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Παραβιάζουν τον νόμο που οι ίδιοι ψήφισαν! 

Σήμερα ξημέρωσε μια σημαδιακή μέρα. Ολοκληρώθηκε ο εξαγνισμός των 

"νταβατζήδων" του μιντιακού συστήματος και συνεχίστηκε (χωρίς να 

ολοκληρωθεί) μια ακόμα "γενναία" περικοπή των επικουρικών μας συντάξεων. 

Δυστυχώς για μας τους συνταξιούχους δεν αρκούν  70 ώρες… εγκλεισμού για να 

εξαγνισθούμε (…τόσες περίπου ήταν και οι ώρες που χρειάζονταν για τη μύηση στα 

Ελευσίνια Μυστήρια)… 

Για μας ο εξαγνισμός έχει ξεκινήσει εδώ και έξι χρόνια και δεν λέει να 

σταματήσει!!! Εκτός κι αν τον σταματήσουμε! 

Η κυβέρνηση μαζί με ολόκληρο το οικονομικό σύστημα και την "συμπολιτευόμενη" 

αντιπολίτευση συνεχίζει και επείγεται να ολοκληρώσει το καταστροφικό έργο κατά 

της εργαζόμενης κοινωνίας, αυτό που άφησαν ημιτελές οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις. Προτεραιότητα στην "ατζέντα" αυτή έχει όχι μόνο η συνέχιση των 

περικοπών των συντάξεών μας αλλά κυρίως η νομιμοποίηση των προηγούμενων 

περικοπών και το ξεπέρασμα της απόφασης του Σ.τ.Ε. (Ιούνιος 2015), που έβγαλε 

αντισυνταγματικές όσες περικοπές συντάξεων έγιναν από το 2012 και μετά. 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες συνταξιούχοι… 

Σήμερα θέλουμε να καταγγείλουμε - πέρα από την σημερινή τεράστια αφαίμαξη 

που είδαμε σε πλήθος επικουρικές συντάξεις - την τελευταία παρασκηνιακή, 

παράνομη και καταχρηστική ενέργεια του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά των επικουρικών μας συντάξεων.  



Με την ενέργεια αυτή αναιρούν την ίδια τους την πολιτική και φυσικά το νόμο 

4387/2016… που οι ίδιοι ψήφισαν. 

Δηλαδή ενώ από τον προηγούμενο μήνα σε ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων οι 

επικουρικές συντάξεις "επαναξιολογήθηκαν" και ρυθμίστηκαν σύμφωνα με όλα 

όσα προβλέπει ο ν. Κατρούγκαλου (4387/2016), αυτό το μήνα επανέρχονται με νέα  

δυσμενέστερη … περικοπή, η οποία όχι μόνο είναι αδικαιολόγητη και παράνομη 

αλλά έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το νόμο που πρόσφατα ψήφισαν και 

εφαρμόζουν! 

Συγκεκριμένα τα ποσοστά της μείωσης του ν. 3986/11 (αλληλεγγύη των γενεών) 

…. ενώ τον προηγούμενο μήνα έγιναν πάνω στον ποσό της αναπροσαρμοσμένης 

σύνταξης, όπως είναι το σωστό, αυτό το μήνα έγιναν πάνω στο ποσό της αρχικής 

επικουρικής σύνταξης που αναπροσαρμόστηκε και καταργήθηκε!!! 

Θυμίζουμε ότι η ίδια κυβέρνηση και ο ίδιος υπουργός Κατρούγκαλος δήλωσε 

πρόσφατα κατακεραυνώνοντας τους επικριτές του ότι η περικοπή για τον κλάδο 

υγείας του 6% θα υπολογίζεται πάνω στις "νέες συντάξεις" όπως έχουν 

αναπροσαρμοστεί…. 

 Τελικά τι ισχύει; 

 Ξέρουν τι κάνουν; 

 Ισχύει το Σύνταγμα και οι νόμοι που οι ίδιοι ψηφίζουν; 

 Ξέρει η αριστερά τους τι ποιεί η δεξιά τους; Η αποφασίζουν μόνοι τους 

ανάλογα με τη μέρα; 

Το εξωφρενικό είναι ότι η ρύθμιση αυτή και ο παράνομος υπολογισμός δεν έγινε με 

μία έστω υπουργική απόφαση ή εγκύκλιο αλλά όπως αναφέρουν "με οδηγία του 

υπουργείου"!!! 

Καταγγέλλουμε τη ρύθμιση αυτή, η οποία και από μόνη της αποτελεί 

αυτοαναίρεση του ν. Κατρούγκαλου και καλούμε τον πολυπράγμονα και 

"κομμουνιστή" υπουργό να πάρει θέση, να αναλάβει την ευθύνη και να 

διευκρινίσει  (αν αυτό δεν είναι έργο των μανδαρίνων του υπουργείου του), με 

ποιο νόμο, ποια λογική και ποια μεθοδολογία οι κρατήσεις του ν. 3986/11 γίνονται 

πάνω στην ονομαστική σύνταξη την οποία ο ν. 4387/16 (Νόμος του Κατρούγκαλου) 

κατάργησε!!! 



Εμείς μόνο μια εξήγηση μπορούμε να δώσουμε, αν δεν την ανακαλέσουν. Ο 

μοναδικός λόγος που γίνονται τέτοιες ενέργειες, όπως και η άρνηση του 

υπουργείου του κ. Κατρούγκαλου να εφαρμόσει την απόφαση του Σ.τ.Ε. και να μας 

επιστρέψει τα παρανόμως κατακρατηθέντα αναδρομικά, είναι για να ενισχύσει τα 

γραφεία της κάστας των μεγαλοδικηγόρων - εργατολόγων, που ανήκει και ο ίδιος 

και που από αύριο πιάνουν νέα δουλειά!!! 

 

 

Για το ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
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