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Συνεχίζει να είναι το μεγαλύτερο στη χώρα

Το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ του 2010 εξακολουθεί να καταγράφει η
Ήπειρος σε ότι αφορά τα ποσά που δίνει το ελληνικό κράτος για συντάξεις ανά Περιφέρεια.
Σύμφωνα με την 18η έκθεση του προγράμματος «Ήλιος» του υπουργείου Εργασίας το 19,3%
του ΑΕΠ της Ηπείρου προέρχεται από τις συντάξεις, ενώ ακολουθεί η Περιφέρεια
Θεσσαλίας με 18,8%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τιμή
8,4%.

Με βάση τα στοιχεία της νέας έκθεσης που αφορούν τον Νοέμβριο του 2014 στην Ήπειρο
δίνονται 150.928 συντάξεις που αντιστοιχούν σε 72.362.982,46 ευρώ τον μήνα.

Στην Περιφέρειά μας υπάρχουν ακόμα 3.165 συνταξιούχοι που λαμβάνουν μόνο προνοιακές
συντάξεις και 1.847 που συμπληρώνουν τις κύριές τους με προνοιακές.

Σε ότι αφορά τον κάθε νομό ξεχωριστά, στα Γιάννινα δίνονται 73.086 συντάξεις εκ των
οποίων 46.390 είναι κύριες και 26.696 επικουρικές.
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Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τη Θεσπρωτία είναι 16.329, 12.244 κύριες και 4.085 επικουρικές,
για την Άρτα 33.884, με 23.627 να είναι οι κύριες και οι 10.257 επικουρικές ενώ τέλος στην
Πρέβεζα δίνονται συνολικά 27.629, εκ των οποίων οι 19.345 κύριες και οι 8.284 επικουρικές.

Η εικόνα στη χώρα

Σε ότι αφορά στην έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για το Νοέμβριο του 2014
παρουσιάζονται και αυτό το μήνα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία για τις συντάξεις:

Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.652.172 άτομα

Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.497.528 εκ των
οποίων οι 12.163 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών

Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Νοέμβριο ανέρχεται σε 2.321.922.168,54
ευρώ

Η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο ενδεκάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 25.406.750.735,23
ευρώ, κινούμενη εντός των προγραμματισμένων στόχων της συνταξιοδοτικής δαπάνης και
της απορρόφησης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα.

Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 950,05 ευρώ

Επίσης, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης ως προς τις παροχές προνοιακών
επιδομάτων είναι τα εξής:
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• Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται σε 168.190

• Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 177.315

• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα το Νοέμβριο ανέρχεται σε 56.597.556 εκ ευρώ,
ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο ενδεκάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 606.208.225 εκ
ευρώ.

Δηλώσεις Βρούτση

Με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων της 18ης έκθεσης του πληροφοριακού
συστήματος «HΛΙΟΣ», που αφορά στις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα για το μήνα
Νοέμβριο, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης
δήλωσε τα εξής:

«Φτάνοντας στο τέλος του 2014, ολοκληρώνεται ισορροπημένα ένας ακόμη ετήσιος
«ασφαλιστικός κύκλος». Η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας, σε πείσμα όλων όσων
διακινούν διαχρονικά σενάρια κατάρρευσης του συστήματος, σήμερα, περισσότερο από
ποτέ, «πατάει γερά στα πόδια της». Και καθημερινά διαψεύδονται οι κάθε λογής
«προφήτες της καταστροφής» που είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω σκοπιμοτήτων ενσπείρουν
ανησυχίες και φόβους υπονομεύοντας την κοινωνική συνοχή, την ασφαλιστική συνείδηση, τη
δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα του.

Με μια σειρά από οργανωτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της κοινωνικής
ασφάλισης αποκαταστήσαμε κραυγαλέες αδικίες, στρεβλώσεις και διαρροές, εμπεδώσαμε
μια πιο υγιή ασφαλιστική συνείδηση σε πολίτες και επιχειρήσεις. Κυριότερα, όμως,
ενισχύσαμε την εισπρακτική ικανότητα του συστήματος, φέρνοντάς το ξανά σε ταμειακή
ισορροπία. Αδιάψευστος μάρτυρας αυτών των θετικών εξελίξεων είναι το Ενιαίο Σύστημα
Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» - ένα από τα πιο προηγμένα και
αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου συνταξιοδοτικών παροχών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και ήδη καταξιωμένο στην ελληνική ακαδημαϊκή και επιστημονική
κοινότητα – και τα αξιόπιστα στοιχεία του: Σε αυτούς τους πρώτους έντεκα μήνες του
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2014, η απορρόφηση πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση του
ασφαλιστικού κινείται εντός των προγραμματισμένων στόχων, καθώς με
προϋπολογισθείσα καταβολή 91,67% της συνολικής κρατικής επιχορήγησης των
ασφαλιστικών ταμείων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 93,08%».

4/4

