Τα 21 μέτρα για πολίτες και επιχειρήσεις που ανακοίνω-σε ο Πρωθυπουργός

Δέσμη 21 μέτρων στήριξης με στόχο την ανακούφιση των φοιτητών, των
συνταξιούχων, των ευάλωτων πολιτών αλ-λά και τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας...

και την τόνωση των επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης από την 86η ΔΕΘ.
Συγκεκριμένα ανακοίνωσε:
-Ενίσχυση 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, Άτομα
με Αναπηρία, μακροχρόνια άνεργους.
Μια επιπλέον μηνιαία δόση στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος.
Μιάμιση δόση στους δικαιούχους επιδόματος παιδιών.
Αύξηση σε 1.500 από 1.000 του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος σε όλους τους
φοιτητές και 2.000 για τους φοιτητές που θα συγκατοικήσουν.
Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 1,3 νοικοκυριά. Διπλασιάζεται το επίδομα
για όσους αντικαταστήσουν το φυσικό αέριο ή τη θέρμανση από ηλεκτρισμό με
πετρέλαιο ή άλλες μορφές καυσίμων
60 εκατ, ευρώ στους αγρότες για την κάλυψη του αυξημένου κόστος των
λιπασμάτων και 89 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους για τις αυξημένες τιμές στις
ζωοτροφές.
Αυξάνονται οι δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω Συσκευή.
Χρηματοδότηση 250.000 μικρών φωτοβολταϊκών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και
αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Επέκταση του προγράμματος Τουρισμός για όλους για επιπλέον 200.000
δικαιούχους.
Μισθολογική εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Διαρκείας και Οπλιτών Βραχείας
Ανακατάταξης. Θεσπίζεται πρόσθετη αμοιβή στα πληρώματα των πολεμικών
πλοίων σε αποστολή.
Μόνιμη δέσμη μέτρων από το 2023
Μονιμοποιείται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3% από τον
Ιανουάριο, μέτρο το οποίο αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα 2,2 εκατ. πολιτώνΑπαλλαγή 40% ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες που θα μετατρέψουν τις
συμβάσεις σε μόνιμες θέσεις εργασίας.
Καταργείται για όλους και για πάντα η εισφορά αλληλεγγύης, ανακούφιση για 2,7
εκατ. φορολογούμενους.
Καταργείται η εισφορά υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων, θεσπίζονται Κίνητρα
Επίτευξης Στόχων στο Δημόσιο.
Αυξάνονται οι συντάξεις 1 εκατ. συνταξούχων με χαμηλή ή μηδενική προσωπική
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διαφορά (για φέτος πάνω από 6%).
Ειδικό μισθολόγιο για τους γιατρούς του ΕΣΥ – «Από 1/1/2023 αυξάνουμε τους
μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ. Η αύξηση θα είναι της τάξης του 10% επί του
συνόλου των αποδοχών τους».
Αναμόρφωση μισθολογίου σχεδόν 600.000 δημοσίων υπαλλήλων.
Επίδομα μητρότητας από τους 6 στους 9 μήνες.
Παραμένει ο μειωμένος ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το 2024.
Με τη νέα χρονιά ξεκινά η διαδικασία για τη νέα προσαρμογή του κατώτατου
μισθού – Θα τεθεί σε εφαρμογή 1/5 του 2023.
Στέγαση
Για τα νέα ζευγάρια, για τους νέους μας – Πρόγραμμα 1,8 δισ. ευρώ για πάνω από
100.000 ωφελούμενους.
Πρόγραμμα δανείων με πολύ χαμηλό, σχεδόν μηδενικό επιτόκιο για 10.000
ωφελούμενους ως 38 ετών, σε παλιά κτίρια της χώρας μας. Θέλουμε να
ενθαρρύνουμε την ιδιοκατοίκηση.
Νέο «εξοικονομώ – ανακαινίζω» για 20.000 νέους.
Κρατική επιδότηση για ιδιοκτήτες κλειστών κατοικικών με την προϋποθεση να
μπουν σε μακροχρόνιες μισθώσεις.
Νέο εργαλείο για οικόπεδα. Το κράτος θα δίνει περιουσιακά του στοιχεία σε
ιδιώτες. Αυτά θα χτίζονται και ο ιδιώτης θα κρατάει τα μισά και τα άλλα μισά θα
τα δίνει προς ενοικίαση σε νέα ζευγάρια με πολύ χαμηλό κόστος.
Στις 500.000, από 250.000 ευρώ, το πρόγραμμα Golden Visa.
in.gr
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