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∆ΗΜΟΣΤΌ-ΜΤηΒΟΛηΓΤΚΗΛΑΠΑηιΗ ¦ 

Κατάργηση των δώρων των δηµοσίων υπαλλήλων. ¦ 
∆ιτιθεσψότητα2.000 υπαλλήλων µέχρι το τέλος του 2012. Αλλες25.000 
αποχωρήσεις εντός του 20Τ3. ¦ 
Πλαφόν 1900 ευρω cms αποδοχές εργαζόµενων οτε ∆ΕΚΟ (συµπεριλαµβανοµένων 

των αοφολκτηκών εισφορών, υπερωριών, επιδοµάτων). ¦ 
Κλιµακωτές µειώσεις έως 30% στα ειδικά µισθολόγιο, a onoks τίθενται 
σε ισχύ αναδροµικά από In Αυγούστου 2012. ¦ 
Επέκταση του κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις έως το 2016. ¦ 
Καταργούνται τα επιδόµατα επίτευξης δηµοσιονοµικών στόχων. ¦ 
Υποχρεωτικές σι µεταθέσεις προσωπικού εντός Tns γενικής κυβέρνησης 
και από περιοχή σε περιοχή. ¦ 
Χάνεται το δικαιωµα πρόσληψης για επιτυχόντες του ΑΣΕΠ αν αυτή δεν 
γίνει εντός 3ετκκ ano την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ¦ 
Ο χρόνος προειδοποίησης 
για την καταβολή µισής αποζηµίωσης 

πέ φ τε i ano tous 6 
στους 4 µήνες. ¦ 
Μετά τα 16 ετη µπαίνει πλαφόν 

στο υψος ms αποζηµίωσης. 
Για καθε έτος µετα τα 

16. n αποζηµίωση υπολογίζεται 
µε µισθό εως 2.000 C. ¦ 

Νέος τρόπος καθορισµού 
του κατώτερου µισθού ano 
τον Απρίλιο. ¦ 
Οι τριετίες παγώνουν ενω 
χάνεται το επίδοµα γαµου. ¦ 
To ωράριο εργασίας θα µπορεί 

να αλλάζει µε κλαδικές 
n επιχειρησιακές συµβα- 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΚΟΠΚ2ΝΙ- 

m Κατάργηση 13ns - 14ns σύνταξης σε 
κύριες και επικουρικές συντάξεις ¦ 

Αύξηση ορών συνταξιοδότησης κατά 
Ζ έτη ano In Ιανουαρίου 2013. ¦ 

Κλιµακωτές µειώσεις ens συντάξεις 
άνω των 1000 ευρώ (άθροισµα κύριας 

και επικουρικής). ¦ 
Μείωση του εφάπαξ. ¦ 
Αύξηση ασφαλκπκών εισφορών και 

για αοφαλισµένους προτού 1993. ¦ 
Αντικατάοτοοη όλων των οικογενειακών 

- πολυτεκνικών επιδοµάτων µε ενα 
(µε εισοδηµατικό κρπήριο). ¦Κατάργηση 

ΕΚΑΣαηότο20Μ για ooous 
δεν έχουν συµπληρώσει το 65ο έτοΐ 
¦ Μεωσητου επιδόµατος ανοσφάλιστων 
υπερηλίκων κατά SO ευρώ ή 30 ευρω, 
ανάλογα µε το αν διαθέτουν ή όχι ιδιό¬ 
κτητη κατοικία. ¦ 

Κατάργηση ειδικών επΛοµστων ανεργίας. 

ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ¦ 
Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης θα διατηρηθεί µέχρι το 2015 και προσαρµόζεται 

ογπ νέα φορολογική κλίµακα ¦ 
Αυξάνονται αι αντικειµενικές τιµές των ακινήτων ano τον Μάρτιο 2013. ¦ 
Αύξηση φορολογίας στους τόκους καταθέσεων από K) σε 15% το 2014. 
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ανατροπών ¦ 
Φορολόγηση των αγροτών µε6% και βάσει εσόδων-εξόδων. ¦ 
Επιλογή µόνιµου γενικού γραµµατέα εσόδων. 

ΥΓΕΙΑ-ΕΟΠΥΥ  ¦ 
Συγχώνευση όλων των Ταµείων χωρίς καµία εξαίρεση στον ΕΟΠΥΥ. ¦ 
Αντικατάσταση των συνταγογροφούµενων φαρµάκων µε το προϊον Tns 
ίδιας δραστικής ουσίας, το οποίο έχει τη χαµηλότερη τιµή. ¦ 
Περιορισµός των παροχών του ΕΟΠΥΥ και αύξηση του κόστους για την 
ιδιωτική περίθαλψη. ¦ 
Αναθεώρηση των αµοιβών και του αριθµού των διαγνωστικών κέντρων 
µε τα οποία συνεργάζεται ο ΕΟΠΥΥ, καθώς και µε τους φυσιοθεραπευτές. ¦ 

Αύξηση των εισφορών που δίνουν οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ στα επίπεδα 
των µελών του ΕΟΠΥΥ. 

ΚΛΕΙΣΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ¦ 

Νοµοθετική παρέµβαση για την άρση 
των περιορισµών που ακόµη υφίστανται 
στα κλειστά επαγγέλµατα. 

¦ Αρση Tns υποχρεωτικής napouoias του 
δικηγόρου σε µία σειρά συµβολαιογραφικών 

πράξεων. ¦ 
Αποσύνδεση Tns φορολόγησα µηχανικών 

και δικηγόρων από τβ ελάχιστες 
νόµιµες αµοιβές - ποσά αναφοράς. ¦ 
Αίρονται οι περιορισµοί cms άδειες για 
λιµουζίνες και µικρά τουριστικά λεωφορεία 

κάτω των 12 θέσεων. ¦ 
Επιτρέπονται οι εναλλακτικ υπηρεofes 

µεταφοράς σε ξενοδοχεία καιτουριστικό 
πρακτορεία µε την ενοικίαση 

βαν και τζιπ 4X4. 

ΕΜΠΟΡΙΟ ¦ 
Καταργείται n προϋπόθεση 
ελάχιστου χώρου προκειµένου 

να επιτρέπεται n πώληση 
τροφίµων. 

¦ Επ ιτρέ π ετα i σε κατα στόµατα 
γενικού εµπορίου n πώληση 
και άλλων, εκτός από τρόφιµα, 

προϊόντων που υπόκεινται 
σε υγειονοµικές προϋποθέσεις. ¦ 

Επιτρέπεται στα σούπερ 
µάρκετ n πώληση προσυσκευασµένου 

κρέατος, τυριού 
και ψαριού και απελευθερώνεται 

n πώληση προϊόντων 
για βρέφη. 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ _____ . ¦ 
Τα εισιτήρια σε ΟΑΣΑ, ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ αυξάνονται τουλάχιστον κατά 
25% τον Μάρτιο του 2013. 

AjBg ¦ 
Αυξάνονται τα τιµολόγια Tns ∆ΕΗ στις αρχές του 20T3, µε εξαίρεση τις 
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. 

¦ ∆ρουολογεί™ιµείωοΏτωναποδοχώ 
µελέτη όσων ισχύουν στην ευρωπαϊκή αγορά. 
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