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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Επαναχορήγηση των συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες 
 
Πραγματοποιήθηκε χθες, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Υγείας, η συνάντηση 

που είχαν οι εκπρόσωποι της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) και της Διεθνούς 

Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.) Χριστίνα Χαφουσίδου και Αθηνά Σωτηριάδου 
αντίστοιχα, με τον Υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρη Στρατούλη και τον Διοικητή του 

Ο.Γ.Α. Αθανάσιο Μπακαλέξη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώθηκε με σκοπό την 
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για το θέμα της επαναχορήγησης της σύνταξης στους 
ανασφάλιστους υπερήλικες. 

Πρόκειται για ένα ζήτημα που βρισκόταν ψηλά στις προτεραιότητες της Π.Ο.Ε. και του 
τριτοβάθμιου οργάνου μας (ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.) από την πρώτη ώρα της άδικης, απάνθρωπης και 
αντισυνταγματικής διακοπής της πενιχρής πλην όμως απολύτως αναγκαίας για την επιβίωση των 
γερόντων μας σύνταξης, στα τέλη του 2013. Έχουν πραγματοποιηθεί έκτοτε δεκάδες συναντήσεις και 
έγγραφες διαμαρτυρίες προς αρμόδιους φορείς και τον τότε πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, εις 
μάτην όμως, αφού μέχρι και σήμερα ένας-ένας πεθαίνουν οι υπερήλικές μας με την πικρία της μη 
αποκατάστασης της αδικίας εις βάρος τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του νυν διοικητή του ΟΓΑ, 
όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά κατά τη χθεσινή συνάντηση, από 42.000 που ήταν οι δικαιούχοι τη 
στιγμή της διακοπής του βοηθήματος, έχουν μείνει εν ζωή λιγότεροι από 30.000 γέροντες Πόντιοι 
από την πρώην Σοβιετική Ένωση και Βορειοηπειρώτες. 

Η σημερινή κυβέρνηση φαίνεται να έχει δρομολογήσει την υλοποίηση της δέσμευσης την 
οποία ανέλαβε προεκλογικά απέναντι στους φορείς Ποντίων και Βορειοηπειρωτών κατά τη 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2015, με τον νυν πρωθυπουργό κ. Αλέξη 
Τσίπρα, αφού η επαναχορήγηση της σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες έχει ψηφιστεί στις 
30.6.2015, με νόμο του κράτους, έχει πάρει ΦΕΚ ενώ τις αμέσως επόμενες μέρες, σύμφωνα με την 
ενημέρωση του κ. Στρατούλη, θα ολοκληρωθεί η Υπουργική Απόφαση και οι σχετικές οδηγίες του 
διοικητή του ΟΓΑ, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της εκ νέου υποβολής των αιτήσεων εκ 
μέρους των δικαιούχων, που σημειωτέον θα λαμβάνουν το μηνιαίο βοήθημα από 1/10/2015. 

Μιας και κατά τη χθεσινή εκδήλωση δεν δόθηκε σε κανέναν φορέα δυνατότητα να 
τοποθετηθεί παρά μόνο υπήρξε η ενημέρωσή τους, στην κατ’ ιδίαν ερώτηση που τέθηκε στον κ. 
Στρατούλη από την κα Χαφουσίδου, εάν το αποτέλεσμα του επικείμενου δημοψηφίσματος θα 
επηρεάσει την ισχύ και την εφαρμογή του νόμου, η απάντηση ήταν κατηγορηματική, αφού 
σύμφωνα με τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό οι πόροι έχουν διασφαλιστεί ανεξαρτήτως της έκβασης 
του δημοψηφίσματος. 

Ως εν Ελλάδι δευτεροβάθμιο και παγκοσμίως τριτοβάθμιο όργανο του Ποντιακού Ελληνισμού, 
η ΠΟΕ και η ΔΙΣΥΠΕ εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη αυτή στο δρόμο προς τη 
σταδιακή αποκατάσταση της εν λόγω αδικίας και προβαίνουν στην παραπάνω κοινοποίηση με 
μοναδικό σκοπό την ενημέρωση σε ένα ζήτημα που απασχολεί εντόνως τα τελευταία σχεδόν δύο έτη 
τις ποντιακές οικογένειες. 


