
Χρ. Σταϊκούρας: Ενδεχόμενο νέο πακέτο στήριξης της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια - 

Φαίνεται να δημιουργείται χώρος για πρόσθετες παρεμβάσεις - Η αύξηση του εισοδήματος 

καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών των νοικοκυριών λόγω πληθωρισμού 

 

«Εκτιμώ ότι έτσι όπως κινείται σήμερα η ελληνική οικονομία, έτσι όπως προσδοκούμε ότι θα κινηθεί η 

ελληνική κοινωνία και η οικονομία, θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος το 2023», ανέφερε ο 

Χρήστος Σταϊκούρας. Με αυτήν τη φράση, ο υπουργός Οικονομικών ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι στην 

κυβέρνηση έχουν ήδη αρχίσει τα σχέδια επί χάρτου για το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα 

κονδύλια που εκτιμάται ότι μπορούν να εξοικονομηθούν από το ειδικό Αποθεματικό του 1 δισ. ευρώ για 

τις εφετινές ενεργειακές επιδοτήσεις. 

Φρένο στα σενάρια που θέλουν να αλλάζει το μοντέλο επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος έβαλε ο 

υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό στο περιθώριο του 

παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ στο Νταβός. 

Συγκεκριμένα ο υπουργός τόνισε ότι «θα ακολουθήσουμε την πεπατημένη, την επιτυχημένη στρατηγική 

του 2022, σύμφωνα με την οποία ενισχύσαμε γενναία νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως νοικοκυριά, 

καλύπτοντας το σημαντικότερο ποσοστό της επιβάρυνσης που είχαν το 2022, χωρίς να έχουμε μεγάλο 

δημοσιονομικό κόστος. Και για αυτό επιτύχαμε, από ό,τι φαίνεται, και ένα εξαιρετικό δημοσιονομικό 

αποτέλεσμα». 

Παράλληλα ο Χρήστος Σταϊκούρας επιβεβαίωσε το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πακέτο στήριξης της 

κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια, σημειώνοντας ότι «εάν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος και όσο θα 

δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, αυτός, πράγματι, θα επιστρέφει στην κοινωνία στο σύνολό του, 

με κοινωνικά κριτήρια». 

Ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε επίσης και το άνοιγμα της πλατφόρμας για την ενίσχυση της 

μηνιαίας δόσης στεγαστικού δανείου για ενήμερα ευάλωτα νοικοκυριά. 

Όπως είπε, «στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες θα ξεκινήσει η πλατφόρμα στο τραπεζικό σύστημα για να 

ενισχυθούν ευάλωτα ενήμερα νοικοκυριά με στεγαστικό δάνειο ή με ένα μικρό επιχειρηματικό δάνειο 

με υποθήκη την πρώτη κατοικία, έτσι ώστε η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους να επιβεβαιώσει ότι 

τα νοικοκυριά αυτά είναι ευάλωτα». 

Η επιδότηση της δόσης των στεγαστικών δανείων των δικαιούχων θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο και θα 

έχει χρονικό ορίζοντα 12 μηνών. Όπως επανέλαβε ο υπουργός η επιδότηση της αύξησης των δόσεων 

κατά 50% θα γίνει «αποκλειστικά από το τραπεζικό σύστημα, χωρίς να επιβάρυνση του Έλληνα 

φορολογούμενου». 

 

Φαίνεται να δημιουργείται χώρος για πρόσθετες παρεμβάσεις 

Στο 5% θα κινηθεί ο πληθωρισμός στη χώρα το 2023 σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο 

Σταϊκούρα ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ανέφερε ότι η τρίτη κατά σειρά 

αύξηση του κατώτατου μισθού πρέπει να είναι «γενναία και ρεαλιστική». 

Κληθείς να σχολιάσει σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων περί νέας οικονομικής παροχής εν όψει 

Πάσχα, ο υπουργός επανέλαβε ότι αρχίζει να δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για κάποιες 

πρόσθετες παρεμβάσεις που θα προτεραιοποιήσει ο πρωθυπουργός ανάμεσα στις πολλές ανάγκες που 

έχει η κοινωνία. 

Αναφορικά με την προοπτική κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος και την επιστροφή των 

αναδρομικών στους συνταξιούχους ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι υπάρχουν «προτεραιότητες που 

συνεκτιμώνται αλλά τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να παρθούν όλα μαζί». Ο υπουργός εξήγησε ότι το 

2022 η οικονομία πήγε καλύτερα και σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και η καλή 

πορεία της ελληνικής οικονομίας μας δίνει τη δυνατότητα να βοηθάμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά 

δεν υπάρχουν ανεξάντλητοι πόροι για βοήθεια. 

Επίσης ο υπουργός εξέφρασε την ανησυχία του για τις αυξήσεις που έχουν μετατοπιστεί από την 

ενέργεια  στον τομέα τροφίμων, γεγονός που όπως είπε αφορά όλη την Ευρώπη. 



 

Η αύξηση του εισοδήματος καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών των νοικοκυριών 

λόγω πληθωρισμού 

Η αύξηση που σημειώθηκε στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο του 2022 καλύπτει 

το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που έχει προκαλέσει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς η 

σημαντική άνοδος του πληθωρισμού, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή 

τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στο γ’ 

τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της ασκούμενης οικονομικής 

πολιτικής, με κύριους άξονες τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τις αυξήσεις του 

κατώτατου μισθού, την ενίσχυση της απασχόλησης και την υλοποίηση γενναίων μέτρων στήριξης 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει: 

"Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε σήμερα τα προσωρινά στοιχεία για το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των 

νοικοκυριών. 

Σύμφωνα με αυτά, το εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 10,2% το 3ο τρίμηνο του 2022, σε 

σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. 

Αύξηση που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που έχει προκαλέσει στους οικογενειακούς 

προϋπολογισμούς – κυρίως των πιο αδύναμων πολιτών – η σημαντική άνοδος του πληθωρισμού 

διεθνώς. 

Πληθωρισμός που στη χώρα μας έχει, ήδη, ξεκινήσει να παρουσιάζει αποκλιμάκωση, με την Ελλάδα να 

καταγράφει τον Δεκέμβριο τον 5ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. 

Επιπρόσθετα, σε επίπεδο 9μήνου, η άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος είναι 10 δισ. ευρώ σε σχέση 

με το 2019. 

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, με κύριους άξονες τις μειώσεις 

φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, την ενίσχυση της 

απασχόλησης και την υλοποίηση γενναίων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 

Στήριξη που αποτυπώνεται και στην αύξηση – κατά 47 δισ. ευρώ – που έχουν παρουσιάσει οι καταθέσεις 

των πολιτών από το 2019 μέχρι σήμερα. 

Προχωρούμε την υλοποίηση του συνεκτικού και δυναμικού σχεδιασμού μας, με στόχο να ξεπεράσουμε 

τις πρόσκαιρες αναταράξεις και τις πολυ-επίπεδες κρίσεις και παράλληλα να συνεχίσουμε σε τροχιά 

υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργίας πολλών και καλά αμειβόμενων νέων θέσεων εργασίας 

και περαιτέρω ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής". 

 


