
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

2021 / 1 

Βούλγαρη 1, 10437 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ.: 210-5244907, 210-5244908 Φαξ: 210-5200367 

E-mail:agsse2006@gmail.com, Ιστοσελίδα: www.agsse.gr 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Αθήνα, 12/1/2022 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ 

• Είναι γνωστό ότι την περίοδο 2010-2019 οι συνταξιούχοι απώλεσαν το 45-50% του ετήσιου εισοδήματός 
των και ταυτόχρονα επωμίστηκαν το ηθικό χρέος της οικονομικής στήριξης των άνεργων ή 
υποαπασχολούμενων  παιδιών τους που ανέρχονται σε 500.000 για τους οποίους η Πολιτεία ποτέ δεν 
νοιάστηκε.  

• Το «εφεύρημα» της Εθνικής σύνταξης ως κοινωνικής παροχής – προορισμένης όμως  για τη στήριξη 
αναξιοπαθούντων και μακροχρονίως ανέργων - δεν έπρεπε να αφορά συνταξιούχους με 30-40 
χρόνια εργασίας, οι πλείστοι των οποίων πλήρωσαν ασφαλιστικές εισφορές στα Ειδικά Ασφαλιστικά 
Ταμεία τους διπλάσιες του μέσου ασφαλίστρου του ΙΚΑ.  

• Αντίθετα σκοπίμως θεσμοθετήθηκε για όλους τους συνταξιούχους  η Εθνική Σύνταξη με το ν.4387/ 
12.6.2016 (άρθρο 7 § 6) για όσους έχουν από 15 έως 20 χρόνια ασφάλισης με ανώτατο ποσό σύνταξης 
τα 384 € , αφού όμως προηγουμένως  τους στέγνωσαν οικονομικά με πλήθος περικοπών κατά την 
περίοδο 2012-2019, ειδικότερα μετά από 10 χρόνια δημοσιονομικής κρίσης και 2 χρόνια πανδημίας.  

• Σήμερα με την από 30.12.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών γίνονται 
ρυθμίσεις για τις συντάξεις χηρείας που εξουθενώνουν οικονομικά τους ασθενέστερους των 
συνταξιούχων και κατ΄ουσίαν οδηγούν στην πλήρη απαξίωση αυτής της κατηγορίας την σύνταξη 
(χηρείας).  

• Για παράδειγμα, για ζευγάρι συνταξιούχων που έχουν χρόνια εργασίας πολύ πάνω από τα 20 σε 
περίπτωση χηρείας επιβάλλονται από την εγκύκλιο του Υπουργείου οι παρακάτω περικοπές: 

✓ Ενώ και οι δύο σύζυγοι είχαν εν ζωή παγιδευτεί με το Νόμο του Κατρούγκαλου στο «εφεύρημα» 
της Εθνικής σύνταξης (384 + 384), η σύνταξη χηρείας περιλαμβάνει τώρα μόνο το ποσό των 384€ 
με συνέπεια να προκύπτει πρόσθετη μηνιαία μείωση από 268,80€ στον επιζώντα σύζυγο.  
                                                                  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 

Η Πολιτεία αφού εξοστράκισε με το Ν.4387/12.6.2016 τους παλαιούς (προ της 12/5/2016) 
συνταξιούχους, από τον ευνοϊκότερο τρόπο επανυπολογισμού  της σύνταξής τους,  δημιούργησε δύο 
κατηγορίες συνταξιούχων, τους Πληβείους και τους  Πατρικίους, δηλαδή τους προ και τους μετά την 
12η/5/2016 συνταξιούχους, με αποτέλεσμα ενώ έχουν καταβληθεί από όλους τους συνταξιούχους οι 
ίδιες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία οι νέοι συνταξιούχοι μετά την 12η/5/2016 λαμβάνουν πολύ 
μεγαλύτερη σύνταξη, τουλάχιστον κατά 25% κ.μ.ο.   

ΣΗΜΕΡΑ 
Η Πολιτεία αφαιρεί το «προσωπείο» του Κράτους Πρόνοιας και αποδεικνύει στην πράξη ότι η Κοινωνική 
επιταγή για αξιοπρεπείς συντάξεις είναι φενάκη, χίμαιρα και ουτοπία.   
Χιλιάδες συνταξιούχοι αναπηρίας ή χηρείας, που έπρεπε να στηριχθούν οικονομικά από το Κράτος 
Πρόνοιας, δυστυχώς βλέπουν εν μία νύκτι το εισόδημά τους να συρρικνώνεται κατά 25% τουλάχιστον. Και 
όλα αυτά με την υπόμνηση ότι σε αυτή τη «ληστρική» αφαίμαξη πρέπει να προστεθούν οι μνημονιακές 
περικοπές των νόμων 4051, 4093/2012, η κατάργηση των δώρων εορτών και επιδομάτων αδείας, καθώς 
επίσης και η επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης. 

Το Γραφείο Τύπου 

 


