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Προς
1. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο
2. Τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα
3. Προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτση
4. Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
5. Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη
6. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κα Έφη Αχτσιόγλου
7. Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο
8. Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός
9. Πολιτικά Κόμματα
10. Γ.Σ.Ε.Ε. - Α.Γ.Σ.Σ.Ε. - Ο.Τ.Ο.Ε.

Ψήφισμα 37ου Συνεδρίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε
Οι Συνταξιούχοι – που υπηρετήσαμε στις εν Ελλάδι Τράπεζες - Σύνεδροι του
37ου Συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ, ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των πολιτών και της
κοινωνίας, ενάντια στην επικείμενη καταστροφή της χώρας, στο ξεπούλημα της
περιουσίας

του

ελληνικού

λαού

και

στη

βίαια

φτωχοποίηση

μισθωτών

συνταξιούχων που προωθούν Κυβέρνηση, Τρόικα και ξένοι δανειστές
ακούσαμε με προσοχή

τους ομιλητές – εισηγητές

και

και αφού

και ενημερωθήκαμε

για τις

τελευταίες εξελίξεις που αναφέρονται στα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά και στα εν
γένει δικαιώματά μας,

➢ Τη

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ:

μη

αποφάσεων

εφαρμογή

Συμβουλίου

της

των

Επικρατείας

οι

2287/2015
οποίες

και

έκριναν

2290 / 2015

του

παράνομες

και
1

αντισυνταγματικές τις περικοπές των Συντάξεων (κυρίων και επικουρικών)
καθώς και των Δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και Αδείας από 1/1/2013
και εντεύθεν.
➢ Τη δραματική υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας (ΕΣΥ) και την αδικαιολόγητη
καθυστέρηση από τον ΕΟΠΥΥ της καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών για
ιατρικές δαπάνες

στους δικαιούχους συναδέλφους μας, για να μπορέσουν να

καλύψουν τα καθημερινά τους έξοδα.

➢ Τις συνεχιζόμενες αυξήσεις

στις τιμές των ειδών και υπηρεσιών ευρείας και

αναγκαίας κατανάλωσης. Ακριβαίνουν τα πάντα ενώ αντίθετα μειώνεται το
διαθέσιμο εισόδημά μας!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ :

➢ Την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας
ορισμένων από τις περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας (ν. 4051/12 &
4093/12),

χωρίς

Συνταξιούχων,

αγωγές,

όπως

γίνεται

αιτήσεις
με

και

πρόσθετη

ταλαιπωρία των

άλλες κοινωνικές ομάδες

(Δικαστικοί,

Ένστολοι και Διευθυντές του ΕΣΥ).
➢ Την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και τη μείωση της δαπάνης
συμμετοχής μας στα φάρμακα από 25 % σε 15 %.
➢ Την

κατάργηση

προβλεπόμενες

του

Ν. 4387/2016 (Νόμος

ρυθμίσεις

Κατρούγκαλου)

επανυπολογισμού

των

που

συντάξεων

με
και

τις
την

περικοπή του οικογενειακού επιδόματος καθώς και την μετατροπή των
συντάξεων χηρείας σε προνομιακά επιδόματα, έχουν οδηγήσει σε δραματική
μείωση των εισοδημάτων μας με απώλεια 2 έως 3 συντάξεις ετησίως.

➢ Την εφαρμογή των γενικών αρχών του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, που
επιτάσσει ότι το θεμελιωμένο και ασκηθέν συνταξιοδοτικό δικαίωμα των ήδη
Συνταξιούχων, διέπεται από τον Ασφαλιστικό Νόμο που ίσχυε κατά τον χρόνο
θεμελίωσης και άσκησης του δικαιώματός τους.
Συνεπώς είναι παράνομος

ο

επαναϋπολογισμός

των

συντάξεών μας

με

οποιαδήποτε μορφή και αν μεθοδευτεί.
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➢ Την

μη

ανατροπή

των

θεμελιωμένων

συνταγματικά,

απαράγραπτων,

ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, που αν πραγματοποιηθεί θα οδηγήσει στην
περαιτέρω φτωχοποίηση μας.

ΚΑΛΟΥΜΕ

ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Ή ΦΟΡΕΑ

➢ Να μας αντιμετωπίσει, όπως αξίζει σε κάθε υπερήφανο, αξιοπρεπή, έντιμο και
πάντα

συνεπή

στις

πάσης

φύσεως

οικονομικές και

κοινωνικές

του

υποχρεώσεις Έλληνα Συνταξιούχο.
➢ Να σταματήσει να μας συκοφαντεί, ως δήθεν προνομιούχους (των 1.000 €
μικτά!!!) και να μη μας συμπεριφέρεται απαξιωτικά,

προβληματικά

και

ταπεινωτικά σαν να είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για την υπερχρέωση, τα
ελλείμματα, την φοροαποφυγή και την κλεπτοκρατία στη Χώρα μας.

➢ Να

αναγνωρίσει

τα

δίκαια

αιτήματά μας και να προχωρήσει άμεσα στη

σταδιακή ικανοποίησή τους, στο πλαίσιο της διασφάλισης της αξιοπρέπειας,
της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης

και συνοχής

και της

αποκατάστασης των αδικιών του παρελθόντος.
➢ Να αποδεχθεί τη θεσμική συμμετοχή εκπροσώπων των Συνταξιούχων σε όλους
Τους φορείς - επιτροπές στις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις που μας
αφορούν.

ΤΟ

37ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
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