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∆ραµατικές περικοπές και απολύσεις 
Τι προβλέπει το µνηµόνιο III - Πήραν πίσω τις µειώσεις για τους ανάπηρους 

ραµατικες περικοπές στους µισθούς, 
τις συντάξεις, τα εργασιακά 

δικαιώµατα και απόλυση δηµοσίων 
υπαλλήλων σε δύο βήµατα (πρώτα 

διαθεσιµότητα και µετά οριστική απόλυση) 
προβλέπει το "πολυνοµοσχέδιο -µνηµόνιο 
3" το οποίο καλούνται να ψηφίσουν σήµερα 

Τετάρτη οι βουλευτές. 

Πέραν τούτων επέρχονται σηµαντικές 
αλλαγές στους χώρους της 

υγείας, της παιδείας και της δικαιοσύνης 
που µέχρι σήµερα n κυβέρνηση 

διαπραγµατευόταν µετην τρόικα 
αλλά δεν είχε ανακοινώσει. Έκανε 
πίσω ωστόσο µετά από παρέµβαση 
του πρωθυπουργού ο υπουργός Οικονοµικών 

κ. l. Στουρνάρας στο θέµα 
των περικοπών που προέβλεπε 

το πολυνοµοσχέδιο για τα άτοµα µε 
ολική αναπηρία. Μετά και τις πιέσεις 

που άσκησετο ΠαΣοΚαπειλώντας 
ακόµα και να καταψηφίσει τα µέτρα 
εφ' όσον δεν γίνονταν αποδεκτές 
οι σχετικές προτάσεις για άρση 

των περικοπών, ο κ. Στουρνάρας 
ανακοίνωσε ότι το κόστος από την 
µείωση των συντάξεωντων ατόµων 
µε αναπηρία άνω του 80% µετακυλίεται 

οτιςσυντάξεις άνω των 1.500 
ευρώ. 

Με το νέο µνηµόνιο καταργούνται 
τα δώρα για όλους τους συνταξιούχους 

και τους εν ενεργεία δηµοσίους 
υπαλλήλους, εισάγονται κλιµακωτές 

µειώσεις στις συντάξεις που 
φθάνουν έως και το 25%, γίνονται 
περικοπές στα ειδικά µισθολόγια 
έως το 27% για τους βασικούς µισθούς, 

καθώς και µειώσεις στις 
αποδοχές των αιρετών και των 
υπαλλήλωντωνφορέωντης γενικής 
κυβέρνησης. Επίσης τον δρόµο της 
εξόδου από το ∆ηµόσιο, έως το τέλος 

του έτους, παίρνουν 2.000 
υπάλληλοι. Παράλληλα, καταργούνται 

όλα τα κοινωνικά επιδόµατα και 
αντικαθίσταται από ένα, το οποίο, 
όµως, θα χορηγείται µε εισοδηµατικά 

κριτήρια. 

Τσεκούρι στους µισθούς 
- Καταργούνται, από 1/1/2013, 

τα επιδόµατα εορτών και αδείας για 
όλουςτουςλειτουργούς και υπαλλήλους 

του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆, και 
τωνΟΤΑ. Με τις ίδιες διατάξεις, καταργούνται 

τα επιδόµατα εορτών και 
αδείας και για όλους τους υπαλλήλους 

και τους µισθωτούς των ΝΠΙ∆. 
-Αναστέλλεται, από 1/1/2013 και 
έωςτοτέλοςτου 2016, ηχορήγηση 

των Κινήτρων Επίτευξης Στόχων 
ΚΕΣ και των ∆ηµοσιονοµικών Στόχων 

(ΚΕ∆Σ) στους υπαλλήλους του 
∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ. 

-Ισχύουν, αναδροµικά από 1/8/ 
2012, οι µειώσεις στα ειδικά µισθολόγια, 

οι οποίες κυµαίνονται από 3% 
έως και 27%, όσον αφορά τους βασικούς 

µισθούς ιατρώντου ΕΣΥ, πανεπιστηµιακών, 
ένστολων, διπλωµατών 

και δικαστικών. Επίσης, «ψαλιδίζονται» 
και τα επιδόµατα που λαµβάνουν. 

-Τίθενται τα 1.900 ευρώτον µήνα, 
ως ανώτατο πλαφόν για όλους τους 
εργαζόµενους σε φορείς και οργανισµούς 

της Γενικής Κυβέρνησης. 
- Μειώνεται κατά 50% n αντιµισθία 

των προέδρων των δηµοτικών και 
περιφερειακών συµβουλίων. Η µείωση 

αυτή, επεκτείνεται αυτοµάτως 
και στην αντιµισθία των συµπαραστατώντου 

δηµότη και της επιχείρησης 
και των περιφερειακών συµπαραστατών 

του πολίτη και της επιχείρησης. 

- Καταργείται και n καταβολή αποζηµίωσης 
στους αιρετούς από τη 

συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις 
των δηµοτικών συµβουλίων, των οικονοµικών 

επιτροπών των δήµων, 
των επιτροπών ποιότητας ζωής των 
δήµων και των λοιπών επιτροπών 
των ∆ηµοτικών Συµβουλίων κ.α 

Νέο µαχαίρι... 
στις συντάξεις 

-Η µείωση βαίνει αυξανόµενη, 
ανάλογα µε το ύψοςτης σύνταξης ή 
των συντάξεων, ως εξής: 

α) Για συνολικά καταβαλλόµενο 
ποσό άνω των 1.000, ευρώ και έως 
1.500,00 ευρώ, µειώνεται το σύνολο 

του ποσού κατά 5% και σε κάθε 
περίπτωση το ποσό που εναποµένει 
δεν µπορεί να υπολείπεται των 
1.000,01 ευρώ. 

β) Από 1.500,01 ευρώ έως και 
2.000,00 ευρώ, µειώνεται το σύνολο 

του ποσού κατά 10% και σε κάθε 

περίπτωση το ποσο που εναποµένει 
δεν µπορεί να υπολείπεται των 
1.425,01 ευρώ. 

γ) Από 2.000,01 ευρώ και άνω, 
µειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 

15% και σε κάθε περίπτωση το 
ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να 
υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ. 

- Αυξάνεται, κατά 2 έτη, από 
1/1/2013 το κατά περίπτωση όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους 
θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης 

από την ηµεροµηνία αυτή και 
εφεξής. 

- Καταργείται για τους συνταξιούχους 
του ∆ηµοσίου, γενικά, n χορήγηση 
δώρων εορτών Χριστουγέννων 

και Πάσχα, καθώς και του επιδόµατος 
άδειας. 

- To όριο ηλικίας του 60ου έτους, 
ως προϋπόθεση για την καταβολή 
του ΕΚΑΣ, αυξάνεται από 1/1/ 
2014 στο 64ο έτος. 

- θεσπίζεται από 1/1/2013 ανώτατο 
όριο στη σύνταξη που καταβάλλεται 
στις άγαµες θυγατέρες θανόντων 

συνταξιούχωντου ∆ηµοσίου, το 
οποίο ανέρχεται στα 720 ευρώ µηνιαίως. 

Ταυτόχρονα, προβλέπονται 
περαιτέρω περιορισµοί στο σχετικό 
δικαίωµα/Ετσι, σε περίπτωση που n 
δικαιούχος έχει και άλλα εισοδήµατα, 

αναστέλλεται n καταβολή της 
σύνταξης όταν το ποσό των εισοδηµάτων 

αυτών υπερβαίνει τα 8640 
ευρώ ετησίως (αναγωγή σε ετήσια 
βάση του ποσού των 720 ευρώ). 

- Καταργείται n συνταξιοδότηση 
από το ∆ηµόσιο των βουλευτών και 
των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α' 
βαθµού που θα εκλεγούν µετά την 
ισχύ του νόµου αυτού, και µειώνονται 

οι καταβαλλόµενες στα πρόσωπα 
αυτά συντάξεις ή χορηγίες. 

Εργασιακή κόλαση 
Ano την In του χρόνου, καταργείται 

n καθολική ισχύς της Εθνικής 
Σύµβασης Εργασίας και στο εξής το 
ύψος του κατώτατου µισθού και 

ηµεροµισθίου θα ρυθµίζεται µε νόµο 
που θα εισηγείται n Κυβέρνηση. 

Για τους νεοπροσλαµβανόµενους, 
ο χρόνος προειδοποίησης για απόλυση 

περιορίζεται στους τέσσερις 
από έξι µήνες ως ανώτατο όριο, ενώ 
για τους εργαζόµενους που έχουν 
συµπληρώσειίδ χρόνια εργασίας 
και δικαιούνται έως 12 µισθούς δεν 
θα υπάρξει µεταβολή. 

Μετά την ισχύ των νέων ρυθµίσεων 
οι αποζηµιώσεις των εργαζοµένων 

µε προϋπηρεσία µεγαλύτερη 
των 16 ετών "παγώνουν" στο σηµερινό 

ύψος, ασχέτως του πόσα χρόνια 
εργασίας επιπλέον θα διανυθούν 
έως την ενδεχόµενη απόλυση. 

Κάθε επιπλέον µισθός που θα λάβουν 
ως αποζηµίωση πέραν των 

12, δεν µπορεί να ξεπερνά τα 
2.000 ευρώ. 

(∆ηλαδή εργαζόµενος µε 22 χρόνια 
προϋπηρεσία σήµερα, ακόµη κι 

αν παραµείνει στον ίδιο εργοδότη 
για τα επόµενα 4 χρόνια θα πάρει 
αποζηµίωση ίση µε 18 µισθούς, 
όσους θα έπαιρνε αν απολυότανσήµερα 

κι όχι όσους θα έπαιρνε σε 4 
χρόνια, δηλαδή 22 µισθούς.) Καταργείται 

το επίδοµα γάµου, ενώ οι 
τριετίες «παγώνουν» έως την ολοκλήρωση 

του προγράµµατος δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής. Η διευθέτηση 

του χρόνου εργασίας θα γίνεται 
µε κλαδικές ή επιχειρησιακές 

συµβάσεις. Ο ελάχιστος χρόνος 
ηµερήσιας ανάπαυσης µειώνεται 
στις li ώρες από 12 που ισχύει σήµερα. 

Αποσυνδέεται το ωράριο λειτουργίας 
των καταστηµάτων από το 

ωράριο των εργαζοµένων το οποίο 
θα ξεκινά µια ώρα νωρίτερα ή θα 
ολοκληρώνεται µια ώρα αργότερα 
απότηλειτουργίατου καταστήµατος 
χωρίς να επηρεάζεται το 8ωρο. Καθιερώνεται 

n 6ήµερη εβδοµαδιαία 
εργασία για ορισµένους κλάδους, 
όπως το λιανεµπόριο, χωρίς επιπλέον 

αµοιβή ή ρεπό, αρκεί να µην ο 
χρόνος απασχόλησης να µην ξεπερ¬ 

νά τις 40 ώρες την εβδοµάδα. 

Απολύσεις στο ∆ηµόσιο 
Στο νοµοσχέδιο υπάρχει ειδική 

διάταξη για τη διαθεσιµότητα και 
έξοδο των υπαλλήλων από το ∆ηµόσιο, 

n οποία προβλέπει τα εξής: 
- Εισάγεται, στη µεγαλύτερη δυνατή 

έκτασή του, ο θεσµός της υποχρεωτικής 
µετάταξης ή µεταφοράς 

προσωπικού, ενώ εισάγεται n διαθεσιµότητα. 
Η κατάργηση των θέσεων 

έχει ως άµεση συνέπεια την αυτοδίκαιη 
θέση σε διαθεσιµότητα των 

υπαλλήλων, για την οποία εκδίδονται 
διαπιστωτικές πράξεις. Η διαθεσιµότητα 

διαρκεί ένα έτος, µετά την 
πάροδο του οποίου ο υπάλληλος 
απολύεται, εφόσον δεν µεταταχθεί 
ή µεταφερθεί σε άλλη θέση. 

- Καταργούνται οι οργανικές θέσεις 
σε ορισµένες κατηγορίες, κλάδους 
και ειδικότητες, για τις οποίες 

κρίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των φορέων στους 
οποίους ανήκουν οργανικά. 

Απελευθέρωση 
επαγγελµάτων 

Επίσης, υπάρχουν ρυθµίσεις για 
την πλήρη απελευθέρωση επαγγελµάτων 

και υπηρεσιών που αφορούν: 
1. Στο επάγγελµα του ορκωτού 

εκτιµητή 
2. Στην απελευθέρωση της υπηρεσίας 

εκµίσθωσης ιδιωτικής χρήσης 
επιβατηγών αυτοκινήτων (παροχή 
υπηρεσίας µίνι βαναπό ξενοδοχεία) 
3. Στη διάθεση βρεφικού γάλακτος 
(έως δµηνών) ελεύθερα και όχι µόνο 

από φαρµακεία 
4. Στηντοποθέτηση προϊόντων καπνού 

σε υπεραγορές τροφίµων 
5. Στα επαγγέλµατα του λογιστή 

και του φοροτεχνικού και ιδίως στην 
άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος 

6. Σε παρεµβάσεις στον χώρο της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης 

7. Στο επάγγελµα του φορτοεκφορτωτή 
, τις επιχειρήσεις προσωρινής 

απασχόλησης και τα ιδιωτικά 
γραφεία ευρέσεως εργασίας 

8. Στους οδοντοτεχνίτες 
9. Στους φυσικοθεραπευτές 
10. Στην ελεύθερη πώληση και 

διακίνηση εφηµερίδων, περιοδικών 
και ενγένει εντύπωναπό κάθεφυσικό 

ή νοµικό πρόσωπο. 
11. Στην ελεύθερη µίσθωση φορτηγών 

αυτοκινήτων µικτού βάρους 
έως και 3,5τόνωναπό επιχειρήσεις 
και ιδιώτες. 
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