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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
 

«Νομοθετικό Διάταγμα για την περιστολή των δημοσίων δαπανών» 
Νόμοι 94/07.07.2012 και 135/15.08.2012 

 
 
Ενεκρίθη στις 16.08.2012 από το ιταλικό Κοινοβούλιο η περιστολή των δημοσίων 
δαπανών, συνολικού ύψους 26 δισ. ευρώ, για τα έτη 2012-2014, προκειμένου να 
ετεροχρονισθεί, κατ’ αρχήν, η αύξηση του Φ.Π.Α. κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες έως 
το πρώτο τρίμηνο του 2013, και κατά δεύτερο, να επεκταθεί η διάταξη περί 
«συνταξιοδοτικής προστασίας»*

 

 σε επιπλέον 55.000 εργαζομένους. Συγκεκριμένα, οι 
περικοπές ανέρχονται σε 4,5 δισ. ευρώ το 2012, 10,5 δισ. ευρώ το 2013 και 11 δισ. 
ευρώ το 2014. 

Το κείμενο του νόμου περιλαμβάνει 24 άρθρα και χωρίζεται σε έξι βασικά μέρη. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος αναθεώρησης των δημοσίων δαπανών 
είναι: 
- Η εξάλειψη της σπατάλης και της αναποτελεσματικότητας, 
- Η διασφάλιση του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών, 
- Η αποδέσμευση πόρων που θα χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακούς σκοπούς, 
- Η επαναφορά της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, προκειμένου να 

επικεντρώσει τις προσπάθειές του σε όσους έχουν ανάγκη. 
 
Στα μέτρα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι εξής ρυθμίσεις: 
- Κατάργηση και ενοποίηση ορισμένων υπηρεσιών και δημοσίων οργανισμών. 
- Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου και των στελεχών των μη 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ΔΕΚΟ, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 300.000 
ευρώ ετησίως. 

- Μείωση του προσωπικού στη Δημόσια Διοίκηση κατά 10% για τα μη διευθυντικά 
στελέχη και κατά 20% για τα διευθυντικά. Για τα Υπουργεία Εσωτερικών και 

                                                           
* Αφορά σε εργαζομένους που εγκατέλειψαν εθελοντικά την εργασία τους στο πλαίσιο πχ. 
εθελουσίας εξόδου, οι οποίοι είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με την προηγούμενη 
νομοθεσία, ενώ με τη νέα κινδυνεύουν να βρεθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς 
οποιοδήποτε επίδομα. 
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Εξωτερικών θα δοθούν επιπλέον έξι μήνες για την εν λόγω μείωση οργανικών 
θέσεων. 

- Μείωση κατά 10% των οργανικών θέσεων στις ένοπλες δυνάμεις. 
- Μείωση κατά 50% των κρατικών αυτοκινήτων. 
- Η μέγιστη αποζημίωση στους δημόσιους υπαλλήλους για τα κουπόνια φαγητού 

ορίζεται στα 7 ευρώ. 
- Οι οκτώ περιφέρειες της Ιταλίας με ελλείμματα, στον κλάδο της υγείας 

(Πεδεμόντιο, Λάτιο, Αμπρούτσο, Μολίζε, Καμπανία, Απουλία, Καλαβρία και 
Σικελία), μπορούν να εφαρμόσουν την αύξηση του συντελεστή του 
περιφερειακού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, από 0,5% σε 1,1%, ήδη 
από το 2013 αντί του 2014. 

- Ο κάθε ιατρός υποχρεούται να δηλώσει στην ιατρική συνταγή τη δραστική ουσία, 
έχοντας, παρόλα αυτά, το δικαίωμα αναφοράς του ονόματος του φαρμάκου, 
αιτιολογώντας, όμως, την επιλογή αυτή. Στην περίπτωση της ονομαστικής 
αναφοράς, η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική για το φαρμακοποιό. 

- Η αδυναμία χρήσης, εκ μέρους των δημοσίων υπαλλήλων, των ημερών αδείας και 
ρεπό δε μπορεί να υποκατασταθεί με κάποιου είδους οικονομική αποζημίωση. 

- Πάγωμα, για την τριετία 2012-2014, των μισθωμάτων, στα ακίνητα με σκοπό 
διάφορο της εμπορικής εκμετάλλευσης, δίνοντας, όμως, τη δυνατότητα στον 
εκμισθωτή υπαναχώρησης από το συμβόλαιο, ενώ για τις μελλοντικές 
επαναδιαπραγματεύσεις συμβολαίων προβλέπεται μείωση του μισθώματος της 
τάξεως του 15%. 

- Αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης (Νομοί, Περιφέρειες και 
Μητροπολιτικές Πόλεις), επιφέροντας εξοικονόμηση πόρων της τάξεως του 20% 
και όχι του 10% όπως προβλεπόταν σε προηγούμενα νομοθετικά διατάγματα. 

- Μείωση του αριθμού των κλινών, από 4 ανά χίλιους κατοίκους σε 3,7. 
- Περιστολή των κονδυλίων που διατίθενται για έρευνα κατά 30 εκ. ευρώ. 
- Επιβλεπόμενοι από διάφορα Υπουργεία Οργανισμοί όπως Sace, Simest και 

Fintecna, εντός του 2012, θα περιέλθουν υπό την εποπτεία του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 

- Συγχώνευση 37 δικαστηρίων και 38 εισαγγελικών αρχών, και κατάργηση 220 
μεταβατικών εδρών και 674 ειρηνοδικείων. 
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