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Αθήνα, 30.3.2021 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ 
«Συνταξιούχοι χωρίς σύνταξη» 

 
Η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας  ( ΑΓΣΣΕ) εκφράζει την 
αγωνία της καθώς καθημερινά μεγαλώνει η λίστα των συνταξιούχων που δεν 
παίρνουν σύνταξη περιμένοντας πολλά χρόνια να λειτουργήσουν κανονικά όπως θα 
έπρεπε οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για την ταχύτερη έκδοση συντάξεων.  
 
Πολλοί από τους συνταξιούχους που δεν λαμβάνουν σύνταξη και αναμένουν 
«κάποιο καλό νέο» ζούνε σε συνθήκες πενίας. Ζούνε Α-ποροι πολλές φορές έχοντας 
την απορία πως γίνεται και ο γιγάντιος δημόσιος τομέας να αδυνατεί να 
ανταποκριθεί στο συνταγματικό δικαίωμα του συνταξιούχου: Να λάβει γρήγορα και 
άμεσα τη σύνταξή του από τη στιγμή που καταθέτει όλα τα χαρτιά και γίνεται ο 
απαραίτητος έλεγχος.  
 
Ο Υπουργός Εργασίας κ. Κωστής Χατζηδάκης για το θέμα αυτό: 

 Διεκήρυξε: « θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή 
μας για να είναι το Κράτος εντάξει απέναντι στους συνταξιούχους. 

 Ανακοίνωσε νομοθετική ρύθμιση για την προκαταβολή και χορήγηση των 
εθνικών συντάξεων που θα χορηγηθούν  αναδρομικά στους συνταξιούχους 
και 

 Συνέστησε Ομάδα εργασίας  100 συνταξιούχων με σύμβαση έργου - πρώην 
στελεχών του ΕΦΚΑ  καθώς και αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών 
- για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των οριστικών συντάξεων. 
 

Και ενώ τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση ωστόσο τίθεται το ερώτημα: 
«Μπορεί η οικογένεια του εν αναμονή συνταξιούχου να επιβιώσει με 350€ το 
μήνα;» Φυσικά και όχι. Γι αυτό και ζητάμε από τον υπουργό Εργασίας να βελτιώσει 
το ύψος της προκαταβολής και αφετέρου να αποτρέψει, η προκαταβολή αυτή να 
αποτελέσει λόγο επιβράδυνσης των διαδικασιών της χορήγησης των 
δικαιούμενων οριστικών συντάξεων.     
 
Επισημαίνεται ότι στην Ευρώπη το θέμα της άμεσης έκδοσης συντάξεων το έχουν 
λύσει εδώ και πολλά χρόνια. Ευρωπαϊκές χώρες  προειδοποιούν τους μελλοντικούς 
συνταξιούχους μέχρι και  5 χρόνια πριν την συνταξιοδότησή τους,  για την σταδιακή 
προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών για την συνταξιοδότησή τους με τη 
συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ή των 67 ετών. Έτσι η καταβολή της σύνταξης είναι 
άμεση στον επόμενο μήνα της συνταξιοδότησης.   
Εμείς ως χώρα με το πλεονέκτημα πλέον της ψηφιακής λειτουργίας του κράτους  
πόσα χρόνια θα πρέπει να περιμένουμε για να πάρουμε ως συνταξιούχοι τις 
συντάξεις μας; 

Το Γραφείο Τύπου 


