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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 

Θέμα: Περικοπή συντάξεων σε χήρες, χήρους, αναπήρους κ.λ.π.  με εγκύκλιο 
του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων κ. Τσακλόγλου 
Παναγιώτη. 
 
 
Μετά την κυνική περικοπή του πενιχρού επιδόματος των 250€ σε 200.000 

συνταξιούχους, μετά την υπερφορολόγηση των αναδρομικών, εν μέσω εορτών, 

πανδημίας και ακρίβειας, άλλη μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους 

συνταξιούχους. Παραμονή Πρωτοχρονιάς εν κρυπτώ και αιφνιδιαστικά εκδόθηκε 

εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Τσακλόγλου – 

γνωστή πλέον ως εγκύκλιος Τσακλόγλου – η οποία έρχεται να τροποποιήσει 

εγκύκλιο προηγούμενης κυβέρνησης και να κάνει ουσιαστικά αυθαίρετη ερμηνεία 

των διατάξεων του Ν. 4387/2016 περικόπτοντας μέχρι και 268€ σε χιλιάδες 

συνταξιούχους, μέσω της κατάργησης του μέρους της εθνικής σύνταξης, πέραν της 

κύριας σύνταξης.  

Ο Νόμος 4387/2016 είχε ψηφιστεί εν μέσω μνημονίων και ασφυκτικών πιέσεων και 

κανένας υπουργός εδώ και 6 χρόνια δεν είχε προχωρήσει στην παραπάνω 

περικοπή. Η εγκύκλιος Τσακλόγλου, σε πρώτο επίπεδο αφορά και προκαλεί μεγάλη 

βλάβη σε αρκετές κατηγορίες συνταξιούχων, ανάπηρους, χήρες, χήρους, ορφανά 

που έλαβαν την σύνταξη μετά την 13/5/2016, οδηγώντας τους ένα ακόμα βήμα πιο 

κοντά στη φτώχεια και την ανέχεια. Θίγει όμως και όσους λαμβάνουν πρόσθετη 

εθνική σύνταξη, πριν το 2016, η οποία θα λογίζεται ως προσωπική διαφορά, άρα 

όποια αύξηση στο μέλλον θα αφορά μείωση της προσωπικής διαφοράς και δεν θα 

λάβουν ούτε 1€. 
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Η εθνική σύνταξη δεν είναι μία προνοιακού τύπου προσθήκη στην απονεμόμενη 

σύνταξη, αλλά ένα βασικό και αναπόσπαστο μέρος (με τις διακρίσεις του νόμου ως 

προς το ύψος της) της απονεμόμενης «νέας» σύνταξης. Συνδέεται άρρηκτα με τη 

σύνταξη και όχι με τον δικαιούχο της σύνταξης. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να 

απονέμεται άπαξ σε κάθε κατηγορία απονεμόμενων συντάξεων (π.χ. τόσο στη 

σύνταξη χηρείας όσο και στην εξ ιδίου δικαιώματος).  Η προσθήκη της στην 

ανταποδοτική αποτέλεσε και αποτελεί τη δικαιολογητική βάση των χαμηλών 

συντελεστών αναπλήρωσης των ανταποδοτικών συντάξεων, αφού με την προσθήκη 

βελτιώνεται ο συνολικός συντελεστής ιδίως στις περιπτώσεις που έχουμε 

περιορισμένο αριθμό ετών ασφάλισης. 

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος που φέρεται ως εγκύκλιος Τσακλόγλου δεν απαλλάσσει 

των ευθυνών του τον κ. Πρωθυπουργό, ο όποιος προεκλογικά υποσχόταν την 

κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης προκειμένου να «αρπάξει» ψήφους. Ούτε 

και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη ο οποίος 

έσπευσε να καλύψει και να δικαιολογήσει πλήρως την ενέργεια του Υφυπουργού 

του. 

Δεν είναι εγκύκλιος Τσακλόγλου, είναι εγκύκλιος Μητσοτάκη-Χατζηδάκη, οι οποίοι 

αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους, πολλά για τους 

λίγους, λίγα για τους πολλούς. Φτώχεια, φόβος, ανασφάλεια και αγωνία για το 

μέλλον έχουν κυριεύσει τους πολίτες που οι περισσότεροι έχουν δει με τον έναν ή 

τον άλλο τρόπο η ζωή τους να επιδεινώνεται.  

Η κατάσταση συνεχούς επίθεσης στο λαό και στα εισοδήματά του δεν γίνεται ανεκτή 

και μάλιστα σε εποχή που και λόγω πανδημίας υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. 

Καθημερινά όμως γινόμαστε μάρτυρες του νεοφιλελεύθερου φαινομένου, ο πλούτος 

να διοχετεύεται σε λίγους και ημετέρους. 
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Κατόπιν των ως άνω ερωτάται ο κ. Υπουργός 

 

1. Θα αποσύρει άμεσα την εγκύκλιο που μειώνει συντάξεις κυρίως χηρείας και 

αναπηρίας; 

2. Θα προχωρήσει άμεσα με τροπολογία στην κατάργηση της συγκεκριμένης 

διάταξης του Ν. 4387/2016; 

3. Θα επαναφέρει τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας στο καθεστώς που ήταν 

πριν;   

 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Κουρουμπλής Παναγιώτης  

 

 


