ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Με αφορµή σηµερινά (12 Απριλίου 2013) δηµοσιεύµατα στον Τύπο που αναφέρονται
στη µείωση των απολαβών και των συντάξεων στην κρατική υπηρεσία ως νέα µέτρα
που έχουν συµφωνηθεί στα πλαίσια του Μνηµονίου Συναντίληψης που συµφωνήθηκε
πρόσφατα µε την Τρόικα, το Υπουργείο Οικονοµικών επιθυµεί να αναφέρει ότι:
1. Ο πινάκας που δηµοσιεύεται σε πολλά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
παρουσιάζει συσσωρευτικά τις συνολικές συνεισφορές στις απολαβές και τις
συντάξεις στην κρατική υπηρεσία. ∆ηλαδή στις συνεισφορές, έτσι όπως
παρουσιάζονται, περιλαµβάνονται και τα ποσοστά που έχουν ήδη αποκοπεί
από µισθούς και συντάξεις µε βάση το «Νόµο Περί της Μείωσης των
Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωµατούχων, Εργοδοτουµένων και
Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα»
του 2012, ο οποίος µπήκε σε ισχύ από την 1η ∆εκεµβρίου, 2012. Προς
υπενθύµιση οι συνεισφορές εκείνες είχαν ως εξής,
α) για µηνιαίες απολαβές/συντάξεις µέχρι 1000 ευρώ – καµία µείωση
β) από 1.001 ευρώ - 1.500 ευρώ – µείωση 6.5%
γ) από 1.501 ευρώ – 2.000 ευρώ – µείωση 8.5%
δ) από 2001 ευρώ – 3.000 ευρώ – µείωση 9.5%
ε) από 3001 ευρώ – 4.000 ευρώ – µείωση 11.5%
στ) πέραν των 4.001 ευρώ – µείωση 12.5%

2. Στα πλαίσια της ανάγκης για περαιτέρω µείωση των δαπανών του δηµόσιου
τοµέα, όπως προβλέπεται στο Μνηµόνιο Συναντίληψης που συµφωνήθηκε
πρόσφατα µε την Τρόικα, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε Νοµοσχέδιο που

περιλαµβάνει τις ακόλουθες περαιτέρω συνεισφορές επί των απολαβών και
των συντάξεων στην κρατική υπηρεσία και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
α) για µηνιαίες απολαβές/συντάξεις από 0,01 ευρώ – 2.000 ευρώ – µείωση
0.8%
β) από 2.001 ευρώ – 3.000 ευρώ – µείωση 1%
γ) από 3.001 ευρώ – 4.000 ευρώ – µείωση 1.5%, και
δ) πέραν των 4.001 – µείωση 2%,
µε ηµεροµηνία εφαρµογής την 1η Ιουνίου, 2013.

Ως εκ τούτου, προς καλύτερη ενηµέρωση του κοινού το Υπουργείο Οικονοµικών
τονίζει ότι οι περαιτέρω συνεισφορές που καλούνται να καταβάλουν οι
Αξιωµατούχοι, εργοδοτούµενοι και Συνταξιούχοι της Κρατικής Υπηρεσίας και του
Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα από την 1η Ιουνίου, 2013, είναι µόνο αυτές που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας ανακοίνωσης.
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