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Ανοιχτή Επιστολή 

 Πρός την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου 

Κυρία Υπουργέ 

Από τον Σεπτέμβριο του 2016, που άρχισε να εφαρμόζεται ο "Νόμος  Κατρούγκαλου" στις επικουρικές 

συντάξεις πολύ έγκαιρα είχαμε επισημάνει την προβληματική εφαρμογή του:  

1. Με δύο συγκεντρώσεις  στις 9 και 13 Σεπτέμβρη 2016 έξω από τα γραφεία των επικουρικού ταμείου 

(ΕΤΕΑ).  

2. Συναντηθήκαμε  με τον Διοικητή και Υποδιοικητή του ΕΤΕΑ και απαιτήσαμε να μας εξηγήσουν για 

ποιους λόγους ενώ τον Αύγουστο (που πρωτοεφαρμόστηκε ο νόμος) οι κρατήσεις μπήκαν στην 

καταβαλλόμενη σύνταξη, τον Σεπτέμβρη στην ονομαστική (πλασματική) σύνταξη.  

3. Παρά την καλή διάθεση που έδειξαν απέναντί μας δεν είχαν να μας προσκομίσουν καμία υπουργική 

απόφαση, τροποποίηση νόμου ή έστω εγκύκλιο. Προφανώς έγινε με προφορική εντολή του αρμόδιου 

Υφυπουργού Πετρόπουλου. 

4. Με ανακοινώσεις ενημερώσαμε και τον Υπουργό και τον αρμόδιο Υφυπουργό και όλο το αμαρτωλό 

μιντιακό κατεστημένο, το οποίο όμως τότε αγνόησε και αποσιώπησε το πρόβλημα. 

5. Εκατοντάδες συνταξιούχοι καταθέσαμε από τότε αιτήσεις - ενστάσεις (πήραμε  και αριθμό 

πρωτοκόλλου) αλλά μέχρι σήμερα δεν πήραμε καμιά απάντηση! 

Ας παραβλέψουμε όλα τα παραπάνω ή ας θεωρήσουμε ότι ο κ. Υφυπουργός απαξιούσε να απαντήσει σε 

ένα σωματείο…η αλαζονεία της εξουσίας βλέπετε …  

Τώρα όμως, ενάμιση χρόνο μετά, οι συνήθεις "διαμορφωτές της κοινής γνώμης" μαζί με τους "εθνικούς 

εργατολόγους'' και "δημοσιολογούντες" ξαναανακάλυψαν την Αμερική, επαναφέρουν το θέμα σχεδόν 

καθημερινά, ξεσηκώνουν χιλιάδες συνταξιούχους από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι στήνονται σε τεράστιες 

ουρές έξω από τη Φιλελλήνων, την Κάνιγγος και την Αγίου Κωνσταντίνου!!! 

Αυτές τις ουρές δεν τις είδε ο κ. Υφυπουργός και όποιοι άλλοι αρμόδιοι ή επαΐοντες; 

Γιατί υπάρχει πλήρης αφωνία, αλαλία και τέτοιας έκτασης βαρηκοΐα γι' αυτό το τόσο σοβαρό για τους 

συνταξιούχους πρόβλημα; 

Τι είδους πολιτικός παχυδερμισμός είναι αυτός, που αγνοεί όχι μόνο εκατοντάδες χιλιάδες 

συνταξιούχους που ταλαιπωρούνται (κι αυτοί και οι υπάλληλοι) καταθέτοντας αιτήσεις, για τις οποίες δεν 

θα πάρουν καμία απάντηση; 



Γιατί ο κ. Υφυπουργός σε τόσα δημοσιεύματα και σε τόσες τηλεοπτικές εκπομπές που αναφέρονται στο 

θέμα, δεν παρεμβαίνει για να διευκρινίσει το ζήτημα και να εξηγήσει τέλος πάντων ποια είναι η θέση του 

Υπουργείου σ' αυτό;  

Γιατί κι αυτός κι η κυβέρνηση δεν διευθετούν και δεν επιλύουν το θέμα; 

Γιατί δεν δεσμεύεται τουλάχιστον ότι όποια λύση δοθεί θα αφορά όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα 

αν έχουν καταθέσει αυτές τις περιβόητες αιτήσεις ή όχι; 

Πως είναι  δυνατόν στις κύριες συντάξεις οι κρατήσεις για ΕΟΠΥΥ να υπολογίζονται στην πραγματική 

σύνταξη και οι κρατήσεις για την επικουρική στην πλασματική; 

Γιατί αυτή η αντίφαση και η μεθόδευση από τον αρμόδιο Υφυπουργό; 

Γιατί τα αναδρομικά που προέκυψαν και καλώς δόθηκαν τον προηγούμενο Δεκέμβριο {επιστροφές από το 

2012} δεν υπολογίστηκαν σωστά, παρά το ότι το σωματείο μας ενημέρωσε και τον ίδιο τον Υφυπουργό και 

προειδοποίησε το μεγαλύτερο μέρος των βουλευτών για τον τρόπο υπολογισμού και για το πρόβλημα; 

Για μας, αλλά και για κάθε νοήμονα άνθρωπο από όλο αυτό το θόρυβο δεν κερδίζουν ούτε οι 

συνταξιούχοι που ταλαιπωρούνται και εμπαίζονται ούτε η κυβέρνηση που διασύρεται -  δικαίως κατά τη 

γνώμη μας με τέτοιους πολιτικούς διαχειριστές και εκπροσώπους - οι μόνοι που επωφελούνται - εκτός απ' 

τα γνωστά παπαγαλάκια των ΜΜΕ - είναι οι προβαλλόμενοι από αυτά ''εθνικοί εργατολόγοι", στους 

οποίους  έμμεσα και αναγκαστικά ωθούνται να κάνουν αγωγές … με  το αζημίωτο!  

Έχουμε αναρωτηθεί κι άλλη φορά … έχουν κάποια σχέση όλα αυτά με την προηγούμενη επαγγελματική 

δραστηριότητα κάποιων Υπουργών και στην προκειμένη περίπτωση του λαλίστατου κατά τα άλλα 

Υφυπουργού;  Μήπως όλη αυτή  η συμπεριφορά {αφωνία - καιροσκοπική πολιτική}  οφείλεται σε μια 

κακώς εννοούμενη αλληλεγγύη του εν λόγω Υφυπουργού προς τους συναδέλφους του "εργατολόγους"; 

Περιμένουμε τις άμεσες και έμπρακτες απαντήσεις σας. 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

 

 

Για το ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Βαγγέλης Διαμάντης      Παναγιώτης Μπρόφας 

           Πρόεδρος                       Γεν. Γραμματέας 

 


