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Τι αλλάζει σε ασφαλιστικό - εργασιακά
Αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, κατάργηση των πρό-

ωρων συνταξιοδοτήσεων, ανατροπές στην ασφάλιση των βαρέων 

και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, περιορισμό των δικαιούχων του 

ΕΚΑΣ και μελλοντική κατάργησή του περιλαμβάνει μεταξύ άλ-

λων, το ασφαλιστικό πακέτο προτάσεων που εστάλη στην τρόικα. 

Παρά τις περί του αντιθέτου κυβερνητικές δεσμεύσεις, το τελικό 

πακέτο που εστάλη στην τρόικα, φαίνεται πως είναι πιο βαρύ από 

το αρχικό, ώστε οι ελληνικές προτάσεις να είναι πιο κοντά σε αυτά 

που ζητούν οι εκπρόσωποι των δανειστών και να ανοίξει ο δρόμος 

της επιστροφής για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. 

Αγκάθι παραμένει η απαίτηση των τροϊκανών για μείωση των συ-

ντάξεων, μέσω της αλλαγής των συντελεστών υπολογισμού από 

το 2015 και μετά, αλλά και της μείωσης των κατώτατων συντάξε-

ων, μέσω της κατάργησης ή μείωσης της κρατικής επιδότησης.

Στον αντίποδα, αλλαγές φαίνεται πως έρχονται και στην καταβο-

λή του ΕΚΑΣ, ώστε αφενός να μειωθεί η δαπάνη, αφετέρου να 

υπάρξει δικαιότερη καταβολή του επιδόματος, χωρίς να αδικού-

νται οι ασφαλισμένοι που έχουν περισσότερα χρόνια ασφάλισης 

και μέχρι σήμερα λαμβάνουν χαμηλότερη σύνταξη. Στην τελική 

πρόταση προς τους εκπροσώπους των δανειστών, προβλέπεται 

η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κατά 2 

χρόνια το 2019 και κατά 4 χρόνια το 2020. Με αυτόν τον τρόπο, 

θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας σε κάποιες «ακραίες οριακές περι-

πτώσεις» και θα κλείσει κάθε πόρτα ή παραθυράκι εξόδου στην 

σύνταξη πριν από το 62ο έτος, για το σύνολο των ασφαλισμένων 

σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το μέτρο αφορά κυρίως μητέρες 

ανηλίκων, εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, εργαζόμενοι που θέλουν να αποχωρή-

σουν με 35ετία κ.ά. 

Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν η εφαρμογή του 62ου έτους ως κατώ-

τερου ορίου θα αφορά και στους ένστολους. Από την ελληνική 

πλευρά καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρξουν εξαιρέσεις για ει-

δικές ομάδες ασφαλισμένων, όπως είναι τα ΑμΕΑ που λαμβάνουν 

αναπηρικές συντάξεις. Με το μέτρο θίγονται και οι ασφαλισμένοι 

με το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών, για τους οποίους 

αναμένεται να υπάρξει ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης αλλά 

και νέα αναμόρφωση της λίστας με τα ΒΑΕ.

«Κλειδωμένη» θεωρείται επίσης η αύξηση των απαιτούμενων η-

μερών ασφάλισης από 4.500 σε 6.000 και όχι 6.500 όπως αρχικά 

είχε αποφασιστεί, με το υπουργείο Εργασίας να επιμένει στην 

εφαρμογή του για τους 40άρηδες και τους δανειστές να ζητούν ά-

μεση εφαρμογή. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης, το πάγωμα των 

συντάξεων έως και το 2017, καθώς και αυστηρότερους όρους 

χορήγησης του ΕΚΑΣ.  Αν και η τρόικα επιμένει στη δημιουργία 

ενός και μόνο ασφαλιστικού φορέα, το υπουργείο Εργασίας στην 

πρότασή του προκρίνει τη διοικητική ενσωμάτωση στο ΙΚΑ του 

ΕΤΕΑ, καθώς και των ταμείων εφάπαξ και πρόνοιας.

Όσον αφορά στα εργασιακά, στις ελληνικές προτάσεις περιλαμ-

βάνονται ήσσονος σημασίας παρεμβάσεις στον συνδικαλιστικό 

νόμο, χωρίς να αλλοιώνεται η φιλοσοφία του. Η βασική υπαναχώ-

ρηση της κυβέρνησης καταγράφεται στο θέμα της ανταπεργίας 

(λοκ άουτ), καθώς προβλέπεται η επίσπευση των δικαστικών υπο-

θέσεων στις περιπτώσεις άρνησης του εργοδότη να καταβάλει 

μισθό στους μη απεργούς (έμμεσο λοκ άουτ), κάνοντας χρήση 

του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα.  Επίσης προτείνεται ο περιο-

ρισμός των ημερών αδικαιολόγητης απουσίας των συνδικαλιστών, 

η μείωση των ημερών αμειβόμενες άδειας συνδικαλιστών που 

έχουν εκλεγεί σε Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα κ.ά. 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΑ 2014: Αύξηση σε τζίρο και 

λειτουργικά κέρδη, κατά 1,4% και 7,5% 

αντίστοιχα, αλλά και ζημιές μετά φόρων 

εμφάνισαν οι εισηγμένες στο εννεάμηνο, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η 

Beta ΑΕΠΕΥ από τους ισολογισμούς 202 

εισηγμένων εταιρειών. Από τις 83 εταιρείες 

που εμφάνισαν κέρδη, 42 εμφάνισαν αύξη-

ση κερδών, 22 μείωσαν τα κέρδη τους, ενώ 

19 επέστρεψαν σε κέρδη από ζημιές. Από 

τις 119 ζημιογόνες εισηγμένες, οι 35 εμ-

φάνισαν αύξηση ζημιών, οι 65 μείωση, ενώ 

19 εισηγμένες επέστρεψαν σε ζημιές από 

κέρδη. Στο σχόλιό της, η χρηματιστηριακή 

σημειώνει: «Το γύρισμα του ΑΕΠ στο γ’ τρί-

μηνο στην ελληνική οικονομία συνεχίζει να 

κεφαλαιοποιείται κατά κύριο λόγο στη γραμ-

μή των λειτουργικών αποτελεσμάτων… Η ει-

κόνα των εισηγμένων εταιριών παρουσιάζει 

σημαντικές μεταβολές σε σχέση με πέρσι 

και εξαιτίας των εκτεταμένων αναδιαρθρώ-

σεων που έκαναν ή συνεχίζουν να κάνουν οι 

διοικήσεις των εταιριών. Η τάση αυτή δεν θα 

αποκλιμακωθεί άμεσα καθώς το κλείσιμο 

ζημιογόνων δραστηριοτήτων συνεχίζεται ή 

βρίσκεται σε στάδιο εκποίησης, ενώ άλλες 

εισηγμένες θα βρεθούν στο επίκεντρο ανα-

διαρθρώσεων τραπεζικού δανεισμού ώστε 

να καταστούν βιώσιμες».

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Την εκτίμηση πως αν επιβλη-

θεί τελικά η αύξηση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες 

διαμονής των ξενοδοχείων από το 6,5% 

σήμερα σε 13%, θα έχει αποτέλεσμα τη 

μείωση κατά 2,5 εκατ. των ξένων επισκεπτών 

στη χώρα μας το 2015 και την υποχώρηση 

κατά 2 μονάδες του ΑΕΠ της χώρας, έκανε ο 

Ανδρέας Ανδρεάδης, πρόεδρος του Συνδέ-

σμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(ΣΕΤΕ). Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ τόνισε με 

έμφαση πως η πρόταση για αύξηση του ΦΠΑ 

δεν ήταν της τρόικας, αλλά της ελληνικής 

κυβέρνησης, επισημαίνοντας παράλληλα 

πως πλήττει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις και τις λιγότερο γνωστές τουριστικές 

περιοχές. Αν τελικά γίνει αποδεκτή από την 

τρόικα η πρόταση της κυβέρνησης για συ-

ντελεστή 13% ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους 

εκπροσώπους του ΣΕΤΕ, να τεθεί η Ελλάδα 

εκτός ανταγωνισμού, αφού θα είναι 3 έως 4 

μονάδες ακριβότερη απ’ όλους τους άλλους 

τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. 

Η χθεσινή (1/12) συνεδρίαση θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί και μίνι 

έκπληξη, μέχρι το τελευταίο ημίωρο 

που πήραν σαφώς περισσότερες πρω-

τοβουλίες οι πωλητές, καθώς πριν από 

το ξεκίνημα η συντριπτική πλειονότητα 

από τους επαγγελματίες του χώρου 

προέβλεπε σημαντική υποχώρηση, 

καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν 

«ορατές» εξελίξεις στις συζητήσεις 

κυβέρνησης - τρόικας, ενώ μετά την 

πρώτη απογοήτευση από τη Fitch, α-

κολούθησε και αυτή από την Moody’s. 

Από εκεί και πέρα τα χαρακτηριστικά 

που σημάδεψαν τη συνεδρίαση ήταν 

ο χαμηλός τζίρος (ο χαμηλότερος 

των τελευταίων 10 συνεδριάσεων) 

και τα σημαντικότατα προβλήματα σε 

providers και ΑΧΕ - ΑΕΠΕΥ που προέ-

κυψαν από την εφαρμογή στο Χ.Α. των 

νέων εκδόσεων των Συστημάτων και 

του Μοντέλου Διαπραγμάτευσης και 

Εκκαθάρισης της Αγοράς Παραγώ-

γων. Πικρή γεύση άφησε και το κλείσι-

μο της spot αγοράς, καθώς ο Γενικός 

Δείκτης έκλεισε προς το κάτω εύρος 

της ημερήσιας διακύμανσης και με το 

ζόρι διασώθηκε με θετικό πρόσημο, 

καθώς οι τελικές δημοπρασίες επα-

νέφεραν σε θετικό πρόσημο τον τίτλο 

της Εθνικής. 
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 963,59 0,04%

FTSE 313,39 0,14%

FTSEM 848,96 -0,92%

Δείκτης Τραπεζών 122,61 0,10%

Μετοχές με άνοδο 55

Μετοχές με πτώση 51

Μετοχές αμετάβλητες 18

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

63.091.363

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

50.218.381


