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Εφτά σκληρές αλήθειες  

για το 4ο Μνημόνιο! 
 

Σα μϋτρα που περιλαμβϊνονται ςτην ςυμφωνύα για 

το κλεύςιμο τησ Β’ αξιολόγηςησ, ουςιαςτικϊ 

αποτελούν τον κύριο κορμό του 4ου Μνημονύου. 

Πρόκειται για ϋνα δυςβϊςταχτο, αντιλαώκό και 

αντικοινωνικό πακϋτο μϋτρων, νεοφιλελεύθερησ 

πολιτικόσ. 

Σο θεςμικό ξόλωμα εργαςιακών και θεςμικών 

ρυθμύςεων ςυνεχύζεται, τα βϊρη εξακολουθούν να 

φορτώνονται με ςυνεπό ταξικό μεροληψύα ςτισ 

πλϊτεσ εργαζομϋνων και ςυνταξιούχων, ενώ τα 

πολυθρύλητα “αντύμετρα”, εύναι υπό την αύρεςη 

επύτευξησ υπερ-πλεοναςμϊτων ϊνω του 3,7% του 

ΑΕΠ και λειτουργούν ουςιαςτικϊ ωσ μηχανιςμόσ 

αναδιανομόσ τησ φτώχειασ εντόσ τησ εργατικόσ 

τϊξησ. 

Οι κύριοι ςτόχοι τησ νϋασ ςκληρόσ επύθεςησ ςτα εργαζόμενα και λαώκϊ ςτρώματα εύναι οι 

παρακϊτω: 

1. Συντϊξεισ 

Σα πρώτα μεγϊλα θύματα του 4ου Μνημονύου θα εύναι περύπου 1,1 εκ. ςυνταξιούχοι. 

υμφωνόθηκε από 1.1.2019 να περικοπούν: 

Α) Η οικογενειακό παροχό των ςυντϊξεων του Δημοςύου και το επύδομα ςυζύγου. 

Β)Η προςωπικό διαφορϊ που προβλεπόταν για τισ καταβαλλόμενεσ κύριεσ ςυντϊξεισ ,ςύμφωνα με 

τον νόμο 4387/2016. 

Γ) Η προςωπικό διαφορϊ που προβλεπόταν για τισ καταβαλλόμενεσ επικουρικϋσ ςυντϊξεισ 

,ςύμφωνα με τον νόμο 4387/2016. 

Δ) Οι προςωπικϋσ διαφορϋσ για όςουσ κατϋθεςαν αύτηςη ςυνταξιοδότηςησ από 1/1/2016 και για 

όςουσ καταθϋςουν μϋχρι τισ 31/12/2018, ςύμφωνα με τον ύδιο νόμο ( Κατρούγκαλου ). 



ύμφωνα δε με τα ςτοιχεύα από το Γενικό Λογιςτόριο του κρϊτουσ, οι ςυνολικϋσ απώλειεσ για τουσ 

ςυνταξιούχουσ από όλεσ αυτϋσ τισ παρεμβϊςεισ ,εύναι 7,8 δισ ευρώ και όχι 1,8 δισ ευρώ, που 

υποςτηρύζει η κυβϋρνηςη.Η κυβϋρνηςη ψευδώσ υποςτηρύζει ότι η μεςοςταθμικό μεύωςη θα εύναι 

μόνον 9%. 

Η πραγματικότητα, όμωσ, εύναι οδυνηρό, γιατύ η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των ςυνταξιούχων θα 

χϊςει ειςόδημα τησ τϊξησ μϋχρι 2 περύπου ςυντϊξεων ετηςύωσ! Πρόκειται για το 23ο μνημονιακό 

μϋτρο μϋςα ςτην 7ετύα που περικόπτει ειςόδημα από ςυντϊξεισ. Σην ύδια ςτιγμό, που ςε όρουσ 

ςτοιχειώδουσ πολιτικόσ οικονομύασ, τα υφεςιακϊ μϋτρα εύναι αυτϊ που υπονομεύουν τη 

βιωςιμότητα και την προοπτικό του αςφαλιςτικού ςυςτόματοσ, ςε ςυνδυαςμό με την υψηλό 

ανεργύα, την ελαςτικό, εκ περιτροπόσ ό «μαύρη» εργαςύα, που τεύνει να γύνει ο κανόνασ. 

2.Επιδόματα 

ύμφωνα με το ϊρθρο 57 του νομοςχεδύου τησ ςυγκυβϋρνηςησ ΤΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, ςτα πλαύςια τησ β 

αξιολόγηςησ, καταργούνται ΑΜΕΑ τα παρακϊτω επιδόματα: 

α) το επύδομα οικονομικόσ ενύςχυςησ οικογενειών με χαμηλϊ ειςοδόματα, που ϋχουν παιδιϊ 

ςχολικόσ ηλικύασ ( νόμοσ 3016/2002,ϊρθρο 27,παρ.3). 

β) το επύδομα νεοειςερχομϋνων ςτην αγορϊ εργαςύασ, νϋων κϊτω από 29 ετών, ςε περύπτωςη 

απόλυςησ (νόμοσ 1545/85, ϊρθρο 2 ). 

γ) το προνοιακό επύδομα απροςτϊτευτων τϋκνων ( νόμοσ 4051/1960, ϊρθρο 2,παρ.3 ) 

δ) η οικονομικό ενύςχυςη φυςικών προςώπων που τελούν ςε κατϊςταςη απόλυτησ φτώχειασ ( ν.δ. 

57/1973,ϊρθρο 1,παρ.1 ). 

Από τισ παραπϊνω περικοπϋσ ςύμφωνα με το Γενικό Λογιςτόριο του κρϊτουσ, θα υπϊρξει 

εξοικονόμηςη πόρων ποςού 8,8 εκατ. ευρώ για φϋτοσ και 11,8 εκατ. ευρώ για το 2018. 

3. Φορολογύα 

Από 1.1.2020 (ό το 2019 αν δεν πιαςτούν οι ςτόχοι) η ϋκπτωςη φόρου μειώνεται από τα 1.900 

ευρώ που εύναι ςόμερα ςτα 1.250 ευρώ. Θα μειωθεύ, επύςησ, το αφορολόγητο από τα 8.636 ευρώ 

ςτα 5.681 ευρώ. Προκύπτει ϊμεςα βαριϊ φορολογικό επιβϊρυνςη για το ςύνολο τησ μιςθωτόσ 

εργαςύασ, ςτο βαθμό που το νϋο αφορολόγητο αντιςτοιχεύ ςε μηνιαύο μιςθό 405€. Η παρακρϊτηςη 

φόρου ςτο μιςθό θα αυξηθεύ κατϊ τουλϊχιςτον 50€ μηνιαύωσ, αν ςυνυπολογιςτεύ και η κατϊργηςη 

τησ ςχετικόσ ϋκπτωςησ όπωσ διαρρϋεται (ςόμερα 1,5%). 

Η κυβϋρνηςη ιςχυρύζεται ψευδώσ, ότι η επιβϊρυνςη αυτό θα αποςβεςτεύ με τη μεύωςη κατϊ 2% 

του φορολογικού ςυντελεςτό (την ύδια ώρα που για τισ επιχειρόςεισ προωθεύται μεύωςη κατϊ 3%) 

και την κατϊργηςη τησ ειςφορϊσ αλληλεγγύησ για ειςοδόματα κϊτω των 30 χιλ. €. Αυτϊ, ωςτόςο, 

θα ιςχύςουν μόνο εφόςον πιαςτεύ ο ςτόχοσ τουσ πλεονϊςματοσ. Ενώ και ο ΕΝΥΙΑ θα μεύνει 

ουςιαςτικϊ αμετϊβλητοσ ςε όλη τη διϊρκεια του νϋου μνημονιακού προγρϊμματοσ. 

4. Εργαςιακϊ 

Η πολυδιαφημιςμϋνη «μϊχη για τισ Κλαδικϋσ υμβϊςεισ» κατϋληξε ςτην επϋκταςη του διαλυτικού 

υπϊρχοντοσ νομοθετικού πλαιςύου, όπωσ ορύςτηκε από τα πρώτα μνημόνια. Με τη νομοθϋτηςη τησ 

ςυρροόσ και τησ επεκταςιμότητασ να μεταφϋρονται χρονικϊ ςτο απώτερο μϋλλον και πϊντωσ ςε 

χρόνο μετϊ τη λόξη του προγρϊμματοσ. 

Διατηρούνται, ςυνεπώσ και μεγεθύνονται, τα εμπόδια ςτισ ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ, που 

ϋχουν οδηγόςει ςτον αφανιςμό των Κλαδικών Ε, οι οπούεσ πλϋον μετρούνται πλϋον ςτα δϊχτυλα 

του ενόσ χεριού. Τιοθετεύται πανηγυρικϊ η θϋςη του ΕΒ, ότι η υπερύςχυςη των Επιχειρηςιακών 

υμβϊςεων ςε βϊροσ των Κλαδικών εύναι δόθεν «προσ όφελοσ τησ οικονομύασ και τησ ανϊπτυξησ». 



Και ςε ότι αφορϊ τισ ομαδικϋσ απολύςεισ, μπορεύ να μην αυξϊνεται το μηνιαύο όριό τουσ (5%), 

νομοθετεύται όμωσ η ϊρςη τησ υποχρεωτικόσ ϋγκριςόσ τουσ από το αρμόδιο Τπουργεύο, ενώ η 

εποπτεύα τησ διαδικαςύασ ανατύθεται ςτο Ανώτατο υμβούλιο Εργαςύασ, που εύναι ϋνα μη πολιτικό, 

μη κυβερνητικό όργανο. 

5. Λειτουργύα εμπορικών καταςτημϊτων τισ Κυριακϋσ 

Επεκτεύνεται η λειτουργύα των εμπορικών καταςτημϊτων ςτισ 32 Κυριακϋσ το χρόνο, από τισ 8 

που εύναι ςόμερα. Σο μϋτρο θα περϊςει όχι με νϋα νομοθεςύα, αλλϊ με δύο τροποποιόςεισ τησ 

υπϊρχουςασ. Αφενόσ, θα απελευθερωθεύ η λειτουργύα των καταςτημϊτων για 32 Κυριακϋσ 

ετηςύωσ ςτισ τουριςτικϋσ περιοχϋσ, κι αφετϋρου θα ενταχθούν ςε αυτϋσ η Αθόνα, η παραλιακό 

ζώνη τησ Αττικόσ και τησ Θεςςαλονύκησ και ϊλλεσ. Με το κόλπο αυτό, η απελευθϋρωςη θα αφορϊ 

τερϊςτιο αριθμό καταςτημϊτων, κϊτι που θα λειτουργόςει πιεςτικϊ προσ τισ επιχειρόςεισ που 

εδρεύουν ςε μη χαρακτηριςμϋνουσ δόμουσ. Ανούγει πλϋον ο δρόμοσ για την καθολικό κατϊργηςη 

τησ Κυριακόσ αργύασ. 

6. Ιδιωτικοποιόςεισ 

την πρώτη του δόλωςη μετϊ την κατϊληξη τησ ςυμφωνύασ ςτο Φύλτον, ο Ε. Σςακαλώτοσ 

ςημεύωςε ωσ «θετικό», το γεγονόσ, ότι «κερδύςαμε πωσ αρκετϋσ επιχειρόςεισ που όταν ςτο ΣΑΙΠΕΔ 

πηγαύνουν ςτην ΕΔΗ ( υπερταμεύο αποκρατικοποιόςεων), όπου υπϊρχει μια εντελώσ 

διαφορετικό λογικό, όπωσ ϋγινε με τα αεροδρόμια». την ουςύα επιταχύνεται η διαδικαςύα βύαιων 

ιδιωτικοποιόςεων ςε ότι απϋμεινε. Με μοντϋλο το «επιτυχημϋνο» παρϊδειγμα των αεροδρομύων, 

που ϋφταςε μϋχρι το ςημεύο να προκαλϋςει την παρϋμβαςη του Ευρωκοινοβουλύου. 

Πρώτη ςτο ςτόχαςτρο εύναι η ΔΕΗ, η οπούα υποχρεούται να πουλόςει το 40% των λιγνιτικών 

μονϊδων τησ, καθώσ επύςησ και το 17% του μετοχικού κεφαλαύου τησ. Κϊτι που γϋρνει ακόμη 

περιςςότερο την πλϊςτιγγα υπϋρ του νεόκοπου ανταγωνιςμού ςτην «αγορϊ» του δημόςιου 

αγαθού τησ ενϋργειασ, με ανυπολόγιςτεσ ςυνϋπειεσ για τα λαώκϊ νοικοκυριϊ που δυςκολεύονται να 

πληρώςουν τουσ ςυνεχώσ διογκωμϋνουσ λογαριαςμούσ. 

7. Δημοςιονομικϊ και Θεςμικϊ μϋτρα 

Επιβϊλλεται «ταβϊνι» ςτον αριθμό των ςυμβαςιούχων ςτο Δημόςιο, κϊτι που η κυβϋρνηςη 

διαρρϋει ότι θα προςπερϊςει με την αναπροςαρμογό του λόγου προςλόψεων ςε 1 νϋο υπϊλληλο 

για κϊθε 3 αποχωρούντεσ, αντύ για 4 που ιςχύει ςόμερα. Μϋνει αδιευκρύνιςτο το μϋλλον όςων 

«περιςςεύουν», όπωσ κι αν γύνει ο λογαριαςμόσ. 

Ο περιβόητοσ δημοςιονομικόσ κόφτησ προφανώσ μϋνει ςε ιςχύ, ώςτε να «εξαςφαλύζει» τα 

ςυμφωνημϋνα πλεονϊςματα. Πλϋον αυτού, προβλϋπονται δημοςιονομικϊ μϋτρα ύψουσ 447 εκ. € 

για το 2018, ενώ η κυβερνητικό αφόγηςη επϋμενε για απουςύα νϋων μϋτρων. Σο πωσ θα 

εξειδικευτούν μϋνει ακόμη μη δημοςιοποιημϋνο. 

Πλόρησ εφαρμογό του εξωδικαςτικού ςυμβιβαςμού, με θεςμοθϋτηςη των ηλεκτρονικών 

πλειςτηριαςμών, κϊτι που θα διευκολύνει και επιταχύνει τισ διαδικαςύεσ υφαρπαγόσ υπϋγγυων 

κατοικιών λαώκών νοικοκυριών. 

Αντύ επιλόγου: 

Απϋναντι ςτην εφταετό τυραννύα του μνημονιακού καθεςτώτοσ και όλεσ τισ κυβερνόςεισ του που 
λεηλατούν την κοινωνύα, μόνο μια ευρεύα κοινωνικό και πολιτικό ςυμμαχύα, ϋνα μϋτωπο κι 
ϋνα αποφαςιςμϋνο εργατικό κύνημα για τη ςύγκρουςη και  την ανατροπό των μνημονύων, 
μπορεύ να εύναι πια η απϊντηςη τησ εργαζόμενησ κοινωνικόσ πλειοψηφύασ. Για να νικόςουμε ςτο 
ςόμερα και να κερδύςουμε τη ζωό που μασ κλϋβουν. 


