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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἐφαρμοστική του άρθρου 7 του νόµου 4387/2016 Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας.
(Φ.ΒΟΟΟΘ/Δ1Τ/109302/2021)

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Ιδρύθηκε το 2005και εκπροσωπεί θεσµικά και σε πανελλαδικό επίπεδο το σύνολο
Ίων. πασχόντων από συγγενείς καρδιοπάθειες καθώς κα σε περίπτωση
ανηλικότητας Το σύνολο των γονέων και κηδεμόνων αυτών. Ευρύτερα και µε
δεδομένο όπ η κατηγορία των καρδιαγγειακών παθήσεων αποτελεί ενιαία κατηγορία
και την πρώτη παγκοσμίως αιτία θανάτου, 49 [8οίο και ουσιαστικά αγωνιζόµαστε για
την προάσπιση των δικαιωμάτων καιτη βελήωση της καθημερινότητας όλων των
καρδιοπαθών της χώρας µας, χωρίς διακρίσεις. Συµµετέχουµε ενεργά στην Εθνική
Συνομοσπονδία Ατόμωνµε Αναπηρία καισε ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή {ο(α και
οργανώσεις.

Δια που παρόντος ΔΤ στοχεύουµε στην ενηµέρωση των πολυάριθμων
συμπασχόντων µας και ευρύτερα της κοινής γνώμης, αλλά και στο να εκφράσουµε.
την έντονη διαμαρτυρία µας για το περιεχόµενο της προαναφερόµενης εγκυκλίου.

Ειδικότερα, µε την επίµαχη εγκύκλιο η οποία εξεδόθη στις 31-12-2024 από τον
Ὑφυπουργό Εργασίας κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Πθεται σε εφαρµογή η
πρόβλεψη -μη εφαρµοσθείσα µέχρι σήµερα Ύια λόγους προφανείς- του
άρθρου 7 (παρ. 6) του νόµου 4387/2016 αναφορικά µε την απαγόρευση,
σωρευτικής καταβολής εθνικών συντάξεων. Αφορά σαφώς και σχεδόν
αποκλειστικώς συντάξεις αναπηρίας και χηρείας και τη συγκαταβολή τούτων.
Έχει άµεση και καταλυτική επίπτωση σε πολλές δεκάδες Χιλιάδες
συνταξιούχους, άνδρες και γυναίκες, χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής.
αριθµός αυτών. Πρακτικά σηµαίνει ότι Το συνολικό ποσό των δύο
Χορηγούµενων εθνικών συντάξεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτερο
ποσό των 384 ευρώ και ότι το υπερβάλλον΄ ποδό είτε παραμένει ως
προσωπική διαφορά (κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσµαο ενδιαφερόμενος.
στην πράξη, έστω και εάν αυτή θα βαΐνει μειούµενη, να µη λάβει ποτέ καμία.
αύξηση) είτε ότι, στις νέες συντάξεις, το υπερβάλλον ποσόθα περικόπεταιεξ



αρχής. Οι μειώσεις σαφώς και θα υπερβαίνουν σε κάποιες περιπτώσεις
ακόµηκαιτα 260 ευρώ μηνιαίως.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι πλήττονται Χαμηλοσυνταξιούχοι κατά κανόνα
ανήκοντες στις πλέον ευπαθείς κοινωνικά οµάδες μεταξύ των οποίων και
μεγάλος αριθµός καρδιοπαθών όλων των κατηγοριών.

Μετά απὀ 11 σκληρά χρόνια µνηµονιακών περικοπών.
Ἐν τω µέσω πανδηµίας, µε αβέβαια ακόµηεξέλιξη και καπάληξη.

Εν τω µέσω εκρηκηκἠς αύξησης ημώνστην ενέργεια και στο λιανεµπόριο κυρίως.

Με δεδομένο ὁπ σε πολύ µεγάλο ποσοστό οἱ συντάξεις αναπηρίαςκαι χηρείας ήδη
κινούνται σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα.

Λαμβάνοντας υπόψη ὅτι γενικά για τους πάσχοντες από καρδιαγγειακά νοσήματαδεν
υφίσταται απολύτως καμία ευνοϊκή προνοιακή ἡ συνταξιοδοτική διάταξη, για λόγους.
γνωστούς τοις πάσι, αλλά όχι του παρόντος.

ανάλγητη, αι ἵῃ και τελικά ακριβώς το ανη άδικη.

Καμία λεκτική ακροβασία, κανένα βερμπαλισηικό σχήμα, κανένα λογικοφανές.

επιχείρημα,καµίααπόπειραµετάθεσηςευθυνώνδεναλλοιώνειτην
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο του
Συνδέσμου Κων.Χόρτη στο τηλ. 6975502614.


