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ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η ελληνική οικονομία στη διάρκεια των δύο τελευταίων 
τετραετιών έχει μπει σε μια έντονα αναπτυξιακή πορεία. 
Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ελλάδα για 
όγδοη συνεχή χρονιά αναπτύσσεται με ρυθμούς 
μεγαλύτερους από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το 2003 η Ελλάδα για πρώτη φορά 
αναδεικνύεται πρωταθλήτρια της ανάπτυξης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την 
οποία οι ρυθμοί ανάπτυξης των μεγάλων οικονομιών της 
Ε.Ε (και όχι μόνο) καθηλώνονται.

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

Παράλληλα όμως η αλματώδης οικονομική ανάπτυξη 
είναι αποτέλεσμα ενός γιγαντιαίου -για τα μέχρι σήμερα 
δεδομένα της χώρας- προγράμματος επενδύσεων στο 
Κέντρο αλλά και στην Περιφέρεια. Σ’ αυτό συνέβαλε 
επίσης η βελτίωση των υποδομών, η πτώση των 
επιτοκίων, η δημοσιονομική σταθερότητα, η προώθηση 
των αποκρατικοποιήσεων, η απελευθέρωση και

ταυτόχρονα η καλύτερη οργάνωση των αγορών.
Η πολιτική αυτή που εφαρμόστηκε πιστά και χωρίς 
παρεκκλίσεις, επιτρέπει σήμερα τη διάθεση του 
Κοινωνικού Πακέτου. Στόχος του Κοινωνικού Πακέτου 
είναι:

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

► Η ενίσχυση της απασχόλησης.

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

► Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων.

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

Στόχος της διάθεσης πόρων μέσω του Κοινωνικού Πακέτου 
είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ελλήνων 
πολιτών και η προσέγγιση στο επίπεδο των ανεπτυγμένων 
λαών της Ευρώπης. Γι' αυτό μας αφορά όλους.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
Αγρότες και Στήριξη της Υπαίθρου



Περισσότεροι από ένα 
εκατομμύριο αγρότες θα 
ωφεληθούν από τα νέα μέτρα. 
Συνολικά για τις αυξήσεις σε 
συντάξεις, σε αποζημιώσεις για 
τις φοροαπαλλαγές , κ.α. θα 
διατεθούν 420 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά:
► Οι συντάξεις του ΟΓΑ αυξάνονται 

κατά 30 ευρώ μηνιαίως (περίπου
10.000 δραχμές) από την Ιη 
Ιανουάριου του 2004. Δηλαδή, η 
κατώτερη αγροτική σύνταξη θα 
φτάσει στα 200 ευρώ το μήνα 
(68.150 δραχμές) από 170 ευρώ 
(58.000 δραχμές) που είναι σήμερα. 
Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε
837.000 ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

► Η εξισωτική αποζημίωση για 
τους αγρότες των ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών, αυξάνεται 
κατά 10%. Το μέτρο αυτό θα 
ωφελήσει 140.000 άτομα και για την 
εφαρμογή του θα δοθούν συνολικά

10 εκατομμύρια ευρώ.

► Το πετρέλαιο γίνεται φθηνότερο,
με μείωση του φόρου από 225 
ευρώ στα 21 ευρώ ανά τόνο.
Τόσος είναι και ο κατώτερος 
φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης 
βάσει των πρόσφατων αποφάσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν 
εισηγήσεως της Ελληνικής 
Προεδρίας. Η νέα ρύθμιση
διορθώνει τις αδικίεο τη ε ..... ..... ....
προηγούμενης, πολύπλοκης 
διαδικασίας επιστροφής του φόρου 
στους αγρότες. Η χαμηλή τιμή του 
πετρελαίου θα μειώσει και το 
κόστος της αγροτικής παραγωγής, 
θα βελτιώσει την
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
προϊόντων στις ξένες αγορές , ενώ 
παράλληλα προκύπτουν 
μεγαλύτερα περιθώρια κερδών για 
τις αγροτικές επιχειρήσεις.
Το μέτρο θα αρχίσει να 
εφαρμόζεται από τις 15 
Οκτωβρίου 2003.

► Οι αγρότες απαλλάσσονται 
πλήρως από το φόρο για τη
μεταβίβαση αγροτικής γης (αγορά, 
γονική παροχή, κληρονομιά) 
εφόσον αυτή πρόκειται να 
εξακολουθήσει να καλλιεργείται.

► Δίνονται αναπτυξιακά κίνητρα σε 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, μέσω 
της ένταξης στο νέο Αναπτυξιακό 
νόμο για τις παραγωγικές 
επενδύσεις.

► Τα μικροκαταστήματα σε χωριά με 
λιγότερους από 1.000 κατοίκους, 
που έχουν ετήσιο κέρδος κάτω 
από 10.000 ευρώ, απαλλάσσονται 
από τη φορολογία, εκτός κι αν 
πρόκειται για τουριστικές περιοχές. 
Δηλαδή αυξάνεται το αφορολόγητο 
ποσόν από τα 8.400 ευρώ που είναι 
σήμερα στα 10.000 ευρώ. Από τη 
φορολογία απαλλάσσονται και οι 
ενοριακοί ναοί, για τους οποίους 
καταργείται η εισφορά προς το



Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

► Οι αγρότισσες μητέρες 
απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών για έναν 
χρόνο μετά τη γέννηση του 
δεύτερου παιδιού

► Χρηματοδότηση από την Αγροτική 
Εστία των τροφείων προς τους 
βρεφονηπιακούς σταθμούς των 
OTA για τα παιδιά των αγροτισσών. 
Η λειτουργία του θεσμού έχει ήδη 
αρχίσει και έχουν ταχυδρομηθεί 
ως τώρα Δελτία Κοινωνικού 
Τουρισμού σε 7.000 αγρότες , ενώ 
από τον επόμενο Οκτώβριο (του 
2003) αρχίζουν προγράμματα 
Εκπαιδευτικού Τουρισμού για άλλους 
1.500 αγρότες , 18 έως 30 ετών.

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

Παραδείγματα ενίσχυσης της αγροτικής 
οικογένειας από τα νέα μέτρα
1. Συνταξιούχος αγρότης και η 
σύζυγός του που λαμβάνουν 
σύνταξη από τον ΟΓΑ. Με τη νέα 
ρύθμιση για την αύξηση των 
αγροτικών συντάξεων θα 
ωφεληθούν ο καθένας το μήνα 
κατά 30 ευρώ ή το έτος κατά 420 
ευρώ.Δηλαδή η συνολική ωφέλεια 
θα είναι 60 ευρώ το μήνα ή 840 
ευρώ το έτος.
• Αν η ίδια οικογένεια έχει ένα 
παιδί αγρότη, αυτό από τη μείωση 
του ειδικού φόρου πετρελαίου θα 
έχει συνολική ωφέλεια περίπου 300 
ευρώ το χρόνο.
• Αν η αγροτική οικογένεια έχει και 
παιδί που σπουδάζει θα υπάρχει 
επιπρόσθετη ωφέλεια 1000 ευρώ το 
έτος για τη στέγαση του φοιτητή.
2. Αγρότης, ο οποίος αγοράζει ένα 
αγρόκτημα αντικειμενικής αξίας
60.000 ευρώ θα 'έπρεπε να 
καταβάλλει φόρο μεταβίβασης

2.700 ευρώ (900.000 δραχμές). Με 
τα νέα μέτρα δεν θα πληρώνει 
τίποτα.
• Αν ο αγρότης αυτός χρησιμοποιεί 
και πετρέλαιο από τη μείωση του 
ειδικού φόρου πετρελαίου θα έχει 
ωφέλεια 300 ευρώ (100.000 
δραχμές) τον χρόνο.
• Αν στην ίδια οικογένεια 
σπουδάζει ένα παιδί η επιπρόσθετη 
ωφέλεια θα είναι 1000 ευρώ 
(340.000 δραχμές), το χρόνο για τη 
στέγασή του.
Η συνολική ωφέλεια από τα 
παραπάνω θα είναι 4.000 ευρώ 
(1.340.750 δραχμές)

► Οι κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες 
στελεχώνονται και γίνονται πιο 
λειτουργικές. Τα στελέχη που 
υπηρετούν σε δυσπρόσιτες ορεινές 
ή απομονωμένες νησιωτικές 
περιοχές θα λαμβάνουν αυξημένες 
αμοιβές.

► Οι διαδικασίες ίδρυσης και



αδειοδότησης επιχειρήσεων καθώς 
και η αναβάθμιση των υπηρεσιών 
υποστήριξης που προσφέρονται 
σήμερα στις επιχειρήσεις από 
φορείς και οργανισμούς που έχουν 
δημιουργηθεί σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, 
απλοποιούνται. Στόχος είναι να 
βελτιωθεί το επιχειρηματικό 
περιβάλλον και να στηριχθούν οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Βίβλο 
Επιχειρηματικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται: 
Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών σε 
κάθε νομό. Σε αρκετές περιοχές 
λειτουργούν ήδη πιλοτικά τέτοια 
κέντρα και το 2004 θα επεκταθούν 
σε όλους τους νομούς. Ιδιαίτερη 
μέριμνα θα ληφθεί για τις 
νησιωτικές περιοχές.
Κέντρα Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης σε κάθε Περιφέρεια. 
Μέσω αυτών θα είναι στη διάθεση 
κάθε επιχειρηματία ένας

ολοκληρωμένος μηχανισμός 
παροχής πιστοποιημένων 
υπηρεσιών, για την ενημέρωση του, 
τη συμβουλευτική υποστήριξη του, 
την αδειοδότηση,τη διαχείριση 
προγραμμάτων, τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης του σε νέα 
χρηματοπιστωτικά εργαλεία και την 
πιστοποίηση των επενδυτικών του 
σχεδίων. Στα Κέντρα αυτά θα 
ενσωματωθούν όλες οι συναφείς 
περιφερειακές δομές και υπηρεσίες 
που λειτουργούν σήμερα κυρίως 
από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, 
Γεωργίας, Εργασίας και τις 
πρωτοβουλίες του ΟΠΕ.Τα Κέντρα 
αυτά θα στελεχωθούν, επίσης, με 
πιστοποιημένους επιχειρηματικούς 
συμβούλους και Ειδική Ομάδα 
Έργου (Task Force) αποστολή των 
οποίων θα είναι να στηρίξουν τις 
πρωτοβουλίες για εξαγωγές 
προϊόντων και τη διεθνοποίηση των 
περιφερειακών οικονομιών 
(διεθνείς επιχειρηματικές και 
τεχνολογικές συνεργασίες σε

περιφερειακό επίπεδο κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα 
Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών
της περιοχής σας.

Ωφέλεια ευρώ δραχμές
(περίπου)

Συνταξιούχου 420 140.000
Της συζύγου 420 140.000
Από φόρο 
πετρελαίου

300 100.000

Για τον φοιτητή 1000 340.000
Συνολικά 2.140 720.000

Ωφέλεια ευρώ δραχμές
(περίπου)

Συνταξιούχου από 
αγοραπωλησία 
αγροκτήματος 
αξίας 60.000 2.700 900.000
Από φόρο 

πετρελαίου 300 100.000
Για τον φοιτητή 1000 340.000

Συνολικά 2.140 720.000





Η Ελλάδα κατατάσσεται στην όγδοη 
θέση των κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε ότι αφορά το διαθέσιμο 
κατά κεφαλήν εισόδημα των 
νοικοκυριών. Αυτό δείχνει μια 
δυναμική πορεία σύγκλισης προς τα 
εισοδήματα των άλλων Ευρωπαίων, 
ειδικά στους μισθούς των 
εργαζομένων. Το 1993 ο μέσος 
ακαθάριστος μισθός στην Ελλάδα 
προσδιοριζόταν στο 68% του μέσου 
ευρωπαϊκού. Το 2002 ξεπέρασε το 
80% σε ισοδύναμη αγοραστική 
δυνατότητα. Η μέση σύνταξη, το 
διάστημα 1994 -  2003, αυξήθηκε 
κατά 27%
Ως προς αυτή την κατεύθυνση με τα 
νέα μέτρα:

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

► Το ΕΚΑΣ αυξάνεται κατά 30 ευρώ, 
περίπου 10.000 δραχμές, από την Ιη 
Ιανουάριου 2004. Με την αύξηση 
αυτή ( 28%), το ΕΚΑΣ γίνεται 140 
ευρώ (48.000 δρχ.) από 110 που 
είναι σήμερα και τετραπλασιάζεται 
σε σύγκριση με το 1996 οπότε και 
καθιερώθηκε για πρώτη φορά. Το 
όριο εισοδήματος αναπροσαρμόζεται 
έτσι ώστε να μην υπερκαλύπτεται 
από την προηγούμενη χορήγηση 
του ΕΚΑΣ.
• Τα κατώτατα όρια συντάξεων 
γήρατος και αναπηρίας του ΙΚΑ το 
1993 ήταν 74.450 δρχ. (218,5 ευρώ), 
ενώ το 2003 διαμορφώνονται στα 
392,16 ευρώ (133.574 δρχ.).Δηλαδή, 
την περίοδο 1993-2003 τα κατώτατα

Το κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής

όρια συντάξεων γήρατος και 
αναπηρίας του ΙΚΑ αυξήθηκαν κατά 
82,42 %. Έτσι, το 2003 ο 
δικαιούχος του κατώτατου ορίου 
σύνταξης γήρατος και αναπηρίας 
του ΙΚΑ (392ευρώ ή 133.574 δρχ.), 
εφόσον δικαιούται και πλήρες ΕΚΑΣ 
(ΙΙΙ,Ιδευρώ ή 37.884 δρχ.), λαμβάνει 
503,18 ευρώ (171.458 δρχ.), ενώ από 
1/1/2004, με την νέα αύξηση του 
ΕΚΑΣ και των συντάξεων, θα λάβει 
552 ευρώ (188.000 δρχ.).
• Το 2003 η κατώτατη επικουρική 
σύνταξη του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ διαμορφώθηκε 
στα 97,96 ευρώ (33.380 δρχ.) από 
54,61 ευρώ (18.610 δρχ.) που ήταν το 
1993, δηλαδή, την περίοδο 1993-2003 
αυξήθηκε κατά 79,4 %.
• Το κατώτατο όριο σύνταξης 
αναπηρίας των νέων ασφαλισμένων 
(δηλαδή, όσων ασφαλίσθηκαν για 
πρώτη φορά μετά την 1/1/1993) από 
28.080 δρχ. (82,4 ευρώ) που ήταν 
το 1993 σύμφωνα με τον νόμο 
2084/92 της Νέας Δημοκρατίας, 
έφθασε το 2003 με τον ν. 3029 της 
Κυβέρνησης στα 400,3 ευρώ



(136.402 δρχ.), δηλαδή, την περίοδο 
1993-2003 αυξήθηκε κατά 385,8 %.
• Τα κατώτατα όρια συντάξεων 
γήρατος και αναπηρίας το 1993 
ήταν του ΤΕΒΕ 53.680 δρχ. (157,53 
ευρώ), του ΤΣΑ 50.000 δρχ. (146,73 
ευρώ) και του ΤΑΕ 68.200 δρχ. (200 
ευρώ). Το 2003 διαμορφώνονται για 
το ΤΕΒΕ και το ΤΣΑ στα 330 ευρώ 
(112.447 δρχ.) και για το ΤΑΕ στα 
383 ευρώ (130.507 δρχ.). Στα ποσά 
αυτά πρέπει να προστεθεί και το 
ΕΚΑΣ για όσους πληρούν τις 
προϋποθέσεις. Την περίοδο, δηλαδή, 
1993-2003 τα κατώτατα όρια συντάξεων 
γήρατος και αναπηρίας αυξήθηκαν 
του ΤΕΒΕ κατά 109,48%, του ΤΣΑ 
κατά 124,9% και του ΤΑΕ κατά 91,5%.

► Οι αγροτικές συντάξεις αυξάνονται 
μηνιαίως κατά 30 ευρώ, από την Ιη 
Ιανουάριου 2004. Η κατώτερη 
αγροτική σύνταξη φτάνει στα 200 
ευρώ (68.000 δραχμές) από 170 
ευρώ (58.000 δραχμές) που είναι 
σήμερα. Η βασική προνομιακή 
σύνταξη του ΟΓΑ και η σύνταξη

ανασφάλιστου υπερήλικα από 
15.000 δρχ. (44 ευρώ) που ήταν το 
1993, το 2003 διαμορφώνεται στα 
170,79 ευρώ (58.200 δρχ.).Δηλαδή, 
η βασική σύνταξη του ΟΓΑ την 
περίοδο 1993-2003 αυξήθηκε κατά 
288%. Ενώ, ο συνταξιοδοτούμενος 
σήμερα (το 2003) από τον ΟΓΑ, 
αγρότης που έχει πλήρη έτη 
ασφάλισης (35 χρόνια: 20 χρόνια 
στον παλαιό ΟΓΑ, 10 χρόνια στον 
κλάδο πρόσθετης και 5 χρόνια στον 
νέο κλάδο κύριας) λαμβάνει, μηνιαία 
συνολική σύνταξη από 267,73 ευρώ 
(91.229 δρχ.) έως 389,63 ευρώ 
(132.766 δρχ.), αναλόγως της 
ασφαλιστικής κατηγορίας στην 
οποία είχε ασφαλισθεί.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες 
εξαγγελίες από την Ιη Ιανουάριου 
2004 η βασική (κατώτατη) σύνταξη 
του ΟΓΑ αυξάνεται μηνιαία κατά 30 
ευρώ (περίπου 10.000 δρχ.) και 
γίνεται 200 ευρώ (68.000 δρχ.).
Έτσι, η βασική σύνταξη του ΟΓΑ 
μεταξύ 1993 και 2004 αυξάνεται 
κατά 354,5%. Παράλληλα

προωθούνται και νέα μέτρα για το 
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης
που προβλέπουν:
• Δυνατότητα συνταξιοδότησης και 
στους αυτοαπασχολούμενους με 37 
χρόνια ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας
• Καθιέρωση και και για τους 
αυτοαπασχολούμενους δυνατότητα 
συνταξιοδότησης με 3.500 ημέρες 
ασφάλισης.
• Ασφάλιση στον ΟΓΑ όλων των 
απασχολούμενων με αμοιβή στον 
πρωτογενή τομέα και των 
εργαζόμενων στα αλιευτικά σκάφη 
της μέσης αλιείας.
• Μείωση κατά 50% του κόστους 
ασφάλισης στο ΙΚΑ για τις 
επισκευές των κατοικιών των 
αγροτών σε οικισμούς κάτω των
2.000 κατοίκων.

► Οι ενισχύσεις για τα Άτομα με 
Αναπηρίες αυξάνονται για όλες τις 
κατηγορίες κατά την περίοδο 2004 - 
2008. Συγκεκριμένα, η αύξηση των 
ενισχύσεων για το 2004 θα φτάσει 
στα 30 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι 
το 2008 στα 110 εκατομμύρια ευρώ.



► Χρηματοδοτούνται νέες 
Κοινωνικές Δράσεις για τους 
εργαζόμενους, τους μετανάστες
και για άλλες κοινωνικές ομάδες ¿· 

(μέσω του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ, της 
Εργατικής Εστίας).

► Ενισχύεται η επιδοματική και 
στεγαστική πολιτική που ασκείται 
από τον Οργανισμός Εργατικής 
Κατοικίας, με στόχο τη διετία 2003 - 
2004 να ωφεληθούν συνολικά 
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 
ανάπηροι ή μεμονωμένα άτομα στα 
δανειοδοτικά προγράμματα του 
Οργανισμού.

► Το ύψος των δανείων που 
χορηγεί ο Οργανισμός Εργατικής 
Κατοικίας στους πολύτεκνους και 
στους ανάπηρους για την αγορά ή 
την ανέγερση κατοικίας αυξάνεται 
κατά 50%

► Δίνεται το δικαίωμα να ληφθεί 
επισκευαστικό δάνειο από τον
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ως 
δεύτερη παροχή -μέχρι σήμερα η 
δυνατότητα αυτή δεν υπήρχε- αφού 
όμως θα έχουν περάσει 20 χρόνια 
από τη λήψη του πρώτου δανείου 
για την απόκτηση κατοικίας ή από 
τη χρήση άλλου δανειοδοτικού 
προγράμματος.

► Η επιδότηση ενοικίου 
αυξάνεται κατά 50% για τους 
δικαιούχους του Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας οι οποίοι λόγω 
χαμηλού εισοδήματος (πρόκειται για 
όσους παίρνουν την κατώτερη 
αμοιβή της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και 
για όσους έχουν την κατώτερη

σύνταξη του ΙΚΑ) δεν δικαιούνται 
να συμμετέχουν στα δανειοδοτικά 
του προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα 
Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών
της περιοχής σας.

Μέσος ακαθάριστος μισθός·· (Ε.Ε =  100)
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Κίνητρα για την απασχόληση ανέργων &  Γυναικών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

I



Η ανεργία στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία για το 
δεύτερο τρίμηνο του 2003 
μειώθηκε σημαντικά, φθάνοντας 
στο 8,9% ποσοστό που συμπίπτει 
με το μέσο επίπεδο της 
Ευρωζώνης. Μέχρι το 1999, η 
ανεργία ακολουθούσε ανοδική 
πορεία, η οποία έφθασε στο 12%. 
Από το 2001 το ποσοστό άρχισε να 
μειώνεται και το 2004 αναμένεται 
να πέσει στο 8%.
Η προσπάθεια συνεχίζεται με τα 
ακόλουθα μέτρα:

► Το επίδομα ανεργίας από χην Ιη 
Ιανουάριου του 2004 αυξάνεται 
κατά 10%. Η αύξηση αυτή δεν 
αφορά μόνον τον δικαιούχο αλλά 
τα προστατευόμενα μέλη στην 
οικογένειά του μάλιστα η 
προσαύξηση είναι 10% για κάθε ένα 
από αυτά και θα καταβάλλεται για 
περίοδο έως και ενός έτους. Ο 
αριθμός των επιδοτούμενων 
ανέργων υπολογίζεται σε 250.000 
άτομα για τα οποία θα διαθέτουν 
60 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον.
Από το 2002 ακολουθείται μια 
σταθερή πολιτική αύξησης των 
επιδομάτων ανεργίας αρχικά 5%, το 
2003 ήταν 7% και από τον 
Ιανουάριο η αύξηση θα φτάσει το 
10% Με την τελευταία αύξηση το 
επίδομα ανεργίας φτάνει πλέον στο 
60% του καθαρού ημερομίσθιου 
του ανειδίκευτου εργάτη, 
πλησιάζοντας το στόχο του 65%.

► Η πολιτική επιδότησης των 
ανέργων προσαρμόζεται στις 
απαιτήσεις της αγοράς. Ο 
εργοδότης, που προσλαμβάνει 
επιδοτούμενο άνεργο, πληρώνει σε 
αυτόν τη διαφορά μεταξύ του 
επιδόματος ανεργίας -το οποίο 
αντίθετα με ότι ίσχυε μέχρι σήμερα 
συνεχίζει να του καταβάλλεται - 
και ημερομισθίου συν τις 
ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι οι 
άνεργοι δεν αποκόπτονται από την 
αγορά εργασίας και οι εργοδότες 
συμψηφίζουν τις εισφορές στα 
Ταμεία με τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις, καταβάλλοντας 
λιγότερο φόρο. Απαραίτητη 
προϋπόθεση: Ο εργοδότης να μην 
έχει απολύσει προσωπικό το 
προηγούμενο εξάμηνο ενώ 
δεσμεύεται να μην απολύσει άλλους 
εργαζόμενους όσο διάστημα ισχύει 
το μέτρο. Η εφαρμογή του θα 
αρχίσει εντός του 2003.



► Τα κίνητρα για την κατάρτιση των 
επιδοτούμενων ανέργων γίνονται 
πιο ελκυστικά, καθώς για τους τρεις 
μήνες που διαρκεί η κατάρτιση 
λαμβάνουν το ειδικό επίδομα για 
αυτήν και μετά συνεχίζει να μετρά 
ανέπαφο το δωδεκάμηνο του 
επιδόματος ανεργίας. Το μέτρο θα 
ισχύσει εντός του 2003.

► Αποκαθίσταται μια αδικία του 
νόμου για τους άνδρες και τις 
γυναίκες που έμειναν χήροι και 
άνεργοι. Με τη νέα ρύθμιση, 
αντίθετα με ότι συνέβαινε στο 
παρελθόν, οι χήροι και οι χήρες 
δικαιούνται να λαμβάνουν το 
επίδομα ανεργίας και τη σύνταξη 
του θανόντος. Το μέτρο θα 
εφαρμοστεί εντός του 2003.

► Οι άνεργοι που θα μετακινηθούν 
από τον τόπο της μόνιμης 
κατοικίας τους σε άλλους νομούς 
με υψηλά ποσοστά ανεργίας και σε

παραμεθόριες περιοχές θα 
επιδοτηθούν για το ενοίκιο τους με 
διπλάσιο ποσό από αυτό που ίσχυε 
μέχρι σήμερα και για περίοδο δύο 
ετών. Το μέτρο θα αρχίσει να 
εφαρμόζεται εντός του 2003.

► Οι δικαιούχοι που οφείλουν στον 
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και 
μένουν άνεργοι μετά από πτώχευση 
του εργοδότη τους ή μετά από 
καταγγελία της σύμβασης εργασίας 
τους θα μπαίνουν σε ειδικό ευνοϊκό 
καθεστώς.

► επιδότηση εργοδοτικών 
ασφαλιστικών εισφορών επί ένα
έτος για άνεργες μητέρες δύο παιδιών 
και άνω. Για κάθε γυναίκα που θα 
ενταχθεί σε αυτό το μέτρο ,το 
κόστος επιδότησης θα ανέλθει κατά 
μέσο όρο σε 3.300 ετησίως.

► επιδότηση εργοδοτικών εισφορών 
για αντικατάσταση εργαζόμενης 
γυναίκας κατά την περίοδο κύησης 
και λοχείας από άλλη γυναίκα.Το μέσο 
κόστος ανά μήνα αντικατάστασης 
ανέρχεται σε 160.

Για περισσότερες πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα 
Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών
της περιοχής σας.





■ Ά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ



Οι οικογένειες με παιδιά, ειδικά 
όσες έχουν φοιτητές που 
σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια 
τους, συχνά δυσκολεύονται να τα 
βγάλουν πέρα. Για τη στήριξη του 
εισοδήματος τους, άρα και ενός 
σταθερού βιοτικού επιπέδου, έχει 
ληφθεί ξεχωριστή μέριμνα -με 
αύξηση του αφορολόγητου ορίου, 
μικρή φορολογική επιβάρυνση στις 
δαπάνες με υψηλό κοινωνικό 
χαρακτήρα, κατάργηση του φόρου 
ιδιοκατοίκησης, κ.α,- στη νέα 
φορολογική μεταρρύθμιση η οποία 
εφαρμόζεται από τις αρχές του 2003. 
Επιπλέον:

► Οι οικογένειες με παιδιά που 
σπουδάζουν σε άλλη πόλη της 
Ελλάδας, ενισχύονται με 1.000 
ευρώ ετησίως ανά φοιτητή. Το
μέτρο θα εφαρμοστεί από το νέο 
ακαδημαϊκό έτος, και αφορά 
περίπου 50.000 οικογένειες, με 
εισόδημα κάτω των 30.000 ευρώ,

που κατοικούν σε σπίτια 
μικρότερα των 200 τ.μ. και τα 
παιδιά τους έχουν καλή επίδοση 
στα μαθήματα. Τα χρήματα θα 
δίνονται στις οικογένειες που τα 
δικαιούνται από τις τοπικές ΔΟΥ.

► Οι οικογένειες ανέργων που
στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο, 
ενισχύονται με 150 ευρώ για την 
αγορά σχολικών ειδών. Την
ενίσχυση αυτή δικαιούνται οι 
οικογένειες με δύο ανέργους γονείς 
και οι μονογονικές, συνολικά 
100.000 οικογένειες. Το μέτρο 
υλοποιείται μέσω του Ο.Α.Ε.Δ.

► Οι μονογονικές οικογένειες
ενισχύονται με την καθιέρωση 
ειδικών δράσεων (δικαίωμα σε 
Παιδικούς Σταθμούς, επέκταση 
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, κα).

► Τέκνα που πάσχουν από διανοητική 
στέρηση ή αυτισμό με ποσοστό

αναπηρίας 67% και άνω ή με 
πολλαπλές βαριές αναπηρίες με 
ποσοστό 80% 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.

► Οι μητέρες τέκνων με αναπηρία 
100% θα δικαιούνται να λαμβάνουν 
σύνταξη χωρίς να υπολογίζεται το 
όριο ηλικίας, αφού όμως θα έχουν 
συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα 
Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών
της περιοχής σας.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
Δημόσιος τομέας



Οι δημόσιες υπηρεσίες σταδιακά 
εκσυγχρονίζονται και γίνονται πιο 
ανταγωνιστικές. Οι μισθοί των 
δημοσίων υπαλλήλων 
αναμορφώνονται παράλληλα όμως 
γίνονται και πιο αξιοκρατικοί. 
Παραδείγματος χάριν, οι αμοιβές 
όσων υπηρετούν σε δυσπρόσιτες 
περιοχές (γιατροί, νοσηλευτικό 
προσωπικό, κ.α) θα είναι αυξημένες. 
Νέοι θεσμοί εισάγονται στο 
Δημόσιο, όπως αυτός της μερικής 
απασχόλησης, ο οποίος αφενός θα 
αυξήσει τις θέσεις εργασίας 
εφετέρου θα καλύψει ορισμένα 
κενά των υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα:

► Οι αμοιβές στη Δημόσια Διοίκηση 
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
αυξάνονται. Αυτό θα γίνει μέσω 
της αναμόρφωσης των βασικών 
μισθών και της αύξησης των 
επιδομάτων θέσεως και 
μεταπτυχιακών. Το μέτρο θα

ισχύσει από την Ιη Ιανουαρίου 2004.

► Για πρώτη φορά εφαρμόζεται το 
μέτρο της μερικής απασχόλησης 
στο Δημόσιο και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Για την πλήρωση των 
θέσεων θα προσληφθούν 25.000 
άτομα.

► Οι αμοιβές των στελεχών δημόσιων 
υπηρεσιών που εργάζονται σε 
δυσπρόσιτες ορεινές ή σε 
απομονωμένες νησιωτικές 
περιοχές, αυξάνονται. Στόχος είναι 
να στελεχωθούν κρίσιμες 
υπηρεσίες σε δύσκολες περιοχές 
της Ελλάδας.

► Οι συντάξεις του Δημοσίου
αυξάνονται συνολικά κατά 180 
εκατομμύρια ευρώ από την Ιη 
Ιανουάριου του 2004. Αυξήσεις θα 
πάρουν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, 
του ΙΚΑ και των Ειδικών Ταμείων.

► Η Εστία Δημοσίων Υπαλλήλων,
ένας ειδικός λογαριασμός που 
δημιουργείται για πρώτη φορά στην 
Εργατική Εστία, θα δίνει τη 
δυνατότητα και στους υπαλλήλους 
του Δημοσίου να μετέχουν σε 
προγράμματα Κοινωνικού 
Τουρισμού, σε εκδρομές, να 
προμηθεύονται βιβλία, κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα 
Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών
της περιοχής σας.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ



Τα φορολογικά μέτρα που 
λαμβάνονχαι έχουν σκοπό την 
ενίσχυση των επιχειρήσεων.
Μέσα από αυτήν την ενίσχυση , 
δίνεται σημαντική ώθηση στην 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων , άρα και προϊόντων , 
ενώ δημιουργούνται και 
προϋποθέσεις για την 
αποτελεσματική συγκράτηση του 
επιπέδου τιμών των βιομηχανικών 
προϊόντων.Πιο συγκεκριμένα:

► Δίνεται η δυνατότητα χρήσης των 
αφορολόγητων αποθεματικών έως
το 35% των κερδών επί τριετία, για 
αναπτυξιακές επενδύσεις.

► Οι φορολογικοί έλεγχοι 
απλοποιούνται και γίνονται πιο 
αντικειμενικοί.

► Τα φορολογικά πρόστιμα 
καταργούνται και εφαρμόζεται το 
point-system.

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

► Το ανώτατο όριο προσαύξησης του 
εκπρόθεσμου χρέους μειώνεται 
από το τριπλάσιο στο διπλάσιο 
μόνο του ωφέλιμου ποσού.

► Η τιμή του πετρελαίου μειώνεται 
για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.
Μέχρι σήμερα το πετρέλαιο 
παραγωγής που χρησιμοποιείται σε 
ξενοδοχεία, σε βιοτεχνίες, σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη 
βιομηχανία επιβαρύνεται με ειδικό 
φόρο 245 ευρώ ανά τόνο. Ο φόρος 
αυτός από τις 15 Οκτωβρίου 2003 
θα μειωθεί κατά 125 ευρώ. Δηλαδή 
ο τόνος θα επιβαρύνεται μόνο με 
120 ευρώ. Αυτό θα έχει

αντανάκλαση και στο κόστος 
παραγωγής των προϊόντων το 
οποίο θα μειωθεί κατά 2-5% 
ανάλογα με τον κλάδο. Με αυτό τον 
τρόπο δίνεται ώθηση στην 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων και παράλληλα 
συγκροτούνται οι τιμές στα 
βιομηχανικά προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα 
Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών
της περιοχής σας.
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ηνότερα αυτοκίνητα & μοτοσνκΛέτες



Τα τέλη για τα αυτοκίνητα και τις 
μοτοσικλέτες μειώνονται με στόχο 
όχι μόνο τη μείωση των τιμών. 
Υπολογίζεται ότι η πολιτική αυτή θα 
συντελέσει στην προώθηση της 
αγοράς οχημάτων νέας τεχνολογίας 
και των οικολογικών αυτοκινήτων, 
όπου γίνονται και οι μεγαλύτερες 
μειώσεις τελών, με στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Αναλυτικά:

► Μειώνεται το τέλος ταξινόμησης
-Το Τέλος Ταξινόμησης σήμερα 
κυμαίνεται από 7% έως 88% επί της 
αξίας του αυτοκινήτου ανάλογα με 
τον κυβισμό. Η μείωση θα κυμανθεί 
από 5% έως 50% ανάλογα με τον 
κυβισμό. Αντίστοιχη θα είναι η 
μείωση για τις μηχανές. Όμως οι 
μειώσεις για τα συμβατικά θα είναι 
μικρότερες ώστε να διευρυνθούν τα 
κίνητρα αντικατάστασης τους με 
οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας. 
Απαλλάσσονται από το φόρο οι

μηχανές έως 125 κ.εκ. Το μέτρο έχει 
άμεση εφαρμογή.

► Για τα οικολογικά αυτοκίνητα 
(υβριδικά, ηλεκτρικά κ,λπ.) το Τέλος 
Ταξινόμησης μειώνεται δραστικά, 
έτσι ώστε να ενισχυθούν τα κίνητρα 
για καθαρότερο περιβάλλον.

► Επεκτείνεται η απαλλαγή για τους 
πολύτεκνους για αυτοκίνητα έως 
2.000 κ.εκ. από 1.800 κ.εκ. που είναι 
σήμερα. Άνω των 2.000 κ.εκ. 
μειώνεται στο μισό του εκάστοτε 
ισχύοντος τέλους.

► Καταργούνται τα τεκμήρια 
εισοδήματος για τα αυτοκίνητα 
ανεξαρτήτως κυβισμού. Ισχύουν 
μόνο για αυτοκίνητα αξίας άνω των 
50.000 ευρώ (17 εκατ. δρχ.)

► Πρόκειται να κατατεθεί πρόταση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση 
ΦΠΑ από 18% σε 8% για τα κράνη 
μοτοσικλέτας

Για περισσότερες πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα 
Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών
της περιοχής σας.

Θ



Α Π Ο Τ ΙΜ Η ΣΗ  ΝΕΩ Ν Μ ΕΤΡΩΝ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ ΚΑΙ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ ΙΑ Κ Η Σ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ
(ποσά σε εκστ. Ευρώ)

Αριθμός Δικαιούχων Κόστος

1. ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ Σ ΤΗ Ρ ΙΞ Η  Υ Π Α ΙΘ Ρ Ο Υ 977.000 420
1. Α ύ ξη σ η  σ υ ντά ξεω ν  το υ  Ο Γ Α  κα τά  30 €  μηνιαίως 837.000 350
2. Α ύ ξη σ η  10% εξ ισ ω τική ς  απ οζημ ίω σης ο ρ εινώ ν κα ι μ ε ιο νεκ τ ικώ ν  π ερ ιοχώ ν 140.000 10
3. Δ α π ά νες  φ οροαπ αλλαγώ ν αγροτώ ν, εκκλη σ ία ς  κλπ. 50
4. Α υ ξη μ έν ες  α μ ο ιβ ές  σ τελεχώ ν  που υ π η ρ ετο ύ ν  σ ε  δ υ σ π ρ ό σ ιτες  ο ρ ε ιν ές

ή απ ομονω μ ένες νη σ ιω τ ικ ές  π ερ ιο χές 10

II. Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Η  Χ Α Μ Η Λ Ω Ν  Ε ΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΩ Ν 5 25 .00 0 340
1. Α ύ ξη σ η  το υ  Ε Κ Α Σ κατά  30 Α  τ ο  μήνα 380 .000 160
2. Α ύ ξη σ η  επ ιδομ ά τω ν Α τό μ ω ν μ ε Ε ιδ ικές  Α νά γκες  (Α Μ Ε Α ) 145.000 30
3. Χ ρ η μ α το δ ό τη σ η  νέω ν κο ινω νικώ ν δρ ά σ εω ν για  το υ ς  ερ γα ζό μ ενο υ ς

(μέσω  Ο Α Ε Δ , Ο Ε Κ , Εργατικής Ε στίας) 150

III. Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Η  Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ  ΚΑΙ
Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο ΤΗ Σ Η  Α ΣΦ ΑΛ. ΣΥ ΣΤΗ Μ Α ΤΟ Σ

2 5 .000 370

1. Α ύ ξη σ η  επ ιδ ό μ α το ς  α νεργίας κατά  10% 60
2. Π ρ ο σ λή ψ ε ις  π ροσω π ικού μερ ικής  απ α σ χόλησ ης σ το  δ η μ ό σ ιο 25.000 80
3. Κ ίνη τρ α  α π α σχόλησης γυναικώ ν 60
4. Α ύ ξη σ η  χ ρ η μ α το δ ό τη σ η ς  α σ φ α λ ισ τ ικ ο ύ  σ υ σ τή μ α το ς

(ΙΚ Α ,ΤΕ Β Ε , Ν ΑΤ, Ο Γ Α  κλπ) 170

IV. Σ ΤΗ Ρ ΙΞ Η  Τ Η Σ  Ο ΙΚΟ ΓΕΝΕΙΑΣ 150.000 65
1. Ενίσχυση φ ο π η τώ ν  που σ π ο υδ ά ζο υ ν  σ ε  άλλη πόλη τη ς  Ελλάδας 50.000 50
2. Ενίσχυση ανέργω ν ο ικο γενε ιώ ν  μ ε π α ιδ ιά 100.000 15

V. Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Σ  ΤΟ Μ Ε Α Σ 865
1. Α ύ ξη σ η  αμο ιβώ ν σ τη ν  Δ η μ ό σ ια  Δ ιο ίκ η σ η  και σ το ν  ευ ρ ύ τερ ο  Δ η μ ό σ ιο  Τ ομ έα 685
2. Α ύ ξη σ η  Σ υντά ξεω ν Δ η μ ο σ ίο υ 180

V I. Μ ΕΙΩ ΣΗ  ΕΙΔ ΙΚΩ Ν Φ Ο Ρ Ω Ν  ΚΑΙ ΧΡΕ Ω Ν 300
1. Φ θ η ν ό τε ρ ο  π ετρ έλα ιο  γ ια  το υ ς  α γρ ό τες 90
2. Φ θ η ν ό τε ρ ο  π ετρ έλα ιο  γ ια  τ ις  επ ιχ ε ιρ ή σ ε ις /  ' 70
3. Μ είω ση τελώ ν  α υ το κ ινή τω ν  κα ι μ ο το σ ικλετώ ν 90
4. Κ ατάργησ η  φ ο ρ ο λογ ικώ ν  π ροσ τίμω ν κα ι λο ιπ ές  ρ υ θ μ ίσ ε ις 50

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.360
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