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«Κλειδώνουν» 
οι παροχές του 2023
με φόντο τη ΔΕΘ

Στο οικονομικό 
επιτελείο έχουν 

αρχίσει να «χτίζουν» 
το προσχέδιο του 

Προϋπολογισμού, στο 
οποίο αποτυπώνονται η 
αύξηση των συντάξεων 

και η μείωση του 
τέλους επιτηδεύματος. 
Ερχονται μέτρα με τον 
μήνα από τώρα μέχρι 

το τέλος του 2022

s.stavropierrakou@realnews.gr

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

T
o «πακέτο» της ΔΕΘ που θα αποτυπω-
θεί στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού 
ύψους 2,6 δισ. ευρώ για μισθωτούς και 

συνταξιούχους αρχίζει να «χτίζει» η κυβέρ-
νηση, με τη στρατηγική της σταθερά προσα-
νατολισμένη και σε νέα, πρόσθετα μέτρα ενί-
σχυσης των νοικοκυριών απέναντι στο τσου-
νάμι της ακρίβειας έως το τέλος του έτους. Για 
το 2023, βασική προτεραιότητα της κυβέρνη-
σης παραμένει η κατάργηση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης για το Δημόσιο και τους συνταξιού-
χους και γι’ αυτόν τον λόγο το οικονομικό επι-
τελείο επιδιώκει να εξασφαλίσει τον αναγκαίο 
δημοσιονομικό διάδρομο για την υλοποίηση 
του μέτρου. Οι πρώτες επαφές του αρμόδιου 
για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναπλη-
ρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυ-
λακάκη με την Κομισιόν έχουν γίνει, καθώς η 
κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέ-
τει τον δημοσιονομικό χώρο για την υλοποίηση 
μιας τέτοιας απόφασης. Αλλα τρία μέτρα που 
θέλει να τεθούν σε εφαρμογή είναι: 

f Η διατήρηση της μείωσης των ασφαλιστι-
κών εισφορών.

f Οι αυξήσεις στους συνταξιούχους.

f Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. 
Στη «φαρέτρα» των μέτρων αναμένεται να 

συμπεριληφθεί και μια πρώτη μείωση του τέ-
λους επιτηδεύματος.

Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για 
όλους κοστίζει στον κρατικό Προϋπολογισμό 
1,2 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι, μετά τους 
εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, περίπου 
500.000 δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιού-
χοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευ-
ρώ θα δουν το επόμενο έτος αύξηση στις απο-
δοχές τους που θα ξεκινά από 22 ευρώ και 
θα ξεπερνά τα 676 ευρώ τον χρόνο για τα 
υψηλά εισοδήματα. Οι ελαφρύνσεις στους 
δημοσίους υπαλλήλους και στους συντα-
ξιούχους θα φανούν αυτόματα στις μη-
νιαίες αποδοχές τους, καθώς η εισφο-
ρά αλληλεγγύης παρακρατείται από 
μισθούς και συντάξεις παράλληλα με 
τον φόρο εισοδήματος. Αύξηση στις 
αποδοχές τους θα δουν και οι εξής 
κατηγορίες φορολογούμενων: Πο-
λιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, στρα-
τιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέ-
στες, λιμενικοί, δικαστικοί, για-
τροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί, 
ερευνητές, καθώς και οι λοιποί 
δημόσιοι λειτουργοί. Επίσης, 
συνταξιούχοι όλων των ταμεί-
ων, μέλη της κυβέρνησης, οι 
βουλευτές, οι γενικοί και ειδι-
κοί γραμματείς, οι περιφερει-
άρχες, οι δήμαρχοι και τα στελέ-

χη των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου τομέα.

Ανάσα για συνταξιούχους
Για αύξηση 4,5% σε περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχους, έχει 
υπολογιστεί ότι απαιτούνται 420 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση 
που ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφωθεί στο 6% ή πα-
ραπάνω, η αύξηση στις συντάξεις θα διαμορφωθεί στο 5% με 
6% και θα απαιτηθεί μεγαλύτερο ποσό από τον κρατικό Προ-

ϋπολογισμό. Η αύξηση, όμως, αφορά μόνο όσους λαμβά-
νουν σύνταξη χαμηλότερη από αυτή που προέκυψε με 
βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού, δεν έχουν δηλαδή 
προσωπική διαφορά.

Μη μισθολογικό κόστος
Η υπέρμετρη επιβάρυνση από ασφαλιστικές εισφο-
ρές και φόρους αποτελεί ένα ισχυρό αντικίνητρο για 
νέες προσλήψεις, αλλά και έναν από τους βασικούς 
λόγους φυγής των νέων από τη χώρα. Σύμφωνα με 
τον ΟΟΣΑ, το μη μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα 
είναι πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότε-
ρο από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και της 
Ε.Ε. και γι’ αυτό η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε 
ο πρωθυπουργός, θα μειώσει περαιτέρω τις ασφα-
λιστικές εισφορές. Για το 2023, βούληση είναι να 
διατηρηθούν οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφο-
ρές, μέτρο που κοστίζει 800 εκατ. ευρώ. Εως τώ-
ρα οι εισφορές μειώθηκαν κατά 0,9 ποσοστιαίες 
μονάδες τον Ιούνιο του 2020 (0,42 για τον εργα-
ζόμενο και 0,48 για τον εργοδότη) και κατά 3 πο-
σοστιαίες μονάδες τον Ιανουάριο του 2021 (1,21 

για τον εργαζόμενο και 1,79 για τον εργοδότη). Υπο-

λείπεται μια μείωση κατά 0,60% από τη συνολι-
κή μείωση των 5 ποσοστιαίων μονάδων έως το 
2023 που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, ανά-
λογα με τις αντοχές του Προϋπολογισμού και 
τη γενικότερη οικονομική κατάσταση.

Εμβόλιμες παρεμβάσεις
Επιπλέον, η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα τα 
περιθώρια που θα προκύπτουν τους προσεχείς 
μήνες από την αύξηση του ΑΕΠ για μέτρα ενί-
σχυσης των εισοδημάτων εντός του 2022, τα 
οποία αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. 
Στο κυβερνητικό στρατόπεδο προσπαθούν να 
πετύχουν μια δύσκολη ισορροπία. Με αυτά τα 
δεδομένα, τα μέτρα θα ανακοινώνονται στα-
διακά, ανάλογα με τον δημοσιονονομικό χώ-
ρο που θα δημιουργείται, ενώ στόχος είναι να 
διατηρηθούν εφεδρείες σε περίπτωση που έρ-
θουν χειρότερες ημέρες στο πεδίο της οικονομί-
ας. Σε αυτή τη φάση, έμφαση δίνεται στη στήρι-
ξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές 
της βενζίνης. Από εκεί και πέρα, κάποια μέτρα 
παραμένουν στο συρτάρι της κυβέρνησης και 
θα τίθενται σε εφαρμογή σε… δόσεις. Σε αυ-
τά περιλαμβάνονται μια νέα επιταγή ακρίβειας 
για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, προ-
κειμένου να ενισχυθούν έναντι της ακρίβειας, 
αλλά και ένας τρίτος γύρος επιδότησης καυσί-
μων από τον Οκτώβριο, στην περίπτωση που 
οι τιμές διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και δεν 
υπάρξει αποκλιμάκωση.

Ο αναπληρωτής 
υπουργός 
Οικονομικών, 
Θόδωρος 
Σκυλακάκης

αποδοχές
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