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Περικοπή 30% στο δώρο του Πάσχα, στο επίδοµα αδείας και στο 
δώρο των Χριστουγέννων για τους δηµόσιους υπαλλήλους 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση. 

 

Αναλυτικά τα µέτρα είναι τα εξής: 

 

1. Περικοπή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόµατος 
αδείας κατά 30% για τους δηµόσιους υπαλλήλους.  

2. Περικοπή επιδοµάτων των δηµοσίων υπαλλήλων κατά 12% αντί 
αρχικής εξαγγελίας για 10%.  

3. Μείωση του επιδόµατος δικαστικών κατά 20%.  

4. Μείωση των επιχορηγήσεων για ΝΠΙ∆, ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού.  

5. Μείωση κατά 10% των επιχορηγήσεων στα ταµεία ΟΑΠ -∆ΕΗ και 
ΤΑΠ-ΟΤΕ, µε αντίστοιχη προσαρµογή των παροχών.  

6. Μείωση κατά 5% ή 500 εκατ. ευρώ του προγράµµατος δηµοσίων 
επενδύσεων και κατά 100 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου του υπουργείου 
Παιδείας και κατά επιπλέον 100 εκατ. ευρώ, των πιστώσεων νέων 
προγραµµάτων του υπουργείου Παιδείας.  

7. Μείωση κατά 20% των τιµών των φαρµάκων.  

8. Αύξηση φόρου από το 3% στο 15% στα ακίνητα των offshore 
εταιριών.  

9. Κατάργηση των αµειβόµενων επιτροπών στο δηµόσιο, µε 
παράλληλη µείωση κατά 50% των αποζηµιώσεων στα µέλη διοικητικών 
συµβουλίων, πλαφόν στις αποδοχές των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα, 
απαγόρευση bonus, µείωση κατά 30% των δαπανών για υπερωρίες και 
µετακινήσεις.  

10. Αύξηση ΦΠΑ από το 4,5 στο 5%, από το 9 στο 10%, και από το 19 στο 
21%. ∆εν µεταβάλλεται η έκπτωση των συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά.  

11. Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιµα, µε 
αποτέλεσµα επιβάρυνση της τιµής της βενζίνης κατά 8 λεπτά το λίτρο και του 
πετρελαίου κίνησης κατά 3 λεπτά  
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12. Αύξηση κατά 20% των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε τσιγάρα και 
ποτά.  

13. Κατάργηση απαλλαγής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ηλεκτρικό 
ρεύµα. 

14. Επιβολή ειδικού φόρου πολυτελείας σε αυτοκίνητα µε 
εργοστασιακή τιµή άνω των 17.000 ευρώ ή τιµή αγοράς άνω των 35.000 
ευρώ, αλλά και σε σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα, αεροσκάφη, πολύτιµους 
λίθους, πολύτιµα µέταλλα και δέρµατα.  

15. Πάγωµα συντάξεων. Οι περικοπές των επιδοµάτων δεν αφορούν τις 
συντάξεις. 

16.  Έκτακτη εισφορά 1% σε φορολογούµενους µε εισόδηµα άνω των 
100.000 ευρώ το 2009. 

17. Επιβολή ανώτατου φορολογικού συντελεστή 45% για φετινά 
εισοδήµατα άνω των 100.000 ευρώ.  

18. Αύξηση του φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας στο 2% για µια 
τριετία, για ακίνητη περιουσία άνω των 5 εκατ. Ευρώ 

19. Αύξηση του τέλους ραδιοσυχνοτήτων από το 0,1% στο 2% για τα 
ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 

20. Κάθε έσοδο από την επέκταση της άδειας λειτουργίας του ΟΠΑΠ 
και νέες άδειες τυχερών παιχνιδιών  θα δοθούν για την αύξηση της 
απασχόλησης.  

 

Πηγή: «Το Βήµα», 3/3/2010 

 


