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Οδηγός των βασικότερων όρων που συνυπογράψαµε 
µε τους δανειστές µας. 

 
 

Ασφαλιστικό  
 

 
Ψήφιση ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, πριν από τα τέλη Ιουνίου. Το µνηµόνιο τονίζει την 
υποχρέωση στενής συνεργασίας µε τους δανειστές µας για τη διαµόρφωση του 
νοµοσχεδίου. «Η µεταρρύθµιση - σηµειώνεται - θα σχεδιαστεί σε στενή 
διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ΝΤ και την ΕΚΤ και η εκτιµώµενη 
επίπτωσή της στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα θα επικυρωθεί από την 
Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής της Ε.Ε.». Αναφέρεται, συγκεκριµένα, ότι τα 
στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η µεταρρύθµιση είναι τα εξής: 
 

� Συγχώνευση των Ταµείων σε 3 (έως το 2018).   
� Οι νέοι κανόνες για τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, τις εισφορές, τους κανόνες 

συσσώρευσης και την τιµαριθµική αναπροσαρµογή των συνταξιοδοτικών 
δικαιωµάτων πρέπει να εφαρµόζονται κατ΄ αναλογία προς όλους από 1/1/2013.  

� Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65, ακόµη και για τις γυναίκες στο ∆ηµόσιο 
(σταδιακά από 1/1/2011), που θα ολοκληρωθεί ως τον ∆εκέµβριο του 2013.  

� Σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ανταποδοτικής περιόδου για συνταξιοδότηση µε 
πλήρη σύνταξη από 37 σε 40 έτη έως το 2015.  

� Τροποποίηση του τύπου απονοµής σύνταξης, για την ενίσχυση της σχέσης 
εισφορών και παροχών, µε το ποσοστό συσσώρευσης να περιορίζεται σε έναν µέσο 
ετήσιο ρυθµό της τάξεως του 1,2%.  

� Αυτόµατος µηχανισµός προσαρµογής, κάθε τρία χρόνια, της ηλικίας 
συνταξιοδότησης ανάλογα µε το προσδόκιµο ζωής, ξεκινώντας από το 2020.  

� Επέκταση, για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών από τα τελευταία 5 έτη 
στο σύνολο του εργασιακού βίου.  

� Μείωση του ανωτάτου ορίου στις συντάξεις.  
� Εισαγωγή εγγυηµένου εισοδήµατος βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων για τους 

ηλικιωµένους, πάνω από το νοµοθετηµένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, για την 
προστασία των πιο ευάλωτων οµάδων.  

� Περιορισµός στην πρόσβαση στην πρόωρη συνταξιοδότηση. Ελάχιστη ηλικία 
πρόωρης συνταξιοδότησης τα 60 χρόνια από 1/1/2011, ακόµη και για όσους 
υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά και όσους έχουν 40 χρόνια εισφορών.  

� Κατάργηση των ειδικών κανόνων για τους ασφαλισµένους πριν από το 1993 (µε 
παράλληλη διατήρηση των κεκτηµένων δικαιωµάτων).  

� Ουσιαστική αναθεώρηση του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελµάτων.  

� Μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών κατά 6% ετησίως για τα άτοµα που 
συνταξιοδοτούνται µεταξύ 60 και 65 ετών, µε περίοδο εισφορών µικρότερη των 40 
ετών.  

� Αυστηρότεροι όροι και τακτική επανεξέταση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για 
συντάξεις αναπηρίας.  
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∆ηµοσιονοµικά 
 

� Νόµος που θα απαιτεί τη µηνιαία δηµοσίευση από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους έγκαιρων µηνιαίων στατιστικών στοιχείων για τα έσοδα, τις δαπάνες και 
τη χρηµατοδότηση του κράτους. Η δηµοσίευση αρχίζει τον Ιούνιο του 2010 και 
περιλαµβάνει τους επιµέρους φορείς της γενικής κυβέρνησης (κοινωνική ασφάλιση, 
νοσοκοµεία, ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα).  

� Μηνιαία δηµοσίευση στοιχείων για τη µισθοδοσία του ∆ηµοσίου, τον µέσο µισθό 
και τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων (από τον Ιούνιο του 2010).  

� Νόµος που θα απαιτεί δηµοσίευση στο ∆ιαδίκτυο όλων των αποφάσεων που 
αφορούν αναλήψεις υποχρεώσεων για κονδύλια στον τοµέα της γενικής 
κυβέρνησης (τέλη Ιουνίου).  

� Πρόβλεψη για προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους για την παροχή αξιόπιστων δεδοµένων (αλλά και προστασία τους έναντι 
πολιτικών παρεµβάσεων) ως τον Σεπτέµβριο του 2010.  

� Αρχίζουν να δηµοσιεύονται (ως το τέλος Σεπτεµβρίου) έγκαιρες πληροφορίες 
σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση στις δηµόσιες επιχειρήσεις και σε 
άλλους φορείς που δεν υπάγονται στη γενική κυβέρνηση.  

� Αρχίζει η διαδικασία (ως το τέλος Σεπτεµβρίου) για τη δηµιουργία ενός 
απλοποιηµένου συστήµατος αµοιβών (σ.σ.: ενιαίο µισθολόγιο) για όλους τους 
δηµοσίους υπαλλήλους, ώστε η αµοιβή να αντανακλά την παραγωγικότητα και τα 
καθήκοντα. Υιοθέτησή του ως το τέλος του χρόνου.  

� Νόµος για τη µεταρρύθµιση του δηµοσιονοµικού πλαισίου (ως το τέλος του 
χρόνου). Θα γίνονται τριετείς προϋπολογισµοί δαπανών, θα ενδυναµωθεί η θέση 
του υπουργείου Οικονοµικών (ο υπουργός θα έχει δικαίωµα βέτο στις αποφάσεις 
για δαπάνες των άλλων υπουργείων), θα δηµιουργηθεί ειδική υπηρεσία 
προϋπολογισµού στο Κοινοβούλιο.  

� ∆ηµιουργία Ενιαίας Αρχής Πληρωµών για τους µισθούς στον δηµόσιο τοµέα ως το 
τέλος του χρόνου. Ενιαίο σύστηµα κρατικών προµηθειών και εισαγωγή 
ηλεκτρονικών συστηµάτων δηµοπρασίας, ως το τέλος του χρόνου.  

 

 
Εργασιακά 

 
� Έναρξη συζητήσεων για αναθεώρηση πλαισίου διαπραγµατεύσεων των µισθών 

στον ιδιωτικό τοµέα και των συµβάσεων (τέλη Ιουνίου)  
� Ψήφιση νόµου ως το τέλος του χρόνου που θα προβλέπει:  
� Μείωση της αµοιβής της υπερωριακής εργασίας.  
� Μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας.  
� ∆υνατότητα σε τοπικά σύµφωνα να θέτουν µισθολογικές αυξήσεις χαµηλότερα από 

τις κλαδικές συµφωνίες και να εισάγουν αµοιβές που θα συνδέονται µε την 
παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης.  

� Αλλαγή του Κανονισµού σχετικά µε το σύστηµα διαιτησίας, ώστε και τα δύο µέλη 
να µπορούν να καταφύγουν στη διαιτησία αν διαφωνούν µε την πρόταση του 
µεσολαβητή (ως το τέλος του χρόνου). Νόµος για τους κατώτατους µισθούς, µε 
εισαγωγή µισθών κάτω από τον κατώτατο µισθό για ευάλωτες οµάδες όπως οι νέοι 
και οι µακροχρόνια άνεργοι.  
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� Οι τρέχοντες κατώτατοι µισθοί θα παραµείνουν σταθεροί για τρία χρόνια, σε 
ονοµαστικούς όρους. Παράταση της περιόδου µαθητείας για νέες θέσεις εργασίας 
στο ένα έτος, µε νόµο.  

� Μείωση του συνολικού επιπέδου αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης.  
� Αύξηση του ελάχιστου ορίου απολύσεων, ειδικά για µεγάλες επιχειρήσεις.  
� ∆ιευκόλυνση των συµβάσεων προσωρινής εργασίας και ηµιαπασχόλησης.  

 

 
Φόροι 

 
o Προσωρινές «εισφορές κρίσης» στις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις που θα 

αποφέρουν έσοδα τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ τον χρόνο το 2011, 2012 και 2013 
(θα προβλέπονται στον προϋπολογισµό του 2011).  

o Μπαίνει ΦΠΑ σε νέες υπηρεσίες και µεταφέρονται στην κανονική κλίµακα το 30% 
τουλάχιστον των αγαθών και υπηρεσιών που σήµερα εµπίπτουν στη µειωµένη 
κλίµακα. Προσδοκώµενη αύξηση εσόδων 1 δισ. ευρώ (στον προϋπολογισµό του 
2011).  

o «Πράσινος φόρος» στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Προσδοκώµενα έσοδα 
300 εκατ. ευρώ το 2011 (στον προϋπολογι σµό του 2011). Αναπροσαρµογή 
αντικειµενικών αξιών ακινήτων. Στόχος, πρόσθετα έσοδα τουλάχιστον 500 εκατ. 
ευρώ.  

o Αύξηση φόρου στα είδη πολυτελείας (100 εκατ. ευρώ έσοδα) στον προϋπολογισµό 
2011.  

o ∆ηµιουργία ενός αποτελεσµατικού σχήµατος διαχείρισης έργου, µε την αυστηρή 
επίβλεψη του υπουργείου Οικονοµικών και ειδικές οµάδες για την ενίσχυση του 
εισπρακτικού µηχανισµού, την είσπραξη ανείσπρακτων οφειλών από τους 
µεγαλύτερους οφειλέτες, τους φορολογούµενους µε µεγάλα εισοδήµατα, την 
ποινική δίωξη των µεγαλύτερων παραβατών.  

 
 

Αυθαίρετα 
 

• Κίνητρα για τη ρύθµιση των παραβιάσεων γης οι οποίες θα αποφέρουν επιπλέον 
έσοδα 1,5 δισ. ευρώ από το 2011 έως το 2013, εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ 
τουλάχιστον το 2011.  

• Συλλογή φόρου για ηµιυπαίθριους χώρους τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ τον χρόνο.  
 

 
Φορτηγά 

 
 

Νοµοθεσία για τις οδικές µεταφορές (ως το τέλος Σεπτεµβρίου) που θα άρει τους 
περιορισµούς που δεν προβλέπονται στην Οδηγία 96/26/ΕΕ της 29/4/1996 σχετικά µε την 
είσοδο στο επάγγελµα των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων και τις ελάχιστες σταθερές 
τιµές.  
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Κλειστά επαγγέλµατα 
 
Νοµοθεσία (ως το τέλος του χρόνου) για την άρση των περιορισµών στα κλειστά 
επαγγέλµατα. Ειδικότερα, πρέπει να αρθούν οι εξής περιορισµοί:  
 

 ∆ικηγόροι: για ελάχιστη αµοιβή, ουσιαστική απαγόρευση διαφήµισης, για 
γεωγραφικούς περιορισµούς σχετικά µε το πού µπορούν να δρουν οι δικηγόροι 
στην Ελλάδα.  

 Φαρµακοποιοί: σχετικά µε τον αριθµό των φαρµακείων και το ελάχιστο περιθώριο 
κέρδους. Συµβολαιογράφοι: σχετικά µε την ελάχιστη αµοιβή, τον αριθµό των 
συµβολαιογράφων, γεωγραφικούς περιορισµούς σχετικά µε το πού µπορούν να 
δρουν και ουσιαστική απαγόρευση διαφήµισης.  

 Αρχιτέκτονες, µηχανικοί και ορκωτοί λογιστές: σχετικά µε την ελάχιστη αµοιβή.  
 Το νέο θεσµικό πλαίσιο να έχει υιοθετηθεί ως το τέλος του α΄ εξαµήνου του 2011.  

 

Αγορές 
 

• Νόµος για την απλοποίηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων (τέλος Ιουνίου).  
• Νέος επενδυτικός νόµος (ως το τέλος Σεπτεµβρίου).  
• Αλλαγή της κλαδικής νοµοθεσίας σε τοµείς όπως ο τουρισµός, το λιανικό εµπόριο 

και η εκπαίδευση, διευκολύνοντας την ίδρυση υπηρεσιών και µειώνοντας τις 
απαιτήσεις σχετικά µε γεωγραφικούς και ποσοτικούς περιορισµούς, νοµικές και 
µετοχικές απαιτήσεις, κατώτερες ή ανώτερες αµοιβές, και περιορισµούς σε 
πολυτοµεακές δραστηριότητες (ως το τέλος του χρόνου).  

• Νόµος για την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων (ως το 
τέλος του χρόνου).  

• Τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού.  
 

Υγεία 
 

� Νόµος για τις προµήθειες των νοσοκοµείων, ως το τέλος του χρόνου. ∆ηµιουργία 
συστήµατος διαχείρισης των φαρµάκων που θα ευνοεί τη χρήση γενόσηµων 
φαρµάκων - αντιγράφων, ως το τέλος του χρόνου.  

� Σύστηµα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των συνταγών των γιατρών, ως το τέλος 
του χρόνου Ολοκληρώνεται, ως το τέλος του χρόνου, πρόγραµµα 
µηχανοργάνωσης των νοσοκοµείων, µε αναβάθµιση των συστηµάτων κατάρτισης 
των προϋπολογισµών τους, εισαγωγή διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος και 
περιοδική δηµοσίευση ισολογισµών. 

 
 

 
 

Πηγή: «Τα Νέα», 5/6/2010 


