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             ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Συνάδελφοι,     

(ακολουθούν αποσπάσµατα της ανακοίνωσης της Α∆Ε∆Υ)               

Με τους ασήκωτους φόρους και χαράτσια, που επιβάλλονται στους εργαζοµένους  , 

κλιµακώνεται η επίθεση της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. 

 Σύµφωνα µε τις βασικές φορολογικές διατάξεις του νοµοσχεδίου, αντί για αύξηση του 

αφορολόγητου ορίου στα 12.000€ πού υποσχόταν η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. 

φέρνει νέα µείωση στα 9.090€ για µισθωτούς και συνταξιούχους από 9.545€ που ήταν 

έως σήµερα. Η επιστροφή φόρου µειώνεται από τα 2.100€ στα 2.000€, ενώ µε το 

«εφεδρικό» µνηµόνιο (4ο ή δεύτερο αριστερής απόχρωσης), συζητείται παραπέρα 

µείωση του αφορολόγητου ορίου στα 8.182€. 

Μισθωτοί και συνταξιούχοι µε ετήσια εισοδήµατα από 9.090€ µέχρι 9.545€, οι οποίοι 

καλύπτονταν από το αφορολόγητο, θα υποστούν επιβαρύνσεις µέχρι 100€ το χρόνο. 

Οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι µε φορολογητέες µηνιαίες αποδοχές από 

757€ έως 795€ θα έχουν αύξηση της φορολογίας. 

Οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι και συνταξιούχοι µε εισόδηµα φορολογητέο πάνω από 795€ και 

µέχρι 2.250€, θα πληρώσουν επιπλέον φόρους έως και 176€ το χρόνο για τα εισοδήµατά 

τους αυτά. 

Το νοµοσχέδιο προβλέπει  νέα κλίµακα της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης», η µηνιαία 

παρακράτηση της οποίας σε µισθούς και συντάξεις θα ξεκινήσει από τη στιγµή που το 

νοµοσχέδιο θα γίνει νόµος του κράτους. Συγκεκριµένα,  
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προβλέπεται νέος αυξηµένος συντελεστής 2,2% (από 1% που ίσχυε µέχρι τώρα) για 

εισοδήµατα από 12.000€ έως 20.000€. 

 Το φορολογικό νοµοσχέδιο, σε συνδυασµό µε τα χαράτσια της «αλληλεγγύης», φέρνει 

περαιτέρω επιβαρύνσεις σε εισοδήµατα από 9.090 µέχρι 27.000 € το χρόνο. 

ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ «ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ» 

Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί το επόµενο διάστηµα µε αύξηση φόρων και επιβολή νέων 

χαρατσιών στη λαϊκή κατανάλωση για το κλείσιµο της «αξιολόγησης», στο όνοµα 

αντιµετώπισης του χρέους, µε στόχο τη επίτευξη πλεονασµάτων, στο 3,5% του ΑΕΠ. 

Πλεόνασµα που θα επιτευχθεί µόνο µέσα από τη χρεοκοπία του λαού προκειµένου να 

ενισχυθεί η «ανταγωνιστικότητα» πολυεθνικών και επιχειρηµατικών οµίλων και να 

βαπτιστεί το χρέος βιώσιµο µιας και εγκαταλείφθηκε κάθε ιδέα για κούρεµα. 

Μετά το πακέτο περικοπής ασφαλιστικών δαπανών  ύψους 1,8 δις και το παραπάνω 

πακέτο, επίσης 1,8 δις των άµεσων φόρων, έρχεται για ψήφιση και το τρίτο πακέτο 

αύξησης των έµµεσων φόρων του ίδιου ύψους, 1,8 δις, το οποίο, όπως πιο αναλυτικά 

αποκάλυψε η πρόσφατη εαρινή έκθεση της Κοµισιόν, περιλαµβάνει µεταξύ άλλων 

αυξήσεις στον Φ.Π.Α., από 23% σε 24% και βροχή αυξήσεων των έµµεσων φόρων σε 

βασικά είδη και υπηρεσίες λαϊκής κατανάλωσης. 

Συγκεκριµένα, αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία µονάδα, αύξηση των 

ειδικών φόρων κατανάλωσης στην αµόλυβδη, στο υγραέριο και στο φυσικό αέριο, 

αυξήσεις φόρων στα καπνικά και στα αλκοολούχα ποτά περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, 

στο πακέτο µέτρων ύψους 5,4 δις ευρώ που έχει συµφωνήσει η Κυβέρνηση µε τους 

πιστωτές της χώρας. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοµισιόν, η εξοικονόµηση θα 

προέλθει 1% του ΑΕΠ (1,8 δισ. ευρώ) από το ασφαλιστικό, 1% του ΑΕΠ από τη 

φορολογία εισοδήµατος, καθώς και: 0,25% του ΑΕΠ από αλλαγές στον ΦΠΑ, 0,75% 

από προσαρµογές στο σύστηµα αµοιβών στο ∆ηµόσιο, στη φορολογία Ι.Χ. και στους 

φόρους κατανάλωσης. 

Ειδικότερα, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος, η Κυβέρνηση έχει 

συµφωνήσει µε τους θεσµούς στην: 
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1.     Αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ στο 24% από 23%. Από την 

αναπροσαρµογή του συντελεστή υπολογίζεται να εισπραχθούν 450 εκατ. ευρώ. 

2.     Αύξηση της φορολογίας στην αµόλυβδη, στο υγραέριο και στο φυσικό αέριο. 

3.     Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καπνό και στα τσιγάρα. 

4.     Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά. 

5.     Αύξηση του τέλους ταξινόµησης των εισαγόµενων αυτοκινήτων και των τελών 

κυκλοφορίας. 

Στην έκθεση της Κοµισιόν δεν περιλαµβάνονται και άλλα επιβαρυντικά µέτρα που έχουν 

συµφωνηθεί µε τους δανειστές (και περιλαµβάνονται στο πακέτο των 5,4 δισ. ευρώ), 

όπως η επιβολή τέλους στη συνδροµητική τηλεόραση καθώς και στη χρήση ∆ιαδικτύου. 

Επίσης, θα επιβληθεί τέλος στις τραπεζικές συναλλαγές και στη διαµονή στα ξενοδοχεία, 

ενώ στο σκέλος των δαπανών η συµφωνία προβλέπει τη διατήρηση του κανόνα της µίας 

πρόσληψης στο ∆ηµόσιο για κάθε πέντε αποχωρήσεις, έως και το 2018. 

Η προώθηση των νέων φορολογικών µέτρων αποτελεί βάρβαρη  επίθεση ενάντια στον 

λαό από την Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. µε τις οδηγίες του υπερεθνικού 

«κουαρτέτου» (ΕΕ-ΕΚΤ-∆ΝΤ-ΕΜΣ). 

ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ . 

ΟΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ . ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ . ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ 

∆ΙΧΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΚΑΙ ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ   ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

∆ΑΚΕ 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 


