




    Για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει ιδιωτική επιχείρηση για την πρόσληψη ανέργων,

    σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, απαλλάσσεται από τη φορολογία για 150.

    Νέο ΕΚΑΣ, µε κατώτερη σύνταξη στα 500 ευρώ για τον µεµονωµένο συνταξιούχο και 

    κατώτερο εισόδηµα 700 ευρώ για το ζευγάρι των ηλικιωµένων. Σταδιακή ενίσχυση   

    παλαιών και νέων συντάξεων ανάλογα µε τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες και την   

    πορεία ανάπτυξης της οικονοµίας.

   

    Πλήρης κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

    Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%.

    Πλήρης απαλλαγή για 3 χρόνια από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για τους 

    νέους που ξεκινούν επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα.

    Πραγµατική ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων προς 

    τις εφορίες, σε 120 δόσεις.

    Μείωση της φορολογίας των αγροτών στο 13%. Αποσύνδεση των ασφαλιστικών 

    εισφορών από το εισόδηµα.

    200 ευρώ το µήνα επί 3 χρόνια στις οικογένειες για κάθε νέο παιδί που γεννιέται 

    (ανεξάρτητα από οικογενειακά επιδόµατα).

    O συντελεστής φορολογίας για άτοµα µε αναπηρία άνω του 67% µειώνεται κατά

    5 µονάδες σε σχέση µε τον ισχύοντα.

    Κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς.

 12 συγκεκριµένες δεσµεύσεις:

    Μείωση του ΦΠΑ κατά 2 µονάδες. Μείωση του υψηλού 

    συντελεστή από το 24% στο 22% και του χαµηλού από το 13%    

    στο 11%. Μείωση του συντελεστή φορολογίας των   

    επιχειρήσεων από το 29% στο 20%. 

    Ο κατώτερος µισθός αυξάνεται και καθορίζεται από τους 

    κοινωνικούς εταίρους µέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 

    Σύµβασης Εργασίας.



 1. ∆ΥΝΑΤΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟ στη συντήρηση
   και τον λαϊκισµό 

    Είµαστε η σοσιαλδηµοκρατική δύναµη, το δυνατό    
    αντίβαρο τόσο στις συντηρητικές πολιτικές, όσο  
    και στον ανεύθυνο λαϊκισµό. 
    Η ισχυρή φωνή του κόσµου της εργασίας, της 
    παραγωγής, της επιστήµης, της νέας γενιάς.
    
    Είµαστε η ΕΓΓΥΗΣΗ απέναντι σε µια ανεξέλεγκτη 
    δεξιά, που θα επιχειρήσει να αµφισβητήσει τα 
    εργασιακά δικαιώµατα, το Κοινωνικό Κράτος,
    τα δηµόσια αγαθά, τον εθνικό πλούτο, την ισότητα 
    των ευκαιριών για τους νέους µας.

    Είµαστε η ΕΓΓΥΗΣΗ απέναντι στον ανεύθυνο ΣΥΡΙΖΑ 
    µε τον Ρουβίκωνα «παρά πόδα», απέναντι στο 
    διχασµό που καλλιεργεί, απέναντι στον 
    αχαλίνωτο λαϊκισµό µιας καταστροφικής   
    αντιπολίτευσης. 
 

Το δίληµµα είναι καθαρό:
Ισχυρό Κίνηµα Αλλαγής ή νέες περιπέτειες.

  2. Εγγύηση σταθερότητας 

    Είµαστε δύναµη οµαλότητας και πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. 
    Με πίστη στην ανάγκη για Εθνική Συνεννόηση στα Εθνικά Θέµατα  
    και τα µεγάλα ζητήµατα. 
    
    ∆εν µας απασχολούν οι Υπουργικές καρέκλες, δεν είναι   
    αυτοσκοπός η εξουσία. 
    Μας ενδιαφέρει η Ελληνική Κοινωνία, οι άνθρωποι. 
    Αυτούς νοιαζόµαστε, σε αυτούς στρέφουµε το ενδιαφέρον µας. 

    Είµαστε απέναντι σε πολιτικές που έρχονται σε διαµετρική  
    αντίθεση µε τις προγραµµατικές µας θέσεις.

    Ως υπεύθυνη αντιπολίτευση και όσο περνάει από το χέρι µας,
    θα αποτρέψουµε κάθε κίνδυνο αποσταθεροποίησης, κάθε   
    απόπειρα που θα βλάψει την πολιτική οµαλότητα και θα θέσει
    σε κίνδυνο εθνικά και δηµοκρατικά κεκτηµένα.

    Σε κρίσιµα εθνικά θέµατα, στην αλλαγή του εκλογικού νόµου,
    στη συνταγµατική αναθεώρηση, σε προοδευτικές αλλαγές και 
    µεταρρυθµίσεις, στην επαναδιαπραγµάτευση µε τους εταίρους 
    µας δεσµεύσεων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα συµβάλλουµε 
    θετικά και ουσιαστικά. 

Γιατί εµείς την εθνική συνεννόηση την πιστεύουµε και 
την εννοούµε.




