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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ «ΗΛΙΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων της 22ης έκθεσης του πληροφοριακού
συστήματος «ΗΛΙΟΣ», που αφορά στις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα για τον μήνα
Μάρτιο του 2015, ο αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δημήτρης Στρατούλης
δήλωσε τα εξής:
«Τα στοιχεία της 22ης έκθεσης του πληροφοριακού συστήματος ΗΛΙΟΣ είναι αποκαλυπτικά σε
σχέση με τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν το ύψος των συντάξεων για τη μεγάλη
μερίδα των ασφαλισμένων και έρχονται να διαψεύσουν δημοσιεύματα ξένων ΜΜΕ και
δηλώσεις εκπροσώπων των δανειστών της χώρας.
Το 44,8% των συνταξιούχων (1.189.396 από 2.654.784) παίρνουν συντάξεις κάτω από το
σταθερό όριο της σχετικής φτώχειας των 665 €. (σταθερό όριο σχετικής φτώχειας του 2013
από ΕΛΣΤΑΤ).
Επιπλέον, από το σύνολο των 2.637.090 συνταξιούχων όλων των κατηγοριών (γήρατος,
θανάτου, αναπηρίας), περίπου το 1.511.000 (περίπου το 60%) λαμβάνει αποδοχές μέχρι 800
ευρώ και αφαιρουμένων των κρατήσεων και της περίθαλψης το τελικό ποσό πέφτει σε
αρκετές περιπτώσεις και κάτω από τα 700 ευρώ. Μάλιστα, ειδικά η συντριπτική πλειονότητα
των συνταξιούχων αναπηρίας λαμβάνει αποδοχές από 250 έως 540 ευρώ!
Επίσης το 85,6% των συνταξιούχων είναι άνω των 61 ετών (διάγραμμα 2 σελίδα 7), ειδικά στη
γήρατος το ποσοστό είναι 89,4% (1.806.989 συνταξιούχοι από τους 2.021.315- πίνακας 7
σελίδα 8)
Τα στοιχεία αυτά αποδομούν πλήρως τα επιχειρήματα εκπροσώπων των δανειστών της χώρας,
καθώς βέβαια και της απελθούσας συγκυβέρνησης και τρόικας, που έκαναν λόγο για υψηλή
μέση σύνταξη για τους έλληνες ασφαλισμένους, καθώς και για υποτιθέμενα μεγάλα ποσοστά
των κατηγοριών συνταξιούχων ή ΑμεΑ, που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν τα 62 χρόνια. Μια
ρητορική στην οποία στηρίχτηκε η μέχρι την 25η Γενάρη κατεδάφιση συντάξεων, προνοιακών
επιδομάτων αλλά και της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης συνολικά.
Η κυβέρνησή μας βάζει φρένο στις μειώσεις των συντάξεων, προστατεύει τα προνοιακά
επιδόματα και προχωρά στην πλήρη αποκατάσταση του δημόσιου αναδιανεμητικού και
καθολικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Βασικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση

είναι η ενίσχυση της χρηματοδότησης του Ασφαλιστικού Συστήματος με τη δημιουργία
Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης».
*Συνημμένη η 22η Έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΗΛΙΟΣ»

