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Στο σκληρό σενάριο που προβλέπει πάγωµα ή και µείωση αποδοχών για 
όσους δηµοσίους υπαλλήλους ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ τον µήνα µαζί µε 
τα επιδόµατα προσανατολίζεται, σύµφωνα µε πληροφορίες, η 
κυβέρνηση.  
Η ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ πολιτική πρόκειται να ανακοινωθεί αρχές Φεβρουαρίου και θα 
έχει προηγηθεί, στις αρχές της ερχόµενης εβδοµάδας, η ανακοίνωση των 
φορολογικών µέτρων. Πρόκειται για επίσπευση των ανακοινώσεων της οικονοµικής 
πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία αποφασίστηκε µετά τις έντονες πιέσεις των 
αγορών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την ελπίδα να σταλεί µήνυµα 
αποφασιστικότητας για ριζικές λύσεις στην οικονοµία. Η κυβέρνηση επιδιώκει 
επίσης να επηρεάσει θετικά και τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που θα υιοθετηθεί από το Εcofin στις 16 
Φεβρουαρίου.  
Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η χθεσινή απόφαση που υπέγραψε ο 
υπουργός Οικονοµικών- να µειωθούν οι πιστώσεις όλων των υπουργείων, εκτός 
µισθών και συντάξεων και δαπανών εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους, κατά 
10% ώστε να δηµιουργηθεί αποθεµατικό που θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση 
έκτακτων αναγκών εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Η δηµιουργία του 
αποθεµατικού προβλέπεται στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και είναι µια από τις 
ασφαλιστικές δικλίδες του, σε περίπτωση κατά την οποία ο προϋπολογισµός 
εκτροχιασθεί.  
Όσον αφορά τις αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων, η κυβέρνηση 
προσανατολίζεται στη λύση να µη θίξει όσους αµείβονται συνολικά 
(µισθός και επιδόµατα) µε λιγότερα από 2.000 ευρώ τον µήνα, ακόµη και 
αν το επίδοµα είναι αναλογικά µεγάλο και ο µισθός αναλογικά µικρός. Σε 
αυτή την περίπτωση, η αύξηση θα είναι 1,5% και το επίδοµα δεν θα περικοπεί. Στις 
µεγαλύτερες αποδοχές, όµως, η αύξηση θα είναι µόνο αυτή της ωρίµασης και το 
επίδοµα θα περικοπεί ανάλογα µε το ύψος των συνολικών αποδοχών, σε ποσοστό 
έως 20%-25%. Στην πραγµατικότητα, θα ληφθούν εξατοµικευµένες αποφάσεις για 
κάθε δηµόσιο υπάλληλο ανάλογα µε την αµοιβή του, σηµειώνει κυβερνητικό 
στέλεχος. Οριστικές αποφάσεις πάντως δεν έχουν ληφθεί ακόµη.  
 

Ανακοινώσεις για το Φορολογικό 
 
Εξάλλου, σε µία εβδοµάδα ουσιαστικά τελειώνει ο διάλογος για το φορολογικό 
νοµοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί αργότερα αλλά οι βασικές ρυθµίσεις του, 
περιλαµβανοµένης της νέας φορολογικής κλίµακας, θα ανακοινωθούν από τον 
υπουργό Οικονοµίας κ. Παπακωνσταντίνου την ερχόµενη Τρίτη ή την Τετάρτη. 
Από τα πλέον επίµαχα σηµεία της νέας φορολογικής νοµοθεσίας είναι αυτό που 
αφορά την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης εισοδηµάτων. Σε αυτή την 
κατηγορία ανήκουν πολλά εισοδήµατα, ορισµένα από τα οποία- όπως π.χ. ένα 
µέρος των βουλευτικών αποζηµιώσεων αλλά και αποζηµιώσεις διπλωµατικών 
υπαλλήλων έχουν χαρακτηριστεί αποζηµίωση έναντι δαπάνης και ενδεχοµένως θα 
υπάρξει δυσκολία στη φορολόγησή τους µε βάση την κλίµακα. Εξετάζεται η 
δυνατότητα, σε αυτές τις περιπτώσεις, να εκπίπτει η δαπάνη µε βάση τις αποδείξεις 
που θα προσκοµίζουν οι εν λόγω φορολογούµενοι και κατά τα άλλα το εισόδηµα να 
φορολογείται µε βάση την κλίµακα. 
 

Πηγή: «Τα Νέα», 26/1/2010 


