
 

 

                        Ανακοίνωση Νο 17/28.11.22 

                                        Αυξήσεις 

             Ανάλογη και άμεση εφαρμογή του Νόμου! 

 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Μετά την ψήφιση από την βουλή σχετικού  νόμου, στις  24.11.22  

άνοιξε ο δρόμος των αυξήσεων στις συντάξεις.                                                                                                                                 

 Πέρα και πίσω  από τον λαϊκισμό και  τις μεγαλόστομες διακηρύξεις, 

στο τέλος Ιανουαρίου 23  , στους συνταξιούχους  του ΕΦΚΑ , θα 

καταβληθούν  αυξήσεις ύψους  7,75%. Επίσης    θα  καταργηθεί η ειδική 

εισφορά  αλληλεγγύης ( κωδικός εκκαθαριστικού 4847)  ,ενώ έως  

20/12/΄22  θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση  των   250 

ευρώ.  Ακόμη η 4η δόση αναδρομικών του  ν. Βρούτση. 

Φυσικό είναι ,όλοι οι συνταξιούχοι και ιδιαίτερα οι  

χαμηλοσυνταξιούχοι, να  προσμένουν, τουλάχιστον   ανάλογη και 

άμεση εφαρμογή του νόμου. 

Ο νόμος  αφορά στους  συνταξιούχους του ΕΦΚΑ.                                                         

Αυτονόητο ότι oi προβλέψεις του  θα εφαρμοστούν  και  στους 

συνταξιούχους μας , όχι ως ουρά του  δημοσίου ,αλλά βάσει του 

καταστατικού της  ανεξάρτητης ΤτΕ ,δεδομένου ότι από 1.1.2001, έχει 

αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψή μας . 

 Ζητούμενο είναι πότε  και πως θα εφαρμοστούν  οι αυξήσεις στην ΤτΕ.                                      

Στοιχειώδης  πρόνοια – ενδιαφέρον για τους  δοκιμαζόμενους από την 

ακρίβεια   χαμηλο- συνταξιούχους μας, επιβάλλει την άμεση εφαρμογή 

του  νόμου.                                                                                                                                 

Και αυτό δεν επιτρέπεται να αφήνει αδιάφορο  τον κ. Στουρνάρα. Δεν 

αρκούν και δεν πείθουν πλέον, οι  γενικόλογες δηλώσεις :                                            



<< κ. πρόεδρε, πάντα λαμβάνουμε σοβαρά  υπ όψιν  τις προτάσεις των 

συνταξιούχων... οφείλουμε  να στηρίξουμε  τους συνταξιούχους  και να 

είστε  σίγουρος  ότι αυτό θα πράξουμε  >>                                                                       

Θα είναι καταστατικά και  κοινωνικά απαράδεκτο να ακολουθήσει η 

διοίκηση της  ΤτΕ , για άλλη μία φορά, την τακτική της ουράς του 

δημοσίου, δηλαδή να εφαρμοστεί  πρώτα στο δημόσιο και μετά , με 

καθυστέρηση  να υπάρξει απόφαση του Γενικού Συμβουλίου που θα 

υλοποιηθεί μετά από μήνες. Η τακτική του πλαφόν δεν πρέπει να 

επαναληφθεί .   Πρόκειται γιά ανθρώπους που πιέζονται βασανιστικά ! 

Επειδή δεν έχει  ανακοινωθεί  κάτι σχετικό  από το προεδρείο  του 

Συλλόγου ( παρατηρητής των εξελίξεων ), η ανάγκη επιβάλλει  ένα 

έκτακτο Γ.Σ. και η άμεση εφαρμογή του νόμου, ήτοι, αύξηση 7,75%  επί 

του συνόλου σύνταξης και  Μερίσματος ( δηλαδή  << επικουρική 

σύνταξη >> και << πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών >>,όπως και η 

ενίσχυση των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα  ,πέραν της κατάργησης της 

εισφοράς αλληλεγγύης από 1.1.23 ( κωδικός 4847 ). 

Ελπίζουμε οι συνταξιούχοι μας να μη βρεθούν,  και στο θέμα αυτό                                             

, απέναντι σε   <<περίεργη >> γνωμοδότηση τω νομικών  υπηρεσιών.                                                                    

Ο κ. Στουρνάρας είναι υποχρεωμένος να διοικεί κι όχι να  οχυρώνεται 

πίσω από    συνήθως εμπαθείς γιά συνταξιούχους της ΤτΕ ,ιδιαίτερα 

τους παλιούς,  γνωμοδοτήσεις . 

                                          Η Συντονιστική Γραμματεία   

Πετρόπουλος Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης, Αραβίδη 

Γιούλα, Αρβανιτάκης Άγγελος,Ασωνίτης Σπύρος, Ευαγγελίδης 

Γιάννης, Καλογήρου Σπύρος, Καπάτος Γιάννης, Κόνσουλας 

Θανάσης, Κουράκου Άννα, Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος, 

Κυριαζόπουλος Δημήτρης, Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, 

Λαούδης Φίλιππος, Λέκα Εύα, Μακρίδης Βασίλης, Μπαζίνη 

Κική ,Μπασιάς Λευτέρης, Παντοπούλου Έφη, Παππάς 

Γιώργος, , Πλιόγκας Σωτήρης,Σαφραντζά Έφη, Σπανάκης 

Ευστράτιος, Σπυράτου Άρτεμις, Σύφαντος Βασίλειος, 

ΣχοινάςΓιάννης, Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος Παναγιώτης, 

Τυροβολά Νία, Φουντουκίδης Στέλιος, Φωτεινοπούλου Έφη, 

Χαριτάκης Νίκος, Ψαρουδάκης Αντώνης .         


