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ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η Ελλάδα, με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ. για όγδοη συνεχή χρονιά αναπτύσσεται με 
ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από το μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένω σης. Το 2003 για πρώτη φορά 
αναδεικνύεται πρωταθλήτρια της ανάπτυξης στην 
Ευρωπαϊκή Ένω ση.

Σταθμό σε αυτή την αναπτυξιακή πορεία αποτέλεσε η 
ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ. Ανήκουμε, πλέον, 
στην ένωση των πιο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου, 
διασφαλίζοντας σταθερότητα και ανάπτυξη για το μέλλον.

Η αλματώδης οικονομική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα 
ενός γιγαντιαίου -γ ια  τα μέχρι σήμερα δεδομένα της 
χώ ρας- προγράμματος επενδύσεων στο Κέντρο αλλά 
και στην Περιφέρεια . Είναι επ ίσης αποτέλεσμα της 
κατάκτησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, της 
προώθησης των αποκρατικοποιήσεων, της απελευθέρωσης 
και της καλύτερης οργάνωσης των αγορών.
Οι πολιτικές αυτές επιτρέπουν σήμερα τη διάθεση του 
Κοινωνικού Πακέτου.

Στόχοι του Κοινωνικού Πακέτου είναι:
\

► Η ανάπτυξη της υπαίθρου και η στήριξη του Έλληνα 
αγρότη.

► Η οικονομική στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, 
όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι άνεργοι.

► Η ενίσχυση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας.

► Η βελτίωση των καθημερινών συνθηκών ζωής για τις 
οικογένειες με παιδιά.

► Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και 
μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.

Γι αυτό μας αφορά όλους.

ο



Στήριξη της Υπαίθρου και των Αγροτών



Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο 
αγρότες με τις οικογένειες τους 
ωφελούνται από τα νέα μέτρα. 
Συνολικά θα διατεθούν 420 
εκατομμύρια ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:
► Το 1993 η βασική σύνταξη πρόνοιας 

του ΟΓΑ και η σύνταξη ανασφάλιστου 
υπερήλικα ήταν μόλις 44 ευρώ. 
Σήμερα η κατώτερη αγροτική σύνταξη 
είναι 170 ευρώ και από την 1 η 
Ιανουάριου 2004 αυξάνεται κατά 30 
ευρώ μηνιαίως για να φθάσει τα 200 
ευρώ. Η αύξηση αυτή θα αφορά 
Θ37.000 ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

► Η εξισωτική αποζημίωση για τους 
αγρότες των ορεινών και 
δυσπρόσιτων περιοχών αυξάνεται 
κατά 10%. Το μέτρο αυτό θα 
ωφελήσει 140.000 άτομα και θα 
ισχύει από 1.1.2004.

► Το πετρέλαιο γίνεται φθηνότερο, με
μείωση του φόρου από 245 ευρώ στα 
21 ευρώ ανά τόνο. Τόσος είναι και ο 
κατώτερος επιτρεπόμενος φόρος στο 
πετρέλαιο θέρμανσης, βάσει των 
πρόσφατων αποφάσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χαμηλή

τιμή του πετρελαίου μειώνει το 
κόστος της αγροτικής παραγωγής και 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των 
αγροτικών προϊόντων. Το μέτρο 
εφαρμόζεται ήδη από τις 15 
Οκτωβρίου 2003.

► Οι αγρότες απαλλάσσονται πλήρως 
από το φόρο για τη μεταβίβαση 
αγροτικής γης (αγορά, γονική παροχή, 
κληρονομιά) εφόσον αυτή εξακολουθεί 
να καλλιεργείται.Το μέτρο αυτό θα 
ισχύει από την ψήφιση του σχετικού 
νόμου πριν το τέλος του 2003.

► Τα μικροκαταστήματα σε χωριά με 
λιγότερους από 1.000 κατοίκους, που 
έχουν ετήσιο κέρδος κάτω από
10.000 ευρώ, απαλλάσσονται πλήρως 
από τη φορολογία, εκτός κι αν 
πρόκειται για τουριστικές περιοχές. 
Αυξάνεται δηλαδή το αφορολόγητο

Α π ό  0 1 .0 1 .2 0 0 4
κατώτερη 

αγροτική σύνταξη 
2 0 0  ευρώ το μήνα

ποσόν από τα 8.400 ευρώ που είναι 
σήμερα, στα 10.000 ευρώ. Από τη 
φορολογία απαλλάσσονται και οι 
ενοριακοί ναοί. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει 
από την οικονομική χρήση του 2004.

► Οι αγρότισσες μητέρες 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
για ένα χρόνο μετά τη γέννηση του 
δεύτερου παιδιού. Το μέτρο αυτό 0α 
ισχύσει από την ψήφιση του σχετικού 
νόμου πριν το τέλος του 2003.

► Η κυβέρνηση έχει καταθέσει πρόταση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να 
μειωθεί ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τα 
αγροτικά μηχανήματα από 18% σε 8%.

► Με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο, δίνεται 
η δυνατότητα κινήτρων σε 
αγροτικούς συνεταιρισμούς για 
παραγωγικές επενδύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες 
ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
της περιοχής σας. (www.kep.gov.gr)

http://www.kep.gov.gr


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
Ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων



Συνεχίζουμε σε μια δυναμική 
πορεία σύγκλισης προς τα 
εισοδήματα των άλλων Ευρωπαίων
και ειδικότερα στους μισθούς των 
εργαζομένων. Από το 1994 μέχρι το 
2003, οι πραγματικοί μισθοί 
αυξήθηκαν κατά 20%. ενώ την 
περίοδο 1991-1993 είχαν μειωθεί 
κατά 7%. Η μέση σύνταξη, το 
διάστημα 1994-2003. αυξήθηκε σε 
πραγματικούς όρους κατά 27%, ενώ 
το διάστημα 1991-1993 είχε  
μειωθεί κατά 11 %. Η ενίσχυση των 
χαμηλών εισοδημάτων συνεχίζεται 
και με τα νέα μέτρα.
Πιο συγκεκριμένα:

► Αυξάνει κατά 170 εκατομμύρια 
ευρώ, η χρηματοδότηση του
ασφαλιστικού συστήματος (για το 
ΙΚΑ . το Τ Ε Β Ε . το ΝΑΤ. τον ΟΓΑ, 
κ.λπ.), με βάση τις υφιστάμενες 
συμφωνίες που ψήφισε η κυβέρνηση 
προκειμένου να καλυφθούν οι 
αυξήσεις των συντάξεων.

Α πό  01 .01 .2004
κατώτερη σύνταξη 

ΙΚ Α + Ε Κ Α Σ  
552 ευρώ το μήνα

► Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΕΚΑΣ) αυξάνεται κατά 30 ευρώ, 
από την 1 η Ιανουάριου 2004. Με την 
αύξηση αυτή, το ΕΚΑΣ γίνεται 140 
ευρώ από 110 που είναι σήμερα και 
τετραπλασιάζεται σε σύγκριση με 
το 1996 οπότε και καθιερώθηκε για 
πρώτη φορά.

► Τα κατώτατα όρια συντάξεων 
γήρατος και αναπηρίας του ΙΚΑ  από 
218 ευρώ που ήταν το 1993, το 2003 
διαμορφώνονται στα 392 ευρώ. Έ τσ ι 
το 2003 ο δικαιούχος του κατώτατου 
ορίου σύνταξης γήρατος ή 
αναπηρίας του ΙΚΑ . εφόσον 
δικαιούται και πλήρες ΕΚΑΣ. λαμβάνει 
503 ευρώ, ενώ από 1.1.2004, με τη

νέα αύξηση του ΕΚΑΣ και των 
συντάξεων, θα λάβει 552 ευρώ.

► Οι ενισχύσεις για τα Άτομα με 
Αναπηρία αυξάνονται για όλες τις 
κατηγορίες. Η αύξηση των 
ενισχύσεων για το 2004. θα φτάσει 
στα 30 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι 
το 2008 στα 110 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα προωθούνται, με 
νομοσχέδιο εντός του 2003 και νέα 
μέτρα για το Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλισης που προβλέπουν:
* Δυνατότητα συνταξιοδότησης και 
στους αυτοαπασχολούμενους με 37 
χρόνια ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας. 
.  Καθιέρωση και για τους 
αυτοαπασχολούμενους, 
δυνατότητας συνταξιοδότησης με 
3.500 ημέρες ασφάλισης.
.  Ασφάλιση στον ΟΓΑ όλων των 
απασχολούμενων με αμοιβή στον 
πρωτογενή τομέα και των 
εργαζόμενων σε αλιευτικά σκάφη.



.  Μείωση κατά 50% του κόστους 
ασφάλισης στο ΙΚΑ  για τις 
επ ισκευές παλαιών κατοικιών σε 
οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

► Ενισχύεται η επιδοματική και 
στεγαστική πολιτική που ασκείται 
από τον Οργανισμό Εργατικής 
Κατοικίας, με στόχο τη διετία 2003 - 
2004 να ωφεληθούν συνολικά, για 
την απόκτηση στέγης, περίπου 
120.000 πολίτες. Το 2004, μετά 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα 
διατεθούν σε 10.000 δικαιούχους 
της Εργατικής Εστίας, οι κατοικίες 
στο Ολυμπιακό Χωριό.

► Μειώνονται οι ασφαλιστικές 
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 
δικαιούχων του Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας που είναι 
μεμονωμένα άτομα ή άτομα με 
αναπηρία, στα δανειοδοτικά 
προγράμματα του Οργανισμού.

Το μέτρο θα ισχύσει από το τέλος 
του έτους.

► Αυξάνεται, από το τέλος του έτους, 
κατά 50%, το ύψος των δανείων που 
χορηγεί ο Οργανισμός Εργατικής 
Κατοικίας στους πολύτεκνους και 
στα άτομα με αναπηρία για την 
αγορά ή την ανέγερση κατοικίας.

Οι ενισχύσεις 
για τα Άτομα με  

Αναπηρία αυξάνονται 
για όλες τις κατηγορίες 

κατά την περίοδο 
2 0 0 4 -2 0 0 8

► Δίνεται το δικαίωμα παροχής 
επισκευαστικού δανείου από τον 
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ως 
δεύτερη παροχή. Μέχρι σήμερα η 
δυνατότητα αυτή δεν υπήρχε.

► Η επιδότηση ενοικίου αυξάνεται, 
από το τέλος του έτους, κατά 50% 
για τους δικαιούχους του 
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, 
οι οποίοι λόγω χαμηλού εισοδήματος 
δεν δικαιούνται να συμμετέχουν 
στα δανειοδοτικά του προγράμματα.

Γ/σ περισσότερες πληροφορίες 
ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
της περιοχής σας. (www.kep.gov.gr)

http://www.kep.gov.gr


ΤΟ Π Α .ΣΟ .Κ . Σ ΤΗ Ρ ΙΖ ΕΙ Τ ΙΣ  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε ΙΣ  ΚΑ Ι ΤΑ  ΧΑΜ Η Λ Α  ΕΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΑ

1993 2003 Συνολική Αύξηση την 
περίοδο 1993-2003*

Κατώτατο όριο σύνταξης 
γήρατος ή αναπηρίας:
ΙΚΑ
Τ Ε Β Ε
ΤΣΑ
Τ Α Ε

218 392 80%
157 330 110%
147 330 124%
200 382 91 %

ΕΚ Α Σ 0 111

Κατώτατο όριο σύνταξης 
γήρατος ή αναπηρίας ΙΚΑ  + ΕΚ Α Σ 218 503 130%

Κατώτατη επικουρική ΙΚΑ  -  TEAM 55 98 78%

Κατώτατο όριο σύνταξης αναπηρίας 
νέων ασφαλισμένων (μετά 1/1/93) 82 400 388%

Κατώτερη αγροτική σύνταξη 44 170 286 %

* Κατά την περίοδο 1993-2003 ο δείκτης των τιμών καταναλωτή, αυξήθηκε κατά 69%. Συνεπώς την περίοδο αυτή 
οι συντάξεις και τα χαμηλά εισοδήματα αυξήθηκαν σε πραγματικούς όρους (πάνω από τον πληθωρισμό) 
από 11 % έως 319% κατά περίπτωση.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
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Η ανεργία στην Ελλάδα μειώνεται 
συνεχώς τα τέσσερα τελευταία χρόνια 
και στα μέσα του 2003, μειώθηκε 
σημαντικά φθάνοντας στο 8,9%, ποσοστό 
που είναι αντίστοιχο με το μέσο επίπεδο 
της Ευρωζώνης.
Συνεχίζουμε και εντείνουμε την 
προσπάθεια, για τη μείωση της ανεργίας 
και την αύξηση της απασχόλησης, με τα 
ακόλουθα μέτρα:

► Προσλαμβάνονται, από το τέλος του 
2003,25.000 άτομα μερικής 
απασχόλησης στο Δημόσιο και στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

► Το επίδομα ανεργίας από την 1 η 
Ιανουάριου του 2004 αυξάνεται κατά
10%. Η αύξηση αυτή δεν αφορά μόνον 
τον δικαιούχο αλλά και τα προστατευόμενα 
μέλη. Ο αριθμός των επιδοτούμενων 
ανέργων υπολογίζεται σε 250.000 άτομα. 
Με την τελευταία αύξηση το επίδομα 
ανεργίας φθάνει πλέον στο 60% του 
καθαρού ημερομίσθιου του ανειδίκευτου 
εργάτη, πλησιάζοντας το στόχο του 65%.

► Με νέα ρύθμιση, αντίθετα με ότι 
συνέβαινε στο παρελθόν, οι χήροι και οι 
χήρες που έμειναν άνεργοι δικαιούνται 
να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας και 
τη σύνταξη του θανόντος. Το μέτρο θα 
εφαρμοστεί εντός του 2003.

Προσλαμβάνονται 
2 5 .0 0 0  άτομα 

μερικής απασχόλησης 
στο Δημόσιο και στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση

► Ενίσχυση των κινήτρων για την κατάρτιση 
των επιδοτούμενων ανέργων. Για τους τρεις 
μήνες που διαρκεί η κατάρτιση, λαμβάνουν 
το επίδομα, ενώ μετά συνεχίζει να μετρά 
ανέπαφο το δωδεκάμηνο του επιδόματος 
ανεργίας. Το μέτρο θα ισχύσει εντός του 2003.

► Οι άνεργοι που θα μετακινηθούν από τον 
τόπο της μόνιμης κατοικίας τους για να 
βρουν απασχόληση σε άλλες περιοχές, θα 
έχουν αυξημένη επιδότηση ενοικίου κατά 
50% για περίοδο δύο ετών. Το μέτρο θα 
αρχίσει να εφαρμόζεται εντός του 2003.

► Οι δικαιούχοι που οφείλουν στον Οργανισμό 
Εργατικής Κατοικίας και μένουν άνεργοι 
μπαίνουν σε ειδικό ευνοϊκό καθεστώς.

► Οι άνεργοι ενισχύονται, από το τέλος του 
2003, με την προσαύξηση για ένα χρόνο 
κατά 50% της επιδότησης ενοικίου, σε
σχέση με αυτό που δίνεται στους 
εργαζόμενους και συνταξιούχους.

► Επιδότηση εργοδοτικών ασφαλιστικών 
εισφορών επί ένα έτος, για άνεργες 
μητέρες δύο παιδιών και άνω. Γιια κάθε 
γυναίκα που θα ενταχθεί σε αυτό το μέτρο το 
ύψος της επιδότησης θα ανέλθει κατά 
μέσο όρο σε 3.300 ευρώ ετησίως. Το μέτρο 
θα ισχύσει από το τέλος του 2003.

► Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για 
αντικατάσταση εργαζόμενης γυναίκας
κατά την περίοδο κύησης και λοχείας 
από άλλη γυναίκα. Το μέσο ύψος 
επιδότησης, ανά μήνα αντικατάστασης, 
ανέρχεται σε 160 ευρώ. Το μέτρο θα 
ισχύσει από το τέλος του 2003.

► Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν 
ανέργους χρηματοδοτούνται κατά το 
ισόποσο του επιδόματος ανεργίας ώστε 
να μειώνεται το μισθολογικό κόστος για 
τον εργοδότη το διάστημα που 
καταβάλλεται το επίδομα. Το μέτρο θα 
ισχύσει από το τέλος του 2003.

Για περισσότερες πληροφορίες 
ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
της περιοχής σας. (www.kep.gov.gr)

http://www.kep.gov.gr


Στήριξη σε οικογένειες με παιδιά



Οι οικογένειες με παιδιά, ειδικά 
όσες έχουν φοιτητές που 
σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια 
τους, πολύ συχνά δυσκολεύονται να 
ανταπεξέλθουν στις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις. Για τη στήριξη 
του εισοδήματος τους, έχει ήδη 
ληφθεί ξεχωριστή μέριμνα στη νέα 
φορολογική μεταρρύθμιση μέσα από 
την αύξηση του αφορολόγητου 
ορίου και την κατάργηση του φόρου 
ιδιοκατοίκησης.
Επιπλέον:

Οι οικογένειες με παιδιά που 
σπουδάζουν σε άλλη πόλη της 
Ελλάδας, ενισχύονται με 1.000 
ευρώ το χρόνο για κάθε φοιτητή.
Το μέτρο θα εφαρμοστεί από το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος και αφορά 
περίπου 50.000 οικογένειες, με 
εισόδημα κάτω των 30.000 ευρώ, οι 
οποίες κατοικούν σε σπίτια 
μικρότερα των 200 τ.μ. και τα παιδιά 
τους έχουν καλή επίδοση στα 
μαθήματα. Τα χρήματα θα δοθούν, 
στις αρχές του 2004, στις 
οικογένειες που τα δικαιούνται από 
τις τοπικές ΔΟΥ.

Οι οικογένειες με 
παιδιά που σπουδάζουν 

σε άλλη πόλη 
της Ελλάδας, 
ενισχύονται 

με 1.000 ευρώ 
ετησίως ανά φοιτητή.

Οι οικογένειες με δύο ανέργους 
γονείς και οι μονογονεϊκές που
στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο, 
ενισχύονται με 150 ευρώ για την 
αγορά σχολικών ειδών στην αρχή 
του κάθε σχολικού έτους. Το μέτρο 
αφορά 100.000 οικογένειες και 
υλοποιείται μέσω του Ο .Α .Ε.Δ . Η 
καταβολή του χρηματικού ποσού για 
τη φετινή σχολική χρονιά θα γίνει 
στην αρχή του 2004.

► Οι μονογονεϊκές οικογένειες
ενισχύονται με την καθιέρωση 
ειδικών δράσεων (δικαίωμα σε

Παιδικούς Σταθμούς, επέκταση 
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, κ.λπ.).

Παιδιά που πάσχουν από διανοητική 
στέρηση ή αυτισμό με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω ή με πολλαπλές 
βαριές αναπηρίες με ποσοστό Θ0% 
και άνω, θα λαμβάνουν, στην 
περίπτωση που είναι ορφανά και 
από τους δύο γονείς, ολόκληρη τη 
σύνταξη του θανόντος γονέα τους 
και όχι ποσοστό αυτής όπως 
συμβαίνει σήμερα. Το μέτρο θα 
ισχύσει από το τέλος του 2003.

Οι μητέρες παιδιών με αναπηρία 100% 
θα μπορούν να πάρουν σύνταξη χωρίς 
να υπολογίζεται το όριο ηλικίας.
εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 
χρόνια υπηρεσίας. Το μέτρο θα 
ισχύσει από το τέλος του 2003.

Για περισσότερες πληροφορίες 
ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
και στη Δ.Ο.Υ.

της περιοχής σας. (www.kep.gov.gr)

http://www.kep.gov.gr
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Τα νέα φορολογικά μέτρα δίνουν 
σημαντική ώθηση στην 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
επ ιχειρήσεω ν ενώ παράλληλα 
δημιουργούν και τις προϋποθέσεις 
για την αποτελεσματική 
συγκράτηση του επιπέδου τιμών 
των προϊόντων και την αύξηση της 
απασχόλησης.
Πιο συγκεκριμένα :

► Μείωση της τιμής του πετρελαίου 
για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.
Μέχρι σήμερα το πετρέλαιο που 
χρησιμοποιείται σε ξενοδοχεία, σε 
βιοτεχνίες, σε μ ικρομεσαίες 
επ ιχειρή σεις  και στη βιομηχανία, 
επιβαρύνονταν με ειδ ικό φόρο 245 
ευρώ ανά τόνο. 0 φόρος αυτός από 
τις 15 Οκτωβρίου 2003 έχε ι 
μειω θεί κατά 125 ευρώ. Δηλαδή ο 
τόνος θα επιβαρύνεται μόνο με 
120 ευρώ. Αυτό θα έχε ι άμεση 
επίπτωση και στο κόστος 
παραγωγής των προϊόντων, το 
οποίο αναμένεται να μειω θεί κατά 
2%-5% ανάλογα με τον κλάδο.

Τα φορολογικά 
πρόσημα 

καταργούνται

► Με το νέο αναπτυξιακό νόμο 
δίνεται η δυνατότητα χρήσης των 
αφορολόγητων αποθεματικών έως 
το 35% των κερδών επ ί τριετία, για 
αναπτυξιακές επενδύσεις σε όλες 
τις βιοτεχνικές και εμπορικές 
επιχειρήσεις. Το μέτρο θα ισχύσει 
από την οικονομική χρήση του 2004.

► Οι φορολογικοί έλεγχοι 
απλοποιούνται και γίνονται 
αντικειμενικοί.

► Τα φορολογικά πρόστιμα 
καταργούνται και εφαρμόζονται 
μόρια για κάθε παράβαση, τα οποία 
μετράνε στην επιλογή της 
επιχείρησης για έλεγχο. Το μέτρο θα 
ισχύσει από 1.1.2004.

► Παρέχεται η δυνατότητα 
καταβολής φόρων από έλεγχο, σε 
36 δόσεις και η ρύθμιση των 
ληξιπρόθεσμων χρεών σε 48 
δόσεις, με ευχέρεια  για 
αυτορρύθμιση. Το μέτρο ισχύει ήδη.

► Το ανώτατο όριο προσαύξησης του 
εκπρόθεσμου χρέους, μειώνεται 
από το τριπλάσιο στο διπλάσιο
του οφειλόμενου ποσού. Το μέτρο 
ισχύει ήδη.

Για περισσότερες πληροφορίες 
ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
και στη Δ.Ο.Υ.

της περιοχής σας. (www.kep.gov.gr)
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Η μείωση του τέλους για τα 
αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
τιμών αλλά ταυτόχρονα και την 
προώθηση αγοράς οχημάτων νέας 
τεχνολογίας και οικολογικών 
οχημάτων με στόχο την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη μείωση 
των ατυχημάτων.
Αναλυτικά:

► Μείωση του τέλους ταξινόμησης.
Η μείωση κυμαίνεται από 5% έως 
50% ανάλογα με τον κυβισμό. 
Αντίστοιχη είναι η μείωση και για τις 
μοτοσικλέτες, ενώ οι έως 125κ.εκ. 
απαλλάσσονται τελείως από το φόρο. 
Οι μειώσεις για τα συμβατικά 
οχήματα είναι μικρότερες ώστε να 
διευρυνθούν τα κίνητρα 
αντικατάστασής τους με οχήματα 
νέας τεχνολογίας. Το μέτρο έχει 
ήδη εφαρμοστεί.

Μείωση τον τέλους 
ταξινόμησης 

από 5 %  έως 5 0 %

► Για τα οικολογικά αυτοκίνητα 
(υβριδικά, ηλεκτρικά κ.λπ.) το τέλος 
ταξινόμησης μειώθηκε δραστικά, 
έτσι ώστε να ενισχυθούν τα κίνητρα 
για καθαρότερο περιβάλλον.

► Απαλλάσσονται τα αυτοκίνητα μέχρι 
2000 κ .εκ . από τις επιβαρύνσεις, για 
τους πολύτεκνους. Άνω των 2.000 
κ .εκ . μειώθηκε στο μισό του 
εκάστοτε ισχύοντος τέλους.

Τ Ε Λ Η  Τ Α Ξ ΙΝ Ο Μ Η Σ Η Σ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κυ βικά Παλαιό τέλος Ν έο  τέλος Οικολογικά

Έ ω ς  900 77. 5% 0%

901 - 1 4 0 0 157. 12% 5%

1401 -  1600 25% 20% 10%

1601 -  1800 35% 30% 10%

1801 - 2 0 0 0 50% 40% 10%

2001 και άνω 88% 50% 10%

► Καταργήθηκαν τα τεκμήρια 
εισοδήματος για τα αυτοκίνητα 
ανεξαρτήτως κυβισμού. Ισχύουν 
μόνο για αυτοκίνητα με εργοστασιακή 
αξία άνω των 50.000 ευρώ.

► Έ χ ε ι κατατεθεί πρόταση στην 
Ευρωπαϊκή Ένω ση για μείωση του 
ΦΠΑ από 18% σε 8% για τα κράνη 
μοτοσικλέτας.

Για περισσότερες πληροφορίες 
ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
και στη Δ.Ο.Υ.

της περιοχής σας. (www.kep.gov.gr)
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ΑΠ ΟΤΙΜ Η ΣΗ  Ν ΕΩ Ν  Μ ΕΤΡΩ Ν  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ  Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ ΙΑ Κ Η Σ  Π Ο Λ ΙΤΙΚ Η Σ

Αριθμός Δικαιούχων Κόστος
(σε εκατ. Ευρώ)

1. Α Γ Ρ Ο Τ Ε Σ  Κ Α Ι Σ Τ Η Ρ ΙΞΗ  ΥΠ Α ΙΘ ΡΟ Υ 977.000 420
1. Α ύξηση συντάξεων του Ο ΓΑ  κατά 30 €  μηνιαίως 837.000 350
2. Α ύξη ση  10% εξισω τικής αποζημίω σης ορεινών και μειονεκτικώ ν περιοχών 140.000 10
3. Δαπάνες φοροαπαλλαγών αγροτών, εκκλη σ ία ς  κ.λπ. 50
4. Α υ ξη μ έν ες  αμοιβές στελεχών που υπηρετούν σ ε  δυσπρόσιτες ορεινές

ή απομονω μένες νησιω τικές περ ιοχές 10

II. ΕΝ ΙΣ Χ Υ ΣΗ  ΧΑΜ ΗΛΩ Ν  ΕΙΣΟ ΔΗ Μ Α ΤΩ Ν 525.000 340
1. Α ύξη ση  του Ε Κ Α Σ  κατά 3 0 €  το μήνα 380.000 160
2. Α ύξηση επιδομάτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜ ΕΑ) 145.000 30
3. Χρηματοδότηση νέων κοινωνικών δράσεων για τους εργαζόμενους

(μέσω  Ο ΑΕΔ , Ο ΕΚ , Εργατικής Εστίας) 150

III. ΕΝ ΙΣΧ Υ ΣΗ  Α Π Α ΣΧ Ο Λ Η ΣΗ Σ ΚΑΙ oc ηηη οτη
Χ ΡΗ Μ ΑΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗ  Α Σ Φ Α Λ . ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΟ Σ

Z D .U U U ο !  U

1. Α ύξη ση  επιδόματος ανεργίας κατά 10% 60
2. Προσλήψ εις προσωπικού μ ερ ική ς  απασχόλησης στο Δημόσιο 25.000 80
3. Κίνητρα απασχόλησης γυναικών 60
4. Α ύξη ση  χρηματοδότησης ασφαλιστικού συστήματος

(ΙΚ Α , Τ Ε Β Ε . Ν ΑΤ. Ο ΓΑ κ.λπ .) 170

IV. Σ ΤΗ Ρ ΙΞΗ  Τ Η Σ  Ο ΙΚ Ο ΓΕ Ν Ε ΙΑ Σ 150.000 65
1. Ενίσχυση φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη της Ελλάδας 50.000 50
2. Ενίσχυση ανέργων οικογενειώ ν με παιδιά 100.000 15

V. ΔΗ Μ Ο ΣΙΟ Σ ΤΟ Μ ΕΑ Σ 865
1. Α ύξηση αμοιβών στην Δημόσια Δ ιο ίκηση και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 685
2. Α ύξηση Συντάξεων Δημοσίου 180

VI. Μ ΕΙΩΣΗ Ε ΙΔ ΙΚ Ω Ν  Φ Ο ΡΩ Ν  Κ Α Ι Χ Ρ ΕΩ Ν 300
1. Φθηνότερο πετρέλαιο για τους αγρότες 90
2. Φθηνότερο πετρέλαιο για τις επ ιχε ιρ ή σ εις 70
3. Μείωση τελών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών 90
4. Κατάργηση φορολογικών προστίμων και λο ιπές ρυθμίσεις 50

ΣΥΝ Ο ΛΟ 2.360

ο
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