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ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Η Κυβέρνηση εξέτασε τα αιτήματα που διατύπωσαν οι Οργανώσεις 

των Συνταξιούχων, το ύψος των διεκδικήσεων που υποβλήθηκαν και 

τα περιθώρια ικανοποίησής τους.

Η Κυβέρνηση, κατανοώντας την αγωνία των συνταξιούχων για 

απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων θέλει να τονίσει ότι εγγυάται 

απόλυτα τις συνταξιοδοτικές παροχές.

Εκτιμώντας την πραγματικά δεινή θέση πολλών 

χαμηλοσυνταξιούχων, η Κυβέρνηση αποφάσισε την ενίσχυσή τους 

με τους εξής τρόπους:

1. Για τους συνταξιούχους του Ο ΓΑ  αυξάνονται από 1/9/1995 οι 

συντάξεις στις 25.000 δρχ.

2. Για τους χαμηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ και του ΝΑΤ, και για

ποσά συντάξεων μέχρι και τα κατώτατα όρια χορηγείται την 30η 

Μάίου εφάπαξ μισή μηνιαία σύνταξη. Για ποσά συντάξεων

μεγαλύτερα από τα κατώτατα όρια και μέχρι 130.000 δρχ. 

χορηγείται εφάπαξ ενίσχυση ίση με τη διαφορά μεταξύ του ποσού 

των 130 χιλ. δραχμών και του ποσού της σύνταξης.



3. Στους πολιτικούς συνταξιούχους του δημοσίου χορηγείται 

εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για το 1995 ύψους δύο μερισμάτων από 

το Μ .Τ.Π .Υ., ενώ στους πολεμικούς συνταξιούχους χορηγείται 

εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για το 1995 ύψους 20.000 δρχ.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν σε 1,4 εκατομμύρια 

χαμηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ, του Ο ΓΑ  και του Δημοσίου και έχουν 

συνολικό κόστος πάνω από 50 δισεκατομμύρια δρχ., ποσό που 

αντιστοιχεί στο μισό σχεδόν του συνολικού αποθεματικού του 

προϋπολογισμού για το 1995. Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτελούν 

ουσιαστικά διπλασιασμό των ορίων της εισοδηματικής πολιτικής για 

το 1995 και εκφράζουν την προσπάθεια της Κυβέρνησης να 

εξαντλήσει κάθε δυνατό όριο στον τομέα της κοινωνικής 

προστασίας.

Επισημαίνεται ότι μέσα στο 1994 η Κυβέρνηση ενέκρινε ήδη 

αυξήσεις στις συντάξεις μιας σειράς Ταμείων, που κυμαίνονται από 

10% μέχρι 15%, καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στα καταβαλλόμενα 

εφάπαξ ποσά.

Επαναχορηγούνται οι συντάξεις των αγωνιστών της Εθνικής 

Αντίστασης οι οποίες είχαν χορηγηθεί το 1988 και κατάργηθηκαν επί 

Νέας Δημοκρατίας.

Το 1996 λαμβάνεται μέριμνα ώστε το πρόβλημα των 

χαμηλοσυνταξιούχων να λυθεί θεσμικά σε περισσότερο 

ικανοποιητική βάση. Το  1996 τα κατώτατα όρια των συντάξεων ΙΚΑ 

και Ν ΑΤ θα αυξηθούν σύμφωνα με τις αυξήσεις των κατωτάτων 

ορίων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Στα πλαίσια



μελετώμενης αναθεώρησης της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας 

θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα ενός δικαιότερου συστήματος 

υπολογισμού των συντάξεων.

Είναι ανάγκη να γίνει κοινωνική συνείδηση, ότι αν εγκαταλειφθεί η 

επίπονη προσπάθεια για δημοσιονομική εξυγίανση, θα φθάσουμε 

ταχύτατα σε επικίνδυνες καταστάσεις, που πρόσφατα και με 

πολλές θυσίες οριακά ξεπεράσαμε.

Σε μια φάση όπου όλοι καλούνται να συγκεντρώσουν τις 

προσπάθειές τους για να ξεφύγει η χώρα από το θανάσιμο 

εναγκαλισμό του συσσωρευμένου χρέους και των επικίνδυνων 

ελλειμμάτων, οι κοινωνικές ομάδες καλούνται να δείξουν 

υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση.


