
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα εφαρμόσει τα εξής συγκεκριμένα, και 

κοστολογημένα μέτρα για τους συνταξιούχους.

1. Συνέχιση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς 
Συνταξιούχους (ΕΚΑΣ)

Με την έναρξη χορήγησης του Επιδόματος Αλληλεγγύης από το καλοκαίρι 

του 1996 εξασφαλίστηκε μία σημαντική αύξηση για τους 

χαμηλοσυνταξιούχους, η οποία ισοδυναμεί με δύο Ημερομίσθια Ανειδίκευτου 

Εργάτη. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται κάθε μήνα και δεν είναι εφάπαξ 
επίδομα όπως ψευδώς ισχυρίζεται η Ν.Δ.

Σε ετήσια βάση, η ενίσχυση ανέρχεται στο ποσόν των 160,000 δρχ για κάθε 

συνταξιούχο που ικανοποιεί τα εισοδηματικά κριτήρια.

Με το σύστημα αυτό ανοίγει μία νέα εποχή για τον τρόπο και την έκταση 

στήριξης των ασθενέστερων κοινωνικών στρώματων, που καλύπτει τους 

συνταξιούχους όλων των Ταμείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ, ΝΑΤ, Τράπεζες), 

αλλά και του Δημοσίου.

Το επίδομα ΕΚΑΣ, έχει αρχίσει να χορηγείται σε χαμηλοσυνταξιούχους που 

εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 300.000 συνολικά. Σε άλλους 80.000 περίπου 

χορηγείται ένα επίδομα εξομάλυνσης που κυμαίνεται από 40-80.000 ετησίως. 

Η συνολική ετήσιο δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 54 δισ. δρχ.

2. Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας

Από το 1997, θα αρχίσει η εφαρμογή ενός νέου Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας που αφορά την επιδότηση και δωρεάν παροχή υπηρεσιών
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κρίσιμης σημασίας για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ηλικιωμένους, 

όπως οι δαπάνες νοσοκόμου, κοινωνικής λειτουργού, οικιακής βοήθειας, 

φυσιοθεραπείας κλπ. Η επιδότηση υπηρεσιών εκτός από την ανακούφιση 

που θα προσφέρει σε δοκιμαζόμενα κοινωνικά στρώματα θα έχει επίσης 

ευνοϊκές επιπτώσεις και στην απασχόληση.

Το κόστος εφαρμογής του νέου συστήματος θα ανέλθει στα 20 δισ. δρχ. σε 
ετήσια βάση.

3. Σύνδεση κατωτάτων ορίων συντάξεων με τον πληθωρισμό

Σύμφωνα με νόμο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, απο την 1η Ιανουάριου 1997 

τα κατώτατα όρια των συντάξεων όλων των ταμείων θα προσαρμόζονται 

έγκαιρα και ανάλογα με τον προβλεπόμενο ετήσιο πληθωρισμό, έτσι ώστε να 
προστατεύεται η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων και να σταματήσει η 

διάβρωση του πραγματικού εισοδήματος από την αύξηση των τιμών.

4. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος

Η χώρα χρειάζεται μια νηφάλια και ψύχραιμη αντιμετώπιση του 

συνταξιοδοτικού προβλήματος σε μακροχρόνια βάση, μακριά τόσο απο 

ταμειακό άγχος και ερασιτεχνικούς σχεδιασμούς. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει 

μία συστηματική μελέτη του συνταξιοδοτικού προβλήματος. Θα αρχίσει 

αμέσως διάλογος με τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων ώστε να 

επιτευχθεί μία λύση που θα είναι οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη.

Το 1997 θα είναι έτος κοινωνικού διαλόγου και αποφάσεων.
Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, το σύστημα ασφάλισης πρέπει να είναι το 

επίκεντρο του νέου κοινωνικού κράτους, μια πηγή σιγουριάς και όχι 

ανασφάλειας. Η αντιμετώπιση θα ικανοποιεί τα εξής τρία κριτήρια:
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(α) Βιωσιμότητα των ταμείων και έγκαιρη πρόληψη της 

επαπειλούμενης αδυναμίας καταβολής συντάξεων λόγω 

υπερχρέωσης και έλλειψης επαρκών νέων πόρων σε ορισμένα 

ταμεία.

(β) Αντιμετώπιση των ανισοτήτων, στη βάση της 

ανταποδοτικότητας, του χρόνου ασφάλισης και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης .

(γ) Σεβασμός ώριμων ασφαλιστικών δικαιωμάτων και αποφυγή 

αιφνιδιασμών με εξάντληση των δυνατοτήτων συναινετικών 

λύσεων.
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