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I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ^ΕΛΑΦΡΥΝ^ΕΙΣ -----------------

1.

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος για τους'  
μισθωτούς, συνταξιούχους και λοιπούς φορολογούμενους σε δυο

^ΕΓΙΝΕ. Για τους επαγγελματίες αυξήθηκε το αφορολόγητο όριο 
εισοδήματος από 1,600.000 δρχ. τς έτος 1999 σε 2.000.000 δρχ. για 
το έτος 2000. Για τους μισθωτούς και συνταξιούχους αυξήθηκε από 
1.900.000 δον. το έτος 1999 σε 21300.000 δονΐ το έτος 2000.

2.

Αύξηση τφν εκπτώσεων φόρων για όσους έχουν παιδιά^ Η
αύξηση στις εκπτώσεις κυμαίνεται από 10.000 δρχ. το παιδί 
(οικογένειες με δυο παιδιά) έως και 35.000 δρχ. το παιδί 
(οικογένειες με 6 παιδιά). \

'ΕΗΝΑΝ'ΠΕΡΙΣΣΟΙέ ΡΛ. ^ ¿τθί.20 .01, αυξάνεται.η μείωσητοί^ 
φόρου για κάθε προστατευόμενο παιδί (30:000 ,ξρχ. για ένα παιδί," 
70.000 §ρχ. για δύο παιδιά, 150.000 δρχί για τρία παιδιά, 240.000 δρ$? 

^γ^τέσσερα^ιαιδμχ-ΐ^π)------

3.

Αυξάνονται τα ανώτατα όρια απαλλαγής στη φορολογία 
μεταβίβασης ακινήτων για όλους τους αγρότες (αφορολόγητο 
ποσό ανά στρέμμα, συνολική απαλλασσόμενη έκταση και το 
ανώτατο όριο απαλλαγών).

Συνεχίζεται

4.

Αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό για γεωργική έκταση για τη 
φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών για όλους 
τους αγρότες από 30 σε 40 εκατ. δρχ. για τις όμορες εκτάσεις μέχρι 
120 στρ.

Συνεχίζεται

5.

Αυξάνονται τα ανώτατα όρια απαλλαγών στη φορολογία 
μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων για κληρονομιά, δωρεά ή γονική 
παροχή για τους νέους αγρότες από 150 σε 180 εκατ. δρχ.

Συνεχίζεται

6.
Τιμαριθμοποιήθηκε η φορολογική κλίμακα και επήλθαν φορολογικές 
ελαφρύνσεις.
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7.

8 .

9.

10.

11.

Αυξήθηκε το όριο του ημερομισθίου επί του οποίου δε̂ .
TOpaK p a , e Í T t t i ^ p o ^ 0 0 ^ . 0 0 0 a f e  ^

με άτομα που έχουν αναπηρία μεγαλύτερη"απο 67%
ελαφρύνει τη φορολογική επιβάρυνση (το όριο εισοδήματος αυξάνεται 
από 600.000 δρχ. σε 800.000 δρχ).

Για άπορους οφειλέτες προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η τμηματική 
καταβολή ή διαγραφή χρεών.

Οφειλές που προέρχονται από δάνεια της Κτηματικής Τράπεζας (νυν 
Εθνικής) καθώς και χρέη αγροτών από στεγαστικά δάνεια με 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μπορούν να ξοφληθούν χωρίς 
προσαυξήσεις και με έκπτωση 40% στο κεφάλαιο.

Προσχολικό-Σχολικό επίδομα (πίστωση φόρου) για παιδιά 
μικρότερα των 16 ετών σε νοικοκυριά -συμπεριλαμβανομένων των 
μονογονεϊκών- με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω του 1.000.000^ 
δρχ. Αναμένεται να ωφελήσει 135.000 οικογένειες« _̂____________

II. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό της εισφοράς κύριας/ 
ασφάλισης στο ΙΚΑ για όσους αμείβονται με κατώτατι 
ημερομίσθιο. Το μέτρο συνεπάγεται μια ετήσια βελτίωση τη<; 
τάξης των 140.000 δρχ. για 270.000 εργαζόμενους.

Από το 2000 κατάργηση ασφαλιστικών, εισφορών των πλήρω 
απασχολουμένων που αμείβονται με κατώτατο ημερομίσθιο (Ε~ 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας)/7#

Στεγαστική πολιτική (Ο.Ε.Κ.):
• Παράδοση 1.025 νέων κατοικιών (στη διάρκεια του 2000) και 

δημοπράτηση 10.103 νέων.________________________________



3.

4.

• Χορήγηση 6.816 επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων (στη 
διάρκεια του 2000).

• Παροχή στέγης σε 150 οικογένειες Τσιγγάνων.
• Επιδότηση ενοικίου σε χαμηλόμισθους.

Ψυχαγωγία (Ο.Ε.Ε.)
• Χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού σε 182.000 άτομα 

(στη διάρκεια του 2000).
• Εκδρομικά προγράμματα, εισιτήρια θεάτρου και δελτία βιβλίων.

Αύξηση (από τον εργοδότη) κατά 7,5% της αμοιβής των μερικώς 
απασχολουμένων για ώρες λιγότερες των τεσσάρων (4) ημερησίως.

III. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

1.

«Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης^ συμπληρώνει το Εθνικό 
Σύστημα Πρόνοιας και τις πολιτικές για την τρίτη ηλικία!·, για τα 
νέα ζευγάρια,^ ια  τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Θα ισχύσει από το 2001. Μέρος των ενεργειών εντάσσονται στο Γ' 
ΚΠΣ (ΕΠ Υγείας-Πρόνοιας). Συνεργασία με τους OTA. Διατίθενται 
6 δις δρχ. για τη διετή λειτουργία Δικτύου Υποστηρικτικών 
Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Δημιουργήσαμε σύγχρονες υποδομές για 23 Κέντρα Εκπαίδευσης, 
Κοινωνικής Υποστήριξης και, Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες, 8 Κέντρα Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάσταση< 
νέα προγράμματα όπως αυτό της Βοήθειας στο Σπίτι, νέοι 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς.

/ · Από τα 23 + 1 επιπλέο\^Κδ$Ιρα Κοινωνικής Υποστήριξης και 
κατάρτισης ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΛ) έχουν ολοκληρωθεί 9 έργ< 
σε ισάριθμους Νομούς.*» Τα υπόλοιπα 15 ολοκληρώνονται 
σταδιακά. Μέχρι το τέλος του έτους θα ξεκινήσει η λειτουργά 
όλων τω\ώΚέντρωγ.

Από Φύσι^ής και Κοινωνικής
Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) λειτουργούν τρίαν Ολοκληρώθηκαν 
οι κτιριακές ε^άΐαστδ^ε^-^α*^λ3^^έσσε ρα και ετοιμάζεται <*> 
Οργανισμός λειτουργίας ιούς._________________________



7.

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αρχική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση" υλοποιείται ευρύ πρόγραμμα 
δράσεων που σχετίζονται με την ειδική αγωγή, συνολικού 
προϋπολογισμού 5,5 δις δρχ.

Τα συνολικά προγράμματα Αρχικής Εκπαίδευσης για Ευπαθείς 
Ομάδες θα ωφελήσουν 500.000 μαθητές και θα απορροφήσουν 112,5 
δις δρχ.

8.

Γίνεται υποχρεωτική η τοποθέτηση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες στις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 2% του συνόλου 
των απασχολουμένων και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε 
ποσοστό 3%.

Ποσοστώσεις για προσλήψεις των ΑΜΕΑ στο δημόσιο τομέα (Ν. 
2643/1998)

9.

Έγιναν και συνεχίζονται να γίνονται θετικές παρεμβάσεις σε 
δημόσια κτίρια, σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς , σε αθλητικές 
υποδομές

Δημιουργία υποδομών για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε δημόσιες 
υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

10.

Υλοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ ειδικά προγράμματα 
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και στους Δήμους με γενναία 
επιχορήγηση κάθε πρόσληψης Ατόμου με Ειδικές Ανάγκες.

Συνεχίζονται

11.

Υλοποιούνται (1998-2000) στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας 
"Απασχόληση - άξονας HORIZON", 50 μεγάλα πιλοτικά 
προγράμματα για την ενίσχυση της θέσης των ΑΜΕΑ, συνολικού 
προϋπολογισμού 6 δις δρχ.

Συνεχίζονται

12.

Για το 2000 προωθείται αύξηση των προνοιακών επιδομάτων 
των ΑΜΕΑ κατά 12% σε δύο φάσεις. V

Αυξήθηκαν τα επιδόματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά 5% 
από 1/1/2000 και κατά 7% από 1/7/2000, ήτοι συνολικά κατά 12%. ;'Φ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

• Από 01/01/2001 αυξάνονται τα επιδόματα ΑΜΕΑ κατά 5%. _ \ /
• Από 1/10/2001 αναπροσαρμόζονται όσα επιδόματα είναι κάτω τών 

50.000 δρχ. στις 50.000 δρχ. -----------------



27.
,

Το 2000 αναπροσαρμόστηκε το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών το 
οποίο σταδιακά και με καταληκτική ημερομηνία την 1/7/2001 
διπλασιάζεται

28. Τροφείο για ΑΜΕΑ μετά το θάνατο των γονέων

29.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για τους Τσιγγάνους που 
περιλαμβάνει και προγράμματα μετεγκατάστασης και παροχή 
υπηρεσιών Υγείας -  Πρόνοιας.

30.
Συνολικός προϋπολογισμός εξαετίας για προώθηση , της 
απασχόλησης σε ευπαθείς ομάδες ισος'με 104,6 δις δρ .̂

31.
Συνολικός προϋπολογισμός εξαετίας για πρωτοβουλίες για κοινωνικήν 
ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων ίσος με 47,3 δις δρχ. ^

32.
Συνολικός προϋπολογισμός εξαετίας για ενίσχυση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στις ευπαθείς ομάδες ίσος με 12 δις δρχ.

33.
Συνολικός προϋπολογισμός εξαετίας για μετάδοση γνώσεων 
πληροφορικής σε ευπαθείς ομάδες ίσος με 18,5 δις δρχ.

IV. ΠΟΛΥΜΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

1 .

Επίδομα τρίτου παιδιού και επιδόματα πολυτέκνων: μετά από 
χρόνια στασιμότητας, το ύψος τους αυξήθηκε και συνδέθηκε με το 
δείκτη τιμών καταναλωτή, ενώ παράλληλα η χορήγησή του«' 
εξαρτήθηκε από το οικογενειακό εισόδημα έτσι ώστε να είναι 
εφικτή η επικέντρωση της ενίσχυσης στις οικονομικά πλέο \ 
ασθενείς οικογένειες

Από το 2000 αυξήθηκαν τα όρια των οικογενειακών εισοδημάτων για 
τη^χαρήγηση των επιδομάτων σε πολυμελείς οικογένειες (ισόβια 
σύνταξτμΥεπίδομα--τρία»υ παιδιού και πολυτεχνικό επίδομα) κατά 
18,7% κατά μέσο όρο. ν
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Για το 2001 τα επιδόματα διαμορφώνονται ως εξής: 
α) επίδομα τρίτου παιδιού: 46.431 δρχ./ μήνα 
β) επίδομα πολυτέκνων: 11.608 δρχ./ παιδί / μήνα 
γ) ισόβια σύνταξη: 26.698 δρχ. / μήνα

.Μ

V. ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2000, συμμετείχαν 15.000 
περίπου ηλικιωμένα άτομα.

Στο Γ' ΚΠΣ (ΠΕΠ) προγραμματίζονται δράσεις αναμόρφωσης των 
κατασκηνώσεων, ώστε να είναι προσβάσιμα στους ηλικιωμένους και 
στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και να έχουν τη δυνατότητα επέκτασης 
λειτουργίας τους πέραν του θέρους ως Κέντρα Οικογενειακών 
Διακοπών.

2.

Προγράμματα δωρεάν Θερινών κατασκηνώσεων για άτομα πάνω 
από 60 ετών και δωρεάν λουτροθεραπείες για ηλικιωμένους με 
χρόνιες παθήσεις (Υπ. Υγείας, Νομαρχίες, ΚΑΠΗ). Κάθε χρόνο 
συμμετέχουν περίπου ¡5.000 άτομα.

*όικονΠρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, παροχής κατ’ 
υπηρεσιών από ειδικευμένο προσωπικό και εθελοντές σε 
ηλικιωμένους. Το πρόγ/ψμμα-ζεμίνησε πιλοτικά το 1997 και 
σήμερα εφαρμόζεται (τε 200 Δήμους. ) ^

Συνεχίζεται η λειτουργ 
ΙΚόινωνική Μέριμνα.«?

ραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» - 
ογράμματα χρηματοδοτούνται από

Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο' Υγείας και Πρόνοιας και Υπουργέ 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης). Άλλα 1! 
προγράμματα (Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας) αναπτύχθηκαν στ 
πλαίσιο του Β' ΚΠΣ (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων) και συνεχίζουν να λειτουργούς

Έχει αποφασισθεί επέκταση του προγράμματος ζζΒοήθεια στο* 
Σπίτι ”, στο σύνολο σχεδόν των Δήμων.

Έχουν προγραμματισθεί περισσότερες αΛιό 1.000 νέεί μόνάδες σε όλες 
τις Περιφέρειες της χώρας, 186 μηνάδες συνεχίζονται και 100 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους>

Στο Γ' ΚΠΣ (ΠΕΠ) εντάσσονται νέα προγράμματα με στόχο την 
κάλυψη όλων των Δήμων της χώρας. Επίσης, από Εθνικούς Πόρους

• 
· 

__
__

__
__

_
··
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προβλέπεται η προμήθεια 500 αυτοκινήτων για τη καλύτερη 
λειτουργία του προγράμματος. Έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του 
προγράμματος «Τηλε-Ειδοποίηση» στο πλαίσιο της λειτουργίας του 
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» (η α' φάση εφαρμογής καλύπτει, 
πανελλαδικά, 1.000 νοικοκυριά).

4.

Προωθείται η άμεση σύνδεση του προγράμματος “Βοήθεια στο 
Σπίτι ” με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Επέκταση του προγράμματος με παροχή οικογενειακής και 
πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας και ψυχοσυναισθηματικής 
στήριξης. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» καλύπτει διασύνδεση 
υπηρεσιών μέσω διεπιστημονικής και διατομεακής συνεργασίας.

5.

Πρόγραμμα των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας των 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) με στόχο/την κοινωνική επανένταξη των 
ηλικιωμένων. Σήμερα υπάρχουν^00 ΚΑΠΗ^σ’ όλη τη χώρα.

Σήμερα λειτουργούν περίπου 360 ΚΑΠΗβ ε  Δήμους της χώρας

6.
Μελετάται η αναδιοργάνωση τωνΈΚΑΠΗ και η ανάπτυξη 
Κέντρων Αποκατάστασης

Έχει ανατεθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας η 
εκπόνηση σχετικής μελέτης.

7.

Καθιερώθηκε για πρώτη φορά εθνικό πρόγραμμα για 
ηλικιωμένους με ψήφιση του νόμου (1998) για το Εθνικό 
Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον 
σχεδίασμά νέων προγραμμάτων, όπως είναι η αναδοχή 
ηλικιωμένων -έναντι αμοιβής- από οικογένειες.

Έχει ανατεθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας η 
εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος για τους ηλικιωμένους, 
όπως και για το θεσμό της αναδοχής των ηλικιωμένων. Προωθείται 
Νομοθετική Ρύθμιση για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου 
Ηλικιωμένων. ^

8.

Προωθείται η λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας και 
Στήριξης Ηλικιωμένων (άνω των 65 ετών) με χρόνια ή 
πρόσκαιρα προβλήματα υγείας. Η πιλοτική φάση πρόκειται να 
ξεκινήσει σύντομα σε μεγάλα αστικά κέντρα,,

Έγει εντανθεί στο Γ' ΚΠΣ ΓΠΕΓΠ υ δημιουργία &θ~Κέντρων,
Ηιιεούσιας Φοοντίδαε -Ηλικιωμένων . (ΚΗΦΗ) σε αότικέο-^αι
ημιαστικές περιοχές σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.


