
Παραδείγµατα
Τα βάρη µετά τη µείωση 
του αφορολογήτου

Ετήσιο 
εισόδηµα

Επιπλέον 
επιβάρυνση

� 5.000

� 6.000

� 7.000

� 8.000

� 9.000

� 10.000

� 11.000

� 12.000+

Αφορολόγητο

� 100
� 200
� 300
� 400
� 500
� 600
� 700

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ          ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Συνταξιούχος µε µεικτή σύνταξη � 1.800, 
και σύζυγο εργαζόµενη στο ∆ηµόσιο µε µεικτό 
µισθό � 1.500β

∆ιαµένουν σε διαµέρισµα 100 τ.µ, στο 
Περιστέρι (σε περιοχή µε την υψηλή τιµή 
ζώνης των � 1.300/ τ.µ.) και µε συντελε-
στή � 5/τ.µ, θα πληρώσουν φέτος τέλος µε 
συντελεστή � 6/ τ.µ., (� 500 τον χρόνο)

Ο άνδρας χάνει 20% για το 
ποσό που υπερβαίνει τα � 1.200

Η σύζυγος χάνει 20% από τον 
µισθό λόγω του ενιαίου µισθολογίου

Μηνιαία επιβάρυνση από τη µείωση του 
αφορολόγητου ορίου (� 700 ετησίως)

Μηνιαία επιβάρυνση από τη µείωση 
του αφορολόγητου ορίου (� 700 ετησίως)

- � 120

- � 300

- � 58

- � 58

- � 42

Συνταξιούχος κάτω των 55 ετών (ειδικών Ταµείων) 
µε µεικτή σύνταξη � 2.000, και σύζυγο 
εργαζόµενη στο ∆ηµόσιο µε µεικτό µισθό � 1.800

Επειδή διαµένουν σε ακίνητο 120 τ.µ. 
στην Ηλιούπολη (στο τµήµα µε την 
υψηλή τιµή ζώνης των � 1.900/τ.µ.), 
θα πληρώσουν φέτος τέλος µε συντελε-
στή � 6/ τ.µ., (� 720 τον χρόνο)

α
Ο άνδρας χάνει 40% για το 
ποσό που υπερβαίνει τα � 1.000

Η σύζυγος χάνει 25% από τον 
µισθό λόγω του ενιαίου µισθολογίου

Μηνιαία επιβάρυνση από τη µείωση του 
αφορολόγητου (� 700 ετησίως)

Μηνιαία επιβάρυνση από τη µείωση 
του αφορολόγητου (� 700 ετησίως)

- � 400

- � 450

- � 58

- � 58

- � 60

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

� 1.026 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

� 578 

∆ιαδήλωση 
εργαζοµένων 
στο ∆ηµόσιο, 

χθες στο Κέντρο 
της Αθήνας


