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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ : ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Διοικητή,
Ο Νόμος 4387/16 έχει εισάγει και ο Νόμος 4670/20 έχει διατηρήσει το
καθεστώς της θετικής Προσωπικής Διαφοράς, [στο εξής Π/Δ], ειδικότερα σε ότι αφορά
στο σταδιακό συμψηφισμό του ποσού της, με τις από το 2023 και μετέπειτα
προβλεπόμενες να χορηγούνται εισοδηματικές αυξήσεις.
Σημειώνεται ότι η Π/Δ προσδιορίζεται από τη σχέση μεταξύ του προ φόρου
ποσού που καταβάλλεται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε και ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
να ισχύει, πριν και μετά την 1.1.2019, για τους προ της 12.5.2016 Συνταξιούχους,
καθώς και του προ φόρου ποσού που κάθε παλαιός Συνταξιούχος δικαιούται,
σύμφωνα με το καθεστώς των δύο ως άνω Νόμων, ΜΕΤΑ την 1.1.2019, αφ’ ότου,
δηλαδή, ισχύει ο επανυπολογισμός των Κύριων Συντάξεων.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ως άνω Συνταξιούχων λαμβάνει θετική Π/Δ,
διότι η Εθνική και η Ανταποδοτική τους Σύνταξη, όπως εντελώς εσφαλμένα
υπολογίστηκε από τον e-ΕΦΚΑ, διαμορφώνουν ένα Σύνολο Αποδοχών, το οποίο, μετά
την αφαίρεση των προβλεπομένων κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ και ΕΟΠΥΥ, οδηγεί σε
μικρότερο προ φόρου ποσό από το αντίστοιχο του προηγούμενου καθεστώτος. Οπότε,
προκειμένου να μη μειωθούν, λόγω του Ν. 4387/16, οι Συντάξεις αυτές, θεσπίστηκε
η θετική Π/Δ.

Προφανώς, όμως, σκοπός της τότε Κυβέρνησης ήταν, αντίθετα, να μειώσει
περαιτέρω τις Κύριες Συντάξεις των εκατομμυρίων Συνταξιούχων με θετική Π/Δ, με
βάση τα όποια ποσοστά επιλέξει και μέχρις εξαντλήσεως της θετικής Π/Δ εκάστου.
Προς υλοποίηση δε του σκοπού της αυτού, θεσπίστηκε διάταξη στο Ν. 4472/17,
σύμφωνα με την οποία οι Συντάξεις αυτές μειώνονταν κατά 18%, με πλαφόν το ύψος
της θετικής Π/Δ κάθε θιγομένου Συνταξιούχου.
Επειδή, όμως, το ΣτΕ είναι βέβαιο ότι ΔΕΝ θα δεχόταν μία νέα μείωση των
Συντάξεων, [όπως ευθέως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1890/2019 Απόφασή του, για
τις αντίστοιχες, επίσης κατά 18%, μειώσεις των Επικουρικών Συντάξεων, ο
επανυπολογισμός των οποίων κρίθηκε αντισυνταγματικός], η τότε Κυβέρνηση, εν όψει
και των επερχόμενων εκλογών, «ανέκρουσε πρύμνα» και, με ειδική διάταξη του Ν.
4583/18, ακύρωσε, μεταξύ άλλων, και τη μείωση αυτή.
Κρίνεται μάλλον απίθανο να βρεθεί κάποια Κυβέρνηση που θα αποτολμήσει
εκ νέου μία τέτοια μείωση στο μέλλον, με δεδομένες, μάλιστα, τις ευνοϊκές
προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Εφόσον δε ένα τέτοιο ενδεχόμενο
είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συμβεί, πρέπει να γίνει ευρέως αντιληπτό ότι
οι παλαιοί Συνταξιούχοι ΔΕΝ λαμβάνουν Σύνταξη με βάση το καθεστώς των Νόμων
4387/16 και 4670/20, αλλά με εκείνο που ίσχυε κατά τη συνταξιοδότησή τους και
το οποίο εξακολουθεί να ισχύει εφ’ όρου ζωής των ιδίων και των δικαιοδόχων τους.
Διότι: Οποτεδήποτε μετά την ισχύ του επανυπολογισμού των Κύριων Συντάξεων, [την
1.1.2019], κι’ εάν ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ οποιοδήποτε στοιχείο της διαμορθωθείσας, μέχρι
και την 31.12.2018, Σύνταξης, είτε στο σκέλος των παροχών, [π.χ. λόγω λύσης του
γάμου], είτε στο σκέλος των κρατήσεων, [όπως, λόγω μεταβολών στα ποσά των Νόμων
3986/11 ή 4024/11 ή 4093/12, εξ αιτίας, για παράδειγμα, είσπραξης και Σύνταξης
χηρείας, ή συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας των 55 ή/και των 60 ετών ή μείωσης
στις παροχές της Επικούρησης, όπως μετά την ενηλικίωση τέκνων], τότε ΔΕΝ
μεταβάλλεται ούτε η Εθνική, ούτε η Ανταποδοτική Σύνταξη του νέου θεσμικού
πλαισίου, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ το προ φόρου ποσό της, κατ’ όνομα, «παλαιάς», πλην όμως
ΕΝΕΡΓΟΥ Σύνταξης, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και η Π/Δ, ώστε να
διασφαλίζεται τουλάχιστον ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ το δικαιούμενο, κατά το προηγούμενο και
ΜΟΝΟ καθεστώς, προ φόρου καταβαλλόμενο ποσό των παλαιών Συνταξιούχων.
Με τα δεδομένα αυτά, τίθεται το εξής καίριο ερώτημα: Είναι επιτρεπτό στο Ν.
4387/16 να ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τα εκατομμύρια των παλαιών Συνταξιούχων, με θετική
Π/Δ, και ΜΟΝΟΝ αυτούς σε σταδιακή φτωχοποίηση, λόγω του, χωρίς ηθικό έρεισμα,
αποκλεισμού τους από τις μελλοντικές εισοδηματικές αυξήσεις, μέχρι του πλήρους
συμψηφισμού της Π/Δ τους, γεγονός που θα συρρικνώνει συνεχώς την αγοραστική
δύναμη των Συντάξεών τους ;
Προκειμένου να διαμορφωθεί μία συνολικότερη εικόνα του θέματος, ας ληφθεί
υπόψη ότι, πέρα από τις μεγάλες, [τριψήφιες], Π/Δ των παλαιότερων των παλαιών
Συν/φων μας καθώς και των Συνταξιούχων του ΝΑΤ, Συν/φοι, με παραπληγίες ή

τετραπληγίες, τις Συντάξεις των οποίων ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ οι μνημονιακοί Νόμοι
3986/11, 4024/11, 4051/12 και 4093/12 και δεν μείωσαν τις Συντάξεις τους ούτε
κατά ένα λεπτό του Ευρώ, οι Συν/φοι αυτοί, μετά την 1.1.2019, λόγω του Ν.
4387/16, βρέθηκαν με θετικές Π/Δ της τάξης των 700,00 Ευρώ, πράγμα που
αποκλείει την οποιαδήποτε εισοδηματική αύξηση στις Συντάξεις τους στο μέλλον και
μάλιστα για απροσδιόριστο αριθμό ετών.
Με δεδομένα, συνεπώς, ότι:
[1] οι Συντάξεις των παλαιών Συνταξιούχων εξακολουθούν να διέπονται από το
προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, και
[2] οι Συντάξεις τους δεν προβλέπεται να μειωθούν σε ονομαστική βάση, όπως
συνέβη στην περίοδο 2010 – 2017, έπεται ότι, για λόγους ΙΣΟΤΗΤΑΣ προς κάθε
Έλληνα πολίτη, ο οποίος, είτε ως Εργαζόμενος, είτε ως Συνταξιούχος, θα λαμβάνει την
αναλογούσα εισοδηματική αύξηση,
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ όπως οι Συν/φοί μας, με θετική Π/Δ, αρχίσουν και αυτοί να
λαμβάνουν, από το 2023 τις προβλεπόμενες εισοδηματικές αυξήσεις, με ανάλογη
βεβαίως τροποποίηση του άρθρου 14, παρ. 2β του Ν. 4387/16.
Ευελπιστούμε στη θετική από μέρους σας ανταπόκριση στην πρότασή μας αυτή
και παραμένουμε ση διάθεσή σας, για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.
Με Εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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