηµα της 
εφεδρείας έχει ήδη προκα-
λέσει αντιδράσεις από τον 
ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Από 
την πλευρά της η Χρυσή 
Αυγή τονίζει: «Η καταστρο-
φική πολιτική του µνηµο-
νίου έχει κάνει στάχτη όλες 
τις προεκλογικές δεσµεύ-
σεις της κυβέρνησης. ∆εν 
έχουµε ανάγκη από εφε-
δρεία και απολύσεις, αλλά 
από αναµόρφωση του 
∆ηµοσίου τοµέα.  «Όλοι 
οι Έλληνες πρέπει να ερ-
γαστούµε παραγωγικά µε 
στόχο την αναδιάταξη της 
Εθνικής µας οικονοµίας.»
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Υπό το φόβο της λαιµητόµου
χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι

ΠΟΙΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Έχετε γονείς, αδέλφια, συγγενείς που σας προβληματίζουν 
με το φαγητό τους, τι θα φάνε και πότε 

γιατί δεν προλαβαίνετε εσείς;
Γι’ αυτό ειμαστε εμεισ εδώ.

Διαθέτουμε 14 διαφορετικά ελληνικά φαγητά, 
λαδερά, με κρέας, με κοτόπουλο, ζυμαρικά 

και ότι τραβάει η όρεξή σας.
μεταΦόΡα Κατ’ όιΚόΝ δώΡεαΝ

τιμεσ όιΚόΝόμιΚότατεσ
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

«∆εν επιστρέφουµε 
σε αποτυχηµένες λύσεις του παρελθόντος» 
ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ


