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ΤΩΡΑ  

ΤΡΕΧΕ Ι  –  ΕΚΤΕΛΕ Ι  ΚΑ Ι  ∆ΕΝ  ΠΡΟΛΑΒΑ ΙΝΕ Ι  
ΝΑ  ΜΑΖΕΥΕ Ι  ΘΥΜΑΤΑ  

 
 Οι δεσµεύσεις που ανέλαβε η χώρα µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου,  
απέναντι στους εταίρους ∆ανειστές – τοκογλύφους είναι αφ’ ενός απόλυτα αυστηρές 
στο χρόνο υλοποίησης τους και αφ’ ετέρου δολοφονικές στο περιεχόµενο 
πραγµατοποίησης τους, τόσο για τη χώρα µας όσο και για το λαό µας. Μέσα στους 
επόµενους δύο µήνες πρέπει να προωθηθούν και να δραστηριοποιηθούν 35 νέα µέτρα. 
  
 Η κυβέρνηση µετά από αυτό καλείται να πετύχει, σε όλες τις επιθυµίες των 
ξένων αφεντικών, το τέλειο έγκληµα σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας µε µοναδικά 
θαυµαστό τρόπο. ∆εν είναι βέβαιο ότι τελικά θα ικανοποιήσει σε όλους  του στόχους 
τους τροϊκανούς και τους άλλους, όµως φαίνεται ότι είναι αποφασισµένη να βάλει τα 
δυνατά της για να πετύχει τα καλύτερα και τα περισσότερα προκειµένου να εισπράξει 
τα εύσηµα της συµµορίας των κερδοσκόπων. 
Απαιτούν µάλιστα από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να υποστηρίξει αυτές τις ταχύτητες και 
τα στελέχη του κράτους, ήδη φρόντισαν να πραγµατοποιήσουν εξπρές επιλογές,  θα 
αναλάβουν την µεγιστοποίηση της ταχύτητας των ρυθµών και  θα είναι οι  πλέον 
αποδοτικοί για την ικανοποίηση, αν όχι όλων,  των περισσοτέρων επιθυµιών των 
ληστρικών στόχων των ξένων ή και των ντόπιων αρπαχτικών. Έτσι µετά το πρώτο 
Μνηµόνιο και τα πλούσια δώρα που γέµισε σχεδόν όλους του Έλληνες, νέες 
ευχάριστες εκπλήξεις µόλις κατέφθασαν από το Μεσοπρόθεσµο και τον Εφαρµοστικό 
νόµο. Μεγάλη η χαρά των συνταξιούχων που δεν τους θυµήθηκε µία ή δύο φορές αλλά 
επτά, µάλιστα επτά νέες ειδικές και µη εισφορές και περικοπές επέβαλλε στις 
συντάξεις. Αλλά και οι µισθωτοί και αυτοί έτυχαν της  ίδιας ευνοϊκής αντιµετώπισης. 
Και αυτοί επίσης επτά φορές θα τιµηθούν µε τις ανάλογες εισφορές που ήδη 
επιβλήθηκαν στους µισθούς τους. 
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Συγκεκριµένα το πακέτο των µέτρων για τις συντάξεις προβλέπει τα εξής: 

1. Αυξάνεται η ειδική εισφορά σε όσους η σύνταξη τους είναι άνω των 1700 ευρώ 
(µεικτά) – εισφορά υπέρ ΑΚΑΓΕ – µε την αύξηση του συντελεστή εθνικής εισφοράς, 
η κράτηση από 150 ευρώ το µήνα θα φθάσει στα 225. Η ετήσια επιβάρυνση φθάνει 
στα 2700 ευρώ. ∆ηλαδή  αυτό ο συνταξιούχος (µε σύνταξη 2500 ευρώ µεικτά) χάνει 
πάνω από  µία σύνταξη. 
2. Επίσης για τους συνταξιούχους που είναι κάτω των 60 ετών (και αποχώρησαν 
πρόωρα και µε εθελούσια σύνταξη) επιβάλλεται εισφορά από 6% έως  10% για 
όσους παίρνουν σύνταξη άνω των 1700 ευρώ (µεικτά). Το σύνολο των κρατήσεων 
φθάνει τα 252 ευρώ το µήνα ή πάνω από 3000 ευρώ το χρόνο. 
3. Από το Σεπτέµβριο επιβάλλεται εισφορά στις επικουρικές συντάξεις από 3% έως 
10%. Αφορά τις επικουρικές συνάξεις από 300 ευρώ και άνω. Το µέτρο αυτό αφορά 
πάνω από 235.000 συνταξιούχους. 
4. Μειώνονται κατά µ.ο. 6% οι συντάξεις που χορηγεί το ΝΑΤ. 
5. Μειώνεται το εφάπαξ των δηµοσίων υπαλλήλων κατά 10% και των εργαζοµένων 
στη ∆ΕΗ κατά 15%. Οι απώλειες για τους δηµοσίους υπαλλήλους είναι από 4000 
έως 6000 ευρώ και η εφαρµογή του µέτρου θα γίνει αναδροµικά από το 2010. 
6. Προβλέπεται επίσης η αυστηρή τήρηση και εφαρµογή του πλαφόν για τη σύνταξη  
2775 ευρώ ή 3650 ευρώ όταν δίδονται δύο συντάξεις µε τα οικογενειακά επιδόµατα. 
7. Προβλέπονται νέα και αυστηρότερα κριτήρια  για την  καταβολή του ΕΚΑΣ. 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Ι  

 
Νέες εισφορές επιβάλλονται στους εργαζόµενους (γενικώς) µε σκοπό να 
χρηµατοδοτηθούν οι ανάγκες για τα επιδόµατα ανεργίας και τα ελλείµµατα των 
ασφαλιστικών οργανισµών. 
Έτσι προβλέπονται: 

1. Αύξηση εισφοράς κατά 0,5%, υπέρ της ανεργίας, για τους εργαζόµενους στον 
ιδιωτικό τοµέα. Έτσι η εισφορά µαζί µε των εργοδοτών, γίνεται 5% - ισχύει από την 
1η Αυγούστου. 
2. Στους δηµοσίους υπαλλήλους επιβάλλεται εισφορά 2% και η οποία παρακρατείται 
από την 1η Αυγούστου. 
3. Επίσης στου δηµοσίους υπαλλήλους επιβάλλεται εισφορά 1%, στο σύνολο των 
αποδοχών, υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας. 
4. Επιβάλλεται νέα εισφορά υπέρ της ανεργίας 10 ευρώ κάθε µήνα για τους 
ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ και στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ – ισχύει από 1η 
Αυγούστου. 
5. Αυξάνεται η εισφορά στον ΟΓΑ από 1-1-2011. 
6. Επιβάλλεται πρόσθετη µηνιαία εισφορά από 2% επί της ασφαλιστικής κλάσης 
στους νέους µηχανικούς. Επιπλέον, αυξάνεται η εισφορά για του µηχανικούς 0,6%, 
τους γιατρούς 4% και τους δικηγόρους 0,65%. Ακόµη επιβάλλεται πρόσθετη 
εισφορά 1% στην ειδική προσαύξηση του ΤΣΜΕ∆Ε και στον κλάδο 
µονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ. 
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7. Οι εισφορές που νοµοθετήθηκε να καταβάλλουν οι έµποροι, οι βιοτέχνες και οι 
αυτοκινητιστές θα προσδιοριστούν και θα αρχίσουν να καταβάλλονται από 1-1-2013. 
 
 Αν  στα παραπάνω προσθέσουµε τις απώλειες που θα προκύψουν άµεσα από την 
αλλαγή της φορολογίας, τα τεκµήρια στις κατοικίες, τα τεκµήρια στα αυτοκίνητα 
κ.λ.π., τότε η απώλεια για κάθε εργαζόµενο στο ∆ηµόσιο Τοµέα συνολικά από τις 
µειώσεις του Α’ Μνηµονίου και τα µέτρα του Μεσοπρόθεσµου και του 
Εφαρµοστικού Νόµου ξεπερνούν κατά πολύ, τους τέσσερις (4) µισθούς. ∆εν έχουµε 
υπολογίσει τις απώλειες από το νέο µισθολόγιο, όπου σύµφωνα µε τη µέχρι τώρα 
εκτίµηση οι νέες µειώσεις θα ξεπεράσουν επιπλέον τον ένα (1) µισθό. Έτσι συνολικά 
και µέχρι το φθινόπωρο η  απώλεια θα ξεπεράσει τους 5 µισθούς. 
 
* Οι συγκριτικοί πίνακες που παραθέτουµε και αφορούν τη φορολογία, το φόρο 
ακινήτων, αυτοκινήτων κ.λ.π. δηµιουργήθηκαν και προσφέρθηκαν από το συνάδελφό 
µας Αντώνη Λιβάνιο, εφοριακό και µέλος του Γενικού Συµβουλίου της Α∆Ε∆Υ. 
 
 

ΜΙΣΘΟΛΟΓ ΙΟ  
  
 Παρά το ότι ακόµη δεν έχουµε την επίσηµη και ολοκληρωµένη πρόταση της 
κυβέρνησης, είναι πλέον γνωστό ότι ο µισθός των εργαζοµένων στις δηµόσιες 
υπηρεσίες θα υποστεί και νέες µεγάλες µειώσεις. Ήδη από αυτά που γίνονται όλο και 
περισσότερο γνωστά γνωρίζουµε: 
1. Μέχρι  το 2015 δεν πρόκειται να δοθεί καµία αύξηση. Άρα η ακρίβεια (τιµάριθµος) 
θα είναι η αιτία για µια  από τις µεγαλύτερες µειώσεις των αποδοχών µας (θα 
ξεπεράσει το 20%). 
2. Αναστέλλεται η µισθολογική ωρίµανση (κόστος για κάθε εργαζόµενο 40 έως 80 
ευρώ το µήνα). 
3. Αλλάζει ο χρόνος καταβολής του χρονοεπιδόµατος (από 2 χρόνια γίνεται 4 ή 5) και 
η ολοκλήρωση από τα 32 χρόνια µετατίθεται στα 40. 
4. Μειώνεται κατά 50% το κίνητρο απόδοσης. 
5. Καταργείται το ακώλυτο της µισθολογικής προαγωγής (προαγωγή ύστερα από 
αξιολόγηση) 
6. Τα οικογενειακά επιδόµατα (ακόµη και των πολύτεκνων)  θα δίδονται µε 
εισοδηµατικά κριτήρια (σύµφωνα µε πληροφορίες εάν το  εισόδηµα ξεπερνάει  τα 
30.000 ευρώ ετησίως δεν χορηγούνται οικογενειακά επιδόµατα). 
7. Όλα τα υπόλοιπα επιδόµατα σταδιακά θα καταργηθούν. 
8. Στα πλαίσια της «δίκαιης» αµοιβής οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων θα  
εξοµοιωθούν µε τους κατώτερους µισθούς του ιδιωτικού τοµέα. 

 
 Αυτά για την ώρα. Πολύ σύντοµα, µάλλον εντός του καλοκαιριού, θα µάθουµε 
και τα υπόλοιπα, δυστυχώς χειρότερα από όσα ακούγονται. 
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ΑΠΟΚΡΑΤ ΙΚΟΠΟ ΙΗΣΕ Ι Σ  
 

 Με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
αρχίζει η υλοποίηση του µεγαλύτερου εθνικού εγκλήµατος. Συνίσταται το εκτελεστικό 
όργανο που θα υλοποιήσει το ξεπούληµα της  δηµόσιας περιουσίας και ονοµάζεται 
«ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ.». 
Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 7, «τα περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου 
µεταβιβάζονται στο Ταµείο». Έτσι µπορεί το συγκεκριµένο όργανο  του εγκλήµατος, 
ως απόλυτος κυρίαρχος και ιδιοκτήτης να ξεπουλά ότι θέλει και σε όποιον θέλει. 
Στο άρθρο 1, παράγραφος 2 φροντίζει για το καλό των τοκογλύφων, οι οποίοι θα 
εισπράξουν ολόκληρο το ποσό από το ξεπούληµα για την αποπληρωµή των 
οφειλόµενων. 
Στο άρθρο  1, παράγραφος 3, το Ταµείο λειτουργεί σύµφωνα  µε τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονοµίας και δεν δεσµεύεται από καµία διάταξη, όπως συµβαίνει µε τις 
επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (καταλάβαµε, ανεξέλεγκτα κάνει ότι θέλει 
η διοίκηση του χωρίς να δίνει λόγο πουθενά παρά µόνο στους τροϊκανούς φίλους των 
τοκογλύφων, οι οποίοι θα έχουν και  επίσηµα εκπροσώπους στη ∆/ση του Ταµείου και 
ουσιαστικά αυτοί θα αποφασίζουν). 
Στο άρθρο 2, παράγραφος 18, ορίζεται ρητά: τα έσοδα του Ταµείου διατίθενται για: 
α) την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους !!! 
β) την αποπληρωµή δικών του χρεών(;) 
γ) την κάλυψη δικών του εξόδων (για να πληρωθούν οι παχυλές αµοιβές της διοίκησης 
των εκτελεστών) 
δ) την πληρωµή κάθε είδους δικών του δαπανών (τώρα άντε να εκτιµήσεις τι θα γίνει) 
 
 Όλα τα  παραπάνω γίνονται κατανοητό ότι σχεδιάστηκαν κατόπιν υποδείξεων 
της Τρόικα, εξάλλου µια από τις µεγαλύτερες απαιτήσεις των ∆ανειστών ήταν η άµεση 
δροµολόγηση αποκρατικοποιήσεων της δηµόσιας περιουσίας και µάλιστα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που απαίτησαν οι ίδιοι. 
 Προφανώς συµφωνούµε στην ανάγκη αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας για 
να προκύψουν έσοδα που χρειάζεται η χώρα για τις ανάγκες της, κυρίως για να 
προκύψει η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, νέες θέσεις εργασίας και προφανώς νέος 
πλούτος που θα βοηθήσει να απαλλαγεί η χώρα από την οικονοµική εξάρτηση και 
εκµετάλλευση ∆ανειστών, τοκογλύφων και κερδοσκόπων. 
 ∆ιαφωνούµε όµως πλήρως µε αυτή την πολιτική και κυρίως µε αυτή τη 
µεθόδευση ξεπουλήµατος, στην πραγµατικότητα, του δηµόσιου πλούτου. 
∆ιαφωνούµε να πραγµατοποιούνται συναλλαγές και αγοραπωλησίες εκτός ελέγχου 
κοινοβουλίου. 
∆ιαφωνούµε µε την ιδιωτικοποίηση πολλών επιχειρήσεων όπως η ΕΥ∆ΑΠ. 
∆εν πρόκειται να συµφωνήσουµε σε  καµία αποκρατικοποίηση και  παράδοση στον 
κάθε κερδοσκόπο υπηρεσιών µονοπωλιακού χαρακτήρα που µπορούν στη συνέχεια να 
εκµεταλλευτούν µε τον πιο βάρβαρο τρόπο το λαό µας. 
∆εν πρόκειται να συµφωνήσουµε να γίνει η οποιαδήποτε συναλλαγή µε τιµές 
χρηµατιστηρίου. Είναι κατανοητός ο λόγος. 
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ΕΦΑΡΜΟΣΤ ΙΚΟΣ  ΝΟΜΟΣ  

 
 Στην πραγµατικότητα τον απορρίπτουµε στο σύνολό του γιατί είναι η υλοποίηση 
του Μεσοπρόθεσµου που για µας είναι εθνικό έγκληµα. 
Προφανώς διαφωνούµε και καταγγέλλουµε την ψήφιση των άρθρων 37 και 38  που 
αφορούν στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις (εκτός αυτών που πράγµατι δεν 
χρειάζονται πλέον) υπηρεσιών, τη δηµιουργία «εφεδρείας» υπαλλήλων για να τους 
στείλουν στη συνέχεια στην ανεργία και την επιβολή νέων εισφορών που µειώνουν 
ακόµη περισσότερο τους µισθούς των εργαζοµένων. 
 
 

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑ Ι  ∆ΥΣΤΥΧΩΣ  
ΝΕΑ  ΜΕΤΡΑ  ΣΕ  ΒΑΡΟΣ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

 
Εκτός των στόχων του και πάλι κινείται ο προϋπολογισµός. Ήδη η «τρύπα» µόνο για 
το Α’ εξάµηνο του 2011 εµφανίζει υστέρηση εσόδων που ξεπερνάει τα 2,5 δις ευρώ. 
Κατά την άποψη των ειδικών το τελικό έλλειµµα θα ξεπεράσει τα 3,6 δις ευρώ. 
Εξαιτίας αυτού οι Τροϊκανοί απαιτούν νέες µειώσεις στις δαπάνες της µισθοδοσίας των 
δηµοσίων υπαλλήλων, προκειµένου να καλυφθεί στο σύνολό της η παραπάνω 
υστέρηση εσόδων. 
 
 

ΤΟ  ∆ΡΑΜΑ  ∆ΥΣΤΥΧΩΣ  ΕΧΕ Ι  ΣΥΝΕΧΕ ΙΑ  

Η  ΛΥΣΗ  

Να  σ υ µ µ ε τ ά σ χ ο υ µ ε  ό λ ο ι  σ τ η ν  ε θ ν ι κ ή  π ρ ο σ π ά θ ε ι α .  

Να  τ ο υ ς  δ ι ώ ξ ο υ µ ε :  Κυ β έ ρ ν η σ η  κ α ι  Τ ρ ό ι κ α  
   
 

 

                                                                                          
                                                                                                  

 

∆ΑΚΕ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ     

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2010 ΜΕ 2011    
        

 2010    2011    

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
ΣΥΝ/ΤΗΣ 
ΦΟΡ. ΦΟΡΟΣ   ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΣΥΝ/ΤΗΣ 
ΦΟΡ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

0 0% 0   8.000 0% 0 0 0
0 0% 0   9.000 10% 100   100
0 0% 0   10.000 10% 200   200
0 0% 0   11.000 10% 300   300

12.000 0% 0   12.000 10% 400   400
13.000 18% 180   13.000 18% 580 130 530
14.000 18% 360   14.000 18% 760 140 540
15.000 18% 540   15.000 18% 940 150 550
16.000 18% 720   16.000 18% 1.120 160 560
17.000 24% 960   17.000 24% 1.360 170 570
18.000 24% 1.200   18.000 24% 1.600 180 580
19.000 24% 1.440   19.000 24% 1.840 190 590
20.000 24% 1.680   20.000 24% 2.080 200 600
21.000 24% 1.920   21.000 24% 2.320 420 820
22.000 24% 2.160   22.000 24% 2.560 440 840
23.000 26% 2.420   23.000 26% 2.820 460 860
24.000 26% 2.680   24.000 26% 3.080 480 880
25.000 26% 2.940   25.000 26% 3.340 500 900
26.000 26% 3.200   26.000 26% 3.600 520 920
27.000 32% 3.520   27.000 32% 3.920 540 940
28.000 32% 3.840   28.000 32% 4.240 560 960
29.000 32% 4.160   29.000 32% 4.560 580 980
30.000 32% 4.480   30.000 32% 4.880 600 1.000
31.000 32% 4.800   31.000 32% 5.200 620 1.020
32.000 32% 5.120   32.000 32% 5.520 640 1.040
33.000 36% 5.480   33.000 36% 5.580 660 1.060
34.000 36% 5.840   34.000 36% 6.240 680 1.080
35.000 36% 6.200   35.000 36% 6.600 700 1.100
36.000 36% 6.560   36.000 36% 6.960 720 1.120
37.000 36% 6.920   37.000 36% 7.320 740 1.140
38.000 36% 7.280   38.000 36% 7.680 760 1.160
39.000 36% 7.640   39.000 36% 8.040 780 1.180
40.000 36% 8.000   40.000 36% 8.400 800 1.200
41.000 38% 8.380   41.000 38% 8.780 820 1.220
42.000 38% 8.760   42.000 38% 9.160 840 1.240
43.000 38% 9.140   43.000 38% 9.540 860 1.260
44.000 38% 9.520   44.000 38% 9.920 880 1.280
45.000 38% 9.900   45.000 38% 10.300 900 1.300
46.000 38% 10.280   46.000 38% 10.680 920 1.320
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 2010    2011    

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
ΣΥΝ/ΤΗΣ 
ΦΟΡ. ΦΟΡΟΣ   ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΣΥΝ/ΤΗΣ 
ΦΟΡ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

47.000 38% 10.660   47.000 38% 11.060 940 1.340
48.000 38% 11.040   48.000 38% 11.440 960 1.360
49.000 38% 11.420   49.000 38% 11.820 980 1.380
50.000 38% 11.800   50.000 38% 12.200 1.000 1.400
51.000 38% 12.180   51.000 38% 12.580 1.530 1.930
52.000 38% 12.560   52.000 38% 12.960 1.560 1.960
53.000 38% 12.940   53.000 38% 13.340 1.590 1.990
54.000 38% 13.320   54.000 38% 13.720 1.620 2.020
55.000 38% 13.700   55.000 38% 14.100 1.650 2.050
56.000 38% 14.080   56.000 38% 14.480 1.680 2.080
57.000 38% 14.460   57.000 38% 14.860 1.710 2.110
58.000 38% 14.840   58.000 38% 15.240 1.740 2.140
59.000 38% 15.220   59.000 38% 15.620 1.770 2.170
60.000 38% 15.600   60.000 38% 16.000 1.800 2.200
61.000 40% 16.000   61.000 40% 16.400 1.830 2.230

         
*  Οι νέοι µέχρι 30 ετών τα άτοµα ( ΑΜΕΑ) και οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών δεν είναι  
υπόχρεοι της επιπλέον εισφοράς, επί των εισοδηµάτων τους.    
         
*  Από την εισφορά αλληλεγγύης εξαιρούνται οι άνεργοι που λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας  
οι µακροχρόνια άνεργοι εφόσον δεν έχουν άλλα εισοδήµατα και όσοι έχουν εισόδηµα µέχρι και όσοι 
έχουν εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ.  Από 12.001 µέχρι 20.000 ευρώ επί όλου του ποσού 1%.    
 Από 20.001 έως 50.000 ευρώ επίόλου του ποσού 2%. Από 50.001 µέχρι 100.000, επί όλου του  
ποσού 
3%.         
         
 Για την αναγνώριση του αφορολόγητου ορίου των 8.000  ευρώ, χρειάζεται συγκέντρωση αποδείξεων 
λιανικής πώλησης ύψους 25% του εισοδήµατος που θα δηλωθεί.    
         
Φ.Μ.Α.Π ∆ΩΡΕΩΝ & Γ.Π   Φ.Μ.Α.Π ∆ΩΡΕΩΝ & Γ.Π   

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΣ   ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΣ   
400.000 0 0   200.000 0% 0   
100.000 0.1% 100   300.000 0,20% 600   
100.000 0,30% 300   100.000 0,3 300   
600.000   400   600.000   900   

         
         
 * Έχοντας µία κατοικία 120 τ.µ µε αντικειµενική τιµή ζώνης 2.000 ευρώ υπερβαίνει το αφορολόγητο 
το αφορολόγητο όριο (120 χ 2000 =  240.000ευρώ αντικειµενική αξία) και υπερβαίνει κατά 40.000 ευρώ.   
Επί των 40.000 χ 0,2% = 80 ευρώ φόρος ακίνητης περιουσίας.    
         
Αν αθροιστικά υπάρχουν και εξοχική κατοικία από γονική παροχή ή κατασκευή ή όποια άλλα ακίνητα  
αυτά προστίθενται και υπολογίζονται µε την παραπάνω κλίµακα. ∆ηλαδή µια εξοχική κατοικία 90 τ.µ 
µε τιµή ζώνης 1.000 ευρώ θα έχει αντικειµενική αξία 90 χ 1.000 = 90.000 και επι πλέον φόρο  
90.000 χ 0,2% = 180 ευρώ πλέον 80 ευρώ από την πρώτη κατοικία (σύνολο φόρου 260 ευρώ Φ.Μ.Α.Π) 
         

 


