
6

OIKONOMIA Στα σκαριά

Realmoney www.real.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Σενάριο για  
έκτακτη ενίσχυση 

στους συνταξιούχους

Στην κυβέρνηση 
εξετάζουν 

το ενδεχόμενο 
χορήγησης ενός 
βοηθήματος για 

όσους λαμβάνουν 
λιγότερα από 1.000 

ευρώ εν είδει 
13ης σύνταξης
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Σ
ενάριο για την καταβολή ενός έκτακτου 
βοηθήματος, εν είδει 13ης σύνταξης, 
στους συνταξιούχους που λαμβάνουν λι-

γότερα από 1.000 ευρώ, αλλά σε πιο διευρυ-
μένη βάση όσον αφορά το ύψος του σε σχέ-
ση με το βοήθημα του 2021, το οποίο ανήλθε 
στα 250 ευρώ, επεξεργάζονται στην κυβέρνη-
ση, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews. 
Πηγές με γνώση των σεναρίων που εξετάζει η 
κυβέρνηση, ενόψει της Διεθνούς Εκθεσης Θεσ-
σαλονίκης, αναφέρουν ότι έχει τεθεί επί τάπη-
τος και κοστολογείται μια διευρυμένη οικονο-
μική ενίσχυση κυρίως προς τους χαμηλοσυντα-
ξιούχους που αδυνατούν να ανταποκριθούν 
ακόμα και σε βασικές υποχρεώσεις εξαιτίας 
της επέλασης του πληθωρισμού και της ενερ-
γειακής ακρίβειας. 

Η ενίσχυση θα μπορούσε να λειτουργή-
σει ως αντίβαρο στα κομμένα δώρα μετά την 
πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας. Η υλοποίηση του μέτρου θα εξαρτη-

θεί από τον δημοσιονομικό χώρο που θα μπορούσε να διατε-
θεί προς αυτήν την κατεύθυνση και ο οποίος θα είναι σε άμεση 
συνάρτηση με το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί από τον κρατι-
κό Προϋπολογισμό για την επιδότηση των λογαριασμών ρεύ-
ματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 

Τα υπερέσοδα από την καλύτερη του αναμενόμενου πορεία 
του τουρισμού, όπως και τα φορολογικά έσοδα, που ξεπερνούν 
τον στόχο που είχε τεθεί, δημιουργούν έναν σημαντικό δημοσι-
ονομικό χώρο, πάνω από 2 δισ. ευρώ, τον οποίο η κυβέρνηση 
επιδιώκει να επιστρέψει στους πολίτες μέσω συγκεκριμένων ενι-
σχύσεων. Επειδή, όμως, το δεύτερο εξάμηνο του έτους βρίθει 
αβεβαιοτήτων που πηγάζουν από την ενεργειακή ακρίβεια και 
κυρίως από τις κινήσεις Πούτιν, ο τελικός λογαριασμός, στις αρ-
χές Σεπτεμβρίου θα κρίνει σε ποιες δράσεις και σε ποιες ομάδες 
του πληθυσμού θα κατανεμηθούν οι έξτρα ενισχύσεις. Είναι εν-
δεικτικό ότι αναζητείται δημοσιονομικός χώρος και για τον πε-
ριορισμό της προσωπικής διαφοράς για όσους έχουν υψηλές 
συντάξιμες αποδοχές, ώστε να λάβουν αύξηση από την 1η Ια-
νουαρίου του 2023. 

Στην κυβέρνηση φαίνεται να αποκλείουν αυτή τη στιγμή το 

ενδεχόμενο καταβολής αναδρομικών ύψους 
2,5 δισ. ευρώ σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιού-
χους, ακόμη και σε δόσεις, μετά την απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα κομμέ-
να δώρα και τις περικοπές στις επικουρικές συ-
ντάξεις, καθώς είναι πολύ δύσκολο να διασφα-
λιστούν οι απαιτούμενοι πόροι ενόψει ενός ιδι-
αίτερα δύσκολου χειμώνα εξαιτίας της ενεργει-
ακής κρίσης και της εκτόξευσης των τιμών που 
προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. 

Λάθος μήνυμα
Επιπλέον, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυ-
βέρνηση έχει θέσει ως εθνικό στόχο την ανά-
κτηση της επενδυτικής βαθμίδας, εκτιμάται ότι 
θα ήταν λάθος μήνυμα προς τις αγορές η κατα-
βολή νέου γύρου αναδρομικών προς τους συ-
νταξιούχους. Τα διεκδικούμενα ποσά αφορούν 
723 εκατ. ευρώ για τα αναδρομικά των επικου-
ρικών και 1,875 δισ. ευρώ για τα δώρα του δη-

μόσιου και του ιδιωτικού τομέα (περίπου 1,4 
δισ. ευρώ καθαρά ποσά για τον κρατικό Προϋ-
πολογισμό). Υπενθυμίζεται πως το 2020 η κυ-

βέρνηση έδωσε τα αναδρομικά από τις μει-
ώσεις των κύριων συντάξεων, οδηγώντας 

με τη φόρμουλα αυτή σε απόσβεση τις 
αξιώσεις για τα αναδρομικά από δώρα 
και επικουρικές. Αναδρομικά από την 
κατάργηση των δώρων και τις μειώσεις 
στις επικουρικές μπορούν πλέον να δι-
εκδικήσουν μόνο όσοι είχαν ασκήσει 
δικαστικές αγωγές έως τον Ιούλιο του 
2020, πριν από την ψήφιση του σχετι-
κού νόμου (εκτιμάται ότι πρόκειται για 
350.000 συνταξιούχους). 

Η απορριπτική απόφαση του ΣτΕ 
αφορά τα αναδρομικά του 11μήνου 

Ιούνιος 2015-Μάιος 2016, για τα οποία 
είχαν προσφύγει συνταξιουχικές οργανώ-

σεις, εκτιμώντας ότι δεν ήταν νόμιμη και συ-
νταγματική η απόφαση της κυβέρνησης το πε-
ρασμένο καλοκαίρι να πληρώσει τα αναδρο-
μικά των κύριων συντάξεων και να αφαιρέσει 
τα αναδρομικά των επικουρικών και των δώ-
ρων. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, 
που αναμενόταν εδώ και ενάμιση χρόνο, κλεί-
νει οριστικά και το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο 
του δικαστικού θρίλερ των αναδρομικών, που 
ξεκίνησε με τις περικοπές του 2012 και ολοκλη-
ρώνεται δέκα χρόνια μετά.

 
Ανάσα στα νοικοκυριά 
Γι’ αυτό τον λόγο, τις τελευταίες ημέρες, έχει πέ-
σει στο τραπέζι το σενάριο για καταβολή έκτα-
κτης οικονομικής ενίσχυσης στους χαμηλοσυ-
νταξιούχους, ίσως και σε πιο διευρυμένη βά-
ση, σε σχέση με αυτή που δόθηκε πέρυσι λί-
γο πριν από την Πρωτοχρονιά. Στόχος είναι να 


