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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα : Περικοπές συντάξεων αναπηρίας και χηρείας

Σύμφωνα με καταγγελία του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, η κυβέρνηση για ακόμη μια
φορά περιγελά τους συνταξιούχους.
Συγκεκριμένα, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων στηλιτεύει την ανακολουθία που
παρατηρείται ανάμεσα στα λόγια και τα κείμενα του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης,
κ. Τσακλόγλου. Σε δήλωσή του ανήμερα των Θεοφανίων, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι
κανένας συνταξιούχος χηρείας ή αναπηρίας δεν θα δει μείωση στη σύνταξή του. Πρόσθεσε
δε αμέσως μετά ότι η εν λόγω εγκύκλιος αφορά μόνο όσους ασφαλισμένους βγουν στη
σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, επομένως δεν έχει αναδρομική ισχύ!
Ωστόσο, στην εγκύκλιο που υπογράφει ο ίδιος ο κ. Τσακλόγλου αναφέρονται τα εξής:
«(β) σε περίπτωση που μετά την 13.05.2016 το ίδιο πρόσωπο λάβει και δεύτερη σύνταξη
από τον e-ΕΦΚΑ (εξ ιδίου δικαιώματος ή κατά μεταβίβαση) θα υπολογιστεί το αναλογούν
ποσό της εθνικής σύνταξης και έπειτα θα εφαρμοστούν οι κανόνες σώρευσης που
αναλύονται ανωτέρω υπό Α1 και Α2, προκειμένου το συνολικό ποσό εθνικής σύνταξης που
χορηγείται, να μην ξεπερνά το πλήρες ποσό εθνικής σύνταξης (384€). Σημειώνουμε ότι τα
ανωτέρω εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του είδους (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) και της
προέλευσης (εξ ιδίου ή κατά μεταβίβαση) του δικαιώματος.»
Η εγκύκλιος που θα κληθούν να εφαρμόσουν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ συνεπάγεται την
εφαρμογή «κανόνων σώρευσης», άρα μία εθνική σύνταξη, για τις περιπτώσεις των
συνταξιούχων (εξ ιδίου δικαιώματος ή κατά μεταβίβαση), που προέκυψαν μετά τις 13-052016! Άρα, περικοπές για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας ή χηρείας ή
διπλής σύνταξης, για όσους προέκυψαν από την ανωτέρω ημερομηνία.
Σύμφωνα με τα παραπάνω,

Ερωτάται ο υπουργός:



Πότε θα καταργήσετε /τροποποιήσετε την επίμαχη εγκύκλιο;



Πώς δικαιολογείτε την πρόθεση περικοπής των ισχνών ούτως ή άλλως συντάξεων, σε
μια εποχή που οι τιμές ακόμα και βασικών ειδών έχουν εκτοξευθεί;



Ποιο «κοινωνικό κράτος» «χτυπάει» χηρεύσαντες ή ανάπηρους συνταξιούχους με
περικοπές αποδοχών και μάλιστα εν μέσω πανδημίας;



Βλέπουμε τα προεόρτια των περικοπών στο συνταξιοδοτικό λόγω της
ιδιωτικοποιημένης επικουρικής ασφάλισης που πέρυσι νομοθετήσατε;

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδη

