
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

25 Φεβρουάριου 1998

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, απαντώντας απόψε στην “Ωρα του
Πρωθυπουργού”, στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ κ. Λάλου για τις συντάξεις, υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

1. Για ποσό σύνταξης μέχρι 200000 δραχμών, το ποσοστό αύξησης 
ανέρχεται στο 3,7%. Πρόκειται για πραγματική και όχι απλώς 
ονομαστική αύξηση, αφού υπερβαίνει το προβλεπόμενο ποσοστό 
2,5% του πληθωρισμού κατά 1,2%.

2. Για συντάξεις άνω των 200.000 δραχμών, το ποσοστό αύξησης είναι 
2,5%, όσο δηλαδή και ο προβλεπόμενος πληθωρισμός.

3. Σε περίπτωση που ο πληθωρισμός, στο τέλος του ’98, υπερβεί το 
προβλεπόμενο ποσοστό 2,5%, θα χορηγηθεί μέσα στο 1999 
διορθωτικό ποσό.

4. Τα ανωτέρω ποσοστά αύξησης ισχύουν για τους κάτωθι 
ασφαλιστικούς φορείς : ΙΚΑ , ΙΚΑ - TEAM, ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ, ΔΑΠ - ΔΕΗ, 
ΤΑΠ - OTE, ΤΑΠ - ΗΣΑΠ, καθώς και για τα ταμεία κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης των Τραπεζών.

5. Οι συντάξεις του ΟΓΑ, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την 31/12/97, 
αυξάνονται κατά 3,7% από 1/1/98. Στο τέλος του έτους θα χορηγηθεί 
διορθωτικό ποσό, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του 2,5% και 
της πραγματικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή.

6. Τα επιδόματα που καταβάλλονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες 
αυξάνονται από 1/1/98 κατά 10%.

7. Οι συντάξεις μέχρι του ποσού των 40.000 δραχμών δεν υπόκεινται 
στους περιορισμούς της εισοδηματικής πολιτικής, εφ’ όσον οι φορείς 
έχουν την απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα.

8. Προκειμένου για φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων 
(όπως το ΤΕΒΕ, το ΤΑΕ κλπ) είναι δυνατόν να χορηγηθεί μεγαλύτερη 
αύξηση των συντάξεων από την καθοριζόμενη ανωτέρω, εφ’ όσον 
συνδυασθεί με παράλληλη αύξηση των εισφορών και ζητηθεί τούτο 
από τον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό.

9. Δεν τίθεται θέμα αναπροσαρμογής συντάξεων ειδικών ταμείων 
(Τραπεζών και ΔΕΚΟ), διότι αφ’ ενός μεν η αιτούμενη
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αναπροσαρμογή δεν έχει καμία σχέση με τις συντάξεις των δημοσίων 
υπαλλήλων που γίνονται εφάπαξ, αφ’ ετέρου δε διότι οι αυξήσεις 
των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων ακολουθούν την εισοδηματική 
πολιτική. Οι αυξήσεις των αποδοχών των υπαλλήλων των Τραπεζών 
και των ΔΕΚΟ είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων και 
η σύνταξή τους υπολογίζεται με τις αποδοχές του τελευταίου μηνός 
προ της συνταξιοδότησης. Στην ουσία το αίτημα αφορά την 
αποδέσμευση των αυξήσεων των συντάξεων από την εισοδηματική 
πολιτική. Πέραν αυτού, τα ταμεία των ΔΕΚΟ αντιμετωπίζουν σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα, είναι εντόνως ελλειμματικά και συνεπώς δεν 
αντέχουν μια τέτοια αναπροσαρμογή συντάξεων που θα φθάνει μέχρι 
και 100.000 δρχ.

10. Το θέμα της επανασύνδεσης κατώτατων συντάξεων με είκοσι (20) 
ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη δεν αντιμετωπίζεται. Η Κυβέρνηση 
επέλεξε το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) από το δεύτερο 
εξάμηνο του ’96 για να στηρίξει τους χαμηλοσυνταξιούχους με τις 
μεγαλύτερες ανάγκες. Το ΕΚΑΣ και τα εισοδηματικά όρια 
αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση το δείκτη τιμών 
καταναλωτή.

11. Από 1/1/98 έγινε επέκταση του ΕΚΑΣ, το οποίο χορηγείται πλέον σε 
συνταξιούχους ηλικίας 60 ετών και άνω, έναντι των 65 που ίσχυε.

12. Το ΕΚΑΣ επεκτάθηκε, επίσης, ανεξαρτήτως ηλικίας, σε ειδικές 
κατηγορίες συνταξιούχων (χήρες με ανήλικα παιδιά, ορφανά).

13. Τιμαριθμοποιήθηκαν φορολογικά κλιμάκια μέχρι 5,5%.

14. Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής των μέτρων για το φάρμακο 
και την εκτίμηση της απόδοσής τους, θα εξετασθεί η δυνατότητα 
μείωσης της συμμετοχής των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων 
στην αγορά του φαρμάκου.

15. Η πολιτική της Κυβέρνησης για την τρίτη ηλικία δεν συνεπάγεται 
μόνον συντάξεις. Είναι ήδη γνωστό σε όλους το πρόγραμμα βοήθειας

. στο σπίτι, δηλαδή το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών στους 
ηλικιωμένους στο σπίτι τους. Πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη 
ανακοινωθεί και υλοποιείται, σταδιακά επεκτεινόμενο σε όλη τη χώρα, 
από το Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας.

Και ο Πρωθυπουργός κατάληξε: Πρέπει να γίνει σαφές ότι η Κυβέρνηση
ακολουθεί με συνέπεια την οικονομική της πολιτική, "η οποία έχει ήδη
αποδώσει και εξακολουθεί να αποδίδει καρπούς. Το γνωστό σε όλους
τρίπτυχο σταθεροποίηση - ανάπτυξη - κοινωνική προστασία αποτελεί



γνώμονα της πολιτικής μας. Και όσοι με περισσήν προθυμίαν και 
προχειρότητα εγκαλούν την Κυβέρνηση για “αναλγησία” και άλλα ηχηρά 
παρόμοια, οφείλουν να γνωρίζουν, αν δεν το λησμονούν σκοπίμως, ότι 
το παρεχόμενο σύστημα κοινωνικής φροντίδας προς ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού (όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι) ανταποκρίνεται στην 
αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών.

Οι γενικές αυξήσεις διευρύνουν τις ανισότητες και θέτουν στο περιθώριο 
τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού, μηδενίζοντας τα οφέλη της 
κοινωνικής φροντίδας. Εμείς επικεντρώνουμε την πρόνοια και τη 
φροντίδα μας στους συνταξιούχους με τις μεγαλύτερες ανάγκες.


