
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1η
πρόταση 

1η
θεσµών  

2η πρόταση θεσµών 2η ελληνική πρόταση 

Πρωτογενές 
πλεόνασµα 

1% (2015), 2% 
(2016), 3% 

(2017 

Αποδεκτό Συµφωνία

Έσοδα από 
ΦΠΑ

0,74% (0,38% 
για φέτος)

1% του ΑΕΠ  
εφαρµογή από 

1/7/2015 
Επανεξέταση στο 
τέλος του 2016.

1% του ΑΕΠ  
εφαρµογή από 

1/7/2015

0,93% του ΑΕΠ 
εφαρµογή από 

1/7/2015

Φ Π Α σ τ α 
νησιά 

Κατάργηση 
-30%

Κατάργηση -30% από 1/7/2015 Διατήρηση -30%

ΦΠΑ 6% Φάρµακα, βιβλία 
θέατρο

Αποδεκτή  Φάρµακα, βιβλία 
θέατρο

ΦΠΑ 13% βασικά τρόφιµα,  
ενέργεια  
νερό 

ξενοδοχεία

µόνο τα 
ανεπεξέργαστα 

τρόφιµα 
ξενοδοχεία

βασικά τρόφιµα,  
ενέργεια  
νερό

ΌΛΑ τα τρόφιµα  
Ενέργεια  
Νερό  

ξενοδοχεία

ΦΠΑ 23% όλα τα 
τυποποιηµένα 
είδη διατροφής 

µεταφορές, 
ιδιωτική υγεία  

Ό,τι προτείνει η 
ελληνική πλευρά 
+ βασικά τρόφιµα 

+εστίαση

Ό,τι προτείνει η 
ελληνική πλευρά 

+εστίαση  
+ξενοδοχεία 

Όλα τα υπόλοιπα 
(περιλαµβάνονται 

µεταφορές, ιδιωτική 
υγεία και η εστίαση)

ΕΝΦΙΑ έσοδα 2,65 δις. 
ευρω το 2015 
και το 2016 

Αποδεκτό Συµφωνία

Ε ι σ φ ο ρ ά 
αλληλεγγύης

Αύξηση Αποδεκτό Συµφωνία

Κατασχέσεις 
µ ι σ θ ώ ν 
συντάξεων

Εξάλειψη του 
πλαφον 25%, 

κατώτατο όριο τα 
1500 ευρώ

Αύξηση του πλαφόν 
του 25% για τη 

διασφάλιση λογικού 
επιπέδου διαβίωσης

Φ ο ρ ο λ ο γ ί α 
επιχειρήσεων

29% (από 26%) 28%  Συµφωνία 

Έκτακτη 
εισφορά 12% 
για κέρδη 

>500.000ευρω

Μη αποδεκτό Έκτακτη εισφορά 12% 
για κέρδη 

>500.000ευρω

Προκαταβολή 
φόρου 

Δεν αναφέρεται 100% και στις ατοµικές επιχειρήσεις 
µέχρι το τέλος του 2016 (από 55% 

σήµερα για τις ΟΕ και ΕΠΕ και 80% για 
τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα).

Δεν αναφέρεται

Ναυτιλία Δεν αναφέρεται Δεν αναφέρεται Αύξηση φόρου στο 
τονάζ

Συµφωνία

Αγρότες Αυστηρότερος 
ορισµός του 
ποιος ανήκει 
στην κατηγορία 
των αγροτών

Αποδεκτό  ! Επιπλέοον, 
κατάργηση 
µειωµένης 

φορολογίας 13% 
στο φόρο 

εισοδήµατος, 
πρόταση για 26% 
Κατάργηση 

µειωµένου ΕΦΚ στο 
πετρέλαιο 

Αυστηρότερος ορισµός



!!

Π ρ ό σ θ ε τ ο ι 
φόροι

Τηλεοπτικές 
άδειες  

Τηλεοπτικές 
διαφηµίσεις   
Αύξηση φόρου 
πολυτελείας  
Τυχερά 
παιχνίδια 
4G-5-G 

Αποδεκτό 
Αποδεκτό !!
Αποδεκτό !!

Μη αποδεκτό 
Μη αποδεκτό

Αποδεκτό 
Αποδεκτό !!
Αποδεκτό !!
Αποδεκτό 
Αποδεκτό

Συµφωνία

Ά ν ο ι γ µ α 
αγορών

Υιοθέτηση 
αναθωρηµένης 
εργαλειοθήκης 
ΟΟΣΑ για 
διάφορα 
προϊόντα

Υιοθέτηση όλων των εκκρεµµών 
προτάσεων  από την εργαλειοθήκη (για 
φορτηγα, αγορά πετρελαιοειδών κλπ)

Υιοθέτηση προτάσεων 
που θα συµφωνηθούν 

µέχρι τον Ιούλιο του 
2016

Α µ υ ν τ ι κ έ ς 
δαπάνες 

200 εκατ 400 εκατ  ευρώ 200 εκατ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1η ελληνική 
πρόταση 

1η πρόταση 
θεσµών 

2η πρόταση θεσµών 2η ελληνική πρόταση 

Μέτρα ως 
ποσοστό ΑΕΠ

1% το 2016  !
(εφαρµογή 
31/10/2015)

0,25-0,5% φέτος, 1% το 2016 !!
(εφαρµογή 1/7/2015)

0,25-0,5% φέτος, 1% 
το 2016 
(εφαρµογή 
31/10/2015)

Πρόωρες Αύξηση ορίων 
ηλικίας στα 67 ή 
στα 62 µε 40 
χρόνια 
ασφάλισης µέχρι 
το 2025 
Εφαρµογή 
1/1/2016

Αύξηση ορίων ηλικίας στα 67 ή στα 62 µε 
40 χρόνια ασφάλισης ως το 2022 !!!!
Εφαρµογή 30/ 6/2015

Αύξηση ορίων ηλικίας 
στα 67 ή στα 62 µε 40 
χρόνια ασφάλισης ως 
το 2022 !
Εφαρµογή 
31/10/2015

Εξαιρέσεις Βαρέα, µητέρας 
παιδιών µε 
αναπηρία και 
άλλες 
κατηγορίες 

Βαρέα, µητέρας παιδιών µε αναπηρία, 
καµία άλλη κατηγορία

Συµφωνία 

Επικουρικά 
ταµεία

Ενσωµάτωση 
επικουρικών 
ταµείων

Αποδεκτό Συµφωνία

Ρήτρα 
µηδενικού 
Ελλείµµατος

Δεν αναφέρεται Εφαρµογή από 1/1/2015 Δεν αναφέρεται

Ανασφάλιστοι Αύξηση 
κατώτατης 
σύνταξης, µε 
έµφαση σε 
όσους έχουν 
περισσότερη 
αναγκη

Αύξηση κατώτατης σύνταξης Συµφωνία

ΕΚΑΣ 
(Σταδιακή 
αντικατάσταση 
από το βασικό 
εγγυηµένο 
εισόδηµα)

Από το 2018 
έως το 2020

Μέχρι τον 
Δεκέµβριο του 
2017

Μέχρι τον 
Δεκέµβριο του 
2019- άµεσα για το 
20% των 
µεγαλύτερων 
συντάξεων

Μέχρι τον Δεκέµβριο 
του 2018
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Αύξηση 
συµµετοχής 
συνταξιούχων 
στις δαπάνες 
υγείας

5% σε κύριες 
(από 4%) 
και επικουρικές 
συντάξεις (από 
0%) 

4-6% σε κύριες και επικουρικές συντάξεις 5% σε κύριες 
συντάξεις  
και επικουρικές 

Συνεισφορά 
κράτους σε 
επικουρικά 
ταµεία

3,5% (από 3%) Μη αποδεκτό Δεν αναφέρεται

Ασφαλιστικές 
εισφορές για 
κύριες 
συντάξεις

Αύξηση κατά 
3,9% 
(επαναφορά στα 
επίπεδα του 
2014)

Απόσυρση όλων των εξαιρέσεων µε 
κρατική χρηµατοδότηση. 
Εναρµονιση όλων των ταµείων µε τις 
εισφορές του ΙΚΑ από 1/7/ 2015 

Αύξηση κατά 3,9% 
(επαναφορά στα 
επίπεδα του 2014) 
Εναρµόνιση στα 
επίπεδα του ΙΚΑ από 
1/1/2016

Εισφορές 
υπέρ τρίτων

Εξάλειψη 
πολλών 
εισφορών

Κατάργηση όλων Δραστική ελάττωση 

Ενοποίηση 
ταµείων

Σε δύο φάσεις, 
σε µια περίοδο 
τριών ετών 

Μέχρι τέλος του 2017, σε µια περίοδο 
δύο ετών

Στο τέλος του 2018, 
σε µια περίοδο τριών 
ετών

Εργασιακά/
Συλλογικές 
διαπραγµατεύ
σεις  

Επανεξέταση 
του πλαισίου 
συλλογικών 
διαπραγµατεύσε
ων

Καµία αλλαγή στη διαδικασία µέχρι το 
τέλος του 2015. Οποιαδήποτε αλλαγή 
µόνο σε συµφωνία µε τους θεσµούς 

Ολοκλήρωση της 
διαβούλευσης για τον 
προσδιορισµό 
κατώτατου µισθού

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙ
ΗΣΕΙΣ

1η ελληνική 
πρόταση 

1η πρόταση 
θεσµών 

2η πρόταση θεσµών 2η ελληνική πρόταση

ΤΑΙΠΕΔ Το υπουργικό συµβούλιο να εγκρίνει 
σχέδιο ιδιωτικοποίησης των στοιχείων 
που είχαν περιληφθεί έως 31/12/2014

Αποδεκτό

ΟΛΘ- ΟΛΠ Ολοκλήρωση 
διαγωνισµών

Ολοκλήρωση  δεσµευτικές προσφορές 
έως 31/10/2015

Αποδεκτό

ΤΑΙΝΟΣΕ, 
Εγνατία, 
Ελληνικό

Ολοκλήρωση 
διαγωνισµών

Λίστα ενεργειών για την πρόοδο της 
διαδικασίας

Ολοκλήρωση 
διαγωνισµών

ΑΔΜΗΕ Δεν αναφέρεται Πώληση (ανακοίνωση ηµεροµηνιών για 
κατάθεση δεσµευτικών προσφορών) 

Δεν αναφέρεται

Περιφερειακά 
αεροδρόµια

Επικύρωση του διαγωνισµού µε τους 
σηµερινούς όρους

Δεν αναφέρεται

ΟΤΕ Μεταφορά µετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ Δεν αναφέρεται


