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Η κυβέρνηση εξετάζει 
το σενάριο να χορηγήσει 
σε 3 εκατοµµύρια 
δηµοσίους υπαλλήλους 
και συνταξιούχους 
το κοµµένο δώρο, 
αξιοποιώντας το 
«ορφανό» κονδύλι 
των 658 εκατ. ευρώ 
που υπάρχει στον 
Προϋπολογισµό. 
«∆εν σχεδιάζουµε την 
πολιτική µας, επειδή 
µας υποχρεώνουν τα 
δικαστήρια», δηλώνει 
στην «R» κορυφαίο 
κυβερνητικό στέλεχος, 
αποσυνδέοντας το θέµα 
από την επικείµενη 
απόφαση του ΣτΕ 
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Σ
χέδιο για τη χορήγηση ενός εφάπαξ πο-
σού µε τη µορφή επιδόµατος σε 3 εκα-
τοµµύρια συνταξιούχους και δηµοσί-

ους υπαλλήλους, ακόµα και εάν δεν εκδοθούν 
οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας, επεξεργάζονται τα υπουργεία Οικονοµι-
κών και Εργασίας. Σύµφωνα µε πληροφορίες 
της Realnews, το επίδοµα µπορεί να αντιστοι-
χεί στην καταβολή του κοµµένου δώρου Πά-
σχα ή του επιδόµατος αδείας, και ανέρχεται σε 
250 ευρώ για τους δηµοσίους υπαλλήλους και 
200 ευρώ για τους συνταξιούχους του ιδιωτι-
κού και του δηµόσιου τοµέα. Τα επιτελεία των 
δύο υπουργείων έχουν πιάσει χαρτί και µολύ-
βι και υπολογίζουν το κόστος µιας τέτοιας από-
φασης, η οποία αποτελεί κίνηση υψηλής πολιτι-
κής σηµασίας ενόψει εκλογικών αναµετρήσεων. 
Κορυφαίος κυβερνητικός αξιωµατούχος επι-
σηµαίνει στην «R» ότι η χορήγηση εξαρ-
τάται από τις δυνατότητες της χώρας, δι-
ευκρινίζοντας ότι ακόµη τα αναδροµι-
κά ποσά δεν έχουν αµετάκλητα κρι-
θεί. «∆εν σχεδιάζουµε την πολιτική 
µας, επειδή µας υποχρεώνουν τα 
δικαστήρια», λέει χαρακτηριστικά. 

Κυβερνητικοί παράγοντες ανα-
φέρουν ότι θα µπορούσε να αξι-
οποιηθεί προς αυτή την κατεύ-
θυνση το υπό κατανοµή κονδύ-
λι συνολικού ποσού 658 εκατ. 

Εξτρα επίδοµα 
µε τη µορφή
«δώρου» Πάσχα

ευρώ που πιστοποιήθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Οικονο-
µικών, µε τα στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισµού. Πα-
ραµένει ακόµα αδιευκρίνιστο το πώς θα κατανεµηθούν οι συγκε-
κριµένες δαπάνες, µε την Κοµισιόν να έχει διατυπώσει στην τελευ-
ταία της έκθεση υπόνοιες για ενδεχόµενη χρήση τους στη διάρκεια 
της προεκλογικής περιόδου, χωρίς να έχουν προσµετρηθεί στους 
υπολογισµούς των Ευρωπαίων για το εκτιµώµενο ύψος του φετι-
νού πρωτογενούς πλεονάσµατος. Το θέµα, πάντως, προβληµατίζει 
τους εταίρους και γι’ αυτόν τον λόγο θα συζητηθεί τόσο στο Euro 
Working Group της προσεχούς ∆ευτέρας όσο και στο Εurogroup 
της 5ης Απριλίου όπου θα ζητηθούν από τον υπουργό Οικονοµι-
κών Ευκλείδη Τσακαλώτο περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 
την αξιοποίηση του κονδυλίου.

Τελική απόφαση δεν έχει ακόµα ληφθεί, καθώς, εκτός από ζήτη-
µα πολιτικής βούλησης, αναζητείται και ο απαραίτητος δηµοσιονο-
µικός χώρος που θα επιτρέψει τη χορήγηση του ποσού, χωρίς να 
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