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ώνοντας τη συνέπεια λόγων και έργων της 
κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου 
της. Ειδικότερα, στη μείωση του ΕΝΦΙΑ -με-
σοσταθμικά- κατά 22%, στη μείωση του εισα-
γωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσι-
κά πρόσωπα από 22% στο 9%, στη μείωση 
του συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα 
μερίσματα από 10% στο 5%, στη μείωση της 
προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσω-
πα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότη-
τα από 100% στο 55%, και για τα νομικά πρό-
σωπα από 100% στο 80%, στην κατάργηση 
του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για 
συγγενείς πρώτου βαθμού, για ακίνητες και 
κινητές αξίες, που αφορά αξίες έως 800.000 
ευρώ, στον χαμηλό φορολογικό συντελεστή 
ύψους 10% για όλα τα αγροτικά σχήματα και 
στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κα-
τά 1+3 ποσοστιαίες μονάδες, προστίθενται:
f Η μείωση του φόρου εισοδήματος των ε-
πιχειρήσεων από το 24% στο 22%.
f Η περαιτέρω συνολική μείωση του ΕΝΦΙΑ 
κατά περίπου 60 εκατ. ευρώ.
f Η συνέχιση της απαλλαγής από την ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων από 
τον ιδιωτικό τομέα.
f Η μείωση του τέλους συνδρομητών κινη-
τής τηλεφωνίας και η κατάργηση για νέους 
έως 29 ετών.
f Η συνέχιση της αναστολής πληρωμής τέ-
λους συνδρομητικής τηλεόρασης και των μει-
ωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, 
στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά, στους 
κινηματογράφους και στο τουριστικό πακέ-
το, στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού, 

έως τον Ιούνιο του 2022.
 Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί και δεύτε-

ρη φορά μέσα στο 2022. Πόσο μπορεί να εί-
ναι αυτή η αύξηση;

Πράγματι, τα δεδομένα του Προϋπολογι-
σμού, με κυριότερο στοιχείο τη διατηρήσι-
μη ανάπτυξη, δημιουργούν το έδαφος για 
την εν λόγω αύξηση. Το ύψος της θα εξαρ-
τηθεί από τη διαβούλευση που θα γίνει το ε-

πόμενο διάστημα με τους φορείς και την ει-
σήγηση που το υπουργείο Εργασίας θα κά-
νει στο υπουργικό συμβούλιο.
 Η Ευρώπη θα ενισχύει περαιτέρω τις οικο-

νομίες λόγω της πανδημίας; Το Σύμφωνο Στα-
θερότητας θα επανέλθει το 2023; Τι σημαίνει 
αυτό για τη χώρα μας; Νέο ασφυκτικό πλαίσιο;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις εκθέσεις που δη-
μοσιοποίησε την περασμένη Τετάρτη στο πλαί-
σιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, επιβεβαιώνει 
την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης 
που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπι-
ση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδη-
μίας και επικροτεί τον σχεδιασμό για σταδι-
ακή απόσυρσή τους το 2022, λαμβάνοντας 
υπόψη την ισχύ της ανάκαμψης και προσαρ-
μόζοντάς τα, ανάλογα με τις συνθήκες. Αντι-
στοίχως, και το Eurogroup έχει υπογραμμίσει 
ότι η στήριξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών και 
οικονομιών πρέπει να συνεχιστεί, ωσότου ε-
δραιωθεί η ανάκαμψη. Από εκεί και πέρα, οι 
συζητήσεις για την επανεξέταση του Συμφώ-
νου Σταθερότητας και Ανάπτυξης μόλις ξεκί-
νησαν και αναμένεται να διαρκέσουν μέσα 
στο 2022. Εκτιμάμε ότι θα υπάρξουν αλλα-
γές και τροποποιήσεις στους κανόνες, που 
θα ενσωματώνουν τα διδάγματα της παν-
δημίας και της οικονομικής κρίσης της περα-
σμένης δεκαετίας. Η θέση της χώρας μας εί-
ναι ότι χρειάζονται κοινοί και αξιόπιστοι, κα-
τάλληλοι και αποτελεσματικοί, απλοί και λει-
τουργικοί, σύγχρονοι και δυναμικοί κανόνες 
και προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλου-
με εποικοδομητικά, με τεχνικά άρτιες επεξερ-
γασμένες προτάσεις.

επίδομα
«Το 80% των 
νοικοκυριών που 
θα καταναλώσουν 
πετρέλαιο 
θέρμανσης, 
φυσικό αέριο 
και τις άλλες 
επιδοτούμενες 
μορφές καυσίμου 
θα είναι επιλέξιμο 
για το επίδομα 
θέρμανσης»

μειώσεις
«Ο Προϋπολογισμός 
όχι μόνο δεν 
περιέχει νέο φόρο, 
αλλά, αντιθέτως, 
περιλαμβάνει 
πρόσθετες 
μειώσεις φόρων, 
επιβεβαιώνοντας 
τη συνέπεια λόγων 
και έργων της 
κυβέρνησης και 
του οικονομικού 
επιτελείου της»


