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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα. 
 

Θέμα: «Διευκρινίσεις για μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις» 

Κύριε Υπουργέ, 

Είναι δεδομένο ότι έχει υποπέσει στην αντίληψή σας η εντονότατη φημολογία για αυξημένη 

πιθανότητα επιβολής μειώσεων συντάξεων και μισθών στο Δημόσιο. 

Ο ίδιος, άλλωστε, σε εκπομπή της ΕΡΤ και κατόπιν ερώτησης εάν εξετάζονται μειώσεις μισθών 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλώσατε πως «σήμερα δεν εξετάζεται αυτό. Εάν η έκταση της 

κρίσης είναι αυτή που προσδοκούμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι.» Ξεκαθαρίσατε 

χαρακτηριστικά, όμως, ότι «αν η κρίση διαρκέσει πέντε ή έξι μήνες, οι συνθήκες αλλάζουν άρδην, 

και ότι τότε θα μιλάμε με άλλους όρους συνολικά για την οικονομία.» 

Στο ίδιο μήκος κύματος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο συνάδελφός σας κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «δεν 

θεωρώ σοβαρό στις 2 Απριλίου να συζητάμε τι θα κάνουμε από δημοσιονομικής πολιτικής για κάτι 

που θα γίνει μετά από 2, 5, 8 μήνες, διότι κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Στον 

“οικονομικό Αρμαγεδδώνα” που βιώνουμε, η Κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να προστατεύσει 

επιχειρήσεις και εργαζόμενους και είναι ανεύθυνο για οποιονδήποτε να συζητά αυτήν την 

περίοδο μείωση μισθών στο Δημόσιο και για τις συντάξεις». 

Όσο καθησυχαστικές κι αν φαντάζουν οι απαντήσεις αυτές, αντιλαμβάνεστε απολύτως ότι έχουν 

πολύ στενό χρονικό ορίζοντα για να άρουν τις έντονες ανησυχίες. Επιστέγασμα του 

συμπεράσματος αυτού αποτελεί το ρητό ορόσημο που έθεσε με δηλώσεις του στον Real FM ο 

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, που ανέφερε μεν ότι «δεν υπάρχει στον σχεδιασμό κανένα μέτρο 

μείωσης μισθού στο Δημόσιο ή σύνταξης», ωστόσο υπογράμμισε πως «ο σχεδιασμός εκτείνεται 

μέχρι τον Μάιο.» 

Αβίαστα και δικαιολογημένα ανησυχούν, συνεπώς, οι μισθωτοί του Δημοσίου, οι συνταξιούχοι και 

οι οικογένειές τους, όταν από τα πλέον επίσημα χείλη ακούν στην ουσία ότι παραμένει ανοιχτό το 

ενδεχόμενο μιας ακόμη μείωσης των αποδοχών τους κατά την τελευταία δεκαετία, αυτή τη φορά 

με το πέρας του Μαΐου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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1. Ποια είναι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας για την πορεία της οικονομίας, τα διάφορα 

εναλλακτικά σενάρια  που μελετάτε ώστε να αποτραπεί αυτή η εξαιρετικά δυσμενής 

προοπτική νέων περικοπών;  

2. Στην απευκταία περίπτωση που η κρίση όντως διαρκέσει περισσότερο από το αισιόδοξα 

αναμενόμενο, ποια είναι τα μέτρα που έχετε προγραμματίσει για να ενισχύσετε τα νοικοκυριά 

που θα πληγούν από την παρατεταμένη ανεργία και τις πιθανές περικοπές; 
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