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Ελασσόνα, 16/5/2017 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το ∆.Σ του Εµπορικού Συλλόγου Ελασσόνας Καλεί τα µέλη του να πάρουν µέρος 

στις κινητοποιήσεις  της Τετάρτης 17 Μαΐου 2017 µε στάση εργασίας από τις 10:00π.µ. 

ως τις 11:00 π.µ. 
  

  Κατατέθηκε στη Βουλή, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών µε τίτλο «Συνταξιοδοτικές 

διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και 

µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» µε το εξής επίµαχο Άρθρο 49: 

1. Απελευθερώνεται η λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές: 

-  Στο ∆ήµο Αθηναίων 

-  Σε περιοχές του ∆ήµου Πειραιά 

-  Σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

-  Σε περιοχές του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 

3046/51009/1994. 

-  Στην περιοχή γύρω από τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών. 

Επιπλέον προβλέπεται εκτελεστική πράξη, δηλαδή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης µε την οποία θα οριστούν τα συγκεκριµένα όρια των παραπάνω περιοχών.  

2. Με την παράγραφο 2 καταργούνται οι περιορισµοί (εµβαδόν, νοµική σχέση µε αλυσίδα καταστηµάτων, 

shop in the shop, εµπορικά κέντρα, εκπτωτικά καταστήµατα ή εκπτωτικά χωριά) σχετικά µε τα εµπορικά 

καταστήµατα των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται τις Κυριακές έπειτα από απόφαση του αρµόδιου 

Αντιπεριφερειάρχη. Οι µέχρι τώρα εκδοθείσες αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών διατηρούνται σε ισχύ 

αλλά περιλαµβάνουν πλέον όλα τα καταστήµατα. 

Τα µεσοπρόθεσµα µέτρα, τελικά ξεκινούν το 2018 και ολοκληρώνονται το 2021, ενώ το συνολικό ύψος 

τους θα ξεπερνά τα 4,5 δις ευρώ. Από αυτά, τα πρόσθετα µέτρα του 2018 προσεγγίζουν τα 700 εκ. ευρώ, για 

να στηρίξουν την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού, καθώς οι θεσµοί, βλέπουν δηµοσιονοµικό κενό 

και δυσκολία επίτευξης του στόχου για πλεόνασµα ύψους 3,5% του ΑΕΠ, αλλά και επιβράδυνση της 

ανάπτυξης κατά 0,6% το 2017 και 0,5% το 2018. Οι απαιτήσεις των θεσµών για ακόµη µεγαλύτερη 

δηµοσιονοµική προσαρµογή την επόµενη χρονιά, επιβεβαιώνεται στις 273 σελίδες του σχεδίου νόµου και 

αποδεικνύει ότι όσα συµφωνήθηκαν για το 2018 επιφέρουν σηµαντικές επιπτώσεις στο εισόδηµα 

εκατοντάδων χιλιάδων φορολογουµένων. Τα νέα µέτρα του 2018 έρχονται να προστεθούν στα "παλαιά" 

µέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί κατά την ολοκλήρωση της α’ αξιολόγησης, αλλά δεν έχουν ακόµη 

ενεργοποιηθεί. Έτσι, µε το τέλος του 2017, έχουµε άµεσα να αντιµετωπίσουµε τα παρακάτω: 

1. Ελεύθεροι επαγγελµατίες 

H αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών είναι αναµφίβολα το βαρύτερο µέτρο της 

επόµενης χρονιάς. ∆εδοµένου ότι θα υπάρξει και µεταβατική περίοδος ενός έτους, λόγω της έκπτωσης του 

15% που προβλέπεται επί της βάσης υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών για το 2018, µένει να φανεί 

µέσα από την εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου, ποιός θα είναι ο δηµοσιονοµικός αντίκτυπος της 

σύνδεσης των ασφαλιστικών εισφορών µε το φορολογητέο εισόδηµα της προηγούµενης χρονιάς, 

προσαυξηµένο κατά τις ασφαλιστικές εισφορές. Οι επιβαρύνσεις, παρά την έκπτωση, για το 2018 είναι 

σηµαντικές, ενώ σε κάθε περίπτωση, η πλήρης επιβάρυνση που εκτιµάται από 37% έως 61% θα αποτυπωθεί 

από το 2019. 

2. Αγρότες 

Αυξήσεις εισφορών θα υπάρξουν για τους αγρότες. Ο συντελεστής υπολογισµού των ασφαλιστικών 

εισφορών για την κύρια σύνταξη από την 1/1/2018 θα αναπροσαρµοστεί στο 17% έναντι 14% που είναι για 

το 2017. Πέραν του µη κοστολογηµένου µέτρου της αλλαγής στον τρόπο υπολογισµού των ασφαλιστικών  
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εισφορών, από το νέο έτος θα ενεργοποιηθούν τα µέτρα που υπέδειξε η Παγκόσµια Τράπεζα µέσω της 

µελέτης της για τις φορολογικές απαλλαγές. 

3. Κοινωνικά επιδόµατα 

Μένει να εξειδικευτεί ποια κοινωνικά επιδόµατα θα καταργηθούν, ενώ η λίστα µε τα 140 προαπαιτούµενα 

αναφέρεται ρητά και στα οικογενειακά επιδόµατα, ώστε να εξοικονοµηθούν 8,5 εκατ. ευρώ το 2017 και 10 

εκατ. ευρώ το 2018. 

4. Επίδοµα θέρµανσης 

Ο προϋπολογισµός του επιδόµατος θέρµανσης θα πρέπει να «κουρευτεί» κατά 58 εκ. ευρώ, κάτι που 

πρακτικά σηµαίνει και µείωση του επιδόµατος κατά 50%. Η µείωση θα αφορά τη χειµερινή σεζόν 2017-

2018, που σηµαίνει ότι το επίδοµα του Ιανουαρίου είτε θα δοθεί σε πολύ λιγότερους είτε κοµµένο κατά 

50%, από τα 25 λεπτά ανά λίτρο στα 12 λεπτά ανά λίτρο. Το πώς θα γίνει η µείωση θα προσδιοριστεί µε 

υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί στο τέλος του χρόνου. 

5. Κατάργηση φοροαπαλλαγών 

Περίπου 189 εκατοµµύρια ευρώ θα εξοικονοµηθούν από τη µείωση των φορολογικών απαλλαγών που 

έχουν αποµείνει σε ισχύ. Οι δύο βασικότερες είναι η έκπτωση 1,5% που γίνεται στην παρακράτηση φόρου 

αλλά και οι ιατρικές δαπάνες. Η κατάργηση της έκπτωσης του 1,5% που γίνεται στην παρακράτηση, θα 

οδηγήσει σε µείωση των καθαρών αποδοχών όλων των µισθωτών και των συνταξιούχων µε αποδοχές άνω 

των 8.636 ευρώ ετησίως. Το κείµενο του µνηµονίου περιγράφει αναλυτικά τις φορολογικές απαλλαγές που 

θα κοπούν, αλλά και το συνολικό ποσό. Η έκπτωση των ιατρικών δαπανών βαίνει επίσης προς κατάργηση 

και το νοµικό πλαίσιο για τη συγκεκριµένη έκπτωση έχει ήδη τροποποιηθεί, καθώς δεν υπάρχει έκπτωση 

φόρου για ιατρικές δαπάνες οι οποίες έχουν εξοφληθεί µε µετρητά. 

6. Ναυτιλία 

Επεκτείνεται και για το 2018 ο προσωρινός φόρος που έχει επιβληθεί στις ναυτιλιακές εταιρείες. 

7. Ειδικά µισθολόγια 

Το µνηµόνιο αναφέρεται ρητά στον «εξορθολογισµό» των ειδικών µισθολογίων, ακολουθώντας την ίδια 

µεθοδολογία που είχε χρησιµοποιηθεί και για το ενιαίο µισθολόγιο». Η µεθοδολογία αυτή δεν είναι τίποτα 

περισσότερο από την κατάργηση επιδοµάτων. Περικοπή αναµένεται και στους στρατιωτικούς. 

8. Φόρος υπεραξίας ακινήτων 

Αναφέρεται ρητά ότι το «πάγωµα» στην επιβολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων δεν θα παραταθεί πέραν 

της 31ης ∆εκεµβρίου 2017. Αυτό σηµαίνει ότι από το νέο έτος θα επιβαρύνεται ο πωλητής για το κέρδος 

που προκύπτει, αφαιρώντας από το τίµηµα της πώλησης το κόστος της αγοράς. 

9. Περικοπή ΕΚΑΣ 

Όπως αναφέρεται και στο αναθεωρηµένο µνηµόνιο, η πρόσθετη περικοπή στη δαπάνη για το ΕΚΑΣ θα 

πρέπει να φτάσει το 2018 στα 238 εκατ. ευρώ, καθώς η συνολική εξοικονόµηση θα πρέπει να εκτοξευτεί 

στα 808 εκατ. ευρώ έναντι 570 εκατ. ευρώ το 2017. ∆εδοµένου ότι η συνολική δαπάνη είναι στα 853 εκατ. 

ευρώ, πρακτικά το ΕΚΑΣ θα λαµβάνουν από το νέο έτος ελάχιστοι. 

10. Τουρισµός 

Από το νέο έτος θα ενεργοποιηθεί ο φόρος διαµονής στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόµενα δωµάτια-

διαµερίσµατα ο οποίος κυµαίνεται από 0,5 ευρώ έως 4 ευρώ, ανάλογα µε την κατηγορία του ξενοδοχείου ή 

του δωµατίου. Επίσης, αναµένεται να αποδώσει και ο νέος φόρος στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις ακινήτων 

µέσα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες ενοικίασης. 

 

 

 

Σας καλούµε να είστε όλοι παρόντες, για να διατρανώσουµε την αντίθεσή µας 

στις πολιτικές που τόσα χρόνια µας οδηγούν στα λουκέτα και την εξαθλίωση. 
 


