
- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων 
υπερήλικων».

Πρός τή Βουλή τών 'Ελλήνων
"Ενα μέρος τοΰ πληθυσμού της χώρας μας δεν έχει κα

λυφθεί άπό την Κοινωνική Ασφάλιση για τό λόγο ότι ό 
θεσαός αυτός δεν έπεκτάθηκε έγκαιρα σέ όλη την έπικρά- 
-τειά καί σέ όλες τίς επαγγελματικές κατηγορίες, μέ άποτί- 
λεσαα συνάνθρωποί μας, ενώ βρίσκονται σήμερα σέ προχω- 
ιημένη ηλικία, στερούνται τά στοιχειώδη μέσα συντήρησης.

Οί άνθρωποι αυτοί ζούν κυρίως σε πόλεις, πού έχουν 
πλνθυσμό πάνω άπό δ.000 κατοίκους. Εκείνοι πού ζούν 
σέ κωμοπόλεις καί χωριά μέ μικρότερο πληθυσμό είναι 
συνταξιούχοι τού ΟΓΑ άνεξάρτητα άπό τό επάγγελμα πού 
ασκεί ό καθένας τους, γιατί ό ΟΓΛ μέ τό Ν.Λ. 1390/73, 
άρθρο 5, κάλυψε όλο τον πληθυσμό τής υπαίθρου.

Μέ τό υπόψη νομοσχέδιο προβλέπεται σέ πρώτη φάση ή 
συνταξιοδότηση αυτών πού έχουν συμπληρώσει τό 70ο έτος 
της ηλικίας τους καί καθορίζεται 0Tt τό ύψος τών παροχών 
θά είναι τό ίδ ο μέ αυτό πού δίνει κάθε φορά ό ΟΓΑ στους 
συνταξιούχους του.

Ό άριθμός τών προσώπων αυτών έχει προσδιορισθεΐ άπο 
την Εθνική Στατιστική ’Υπηρεσία, πού έκανε δειγματολη
πτική έρευνα, σέ 38.000 περίπου.

Τά άτομα αυτά κατά κατηγορία παρουσιάζουν τήν έξης 
εικόνα :

α) 'Ηλικίας 70 ετών καί πάνω καί οί δύο τών 
συζύγων ....................................................................... 5.168

β) 'Ηλικίας 70 ετών καί πάνω ό ένας τών συζύ
γων .... .............'...................................................

γ) 'Ηλικίας 70. έτών καί πάνω μοναχικά άτομα 25.270
Μέ βάση τις κατηγορίες αύτές καί τά ποσά τών συντά

ξεων πού καταβάλλει σήμερα ό ΟΓΑ στούς συνταξιούχους 
τους ή μηνιαία καί ετήσια δαπάνη γιά τή συνταξιοδότησή 
τούς θά είναι: / ;

α) Μηνιαία δαπάνη : 5.168 Χ 4.500 = 23.256.000
7.562 Χ3.750 =28.357.500 

25.270 χ3.000 =75.810.000

7.562

Σύνολο 127.423.500

β) ετήσια δαπάνη :
127’.423.500 χ13,5 =1.720.000.000

"Ύστερα άπό τήν εξαγγελία τής Κυβέρνησης γιά τήν 
αύξηση τών συντάξεων τού ΟΓΑ, τό παραπάνω ποσό θά 
ρτάσει κατ’ έτος στά 2.500.000.000 δρχ. περίπου.

Γιά τόν προσδιορισμό τής δαπάνης γιά τήν υγειονομική 
περίθαλψη παίρνεται ως βάση ή ετήσια έπιβάρυνση τού 
ΟΓΑ, πού ανέρχεται σέ 1.550 δρχ. περίπου κατ’ έτος γιά
κάθε άσφαλισμένο του.

κες θά. τριπλασιαστεί καί τό συνολικό ετήσιο ποσό θά
ττάσει στά 180.000.000 δρχ. (3S.000 χ1.550 =
.80.000.000). ■ V \

Σημειώνεται, ότι λόγω τών αυξημένων σήμερα ευκαιριών, 
απασχόλησης καί τής έπέκτασης τής άσφάλισης σέ όλη 
τή χώρα καί σέ όλες τίς επαγγελματικές κατηγορίες, σέ 
συνδυασμό καί μέ τήν παγίωση τής άσφαλιστικής 
συνείδησης ό άριθμός τών ύπερήλικων, πού δέν θά παίρνουν 
σύνταξη θά μειώνεται συνέχεια μέ άποτέλεσμα τά ποσά, 
τού θά άπαιτούνται στό μέλλον γιά την έξυπηρέτηση τού 
λογαριασμού, νά μή θεωρούνται αξία λογου. , .

Ειδικότερα: ** -' - '-··-· - ·. . .
Μέ τό άρθρο 1 δημιουργεϊται στον ΟΓΑ Ειδικός Λογα

ριασμός συνταξιόδότησης ύπερήλικων μέ οικονομική αυτο
τέλεια, πού χρηματοδοτείται άπό τόν Κρατικό προϋπολο
γισμό. -

’Επίσης ορίζεται ότι, θά πάρουν σύνταξη καί ύγειονομική 
περίθαλψη οί "Ελληνες υπήκοοι καί ομογενείς πού μένουν 
μόνιμα στήν Ελλάδα καί έχουν συμπληρώσει τό 70ο έτος 
τής ηλικίας τους, μέ τήν προϋπόθεση ότι δέν παίρνουν σύν
ταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα άπό όποιαδήποτε πηγή ή 
δέν έχουν εισόδημα άπό εργασία τους ή άπό όποιαδήποτε 
άλλη πηγη, πού νά ξεπερνά τό ύψος τών έτήσιων συντάξεων 
τού ΟΓΑ.

Στις περιπτώσεις άνδρογύνων τίς προϋποθέσεις αύτές 
θά πρέπει νά τίς έχουν καί οί δύο σύζυγοι.

ε το ιύ'.ο xpupo ορίζεται, οτι η Δ-.οικηση χχι ή Λ'.αχεί- 
ριση τού Λογαριασμού άσκείται άπό τό Διοικητικό Συμβού
λιο καί τά λοιπά αρμόδια όργανα τού Ο.Γ.Α. σύμφωνα μέ 
τίς διατάξεις πού ισχύουν γιά τόν ’Οργανισμό αύτό.

Μέ τό άρθρο 2 καθορίζεται τό ποσό -ής σύνταξης, τό 
οποίο θά είναι τό ίδιο μέ τό ποσό τής σύνταξης πού χορηγεί 
κάθε φορά ό ΟΓΑ στούς συνταξιούχους του, ώς καί ή 
παροχή ύγειονομικής περίθαλψης πού καί αύτή θά είναι 
ή ίδια μέ αυτήν πού παρέχεται στούς άγρότες.

Μέ τό άρθρο 3 προβλέπεται ή έκδοση ’Απόφασης τού 
'Υπουργού Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων μέ τήν οποία θά όρι- 
σθούν τά δικαιολογητικά πού άπαττούνται γιά.τήν άπονομή 
τής σύνταξης, καθώς καί οί άναγκαίες λεπτομέρειες' γιά τήν 
όμαλή λειτουργία τού Λογαριασμού.

ΟΓΑ.
μοθε

Μέ την ίδια διάταξη θεσπίζεται ειδικό καθεστώς άπό- 
δειξης τής ήλικίας γιά τούς υπερήλικες διότι πολλά άπό 
τά πρόσωπα αύτά καί ειδικότερα οί γυναίκες δέν είναι 
γραμμένες στά ίσχύοντα σήμερα δημοτολόγια καί δέν μπο
ρούν ν’ άποδείξουν τήν ήλικία τους μέ τή διαδικασία "πού 
ισχύειμττόν Ο.Γ.Α. · 'τ\··?ττ ·χ-.τ ντ ;· :··λ ί τ

• Τέλος μέ τό άρθρο 4 ορίζεται έναρξη ισχύος τού νόμου ή

έκδόθηκε άπό τήν προηγούμενη Κυβέρνηση χωρίς, όμως, 
νά κυρωθεί άπό τήν 'Ολομέλεια τής Βουλής.
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Οί 'Υπουργοί . ..
Οικονομικών Κοιν. ’Ασφαλίσεων
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Συνταξιοδότηση τών ανασφάλιστων υπερήλικων.

'Ap-Spo 1.""‘ *
1. Στον ’Οργανισμό Γεωργικών ’Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) <5η- 

μίουργείτάι είϊτκίς λογαριασμός με τόν τίτλο «ειδικός λογα
ριασμός συνταςιοϊότησης ανασφάλιστων ύπερήλικων» οικονο
μικά ανεξάρτητος άπό τούς άλλους κλάδους ασφάλισης.

2. Άπό τό λογαριασμό αύτό χορηγείται κάδε μήνα σύντα
ξη καί υγειονομική περίδσλψη σε "Ελληνες ίπτήκοους καί 
ομογενείς, πού μένουν μόνιμα στήν 'Ελλάδα καί έχουν συμ
πληρώσει τά 70 χρόνια, εφόσον δέν παίρνουν αύτοι καί οι σύ
ζυγοί τους, στις περιπτώσεις ανδρόγυνων, σύνταξη ή άλλο

Ο.Γ.Α. στούς συνταξιούχους του.


