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Ψ> ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ε ΥΝΟΪΚΗ ρύθμιση για 15.000 
περίπου πολύτεκνες μητέρες 
προωθεί το υπουργείο 
Οικονομικών. Με τροπολογία 

που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα 
καταθέσει στη Βουλή την ερχόμενη 
εβδομάδα ο υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών, θα 
αυξηθεί σε 2.500.000 δραχμές από
2.000. 000 το όριο του οικογενειακού 
εισοδήματος κάτω από το οποίο οι 
πολύτεχνες μητέρες άνω των 65 ετών 
δικαιούνται ισόβια σύνταξη.
Αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου 
Πληροφορικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, σημαίνει ότι 
άλλες 15.000, περίπου, 
πολύτεκνες μητέρες 
δικαιούνται να πάρουν 
σύνταξη.Η κυβέρνηση,στην 
προσπάθεια της να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
της υπογεννητικότητας που 
μαστίζει τη χώρα και 
αποτελείτο μεγαλύτερο 
κίνδυνο, αποφάσισε να 
αυξήσει το επίδομα που 
χορηγείται για το τρίτο παιδί 
και να επιμηκύνει το χρόνο 
χορήγησήςτου.
Με τις νέες ρυθμίσεις, το 
επίδομα αυξάνεται στις 
40.000 δραχμές το μήνα, από
35.000.

Με όσα ισχύουν ακόιια και

Τρεις Βελτιώσεις για
τους πολύτεκνους

σήιιεοα, το επίδοιια 
χορηγείται μέχρι το παιδί 
να συμπληρώσει το τρίτο 
έτοζ τηζ ηλικίας του.

Με την τροπολογία, το 
χρονικό διάστημα θα 
διπλασιαστεί και θα γίνει 6 
χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η 
επιδότηση για το τρίτο παιδί 
αυξάνεται από 1.200.000 δρχ. 
στα 3.000.000 δρχ.

Αιψίσας
Η ενεργός πολιτική της 
στήριξης του οικογενειακού 
εισοδήματος επεκτείνεται 
στο τέταρτο, πέμπτο, έκτο 
κ.ο.κ. παιδί.

Ετσι, το επίδομα για τα 
τέσσερα και πάνω παιδιά 
γίνεται δυο ημερομίσθια 
ανειδίκευτον εργάτη, αντί 
για 1,5 ημερομίσθια που 
ισχύει έως τώρα, και θα 
χορηγείταιμέχβΓτα18 
χρόνια.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι 
το επίδομα από 8.630 
δραχμές ανεβαίνει στις 
11.500 δραχμές. Ομως, δεν θα 
παραμείνει στάσιμο, αφού με 
την τροπολογία που θα 
κατατεθεί στη Βουλή, θα 
συνδεθεί με τη Εθνική Γενική 
Σύμβαση Εργασίας, πράγμα 
που σημαίνει ότι κάθε χρόνο 
θα αυξάνει όσο και οι 
αμοιβές των εργαζομένων. 
Αρα, απόδειξη της 
πραγματικής ενίσχυσης που 
παίρνουν οι πολύτεκνες 
οικογένειες αποτελεί η 
συνολική δαπάνη.

Για παράδειγμα, για το 
τρίτο παιδί η πολι τεία 
έδινε μέχρι στίιιεοα 
1.200.000 δραχμές στα 
τρία χρόνια που χορηγούσε 
το επίδομα.

Με τις αλλαγές του θα 
επέλθουν με την τροπολογία 
που επεξεργάζεται ο 
υφυπουργός Οικονομικών κ. 
Νίκος Χριστοδουλάκης, το 
συνολικό ποσό που θα 
χορηγηεί η πολιτεία σε 6 
χρόνια θα ανέλθει σε τρία

ΕΝ όψει της κατάθεσης της νέας διάταξης 
για τα επιδόματα των πολυτέκνων, το 
«ΕΘΝΟΣ» συγκέντρωσε όλα τα διαθέσιμα 
στοιχεία από το Κέντρο Πληροφορικής του 
Υπουργείου Οικονομικών, το ΚΕΠΕ και το 
Υπουργείο Οικονομικών, που δείχνουν το 
προφίλ των πολύτεκνων οικογενειών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 142.022 οι

κογένειες στην Ελλάδα έχουν 3 παιδιά.
Σε αυτή την κατηγορία των οικογενει

αρχών η κυβέρνηση αποφάσισε να δίνει α
πό τις αρχές του 1997 το επίδομα 40.000 δρχ. 
το μήνα για το 3ο παιδί μέχρι να συμπληρώ
σει την ηλικία των 6 ετών και να πάει στο 
σχολείο.

Σήμερα το επίδομα είναι περίπου 34.000 δοχ. 
και καταβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 
3ου έτους της ηλικίας τον.

•  Οπως δείχνουντα στοιχεία, οι οικογένει
ες που έχουν 4 παιδιά και χαρακτηρίζονται 
από το νόμο πολύτεκνες με όλα τα δικαιώ
ματα που συνεπάγεται η ιδιότητα αυτή είναι 
29.944.
Για τις οικογένειες αυτές η νέα ρύθμιση 

προβλέπει να παίρνουν για το 4ο παιδί επί
δομα ίσο με 20.000 δρχ. περίπου το μήνα για 
12 όμως χρόνια αντί των 6 πρωτών ετών της 
ηλικίας τους που ισχύει σήμερα.

ΠΟΙΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠαρεμΒάοα;

•  Οι μητέρες 4 παιδιών και άνω δικαιού
νται, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα, 
να παίρνουν το επίδομα της πολύτε
κνης μητέρας ύψους περίπου 14.000 
δρχ. εφ’ όρου ζωής ανεξαρτήτως αν τα 
παιδιά τους έχουν ενηλικιωθεί ή οι ί
διες έχουν υψηλά εισοδήματα.

Ετσι, σήιιεοα περισσότερες από 
250.000 μητέρες όλων των ηλικιών 
παίρνουν αυτό το επίδοιια.

Σε αυτό το σημείο η κυβέρνηση πα- 
ρενέβη και αποφάσισε το επίδομα της 
πολύτεκνης μητέρας να καταβάλλε
ται μόνο σε όσες έχουν εισόδημα κά
τω των 2.500.000 δρχ. το χρόνο και 
έχουν ήδη συμπληρώσει το 65ο έτος 
της ηλικίας τους.

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(σε χιλιάδες δρχ.)
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ΚΑΙ ΑΝΩ

ΕΩΣ 500 12508 3.337 644 191
500-1.000 11.477 3.000 499 422
1.000-1500 11590 2.989 495 198
1500-2.000 11.449 2.649 390 129
2.000-2.500 11.851 2.407 335 133

2.500-3.000 13.345 2.668 388 108
3.000-3.500 13.363 2.605 418 133 .
3.500-4.000 10.239 2.088 297 124
4.000-4.500 8.152 1.615 236 96
4500-5.000 6.672 1.260 179 61
5.00041.500 5.948 1.044 136 62
5500-6.000 5.339 655 124 48
6.000-5500 4569 731 116 48
6.500-7.000 3.476 618 97 30
7.000 ΚΑΙ ΑΝΩ 12.022 2.078 300 153
ΣΥΝΟΛΟ 142.020 29.944 4.654 1.936

•  Οι μητέρες που είνω πάνω από τη γραμμή δικαιούνται να πάρουν την ισόβια σύνταξη.

• ·  ·
Μισθωτοί 
είναι οι 
περισσότεροι
ΜΙΣΘΩΤΟΙ είναι οι 
περισσότεροι πολύτεκνοι. 
Τα στοιχεία του Κέντρου 

Πληροφορικής του 
Υπουργείου Οικονομικών 
(ΚΕΠΥΟ) από την ανάλυση 
των τελευταίων 
φορολογικών δηλώσεων, 
αποκαλύπτουν ότι οι 
μισθωτοί που είχαν 
περισσότερα από 3 παιδιά 
ανέρχονται σε 69.118. 
Δεύτεροι στη λίστα 
έρχονται οι έμποροι, οι 
βιομήχανοι και οι βιοτέχνες 
που φτάνουν τους 66.976 
και ακολουθούν οι γεωργοί 
και οι κτηνοτρόφοι 
(21.237), οι δημόσιοι 
υπάλληλοι (17.158), οι 
εισοδηματίες (9.652), οι 
συνταξιούχοι (5.847), ενώ 
στην ουρά βρίσκονται οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες, 
αφού μόνο 5.724 είναι 
πολύτεκνοι.

Ποιο είναι το προφίλ των 
πολύτεκνων οικογενειών

Το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι 
ότι θέλει να ενισχύσει την οικογένεια

στα πρώτα της βήματα και όχι όταν 
πλέον έχουν όλοι τακτοποιηθεί.
Το επιχείρημα όμως των πολύτε

κνοί είναι ότι η μητέρα που έκανε 4 
παιδιά υπέφερε αλλά και εγκατέλει- 
ψε, σας περισσότερες περιπτώσεις, 
την επαγγελματική της σταδιοδρο

μία και η ισόβια σύνταξη είναι η ε
λάχιστη ανταμοιβή του κράτους.

•  Βέβαια, όπως φαίνεται και στον 
πίνακα, υπάρχουν μερικές χιλιάδες 
οικογένειες με 4 ή περισσότερα παι
διά που έχουν ε ισοδήματα άνω των 6 
εκατομμυρίων δραχμών το χρόνο,

δηλαδή περισσότερες από 500.000 
δρχ. το μήνα.

• Οι οικογένειες με 5 παιδιά είναι 
μόλις 4.654 και από αυτές οι 1.128 εί
ναι έμποροι ή βιομήχανοι, ενώ οι οι
κογένειες με 6 ή περισσότερα παιδιά 
είναι μόλις 1.936.

ΙΣΟΒΙΑ ΙΥΝ ΤΑΙΗ : ΟΡΙΟ ΤΑ 2,5 ΕΚ. 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ; ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 3 ΕΚ. 
ΑΠΟ 4 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 30% ΑΥΙΗΣΗ

εκατομμύρια δραχμές. Με 
τις βελτιώσεις στα 
οικογενειακά επιδόματα, η 
κυβέρνηση θα κάνει από τη 
Δευτέρα μια δυναμική 
επικοινωνιακή αντεπίθεση. 

Και με tic  νέες βελτιώσεις. 
το συνολικό ποσό που θα 
διατεθεί για την πρόνοια 
θα ανέλθει από 119 δισ. το 
1996στα 147 δια, το 1997.

Πρόκειται, δηλαδή, για 
σημαντική αύξηση της τάξης 
του 47%, Ο υφυπουργός 
παρά τω πρωθυπουργοί Γ. 
Πασχαλίδης ανέλαβε να 
«επαναλανσάρει» το πακέτο 
της κυβέρνησης για τις 
πολύτεκνες μητέρες, μετά τις 
άστοχες κινήσεις που έγιναν 
κατά την αρχική ανακοίνωση 
των αποφάσεων για τους 
πολυτέκνους.

Σκηνή από π ς  καταστροημκές πλημμύρες της 
Ξάνθης. Χθές η ΒΙΑΜΑΡ και η ΠΑΕ ΘΙιοάβ Ξάν
θη προσφεραν 10 εκ. στους πλημμυροπαθείς.

10 εκ. για τους 
πλημμυροπαθείς 
από ΒΙΑΜΑΡ ΚΑΙ 
SKODA -  ΞΑΝΘΗ

Η ΒΙΑΜΑΡ και η ΠΑΕ Skoda Ξάνθη πρόσφερα 
10εκ. δραχμές για την ενίσχυση των πλημμύρα 
παθών του νομού σε χτεσινή εκδήλωση που έγι 
νε σε ξενοδοχείο της πόλης.
Τις επιταγές (7 εκ. δραχμές από την ΒΙΑΜΑ 

και 3 εκ. από τη διοίκηση της ποδοσφαιρικής 
μάδας) παρέλαβαν ο Μητροπολίτης κ. 11α ντιλ 
ήμων, ο αντιδήμαρχος Χρηστός Κωνσταντι νίδη 
και ο αστυνομικός διευθυντής Ξάνθης Χρήστι 
Πλαστράκης.


