
Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Ο κ Χατζηδάκης φωτογραφίζεται ανάμεσα σε φωριαμούς με χιλιάδες φακέλους, για να 

τεκμηριώσει το επιχείρημά του, ότι δεν ευθύνεται για τις καθυστερήσεις στην απονομή των 
συντάξεων. Αυτό είναι παραπλανητικό διότι:  

1) Από το 2010 οι φάκελοι των Εκπαιδευτικών, όλων των βαθμίδων, μετά τη λήξη του 
εργασιακού τους βίου, αποστέλλονται στο Γενικό Λογιστήριο σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό 
μπορεί να το επιβεβαιώσουν τα αρμόδια γραφεία των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Ενδεικτικώς αναφέρω το τηλέφωνο του αρμόδιου γραφείου της ΔΔΕ Δυτικής 
Θεσσαλονίκης: 2310643421. Βέβαια δεν γνωρίζω τι συμβαίνει με άλλες κατηγορίες δημοσίων 
υπαλλήλων.  

2) Από τα έτη προϋπηρεσίας που έχει κάποιος, είναι γνωστό το ποσό της σύνταξης και το 
εφάπαξ που δικαιούται, με μια ενδεχόμενη απόκλιση συν ή πλην το πολύ 5%. Οφείλει 
επομένως η αρμόδια υπηρεσία να δώσει την πλήρη σύνταξη και το πλήρες εφάπαξ, ή έστω 
το 90% από αυτά, και μετά τον τελικό έλεγχο να δοθεί η διαφορά. 

 
Μέχρι την απονομή της πλήρους σύνταξης, το ελληνικό δημόσιο οφείλει:  
1) Με βάση την κείμενη νομοθεσία, να δώσει τόκους υπερημερίας ύψους ίσου με τους 

αντίστοιχους των τραπεζών, δηλαδή 17%. 
2) Όπως προστατεύει τους εργαζόμενους από απολύσεις,  να προστατέψει και τους 

δανειολήπτες που λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, από επιθέσεις των τραπεζών. 
3) Να συμψηφίσει τους φόρους με τη σύνταξη ή το εφάπαξ που δεν δόθηκαν. 
 
Και μια μικρή υπενθύμιση των κυβερνητικών υποσχέσεων του περασμένου έτους: Οι 

σχετικές δημοσιεύσεις στην αντίστοιχη ένδειξη "Εδώ":  
14/4/2020: Τον Ιούνιο του 2020 θα τα τακτοποιηθεί το θέμα των εκκρεμών συντάξεων. Εδώ 

και Εδώ  
20/05/2020: Δόθηκε εντολή για φρένο στην έκδοση εκκρεμών συντάξεων. Εδώ 28/06/2020: 

Το Σεπτέμβριο θα αυξηθεί η προσωρινή σύνταξη από το 50% στο 80% και θα δοθούν 
αναδρομικά, από το 50% μέχρι το 80%, και το εφάπαξ. Εδώ 24/07/2020: Οι προσωρινές 
συντάξεις, στον ιδιωτικό τομέα, αυξάνονται από το 50% στο 70% ή από το 50% μέχρι το 
80%, με την προϋπόθεση η προσωρινή σύνταξη να μην υπερβαίνει τα 768 ευρώ. Οι 
συνταξιούχοι του δημοσίου έχουν εξαιρεθεί, όποιο και αν είναι το ύψος της προσωρινής τους 
σύνταξης. Τα περί εφάπαξ επίσης έχουν απαλειφτεί. Εδώ  

22/11/2020: Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα δοθεί η αύξηση στις προσωρινές συντάξεις. Στην 
ανακοίνωση δεν αναφέρεται ότι έχουν εξαιρεθεί οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Εδώ.  

24/11/2020: Από σήμερα 24/11/2020 η αύξηση στις προσωρινές συντάξεις. Στην 
ανακοίνωση δεν αναφέρεται ότι έχουν εξαιρεθεί οι συνταξιούχοι του δημοσίου, όποιο και αν 
είναι το ύψος της προσωρινής τους σύνταξης. Εδώ και Εδώ.  

Ο κ Βρούτσης κατάφερε να εξαπατήσει την κοινή γνώμη, καλλιεργώντας την αίσθηση ότι 
όλοι όσοι λαμβάνουν προσωρινές συντάξεις πήραν αυξήσεις και μάλιστα ικανοποιητικές. Για 
την επιτυχία του αυτή αξιολογήθηκε ως κατάλληλος για τη θέση του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου. Πράγματι για τη θέση αυτή είναι ιδανικός, καθώς απεδείχθη ότι έχει την 
ικανότητα να δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις για ανύπαρκτες επιτυχίες. Αναρωτιέμαι: Αυτός 
πρέπει να είναι ο ρόλος του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, σύμφωνα με τις αρχές του 
κόμματος της Νέας Δημοκρατίας; 
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