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Oi ίΐ^αξές στη ζωη µλς 

toy καστα τι αχ ακη 

Ατελείωτη είναι η λίστα των σκληρών µέτρων που περιλαµβάνοντα! 
στο νέο Μνηµόνιο και τα οποία θα φέρει προς 

ψήφιση στη Βουλή η κµβέρνηοη εντός της ερχόµενης εβδοµάδας, 
προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος για την εκταµίευοη 

της δόσης των 315 δισ. ευρω. 

To δηµοσιονοµικό πακέτο έχει κλείσει στα 13,5 δισ. ευρω 
για tuv επόµενη διετία, εκ των οποίων τα 10,5 δια ευρώ θα 
προκύψουν από τη µείωση δαπανών και τα 3 0ic. ευρώ από hiv 

αύξηση της φορολογίας. 
Όµως ο βασικός κορµός των µέτρων άνω των 92 διο. ευρώ 
θα εφαρµοστεί εντός του 2013. 
Εξ αυτών οι περικοπές σε µισθούς και συντάξεις φθάνουν 
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τα 6,6 δισ. ευρώ. To πιο ανησυχητικό είναι πως παραµένει 
ανοιχτό το ενδεχόµενο τα µέτρα αυτά να µην είναι τα τελευταία. 

Κι αυτό καθώς στο Μνηµόνιο υστέρα από τις πιέσεις 
της τρόικας έχει περιληφθεί ρήτρα «απόκλισης». 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, αν δεν επιτευχθούν οι 
στόχοι που έχουν τεθεί οτο πρόγραµµα για περιστολή δαπανών 

και ενίσχυση των φορολογικών εσόδων, τότε «αυ- 

ΕΩΣ ΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 

56 αλλαγές φέρνει σπι ζωή µας και 
∆ηµόσιος Τοµέας 
Μισθολογική ∆απάνη 

Κατάργηση των δώρων (1000 ευρω µεικτά τον χρόνο) 
των υπαλλήλων στο στενό και ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα. 
∆ιαθεσιµότητα 2.000 υπαλλήλων µέχρι το τέλος του 
2012. Άλλες 25.000 αποχωρήσεις εντός του 2013 
(6250 ανά τρίµηνο). 
Εφαρµογή ενιαίου µισθολογίου και στις ∆ΕΟ µε πλαφόν 

στις αποδοχές τα L900 ευρώ ανά µήνα (συµπεριλαµβανοµένων 
των ασφαλιστικών εισφορών, υπερωριών, 

επιδοµάτων). 
Κλιµακωτές µειώσεις µισθών στα ειδικά µισθολόγια 
οι οποίες τίθενται σε ισχύ αναδροµικά από 1η Αυγούστου 

2012. Για αποδοχές έως 1000 ευρω το ποσοστό 
µείωσης ορίζεται στο 2%, από 1001 έως και L500 ευρω 

οτο 10%, από 1.501 έως και 2500 ευρώ στο 20%, 
ano 2.501 µέχρι 4.000 οτο 30% και για ποσά άνω 
των 4.000 η µείωση είναι 35%. 

5 Επέκταση του κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις 
στη Γενική Κυβέρνηση ως το 2016. 

6 «Πάγωµα» προσλήψεων οτο υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη και µείωση του µισθολογικού κόστους του 
∆ηµοσίου κατά 151 εκατ. ευρώ το 2013 και επιπλέον 
34 εκατ ευρώ το 2014, συµπεριλαµβανοµένων των αποδοχών 

υπαλλήλων που υπηρετούν οτο εξωτερικό και 
συµβούλων. 
Περιστολή του µισθολογικού κόστους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης κατά 75 εκατ. ευρώ ano τον Ιανουάριο 
του 2013. 
Καταργούνται τα επιδόµατα επίτευξης δηµοσιονοµικών 

στόχων και απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων. 
Υποχρεωτικές θα είναι οι µεταθέσεις προσωπικού εντός 

της Γενικής Κυβέρνησης και από περιοχή σε περιοχή. 

10 Μειώνεται ο αριθµός των αναπληροπών εκπαιδευτικών 
από τις'15226 στις 2.000 ετησίως. Επίσης, µείωση 

του µη µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΙ 
και ΤΒ κατά 90%. 

11 Χάνεται το δικαίωµα πρόσληψης για συµµετέχοντες 
σε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, αν αυτή δεν γίνει εντός τριετίας 

από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Συγχώνευση όλων των ταµείων 
χωρίς καµία εξαίρεση στον 

ΕΟΠΥΥ. 
Λήψη πρόσθετων µέτρων από 

φέτος για να επιτευχθεί ο 
στόχος µείωσης της φαρµακευτικής 

δαπάνης, µε την υποχρέωση 
των φαρµακείων να αντικαθιστούν 

συνταγογραφούµενα 
φάρµακα µε το προϊόν της ίδιας 

δραστικής ουσίας, το οποίο 
έχει τη χαµηλότερη τιµή στην 
κατηγορία αναφοράς. 
Θεσµοθέτηση νέου ορίου για 
το claw-back (επιστροφές από 
φαρµακευτικές εταιρείες) του 
2013 στα 2,4 δισ. ευρώ. 
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. 
Εισαγωγή ενός συστήµατος 
ενδεικτικών τιµών για τις επιστροφές 

των ιατρικών 
µηχανηµάτων. 
Αύξηση των εισφορών που 
δίνουν οι ασφαλισµένοι του 
ΟΓΑ, στα επίπεδα των µελών . 
του ΕΟΠΥΥ. 

Κλειστά Επαγγέλµατα 

Νοµοθετική παρέµβαση για την άρση των περιορισµών που ακόµη 
υφίστανται στα επαγγέλµατα των ορκωτών λογιστών, φορολογικών 

συµβούλων και λογιστών, εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, 
ιδιωτικών γραφείων, συµβούλων εργασίας, κτηµατοµεσιτών, 

αναλογιοτών, τουριστικών οδηγών, φορτοεκφορτωτών, ιδιωτικών 
παρόχων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας υγείας, εκτελωνιστών, ιδιοκτητών 

περιπτέρων και καντινών σε δηµόσιο χώρο, τουριστικών 
γραφείων, ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, ξενόγλωσσων σχολείων, ινστιτούτων επαγγελµατικής 

κατάρτισης, κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης, 
κέντρων εκπαίδευσης µετά τη δευτεροβάθµια βαθµίδα, και πρα¬ 

κτορείων διανοµής Τύπου. . 
Άρση της υποχρεωτικής παρουσίας του δικηγόρου σε µία σειρά 
συµβολαιογραφικών πράξεων. ∆ίνεται η δυνατότητα και σε άλλους 

επαγγελµατίες του νοµικού τοµέα να διενεργούν έλεγχο τίτλων 
ιδιοκτησίας. 

Εκδίδεται Προεδρικό ∆ιάταγµα που καθορίζει ένα σύστηµα προπληρωµένων 
- προκαθορισµένων ποσών για κάθε δικαστική ενέργεια 

ή παρουσία δικηγόρου, η οποία δεν είναι συνδεδεµένη µε ένα 
ποσό αναφοράς. 
Στο πλαίσιο της φορολογικής µεταρρύθµισης η κυβέρνηση προωθεί 

την αποσύνδεση της φορολόγησης µηχανικών και δικηγόρων 
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mSC ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΛΣ 

τάµατα» θα λαµβάνονται πρόοΘετα µέτρα. Μάλιστα στο 

κείµενο προσδιορίζεται ότι οι νέες παρεµβάσεις θα γίνουν 

στους µισθούς των δηµοσιων σητιλλήλων «ιι στις συντάξεις. 

Από την άλλη περιλαµβάνεται και ρηιρο «ισοδυνάµων». 

Έτσι σε περίπτωση που το πρόγραµµα αποδώσει και υπερ- 

Πάντοκ; µε την εφαρµογή του δηµοσιονοµικού πακέτου η 

ελληνικη οικονοµία θα παραµείνει σε καθεστώς βαθιάς ύφεοης 

και το 2013, η οποία οριοθετείται από το υπουργείο 

Οικονοµικών και την τρόικα στην περιοχη του 4,2%. 

ϋΐΟ ίνίνίΐ 

λευθέρωση αγορών και επαγγελµάτων. 

Τόσο τα δηµοσιονοµικά µέτρο όσο και οι διαρθρωτικές αλλαγές 

θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί έως τις 12 Νοεµβρίου, 

ηµέρα ποα συνεδριάζει το Eurogroup και αναµένεται να 

λάβει την απόφαση για την εκταµίευση της δόσης. 

«Ηη παρ •KoliK'jx'ill 

Β 

στην οικονοµια 
Συντάξεις 
Κοινωνικά Επιδόµατα 

1 Κατάργηση 13ης και 14ης σύνταξης 

σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. 
2 Αύξηση ορίων ηλικίας συντσξιοδό- 5 

τησης κατά 2 έτη (καλατα ενδιάµεσα 
στάδια) από 1ης Ιανουαρίου 2013 

3 Κλιµακωτές µειώσεις στις #υντά- 6 
ξεις άνω των 1000 ευρώ (άθροισµα, 
κύριας και επικουρικής). 
Για συντάξεις από 1000 έως L500 
ευρώ το ποσοστό µείωσης διαµορφώνεται 

στο 3%, από L501 
έως και 2.000 ευρώ στο 5% και για 7 
συντάξεις άνω των 2.000 ευρω οίο 
12% Fia τα ειδικά µισθολόγια οι µερώσεις 

θα είναι αντίστοιχες µε εκεί- 8 
νες που θα επιβληθούν στους εν ενεργεια 

υπαλλήλους. 

4 Μείωση, ιου εφάπαξ των δηµοσίων 
υπαλλήλων κατά 23% και επιβο- 9 

ιλή εισφοράς 3% στις κύριες συντά¬ 

ξεις όσων έλαβαν εφάπαξ από 
το 1995 και µετά. 
Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 
και για ασφαλισµένους 
προ του 1993. 
Αντικατάσταση όλων των οικογενειακών 

- πολυτεκνικών επιδοµάτων 
ψε ένα (µε εισοδηµατικά κριτήρια) 
κα* κατάργηση των πρόσθετων 

αφορολόγητων για τα τέκνα αναδροµικά 
από φέτος. 

Κατάργηση του £ΚΑΣ για όσους 
δεν έχουν συµπληρώσει το 64ο έτος 
ηλικίας. 
Μείωση του επιδόµατος ανασφάλιστων 

υπερηλίκων κατά 50 ευρώ η 
30 ευρω, ανάλογα µε το αν διαθέτουν 

ή όχι ιδιόιαητη κατοικία. 
Κατάργηση των ειδικών 
επιδοµάτων ανεργίας. 

από τις ελάχιστες νόµιµες αµοιβές/ποσά αναφοράς. 
Η µεταρρύθµιση αυτή τίθεται ένα ισχύ σαν µέρος της νέας φορολογικής 

νοµοθεσίας ano τον Ιανουάριο του 2013. 
Αίρονται οι περιορισµοί στις άδειες για λιµουζίνες 
και µικρά τουριστικά λεωφορεία κάτω των 12 θέσεων 
και επιτρέπονται οι εναλλακτικές υπηρεσίες µεταφοράς 
σε ξενοδοχεία και τουριστικά πρακτορεία µε την ενοικίαση βαν 
και τζιπ 4X4. 
Κάθε επαγγελµατική ένωση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει 

οε ιστοσελίδα της ενδεικτικές αµοιβές για κάθε προσφερόµενη 
υπηρεσία. 

Αγορά 
καυσίµων 

3 

ΑπεΑευθέρωοητηςϊδιακίνησης 
καυσίµων µε την υιοθέτηση Φτατάξεων 

που θα επιτρέπουν σε ανεξάρτητα 
πρατήρια να^έχουν ή να 

νοικιάζουν φορτηγά ανεξαρτήτως 
µεγέθους, να νοικιάζουν δηµόσιας 
χρήσης φορτηγά νια µεταφορά 
καυσίµων. Επίσης να επιτραπεί σε 
οποιοδήποτε φορτηγό - ανεξαρτήτως 

χωρητικότητας - να εισέρχεται 
στα διυλιστήρια και τα τελωνεία 
για τη µεταφορά καυσίµων µε τη 
δικιά τους επωνυµία. 
Εισαγωγή τεχνικών λεπτοµφειών 

για την εφαρµογή του συστήµατος 
µέτρησης εισαγωγής - εξαγωγής 
σε όλους τους σταθµούς. 

Έκδοση υπουργικής 
απόφασης για την εγκατάσταση 
συστήµατος GPS. 

Νέοι φόροι 
Φορολογική ∆ιοίκηση 

1 Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης θα δίοαηρηθεί 
µέχρι το 2018 και προσαρµόζεται στη νέα φορολογική 
κλίµακα. 

2 Αυξάνονται οι αντικειµενικές τιµές των ακινήτων 

από τον Μάρτιο του 2013 για να προσεγγίσουν 
τκ}δµπΘρικές. 

% Αύξηση της φορολογίας στους τόκους των 
καταΙέσεων από 10% σε 15% το 2014. 

4 Αναδροµική κατάργηση των φοροαπαλλαγών από την 
τρέχουσα χρήση. 
Φορολόγηση των αγροτών µε 6% και βάσει εσόδωνεξόδων. 

Επιβάλλεται φόρος στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ (2 µε 4%). 
Επιλογή µόνιµου γενικού γραµµατέα εσόδων και θέσπιση 

διατάξεων µε τις οποίες θα δίνονται αρµοδιότητες 
στη νέα γραµµατεία. 
Προώθηση νόµου για τη δηµιουργία ειδικής µονάδας 
µε 100 ελεγκτές για τον έλεγχο µεγάλων φορολογουµένων 

και µονάδας µε 50 ελεγκτές για τους πλούσιους αυτοαπασχολούµενους. 

5 

6 
7 

8 

Εµπόριο 

Καταργείται η προϋπόθεση ελάχιστου 
χώρου προκειµένου 

να επιτρέπεται η πώληση τροφίµων. 

Επιτρέπεται σε καταστήµατα 
γενικού εµπορίου η πώληση και 
άλλων, πέραν από τρόφιµα 
προϊόντων που υπόκεινται σε 
υγειονοµικές προϋποθέσεις. 
Επιτρέπεται στασούπερµάρκετ 

η πώληση προσυσκευασµένου 
κρέατος, τυριού και 

ψαριού και απελευθερώνεται 
η πώληση προϊόντων 
για βρέφη. 
Αποσυνδέεται το ωράριο εργασίας 

για τους υπαλλήλους 
της επιχείρησης (όπως ορίζονται 

στον νόµο 1037/1971 και 
τη σχετική νοµοθεσία) από τις 
ώρες λειτουργίας της 
επιχείρησης. 
Ρυθµίζεται ο νόµος ώστε να 
γίνεται σαφές ότι το «σπάσιµο» 
της βάρδιας επιτρέπεται σε όλα 
τα καταστήµατα λιανικού εµπορίου, 

συµπεριλαµβανοµένων όσων 
λειτουργούν σε συνεχές 

ωράριο. 
Εφαρµόζονται οι ίδιοι όροι για 
τη µεταφορά ευπαθών αγαθών 
στα φορτηγά δηµόσιας χρήσης 
µε τα φορτηγά ιδιωτικής 
χρήσης. 

Συγκοινωνίες 

1 Τα εισιτήρια σε ΟΑΣΑ, ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ αυξάνονται 
τουλάχιστον κατά 25% τον Μάρτιο του 2013 

Αγορά ενέργειας - ∆ΕΗ 

1 Μέσα στον Νοέµβριο η κυβέρνηση υποβάλλει ένα σχέδιο 
για την αναδιάρθρωση της ∆ΕΗ µε στόχο αφενός να προετοιµαστεί 

η ιδιωτικοποίησή της και αφετέρου να γίνει ανταγωνιστική 
ως προς τις άλλες επιχειρήσεις της απελευθερωµένης 

αγοράς του ηλεκτρισµού. To σχέδιο θα εξειδικεύσει 
πόια τµήµατα της ∆ΕΗ θα ιδιωτικοποιηθούν και σε πιο χρονικό 

Ηλαίσιο. 
2 Αυξάνονται τα τιµολόγια της ∆ΕΗ στις αρχές του 20D 

µε εξαίρεση τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. 
3 ∆ροµολογείται µείωση των αποδοχών των υπαλλήλων 

της ∆ΕΗ, καθώς η κυβέρνηση θα παραδώσει στην τρόικα 
µελέτη ειδικού της ευρωπαϊκής αγοράς για νοϋουγκρίνει τις 
συνολικές απολαβές των υπαλλήλων ΐης ∆ΕΗ «µε τις βέλτιστες 

πρακτικές» των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής 
και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόµοια σύγκριση θα 
γίνει και ως προς τις πρακτικές των ιδιωτικών εταιρειών 
Ιΐς Ελλάδας εντός του τελευταίου τριµήνου«του 2012. 

Επενδύσεις - Αποκρατικοποιήσεις 

1 Περικοπή του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά 

300 εκατ. ευρώ. 
2 Αναθεώρηση του στόχου για τις αποκρατικοποιήσεις στα 

25 δια ευρώ έως το 2020. 
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