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…..ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): 

 Ακολουθεί η δεύτερη με αριθμό 284/10-1-2022 επίκαιρη ερώτηση 

πρώτου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήματος Αλλαγής κ. 

Γεώργιου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, με θέμα:  

«Η Κυβέρνηση μειώνει το μηνιαίο εισόδημα χιλιάδων 

συνταξιούχων έως και 268 ευρώ. Μόνη λύση η άμεση απόσυρση της 

σχετικής εγκυκλίου»  

και η έκτη με αριθμό 303/10-1-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου 

κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής κ. Βασίλειου 

Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με 



θέμα: «Η εγκύκλιος Τσακλόγλου πλήττει και τους απόστρατους Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας».  

Αναφέρονται στο ίδιο θέμα και θα συζητηθούν ταυτόχρονα, χωρίς να 

επηρεάζονται τα δικαιώματα των ομιλητών ως προς τον χρόνο ομιλίας τους, 

σε εφαρμογή της της διάταξης της παραγράφου 4, του άρθρου 131 του 

Κανονισμού της Βουλής. 

Θα ξεκινήσουμε με τον κ. Μουλκιώτη. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. 

Έχετε δύο λεπτά για το ξεκίνημά σας.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά στους 

παραβρισκόμενους κυρίους Υπουργούς και στις κυρίες και κυρίους των 

υπηρεσιών της Βουλής. Υγεία και δύναμη να έχουμε. 

Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή μου αναφέρεται σε ένα ζήτημα το οποίο 

έλαβε μεγάλες διαστάσεις και το γνωρίζετε. Η Κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας εδώ και δυόμισι χρόνια αφ’ ενός διατηρεί ό,τι πιο καταστροφικό 

εισήγαγε ο ν.4387/2016, όπως την κατάργηση του ΕΚΑΣ, αλλά και των 

κατώτατων ορίων σύνταξης που διασφάλιζαν ένα αξιοπρεπές επίπεδο 

διαβίωσης στους χαμηλοσυνταξιούχους και αφ’ ετέρου, με ψευδοερμηνείες 

που κάνει η Κυβέρνηση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας 

αρνείται να καταβάλει στους χαμηλοσυνταξιούχους τα κομμένα δώρα του 

εντεκάμηνου Ιουνίου 2015 έως Μαΐου 2016. 

Παρά τις προεκλογικές και θα πω λαϊκίστικες κραυγές για τον 

απαράδεκτο νόμο Κατρούγκαλου από πλευράς της Κυβέρνησης και τις 

δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση αυτού του νόμου, όχι μόνο 

τον έχει διατηρήσει, αλλά φαίνεται ότι σταθερά, μόνιμα και με σκοπιμότητα θα 

έλεγα επιδιώκει την αρνητική αξιοποίηση του νόμου αυτού, όχι μόνο σε βάρος 

των συνταξιούχων, αλλά και των μελλοντικών συνταξιούχων.  

Απόδειξη αυτού, κύριε Υπουργέ, αποτελεί η τελευταία εγκύκλιος, την 

οποία εσείς υπογράφετε, που σαν ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας μειώνει 

μέχρι 268 ευρώ τη μηνιαία σύνταξη αυτών που παίρνουν τη μία σύνταξη από 

ίδιο δικαίωμα και μία σύνταξη λόγω θανάτου. Και αυτό το λέω παρά την 

αντίθετη ερμηνεία η οποία υπάρχει και έχει δοθεί με εγκύκλιο του ίδιου του 

Υπουργείου από τον Δεκέμβρη του 2016.  



Σύμφωνα με την εγκύκλιό σας, κύριε Υπουργέ, λέτε ότι «τα οικονομικά 

αποτελέσματα της παρούσης εγκυκλίου εφαρμόζονται από την ημερομηνία 

δημοσίευσής της», δηλαδή 31 Δεκεμβρίου 2021. Είδατε ότι υπήρξε σύμπασα 

διαμαρτυρία της κοινωνίας, από εμάς στο Κίνημα Αλλαγής, στο ΠΑΣΟΚ, αλλά 

και της Αντιπολίτευσης. Δώσατε συνέντευξη στον «ΣΚΑΪ» και τροποποιήσατε 

με συνέντευξη την εγκύκλιο, λέγοντας ότι οι μειώσεις αφορούν τους 

συνταξιούχους από 1ης Ιανουαρίου 2022 και εφεξής και όχι τους 

παλαιότερους.  

Κατόπιν αυτών, κύριε Υπουργέ, η εθνική σύνταξη δεν είναι μια 

προνοιακού τύπου προσθήκη στην απονεμόμενη σύνταξη, αλλά είναι ένα 

βασικό και αναπόσπαστο μέρος της σύνταξης και συνδέεται άρρηκτα με 

αυτήν. Με τη σύνταξη συνδέεται η εθνική σύνταξη και όχι με τον δικαιούχο της 

σύνταξης. Εδώ και δυόμισι και πεντέμισι χρόνια ακριβώς γίνεται εφαρμογή 

του νόμου όπως γίνεται και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με την 

ερμηνεία των διατάξεων περί συσσώρευσης εθνικής σύνταξης που δεν 

αμφισβητήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, από εσάς ως Κυβέρνηση στα 

δυόμισι χρόνια, ούτε όταν ήσασταν στην Αντιπολίτευση, αλλά ούτε ακόμα και 

από τους δανειστές αυτή η ερμηνεία δεν αμφισβητήθηκε. Υιοθετήθηκε 

πλήρως και από τους δανειστές. Η πολιτική, λοιπόν, η δική σας δυόμισι 

χρόνια τώρα έχει δημιουργήσει εύλογες ανησυχίες για περαιτέρω μειώσεις και 

οτιδήποτε άλλο έχει να γίνει πάνω στα ασφαλιστικά δικαιώματα.  

Οι ερωτήσεις είναι δύο, κύριε Πρόεδρε, και καταλήγω. Προτίθεστε να 

δεχθείτε την πρόταση, την εισήγηση του Κινήματος Αλλαγής να αποσύρετε 

αυτήν την εγκύκλιο, η οποία δημιούργησε τόσα προβλήματα; Γιατί μόνο 

προβλήματα δημιούργησε. 

Δεύτερον πώς αντιμετωπίζετε, κύριε Υπουργέ, εσείς αυτό το 

πρωτοφανές ότι με τη νέα εγκύκλιο δημιουργείτε συνταξιούχους που ενώ 

θεμελιώνουν δικαίωμα με βάση ακριβώς τις ίδιες διατάξεις, θα έχουν 

διαφοροποίηση του ποσού της σύνταξης με κριτήριο την ημερομηνία 

συνταξιοδότησης; Και με ποια βάση; Μια νομική βάση, μια εγκύκλιο. 

Και τέλος, σήμερα στη Βουλή υπάρχουν στους σχεδιασμούς και 

περαιτέρω άλλες σκέψεις ή άλλες εισηγήσεις να λάβουμε πολιτική απόφαση, 

να υλοποιηθούν ως πολιτικές αποφάσεις και να έχουμε τροποποιήσεις -κατά 



τη γνώμη μας επί τα χείρω- των διατάξεων που διέπουν την αναγνώριση των 

πλασματικών χρόνων ασφάλισης; 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούμε πολύ.  

Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, και σε εσάς δύο λεπτά.  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

Κύριε Υπουργέ, αφορμή για την επίκαιρη ερώτησή μου ήταν ασφαλώς 

μια συνάντηση και ενημέρωση που είχα με τους συνταξιούχους Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά το θέμα 

της εγκυκλίου σας αφορά συνολικά τους συνταξιούχους και άπτεται και των 

συντάξεων γήρατος και χηρείας και  αναπηρίας.  

Εδώ, λοιπόν, έχουμε το εξής φαινόμενο. Λέτε σήμερα εσείς ότι 

εφαρμόζετε τον νόμο Κατρούγκαλου και τον νόμο Βρούτση. Ο νόμος 

Κατρούγκαλου είναι πέντε χρόνια που ισχύει. Ο νόμος Βρούτση είναι επίσης 

δυόμισι χρόνια σχεδόν που ισχύει. Έρχεστε λοιπόν μετά από τόσο διάστημα 

να κάνετε ερμηνεία αυτών των νόμων με την εγκύκλιο -αυτό υποστηρίζουμε 

εμείς- νομοθετώντας δια της εγκυκλίου. 

Σε κανένα σημείο ο νόμος Κατρούγκαλου και σε κανένα σημείο ο νόμος 

Βρούτση δεν αναφέρει υποχρέωση εξειδίκευσης με αυτόν τον τρόπο, γιατί η  

ενοποίηση συντάξεων στο πρόσωπο του κάθε συνταξιούχου έχει ήδη γίνει με 

τη μία εθνική σύνταξη που δικαιούται και την ανταποδοτική ή τις 

ανταποδοτικές που λαμβάνει και η ενοποίηση των συντάξεων του προσώπου 

που εκλείπει έχει ήδη γίνει πριν να υπάρξει το δικαίωμα σύνταξης χηρείας. 

Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη σύνταξη χηρείας. Έτσι λοιπόν γίνεται απλή 

εφαρμογή ενός νόμου που ήδη έχει εφαρμοστεί στο πρόσωπο του κάθε 

συνταξιούχου μέσω της εγκυκλίου.  

Εμείς λέμε, λοιπόν, απόσυρση της εγκυκλίου. Ελάτε να 

κουβεντιάσουμε ποια είναι τα προβλήματα, αν υπάρχουν, και νομοθετικά να 

λυθούν και να προβλεφθούν πράγματα. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι αφ’ 

ενός η εθνική σύνταξη ή η βασική, όπως είχε ονομαστεί από τον ν.3863, δεν 

είναι τίποτα καινούργιο, είναι η εξατομίκευση της κρατικής συμμετοχής στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα. Η τριμερής χρηματοδότηση προϋπήρχε.Όμως μετά 

τον ν. 3863, αλλά κυρίως μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, εξατομικεύεται αυτή η 

κρατική χρηματοδότηση.  



Ενώ, λοιπόν, οι προηγούμενοι αυτών των νόμων προέβλεπαν ότι σε 

περιπτώσεις συντάξεων χηρείας μειώνεται κατά ένα ποσοστό 20%, 80% ή 

70% που λέει τώρα νόμος, στη σύνταξη η οποία μεταβιβάζεται στον 

δικαιούχο, εσείς έρχεστε και κάνετε διπλή περικοπή. Και αφαιρείτε το κομμάτι 

της κρατικής χρηματοδότησης και μειώνετε όχι στο 70%, αλλά στο 35% πια 

την ανταποδοτική. Είναι διπλή μείωση που δεν προβλέπεται από κανέναν 

νόμο.  

Ή θα πρέπει, λοιπόν, να εφαρμόζεται το ποσοστό της μείωσης όπως 

αυτό προβλέπεται, αλλά στο σύνολο της σύνταξης, ή θα πρέπει να αλλάξει η 

λογική αν θέλετε να αφαιρείται το εθνικό κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι της 

κρατικής χρηματοδότησης, που είναι ή 346 ή 384, και το μέρος της 

ανταποδοτικής να μένει αλώβητο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά 

εσείς δυστυχώς εφαρμόζετε και τα δύο αριθμητικά σωρευτικά και επιπλέον.  

Με αυτήν την έννοια ζητάμε την ανάκληση της εγκυκλίου και βεβαίως 

συζήτηση για τα θέματα τα οποία κατά τη γνώμη σας είναι εκκρεμή και 

νομοθετικά για να δούμε πώς θα τα λύσουμε. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε.  

Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. 

Παναγιώτης Τσακλόγλου.  

Κύριε Τσακλόγλου, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. 

Έχετε έξι λεπτά.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.  

Κατ’ αρχάς, χρόνια πολλά σε όλους σας και στο Προεδρείο και στους 

παριστάμενους.  

Αξιότιμοι κύριοι Κεγκέρογλου και Μουλκιώτη, επιτρέψτε μου να 

ξεκινήσω την απάντησή μου παραθέτοντας τα γεγονότα όπως έχουν συμβεί, 

γιατί θεωρώ ότι έχει παρερμηνευτεί πλήρως τόσο η πρόθεση της έκδοσης της 

εγκυκλίου, όσο και η τυχόν επίδρασή της στους σημερινούς συνταξιούχους.  

Κατ’ αρχάς, να σημειώσω ότι παρ’ ότι και οι δύο ιδιαίτερα αγαπητοί 

Βουλευτές του ίδιου κόμματος, στις ερωτήσεις σας ερμηνεύετε με διαφορετικό 

τρόπο τις διατάξεις του νόμου.  



Κύριε Μουλκιώτη, αν διαβάζω σωστά την ερώτησή σας, ουσιαστικά 

θεωρείτε ότι το κρίσιμο ζήτημα περί σώρευσης εθνικών συντάξεων, ο ν. 

4387/2016 έτυχε ορθής εφαρμογής στα έξι χρόνια από την ψήφισή του.  

Την ίδια στιγμή εσείς, κύριε Κεγκέρογλου, ουσιαστικά δέχεστε ότι η 

πρόσφατη εγκύκλιος οδηγεί σε ορθή εφαρμογή του νόμου, όμως, ταυτόχρονα 

κάνετε έκκληση για τη συνέχιση της μη εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 

λόγω της συγκυρίας της πανδημίας και της αύξησης του πληθωρισμού.  

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω παραθέτοντας αυτούσιο το κείμενο από 

την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν.4387/2016 -είναι ο γνωστός νόμος 

Κατρούγκαλου- γιατί λέει τα εντελώς αντίθετα από αυτά τα οποία 

ισχυριστήκατε εσείς προηγουμένως και παραθέτω τον νόμο. Ο νόμος λέει: 

«Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Στην 

περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου μιας πλήρους και μιας μειωμένης 

κύριας σύνταξης το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες. 

Σε περίπτωση συνταξιούχου ή -το τονίζω αυτό το σημείο- δικαιούχου δύο 

μειωμένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσοστό της εθνικής 

σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε μία από αυτές, εφόσον το άθροισμά τους 

είναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης».  

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι εκτός από τους συνταξιούχους; Είναι ακριβώς 

οι χήρες και τα ορφανά. Πιο ξεκάθαρη διατύπωση στον νόμο δεν μπορούσε 

να υπάρξει. Αυτά προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.  

Πώς, όμως, εφαρμόστηκε ο νόμος; Κατά την προσφιλή τακτική της 

προηγούμενης κυβέρνησης του «άλλα λέω και άλλα κάνω», ενώ ψήφισαν τον 

νόμο με αυτό το περιεχόμενο, τελικά εφάρμοσαν κάτι διαφορετικό. Ο 

προκάτοχός μου, ο κ. Πετρόπουλος, εξέδωσε μία εγκύκλιο που στην 

πραγματικότητα αναιρούσε τον ίδιο τον νόμο που ερμήνευε, επιτρέποντας τη 

σώρευση εθνικών συντάξεων και πέραν του ορίου της πλήρους εθνικής 

σύνταξης. Με άλλα λόγια, νομοθετούσε διά της εγκυκλίου.  

Αποτέλεσμα της εγκυκλίου ήταν να προκληθούν στον ΕΦΚΑ 

προβλήματα υπηρεσιακής και επιχειρησιακής φύσης. Μάλιστα στη σχετική 

αλληλογραφία ο ΕΦΚΑ επισημαίνει την αναντιστοιχία νόμου και εγκυκλίου. Η 

εγκύκλιος που εξέδωσε το Υπουργείο στις 30 Δεκεμβρίου 2021 παρείχε 

απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα του ΕΦΚΑ.  



Δυστυχώς, δεν είναι η μοναδική φορά που εγκύκλιοι της προηγούμενης 

κυβέρνησης δημιουργούν τέτοιου είδους προβλήματα. Όπως όμως 

αντιλαμβάνεστε, στο πλαίσιο ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου δεν 

μπορείτε να ζητάτε από έναν Υπουργό να μην εφαρμόζει την κείμενη 

νομοθεσία.  

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο τώρα ο ν.4387/16 ορίζει ότι η κύρια σύνταξη 

αποτελείται από το άθροισμα δύο συνιστωσών, της εθνικής και της 

ανταποδοτικής.  

Η ανταποδοτική σύνταξη συνιστά το αναλογικό μέρος της σύνταξης. 

Χορηγείται εφ’ όσον ο ασφαλισμένος κύριας ασφάλισης θεμελιώσει δικαίωμα 

σύνταξης είτε εξ ιδίου δικαιώματος, είτε λόγω αναπηρίας, είτε κατά 

μεταβίβαση και το ύψος της συνδέεται με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί, 

άρα με τις συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου, καθώς και με τον χρόνο 

ασφάλισής του.  

Αντίθετα, όπως ρητά επισημαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση του 

νόμου, σκοπός της εθνικής σύνταξης είναι η αποφυγή καταστάσεων φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ των συνταξιούχων. Η εθνική σύνταξη 

συμβάλλει στη διασφάλιση επαρκούς αναπλήρωσης εισοδήματος για τους πιο 

ευάλωτους, οι οποίοι θα πλήττονταν από την αυστηρή εφαρμογή της 

ανταποδοτικότητας, όπως για παράδειγμα οι μακροχρόνια άνεργοι ή όσοι 

εργάζονται σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης ή όσοι αμείβονται με πολύ 

χαμηλούς μισθούς. Η εθνική σύνταξη δεν -το τονίζω αυτό το «δεν»- συνδέεται 

με τις καταβληθείσες αποδοχές. Είναι το ποσό της σύνταξης που 

χρηματοδοτείται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και συνδέεται, με 

άλλα λόγια, με τη φορολογία.  

Σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εργασίας για το 2021 -διότι οι οριστικές εκτιμήσεις θα είναι διαθέσιμες τους 

επόμενους μήνες- οι μεταβιβάσεις του κρατικού προϋπολογισμού για την 

πληρωμή εθνικών συντάξεων την προηγούμενη χρονιά ξεπέρασαν τα 8 

δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν 4,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος. 

Μάλιστα, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω -διότι έρχεται σε 

αντίθεση με αυτά που είπατε προηγουμένως- ότι οι εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη των ανταποδοτικών 



συντάξεων. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η επιχορήγηση του κρατικού 

προϋπολογισμού για την πληρωμή των ανταποδοτικών συντάξεων την 

προηγούμενη χρονιά ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ήταν 

πάνω από το 3% του ΑΕΠ και μάλιστα σε αυτά τα ποσά δεν 

συμπεριλαμβάνεται η μεταβίβαση του προϋπολογισμού προς τον ΕΦΚΑ για 

την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών όσων τέθηκαν σε αναστολή 

εργασίας λόγω της πανδημίας. 

Επομένως, αγαπητοί κύριοι Μουλκιώτη και Κεγκέρογλου, η εθνική 

σύνταξη έχει αυταπόδεικτα προνοιακό χαρακτήρα. Εγγυάται ένα ελάχιστο 

επίπεδο εισοδήματος και προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η παροχή της εθνικής σύνταξης 

οφείλει να υπηρετεί τις αρχές της ισότητας και της καθολικότητας. Η 

προστασία των συνταξιούχων από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 

οφείλει να γίνεται με ενιαίο τρόπο. Σας φαίνεται λογικό ο προϋπολογισμός να 

μεταβιβάζει για τον ίδιο λόγο ως εθνική σύνταξη σε έναν συνταξιούχο 384 

ευρώ και σε έναν άλλον 653 ευρώ; 

Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά που αναπαράγονται με ευκολία τις 

τελευταίες μέρες στον δημόσιο διάλογο από όσους δεν γνωρίζουν -ή κάνουν 

ότι δεν γνωρίζουν- δεν μπορούν να είναι τοποθέτηση ενός κόμματος που 

θέλει να ασκεί σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Είναι ανέξοδο, αναληθές 

και βαθιά λαϊκιστικό να ακούγεται ότι η Κυβέρνηση ή ο Τσακλόγλου κόβουν το 

μισό στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας. Τονίζω ότι ουδέποτε 

ισχυριστήκαμε στην εγκύκλιό μας ότι θα περικοπούν συντάξεις χηρείας και 

αναπηρίας από τους σημερινούς συνταξιούχους. Η πρόθεσή μας είναι 

ακριβώς αντίθετη. Άλλωστε, ρητά αναφέρει η εγκύκλιος ότι δεν υπάρχει 

αναδρομικότητα στις διατάξεις. 

Είστε και οι δύο έμπειροι πολιτικοί και καλοί γνώστες του ασφαλιστικού 

συστήματος και σας εκτιμώ ιδιαιτέρως. Συνεπώς, θεωρώ επιβεβλημένο να 

κάνουμε έναν καλόπιστο και αντικειμενικό διάλογο με βάση τα πραγματικά 

δεδομένα. 

Αυτά μέχρι εδώ και θα επανέλθω στη δευτερολογία μου. 

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε και για 

την τήρηση του χρόνου. 



Ορίστε, κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο κι εσείς για τρία λεπτά. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν περίμενα στην 

απάντησή σας να βάλετε ζητήματα -όχι ψήγματα, αλλά πολύ περισσότερο- και 

κοινωνικού αυτοματισμού. Αυτό δεν το περίμενα. Σας το λέω ειλικρινά. 

Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει ούτε διαστρέβλωση ούτε 

παρερμηνεία της εγκυκλίου. Μην τα ερμηνεύετε με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ 

ότι δεν ήταν σωστή η ερμηνεία την οποία δώσατε και σε σχέση με τις 

ερωτήσεις οι οποίες υπήρχαν. Ξέρετε το τι προκάλεσε αυτή η συγκεκριμένη 

εγκύκλιος.  

Εμείς θα πούμε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει ένας νόμος στην 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο περίφημος νόμος Κατρούγκαλου που 

κατάργησε τα κατώτατα όρια και μείωσε τις συντάξεις 25% έως 30%. Το 

ξέρετε. Κατάργησε το ΕΚΑΣ που είχε θεσμοθετήσει τότε το ΠΑΣΟΚ και είχε 

στηρίξει το εισόδημα επτακοσίων χιλιάδων και πλέον χαμηλοσυνταξιούχους. 

Πάλι τώρα έχουμε ένα θέμα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτόν τον 

νόμο έχουμε. Βάλατε έμμεσα ένα ζήτημα βιωσιμότητας του ασφαλιστικού 

συστήματος, ότι δηλαδή δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι προβλέψεις που 

πρέπει να υπάρξουν σε σχέση με τους συνταξιούχους; Διότι ο κ. Βρούτσης 

πριν από λίγο καιρό, όταν ψηφίστηκε ο νόμος Βρούτση που λέγαμε, είχε 

εγγυηθεί τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και με αναλογιστικές 

μελέτες για δεκαετίες! Το είχε πει και στην Ολομέλεια και στις επιτροπές και 

ήταν ξεκάθαρο. Το λέω γιατί βλέπω ότι μπαίνει ένα θέμα τώρα και θα ήθελα 

και σε αυτό να υπάρχει μία απάντηση. 

Εμείς, λοιπόν, σήμερα, που έχουμε πάλι αυτόν τον νόμο 

Κατρούγκαλου, πάμε να δούμε τι έχει κάνει αυτή η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση 

η δική σας, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.  

Πράγματι το άρθρο 7 του ν.4387/2016 λέει ότι σε περίπτωση 

σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Πώς εφαρμόζεται, 

λοιπόν, αυτή η διάταξη εδώ και πέντε χρόνια, με βάση και τις οδηγίες που 

έχουν δοθεί από το Υπουργείο Εργασίας, με βάση τις εγκυκλίους του 2016, 

2017, οι οποίες όχι μόνο έχουν γίνει αποδεκτές, αλλά έχουν ελέγξει και 

εγκρίνει οι δανειστές -το είπα και στην πρωτολογία μου-, τις οποίες και θα 

καταθέσω στα Πρακτικά και τι λέει; Λέει ότι σε περίπτωση σώρευσης 



συντάξεων χορηγείται μια εθνική σύνταξη ανά κατηγορία σύνταξης. Αυτό είναι 

ξεκάθαρο και μη αμφισβητούμενο θέμα.  

Να εξηγήσουμε πιο απλά τι εφαρμόζεται εδώ και πέντε χρόνια; Να το 

πούμε πιο απλά, κύριε Υπουργέ, και θέλω να μου πείτε αν δεν είναι έτσι. 

Έχουμε δύο συντάξεις γήρατος; Μία εθνική σύνταξη χορηγείται. 

Μπορεί να έχουμε περίπτωση τριών συντάξεων γήρατος; Μία εθνική σύνταξη. 

Έχουμε μία σύνταξη γήρατος και μία λόγω θανάτου; Έχουμε δύο εθνικές 

συντάξεις, μία γήρατος και μία θανάτου. Έχουμε δύο συντάξεις γήρατος και 

μία λόγω θανάτου; Έχουμε μία εθνική σύνταξη για τις δύο συντάξεις γήρατος -

επαναλαμβάνω μία εθνική σύνταξη για τις δύο συντάξεις γήρατος-και μία 

εθνική σύνταξη λόγω θανάτου. 

Γιατί έχει γίνει αυτή η ερμηνεία και αυτή η εφαρμογή που είναι κατά τη 

γνώμη μας ορθή; Διότι η εθνική σύνταξη -και το επαναλαμβάνουμε, κύριε 

Υπουργέ- συνδέεται άρρηκτα με τη σύνταξη και δεν συνδέεται με τον 

δικαιούχο της σύνταξης. Αυτό εμείς το ξεκαθαρίζουμε. Συνδέεται άρρηκτα με 

τη σύνταξη και όχι με τον δικαιούχο της σύνταξης! 

Αν είχαμε διαφορετική ερμηνεία, αυτή η οποιαδήποτε διαφορετική 

ερμηνεία θίγει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της 

ανταποδοτικότητας, αφού και ο συνταξιούχος λόγω θανάτου είχε καταβάλει κι 

αυτός ασφαλιστικές εισφορές. 

Εσείς με την εγκύκλιο στα τέλη Δεκεμβρίου του 2021 λέτε ότι σε όλες 

τις περιπτώσεις σώρευσης συντάξεων -σε όλες και όχι ανά κατηγορία 

σύνταξης, εδώ θέλω να το προσέξουμε- χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Να το 

πούμε πιο απλά, κύριε Υπουργέ; Όσοι παίρνουν μία σύνταξη από δικό τους 

δικαίωμα -δηλαδή σύνταξη γήρατος ή σύνταξη αναπηρίας- κι έχουν την ατυχία 

να χάσουν και τον σύντροφό τους, λαμβάνοντας τότε μία μικρή, κατά κανόνα, 

σύνταξη θανάτου, θα χάσουν την εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί στη σύνταξη 

λόγω θανάτου. 

Αυτό να πούμε πιο απλά, κύριε Υπουργέ, τι σημαίνει; Σημαίνει μειώσεις 

μέχρι 268 ευρώ τον μήνα και 3.216 ευρώ τον χρόνο. Σε αυτό δεν θα πούμε 

συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ. Δεν θα πούμε συγχαρητήρια και γι’ αυτό 

κάνουμε και την κριτική και τα λέμε ξεκάθαρα και με παραδείγματα, γιατί αυτό 

συμβαίνει. 



Και τώρα γιατί μειώνετε εσείς τις συντάξεις; Γιατί, κύριε Υπουργέ, 

μειώνετε τις συντάξεις και το λέτε. Θα επικαλεστώ το δελτίο Τύπου του 

Υπουργείου σας, το οποίο θα καταθέσω στα Πρακτικά. Τι λέει μεταξύ άλλων; 

«Για την αποτελεσματική ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και 

λογισμικών του ΕΦΚΑ.» Δηλαδή, αλήθεια, πέντε χρόνια ολόκληρα γινόταν 

αλαλούμ στα λογισμικά συστήματα του ΕΦΚΑ; Τι γινόταν, για να το 

καταλάβω; Διότι αυτό το λέει το δελτίο Τύπου.  

Να πούμε για τον κ. Χατζηδάκη τι είπε; Να επικαλεστώ και το nonpaper 

της Νέας Δημοκρατίας -και θα το καταθέσω και στα Πρακτικά- που εκδόθηκε 

ενημερωτικά γι’ αυτά τα θέματα;  

Λέει, πρώτον, ότι αυτό το κάνετε γιατί προβλέπεται ρητά στον νόμο 

Κατρούγκαλου. Και ποια είναι η δεύτερη δικαιολογία; Για να μην υπάρχουν 

συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, για να μην υπάρχουν συνταξιούχοι οι 

οποίοι είναι τα κορόιδα και οι οποίοι παίρνουν μία εθνική σύνταξη, όπως 

προβλέπει ο νόμος, και άλλοι δίπλα που λόγω διάφορων «παραθύρων»-

ακούτε εκφράσεις τώρα από το Υπουργείο- παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις. 

Τι λέει, δηλαδή, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη; Λέει, πρώτον, ότι κόβει τις 

συντάξεις από τους αναπήρους και τις χήρες, κάνοντας μετά από πέντε 

ολόκληρα χρόνια μια καινούργια ερμηνεία διατάξεων, προκειμένου, λέει, να 

λειτουργήσουν τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ. Έτσι λέει. Εγώ δεν 

δίνω άλλη ερμηνεία. Κόβει τις συντάξεις, για να λειτουργήσουν τα 

πληροφοριακά συστήματα μετά από πέντε χρόνια. Δυόμισι χρόνια δεν 

μιλούσε καθόλου και ξαφνικά μιλάει τώρα, τέλος του χρόνου, την παραμονή 

που υπάρχει μια γενικότερη συμπεριφορά και κατάσταση στην κοινωνία. 

Δεύτερον, κόβει συντάξεις για να εφαρμόσει τον νόμο Κατρούγκαλου, 

ενώ προεκλογικά λέγατε καταργούμε τον νόμο Κατρούγκαλου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και ολοκληρώστε, σας 

παρακαλώ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. 

Εμπαίζετε όμως, κύριε Υπουργέ, με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο. Τον 

εμπαίζατε και τον εμπαίζει η Κυβέρνηση. Λέγατε «Καταργούμε τον νόμο 

Κατρούγκαλου», ενώ τώρα  λέτε «Δεν τον καταργούμε, τον εφαρμόζουμε». 

Να πω για το επιχείρημα του κ. Χατζηδάκη περί ισότητας στην 

αντιμετώπιση των συνταξιούχων; Να το πω κι αυτό. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, 



μόνο σουρεαλιστική θα τη χαρακτηρίσω αυτή τη συμπεριφορά. Να εξηγήσω 

γιατί; Μετά την κατακραυγή της εγκυκλίου, που έγινε απ’ όλη την 

Αντιπολίτευση, ο κ. Τσακλόγλου είπε αυτό που είπε στις 6 Γενάρη στον 

«ΣΚΑΪ», ότι η μείωση θα είναι από την 1-1-2022 και μετά, όχι για το 

παρελθόν. Σε αυτό ήταν σε αντίθεση με τον κ. Χατζηδάκη, ο οποίος έλεγε ότι 

όχι, θα είναι εξίσωση όλων των συντάξεων. 

Ο κ. Τσακλόγλου, λοιπόν, δημιουργεί συνταξιούχους με τον τρόπο 

αυτό όπως το είπε -δεν ξέρω εάν θα είναι έτσι- δύο ταχυτήτων. Θεωρώ ότι θα 

είναι δύο ταχυτήτων, κύριε Υπουργέ, με μοναδικό κριτήριο εάν έχουν 

συνταξιοδοτηθεί πριν ή μετά το 2022. Και αυτά τα λέμε έτσι, με μία εγκύκλιο, 

όχι με νόμο. Είναι ένα θέμα αυτό, λοιπόν. 

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή.  

Με την έννοια αυτή, λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει ζητήματα στους 

συνταξιούχους που ενώ θεμελιώνουν δικαίωμα με βάση ακριβώς τις ίδιες 

διατάξεις, θα διαφοροποιείται το ποσό της σύνταξής τους με κριτήριο τι; Την 

ημερομηνία συνταξιοδότησης. Και με νομική βάση ποια; Εγκύκλιο! 

Εγώ επιμένω σε αυτά, κύριε Υπουργέ, και δεν δώσατε απάντηση. Αυτό 

βγαίνει και είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι 

ανοίγετε την κερκόπορτα δικαστικών πλέον διεκδικήσεων σε βάση 

ουσιαστικών αρχών, αλλά και παραβάσεων. Θέτετε θέματα παραβίασης του 

άρθρου 4 του Συντάγματος.  

Θα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, στα Πρακτικά και σχετικό υπόμνημα των 

Σωμάτων Ασφαλείας της Βοιωτίας.  

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία. Σας ευχαριστούμε 

πολύ. Να δώσουμε τον λόγο στον κ. Τσακλόγλου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Εμείς λέμε να αποσυρθεί η εγκύκλιος της 

30ής Δεκεμβρίου 2021.  

Επίσης, κύριε Υπουργέ, υπάρχει και κάτι στο οποίο δεν απαντήσατε, 

απ’ ό,τι κατάλαβα. Σχεδιάζετε, πράγματι, και άλλες τροποποιήσεις για αυτά τα 

θέματα των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών νομοθεσιών; Για παράδειγμα, 



σχεδιάζετε να τροποποιήσετε τις διατάξεις που αφορούν την αναγνώριση 

πλασματικών χρόνων ασφάλισης; Είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν 

απαντήσατε. 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ.Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει για τα 

Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του 

Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της 

Βουλής) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ, κύριε 

Μουλκιώτη. 

Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Υπουργέ, δεν είμαι ποτέ εύκολος στους χαρακτηρισμούς, 

αντίθετα με εσάς που μας απευθύνατε χαρακτηρισμούς. Σας επιστρέφουμε 

ατόφιο τον χαρακτηρισμό του λαϊκισμού για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος 

είναι ότι η Κυβέρνησή σας είχε υποσχεθεί προεκλογικά την κατάργηση του 

σκληρού πυρήνα των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου τουλάχιστον -

αναφέρθηκε αναλυτικά ο κ. Μουλκιώτης- τις οποίες διατάξεις διατηρείτε.  

Ο δεύτερος λόγος που σας επιστρέφουμε τον χαρακτηρισμό είναι ότι 

λέτε ότι παρανομούσε όλο το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση που δεν 

εφάρμοζε το νόμο Κατρούγκαλου, αφού προβλεπόταν απ’ αυτόν, αλλά και το 

νόμο Βρούτση και έρχομαι εγώ τώρα να τον εφαρμόσω υποχρεωτικά, αλλά 

λαϊκίζετε λέγοντας ότι το διάστημα πριν τις 31-12-2021 δεν θα τον εφαρμόσω. 

Κάνατε, δηλαδή, και ρουσφέτι. 

Ο τρίτος λόγος που σας επιστρέφω τον χαρακτηρισμό του λαϊκιστή, 

είναι ότι ενώ αναφέρω ρητά στην ερώτησή μου ότι σύμφωνα με το έγγραφο 

των Σωμάτων Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας της 

Περιφέρειας Κρήτης λέγονται αυτά, τα αποδώσατε ως απολύτως δικές μου 

απόψεις και θέλατε να με φέρετε σε αντίθεση με τον κ. Μουλκιώτη. 

Είναι δύο συγκεκριμένα πράγματα, στα οποία πρέπει για το συμφέρον 

του ασφαλιστικού συστήματος να είστε πιο συγκεκριμένος και να έρθετε 

κοινοβουλευτικά να δούμε τα όποια προβλήματα νομίζετε ότι υπάρχουν και 

πρέπει να λυθούν νομοθετικά και όχι διά της νομοθετήσεως με εγκυκλίους.  



Έχουμε ένα ζήτημα ερμηνείας, που εσείς το κάνετε σύμφωνα με τον 

δικό σας τρόπο. Σας είπε ο κ. Μουλκιώτης ότι συνδέεται η εθνική σύνταξη με 

τη σύνταξη και όχι με τον συνταξιούχο και εσείς είπατε ότι είναι προνοιακό. 

Δεν είναι προνοιακό. Γι’ αυτό, ο νόμος προβλέπει από 346 ευρώ έως 384 

ευρώ και τον συνδέει με τα χρόνια ασφάλισης. Αυτό είναι κρίκος σύνδεσης με 

τη σύνταξη και όχι με το πρόσωπο. Εάν ήταν με το πρόσωπο, οι προνοιακές 

συντάξεις δεν θα ήταν διαφορετικό ποσό. Θα λέγαμε ότι όλοι οι Έλληνες 

παίρνουν, εφόσον δεν δικαιούνται σύνταξης από το ασφαλιστικό σύστημα, 

346 ή 384 ευρώ. Το λέει κάπου αυτό κάποιος νόμος, για να είναι  προνοιακό 

αυτό; Είναι διαφορετική η προνοιακή σύνταξη και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. 

Η εθνική σύνταξη θεσμοθετεί εξατομικευμένα την κρατική 

χρηματοδότηση που πρωτύτερα δινόταν στον κοινό κορβανά από το κράτος. 

Έδινε το κράτος 10 δισεκατομμύρια το 2012, παραδείγματος χάριν, στα 

ταμεία για να αποδώσουν συντάξεις. Η μεταβολή τι λέει; Δίνω το κομμάτι αυτό 

εξατομικευμένα συν το ανταποδοτικό, το οποίο το κάνει με νέο τρόπο. 

Ερχόμαστε, λοιπόν, στην ουσία της εγκυκλίου σας. Η εγκύκλιος η δικιά 

σας εφαρμόζει δυο περικοπές. Η μια περικοπή είναι η αφαίρεση της εθνικής 

σύνταξης στην περίπτωση συσσώρευσης από άλλο πρόσωπο λόγω χηρείας, 

που αυτό δεν το λέει ο νόμος -λέει: ανά κατηγορία μία εθνική σύνταξη- και 

επιπλέον είναι στη λογική της πριν τη θεσμοθέτηση βασικής ή εθνικής 

σύνταξης μείωσης της σύνταξης χηρείας. Εφαρμόζει δηλαδή η εγκύκλιός σας 

και τις δύο μειώσεις που υπήρξαν για δύο διαφορετικά συστήματα. 

Εμείς, λοιπόν, επαναφέρουμε την πρότασή μας, γιατί ο διάλογος σε 

αυτό το επίπεδο όσο και αν εξαντληθεί στα πλαίσια μιας επίκαιρης δεν μπορεί 

να αποδώσει: Αποσύρετε αυτή την εγκύκλιο και ελάτε με έναν διάλογο και 

στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να δούμε ποια προβλήματα θέλετε 

να λύσετε και κάνετε τέτοιες ερμηνείες οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το 

ισχύον νομικό σύστημα. Εάν επιμένετε ότι ο κ. Πετρόπουλος έβγαλε μια 

εγκύκλιο και παρανόμησε κι έχασε το δημόσιο χρήματα, να μας το πείτε. Εδώ 

καταθέτω την εγκύκλιο του κ. Πετρόπουλου. Εάν επιμένετε ότι ο κ. Βρούτσης 

για σημαντικό διάστημα που ήταν Υπουργός παρανομούσε και δεν εφάρμοζε 

τον νόμο και έχανε το δημόσιο χρήματα, να μας το πείτε, να εξατομικευθούν οι 

ευθύνες και στα δύο αυτά πρόσωπα. Εάν νομίζετε ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

που ίσχυαν αυτοί οι δύο νόμοι παρανομούσαν και οι προηγούμενοι και εσείς 



κι έχανε το δημόσιο χρήματα, να μας το πείτε. Όμως δεν μπορείτε να λέτε ότι 

«ναι μεν αυτό είναι μια παρανομία αλλά εγώ είμαι καλός, κουβαρντάς, και τα 

χαρίζω μέχρι 31 Δεκεμβρίου και τα εφαρμόζω από 1η Ιανουαρίου». Ή το ένα 

ισχύει ή το άλλο. 

Αυτό που ισχύει, κατά την άποψή μας, είναι ότι η εγκύκλιός σας 

νομοθετεί αντισυνταγματικά και υπερβαίνει τους νόμους που ισχύουν. Σε κάθε 

περίπτωση, το κόμμα σας ήταν αυτό που κατήγγειλε τον νόμο Κατρούγκαλου 

μαζί μας και το κόμμα σας ήταν αυτό το οποίο ταυτόχρονα αθέτησε την 

υπόσχεσή του για την κατάργηση του βασικού πυρήνα αυτού του νόμου. 

Επομένως σας καλούμε να επανέλθετε στην τάξη τη νομοθετική και την 

κοινοβουλευτική και να δούμε τα ζητήματα μέσα από τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες. 

Ευχαριστώ. 

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για 

τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο 

του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της 

Βουλής) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούμε, κύριε 

Κεγκέρογλου.  

Ορίστε, κύριε Τσακλόγλου, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Αξιότιμοι κύριοι Μουλκιώτη και Κεγκέρογλου, θα ήθελα να ξεκινήσω με 

δύο παρατηρήσεις σε σχέση με αυτά τα οποία είπατε. 

Το πρώτο αφορά αυτό που είπε ο κ. Μουλκιώτης αναφορικά με τη 

βιωσιμότητα του συστήματος. Έχω πει επανειλημμένα από αυτό το Βήμα ότι, 

σύμφωνα με τις διαθέσιμες μελέτες που έχουμε αυτή τη στιγμή από την 

Εθνική Αναλογιστική Αρχή, όλες αυτό το οποίο δείχνουν είναι ότι 

μακροχρονίως το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι βιώσιμο, όμως 

βραχυχρονίως δημιουργεί πολύ μεγάλα ελλείμματα. Είναι αλήθεια ότι η 

διαχρονική τάση αυτών των ελλειμμάτων είναι πτωτική, αλλά ότι αυτή τη 

στιγμή τα έχουμε το βλέπουμε όλοι μας. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα 

παραπάνω. 



Στο δεύτερο το οποίο ανέφερε ο κ. Κεγκέρογλου, για το αν η εθνική 

σύνταξη σύμφωνα με τον νόμο είναι συνδεδεμένη με τον συνταξιούχο ή με τη 

σύνταξη, νομίζω ότι έδωσα σαφέστατη απάντηση παραθέτοντας τα ίδια τα 

χωρία του νόμου και όχι κάποια γενική διατύπωση δική μου. 

Εξήγησα ήδη με σαφήνεια στην πρωτολογία μου πώς προέκυψε η 

ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου εξαιτίας της προϋπάρχουσας αναντιστοιχίας του 

ψηφισμένου νόμου και της εγκυκλίου του προκατόχου μου. 

Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι προσεγγίζει την κοινωνική ασφάλιση με 

όρους παρόντος αλλά και μέλλοντος. Μεριμνά για τη διατήρηση και βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων και αποδεικνύει έμπρακτα τη 

στήριξή της σε εκείνους που χρήζουν μεγαλύτερης προστασίας. Ενδεικτικά να 

αναφέρω ότι με τον ν.4670/2020 ορίστηκαν αυξημένα ποσοστά 

αναπλήρωσης, που οδήγησαν σε υψηλότερες συντάξεις και μάλιστα στο 

ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης. Επανϋπολογίστηκαν συντάξεις και 

χορηγήθηκαν αναδρομικά ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ένα 

εκατομμύριο εκατό χιλιάδες συνταξιούχους. Με πρωτοβουλία του 

Πρωθυπουργού χορηγήθηκε στα τέλη του 2021 επίδομα ύψους 250 ευρώ σε 

επτακόσιους χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, με κόστος περίπου 200.000.000 

ευρώ. 

Θωρακίσαμε την επικουρική ασφάλιση της νέας γενιάς κάνοντας μια 

μεταρρύθμιση που στοχεύει σε υψηλότερες συντάξεις για τους μελλοντικούς 

συνταξιούχους και πολλά άλλα μικρότερα. 

Κύριοι Βουλευτές, η χώρα μας εξέρχεται από δέκα χρόνια ύφεσης και 

δύο χρόνια πανδημίας. Στρατηγικός στόχος της Κυβέρνησης ήταν και 

παραμένει η διατήρηση και προάσπιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου 

διαβίωσης των συνταξιούχων. Για τον λόγο αυτό, θα ξεκαθαρίσω για μια 

ακόμη φορά ότι κανένας υφιστάμενος συνταξιούχος χηρείας ή αναπηρίας δεν 

θα δει μείωση στη σύνταξή του.  

Η εγκύκλιος στην οποία αναφέρεται η ερώτηση σας στοχεύει στην 

άρση κακών πρακτικών που δημιουργούν κοινωνικές και οικονομικές 

ανισότητες και αφορά αποκλειστικά και μόνο όσους ασφαλισμένους βγαίνουν 

σε δεύτερη σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και μετά, με στόχο μια 

ομαλή και σε βάθος χρόνου εφαρμογή του νόμου περί μη σώρευσης 

περισσότερων της μίας εθνικών συντάξεων πέραν του ποσού της πλήρους 



εθνικής σύνταξης. Δεν έχει, επομένως, αναδρομική ισχύ και γι’ αυτό δεν θα 

γίνουν περικοπές στις υφιστάμενες συντάξεις.  

Ας είμαστε ξεκάθαροι: Επί της αρχής, η σώρευση ανταποδοτικών 

συντάξεων δεν συνεπάγεται και σώρευση εθνικών συντάξεων πέραν του 

ποσού της πλήρους εθνικής σύνταξης, δηλαδή, σήμερα 384 ευρώ. Αυτό, 

μάλιστα, ισχύει ανεξάρτητα από το είδος και την αιτία του συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος.  

Η ήπια χρονικά προσαρμογή, η ασφάλεια δικαίου, ο σεβασμός στο 

δικαίωμα των πολιτών να μπορούν να προγραμματίζουν τις ζωές τους χωρίς 

να τους αιφνιδιάζει το ίδιο το κράτος και οι υφιστάμενες οικονομικές και 

κοινωνικές συνθήκες σε περιβάλλον πανδημίας είναι κρίσιμοι παράγοντες 

που το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνεκτιμά και 

λαμβάνει υπ’ όψιν του. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην τήρηση 

αυτού του συμβολαίου εμπιστοσύνης που έχουμε με τους πολίτες και το 

οποίο μας υποχρεώνει να εντείνουμε την ταχύτητα στο μεταρρυθμιστικό έργο, 

σεβόμενοι τους περιορισμούς που έχουν προκύψει από πολιτικές 

προηγούμενων κυβερνήσεων.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

 


