Ενωμένοι αγωνιζόμαστε για να αποτρέψουμε τις αντισυνταξιουχικές
επιθέσεις ενάντια στα κατοχυρωμένα δικαιώματά μας
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TO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)
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Η ΟΣΤΟΕ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Το άρθρο της Προέδρου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συναδέλφου Ελένης Κλητοράκη-Πούλια

Συναδέλφισσες,
Συνάδελφοι,
Βιώνουμε την λαίλαπα του 8ου μνημονιακού έτους
με καταστροφικές
συνέπειες σε όλες
τις πτυχές της οικονομικής, κοινωνικής, οικογενειακής και
προσωπικής ζωής όλων μας. Φτάσαμε
ακόμα και να θρηνούμε αυτοκτονίες μελών μας για οικονομικούς λόγους. Δυστυχώς υπάρχουν και καταγράφονται «συνδικαλιστικές συμπεριφορές» συναδέλφων
μας (ευτυχώς λίγων) οι οποίοι δεν θέλουν
ή δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι για να
αντιμετωπίσουμε τέτοιες πρωτόγνωρης
έκτασης, σημαντικότητας και βιαιότητας
επιθέσεις από εσωτερικά (κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) και εξωτερικά (τρόϊκα κτλ)
κέντρα εξουσίας, απαιτείται η μεγαλύτερη
δυνατή συσπείρωση, συνεργασία και συστράτευση όλων ανεξαρτήτως των μελών
της Ομοσπονδίας μας.
Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι ανάγκη
να γίνει κοινή συνείδηση σε όλα ανεξαιρέτως τα εκλεγμένα συνδικαλιστικά στελέχη
του κλάδου μας, που εκπροσωπούν τους
συναδέλφους των 13 Συλλόγων – Μελών
της ΟΣΤΟΕ, ότι κανένας συνάδελφος και
κανένας Σύλλογος – μικρός ή μεγάλος –
δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μόνος.
Η ισχύς εν τη ενώσει. Οφείλουμε στους
συναδέλφους που εκπροσωπούμε και
στις οικογένειες τους να δημιουργήσουμε την μεγαλύτερη δυνατή πανστρατιά
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις

ανοίκειες, παράλογες, προκλητικές,
καταχρηστικές και πάνω από όλα άδικες
επιθέσεις κατά των, από δεκαετίες, θεσμικά κατοχυρωμένων ασφαλιστικών μας
δικαιωμάτων. Δεν θα υποκύψουμε δεν θα
παραδοθούμε. Θα συνεχίσουμε τους διεκδικητικούς μας αγώνες με μεγαλύτερη
ένταση και αποφασιστικότητα. Θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος
μας.
Στο παραπάνω πλαίσιο γίνεται φανερή
η αναγκαιότητα της περαιτέρω ενίσχυση
του ρόλου της Ομοσπονδίας μας η οποία
με την ιδιότητα της μοναδικής θεσμικής
δευτεροβάθμια οργάνωση του κλάδου,
είναι φύση και θέση ο αρμόδιος συντονιστής - οργανωτής των διεκδικήσεων και
ο επίσημος παρεμβαίνων εκπρόσωπος

και διαπραγματευτής για λογαριασμό
του κλάδου μας.
Κάθε αμφισβήτηση ή υπονόμευση της
ΟΣΤΟΕ αποδυναμώνει τις διεκδικητικές
της δυνατότητες και την εμβέλεια παρέμβασής της υπέρ των δικαιωμάτων των συνταξιούχων του κλάδου μας.
Η Ομοσπονδία μας οφείλει να παραμείνει ανεξάρτητη και φυσικά έξω
από τις προσωπικές και παραταξιακές
αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Η
ΟΣΤΟΕ δεν θα γίνει φερέφωνο αλλότριων συμφερόντων & παραμάγαζο
οποιασδήποτε κομματικής παράταξης. Ανήκει αποκλειστικά και μόνο
στους 50.000 τραπεζοσυνταξιούχους
και υπερασπίζεται τα συμφέροντά
τους.

Μήνυμα προς κάθε υπονομευτή: Την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. τη χρειαζόμαστε
• Ανήκει στους 50.000 συναδέλφους μας συνταξιουχους και δεν
πρόκειται να γίνει ιδιοκτησία ή όργανο των κομματο–παραταξιακών
παραγόντων • Είμαστε πάρα πολλοί εμείς που δεν χειραγωγούμαστε
και δεν θα επιτρέψουμε την άλωσή και τη διάλυσή της.

 Σελ. 1: Το Άρθρο της Προέδρου της ΟΣΤΟΕ  Σελ. 2-3: Από τη δράση της ΟΣΤΟΕ  Σελ. 4: Οι διεθνείς δραστηριότητες της ΟΣΤΟΕ

Από τ η δρ ά σ η τ η ς Ο.Σ.Τ. Ο.Ε .

Σελίδα 2
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Επιστολή προς τα Μέλη μας για τη γνωστοποίηση της αναβάθμισης της Ιστοσελίδας της ΟΣΤΟΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)
Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & ΗλικιΑωμένων (F.E.R.P.A.)
Οδός Πανεπιστημίου, αρ. 34, Τ.Κ. 10679, ΑΘΗΝΑ, e-mail: ostoe@otenet.gr, site: www.ostoe.gr
Tel. +302103617880, +302103613680, Fax +302103617882
Αριθμ.. Πρωτ.: 1065

Αθήνα, 11. 6. 2018

Προς τους Προέδρους των Συλλόγων – Μελών της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. στα πλαίσια των δράσεων που έχει αναλάβει
με στόχο τη βελτίωση και τη διεύρυνση των τρόπων επικοινωνίας με τους Συλλόγους-Μέλη της, προχώρησε σε πλήρη
αναβάθμιση της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει στο διαδίκτυο. Η νέα ιστοσελίδα της έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο https://www.ostoe.gr παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα
πληροφοριών τόσο γενικής όσο και ειδικής φύσης. Ενδεικτικά αναφέρονται ο πλήρης κατάλογος του ισχύοντος, σχετικά με τις συντάξεις μας, θεσμικού πλαισίου, οι Ανακοινώσεις
της Ομοσπονδίας και οι υπηρεσίες υγείας (υπό κατάρτιση).
Ειδικότερα σας αναφέρουμε ότι υπάρχει πλέον δυνατότητα τακτικής και συστηματικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα
των ανακοινώσεων όλων των Συλλόγων-Μελών μας ώστε

αυτές να είναι προσβάσιμες από το σύνολο των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων καθιστώντας ευρύτερα γνωστή την
δραστηριότητα κάθε συλλόγου συνταξιούχων.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε
να συμβάλετε σε αυτήν την προσπάθεια, γνωστοποιώντας
τακτικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ομοσπονδίας
ostoe@otenet.gr τις ανακοινώσεις του Συλλόγου σας, προκειμένου να αντληθούν και να αναρτηθούν άμεσα στην ιστοσελίδα μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική
σας ανταπόκριση.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝ.ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΥΝ/ΧΩΝ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΛΑΔΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ALPHA BANK, Ε.Τ.Β.Α., ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, AMERICAN
EXPRESS BANK, ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ & E.F.G. EUROBANK ERGASIAS

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ μας, από το 1963, είναι το δόρυ στις διεκδικήσεις μας και η ασπίδα
στην υπεράσπιση των κατοχυρωμένων ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων
Επιστολή–Πρόσκληση προς τους Συλλόγους–Μέλη για συμπαράσταση στους Συναδέλφους της ΕΤΕ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)
Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)
Οδός Πανεπιστημίου, αρ. 34, Τ.Κ. 10679, ΑΘΗΝΑ, e-mail: ostoe@otenet.gr, site: www.ostoe.gr
Tel. +302103617880, +302103613680, Fax +302103617882

Αριθμ.. Πρωτ.: 1076

Αθήνα, 30. 6. 2018

Προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων – Μελών της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας και οι Σύλλογοι
– Μέλη της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., έχουμε ηθική
και συναδελφική υποχρέωση να συνδράμουμε με την παρουσία μας και να
ενισχύσουμε το δίκαιο αγώνα των συναδέλφων μας Συνταξιούχων της Εθνι-

κής Τράπεζας, την Πέμπτη 26 Ιουλίου
2018 και ώρα 10.00 π.μ. στην Πλατεία
Συντάγματος (Ξενοδοχείο Μεγάλη
Βρετανία) όπου θα πραγματοποιηθεί η
Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Ε.Τ.Ε.
Θα διαμαρτυρηθούμε ενάντια στην
απόφαση της Διοίκησης της Εθνικής
Τράπεζας να διακόψει την πληρωμή των
υποχρεώσεών της προς τον Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
και να στερήσει από τους 16.500 συνταξιούχους της, συναδέλφους μας, το επικουρικό μετεργασιακό τους βοήθημα.

Συνάδελφοι,
Λόγω των πολύ σοβαρών προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι Συνάδελφοί μας Συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας, η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητξ και
επιβεβλημένη.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Συνταξιουχικών Τραπεζικών
Οργανώσεων Ελλάδος
Η Πρόεδρος:
ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΥΝ/ΧΩΝ: ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΛΑΔΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ALPHA BANK, BANK,
Ε.Τ.Β.Α., ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, AMERICAN EXPRESS BANK, ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ & E.F.G. EUROBANK ERGASIAS

Τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα ιερά και
απαραβίαστα. Γι’ αυτό οι συνταξιούχοι απαιτούν να συμμετέχουν σε
όλες στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που τους αφορούν
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Από τ η δρ ά σ η τ η ς Ο. Σ. Τ.Ο. Ε .

Σελίδα 3

Επιστολή για τη μείωση της ετήσιας εισφοράς προς την ΟΣΤΟΕ από 5€ σε 3€ ανά φυσικό μέλος κάθε Συλλόγου

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΤΟΕ)
Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)
Οδός Πανεπιστημίου, αρ. 34, Τ.Κ. 10679, ΑΘΗΝΑ, e-mail: ostoe@otenet.gr, site: www.ostoe.gr
Tel. +302103617880, +302103613680, Fax +302103617882
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1067

ΑΘΗΝΑ, 25 Ιουνίου 2018

Προς τα Δ. Σ. των Συλλόγων - Μελών της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
εξόδων μας είναι οι εισφορές των Συλλόγων-Μελών
Σας είναι γνωστό ότι η Ομοσπονδία μας λειτουργώ- μας. Η Ομοσπονδία δεν είναι κερδοσκοπική οργάνωντας συνεχώς από το 1963 αποτελεί την μοναδική δευ- ση. Επιθυμούμε μόνο να διατηρήσουμε την ανεξαρτητεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των συλλόγων σία μας και να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το έργο μας.
των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων σε πανελλαδιΕντός του ανωτέρω πλαισίου, το Διοικητικό Συμβούκό επίπεδο. Οι δράσεις της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. σύμφωνα με το λιο στη Συνεδρίαση 202/5 της 13. 6. 2018, κατανοώκαταστατικό μας, περιλαμβάνουν
ντας τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες των Συλλόγων
1. 
Την Οργάνωση και τον συντονισμό των αγώ- – Μελών, αποφάσισε ομόφωνα να μειώσει το ύψος
νων των Συλλόγων-Μελών της, συνεργαζόμενη της ετήσιας εισφοράς, από πέντε (5) στα τρία (3) ευρώ
με αντίστοιχες οργανώσεις της Ελλάδος και του ΕΤΗΣΙΩΣ ανά φυσικό μέλος, το πλήθος των οποίων
Εξωτερικού (είναι μέλος της Πανευρωπαϊκής Συ- φαίνεται στο τελευταίο πρακτικό εκλογής οργάνων,
νομοσπονδίας Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων - σύμφωνα με το οποίο εκλέγονται και οι Σύνεδροι για
F.E.R.P.A.), την Ο.Τ.Ο.Ε. και τη Γ.Σ.Ε.Ε.
την ΟΣΤΟΕ. Σημειώνεται ότι η καταβολή του ανωτέρω
2. Την φροντίδα για τη δημιουργία εντευκτηρίων, ποσού πρέπει γίνεται το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίβιβλιοθηκών και παρακολούθηση της εφαρμο- ου κάθε έτους, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαγής των καταστατικών των διαφόρων Τραπεζικών ρίου 2018. Την ως άνω απόφαση το Δ.Σ. θα φέρει προς
Ασφαλιστικών Ταμείων, την παρακολούθηση της έγκριση στο 37ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας
ασφαλιστικής νομοθεσίας, την άσκηση αγωγών, μας.
παρεμβάσεων, και γενικά λήψη όλων πρόσφορων
Σας παρακαλούμε θερμά οι Σύλλογοι που δεν
μέτρων ώστε να επιτευχθεί η προστασία και να έχουν τακτοποιήσει τις εισφορές του έτους 2017,
διεκδικηθούν τα συμφέροντα των τραπεζικών συ- να μεριμνήσουν για την καταβολή τους το συντονταξιούχων.
μότερο δυνατόν.
3. Για τα θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους,
Συνάδελφοι, η ενότητα όλων των συνταξιούχων
ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο, των μελών είναι το ζητούμενο προκείμενου να διεκδικήσουμε
της, ή/και την κοινή γνώμη, ή/και τους συνδικα- όλοι μαζί την αποκατάσταση των απωλειών και να
λιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
αποκρούσουμε τις προσπάθειες περαιτέρω αποδυ4. Την παροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας στους Συλ- νάμωσης των έτσι και αλλιώς πενιχρών παροχών
λόγους – Μέλη της.
μας. Οι προγονοί μας έλεγαν «Η ισχύς εν τη ενώσει».
Η Ομοσπονδία, έχει αποδείξει διαχρονικά ότι είναι Ο δρόμος της ενότητας και της συσπείρωσης είναι
πάντοτε παρούσα συμβάλλοντας, στα πλαίσια των σήμερα περισσότερο αναγκαίος από κάθε άλλη
δυνατοτήτων της, στην επίλυση των θεμάτων που φορά. Οι προσπάθειες διάσπασης δεν θα περάμας απασχολούν. Προσπαθούμε πάντοτε με σύνεση, σουν. Η ΟΣΤΟΕ θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται
σοβαρότητα και υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε παρά «τους ευσεβείς πόθους» των διασπαστών και
και να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπονομευτών της, συστρατευόμενη και υποστηρίπάντοτε υπόψη το γενικότερο αρνητικό περιβάλλον. ζοντας με όλες τις δυνάμεις τις τα δίκαια αιτήματα
Μοναδικός πόρος για την αντιμετώπιση των σταθερών των μελών μας.
Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΥΝ/ΧΩΝ:
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΗΣ της ΕΛΛΛΑΔΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΙΟΝΙΚΗΣ
– ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ALPHA BANK, Ε.Τ.Β.Α., ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, AMERICAN EXPRESS BANK, ΓΕΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ & E.F.G. EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΑΝ – ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ, ΕΠΩΔΥΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ – ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ – ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΧΗΣ – ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ

(ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¤ÊÙ·ÛÂ ÙÔ 51%), ÙÔ ‰Â
35,8% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ ﬁÚÈÔ ÙË˜ ÊÙÒ¯È·˜.

ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜,
ÂÈÓ·ÛÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÔ‡˜ ÎÏÔÛ¿Ú.

¿Óˆ ·ﬁ ÙÔ ﬁÚÈÔ ÙË˜ ÊÙÒ¯È·˜».
∂˘¯·ÚÈÛÙÒ

∞¶O Δ∏¡ ¶∞ƒOÀ™π∞
ª∞™
Ο ι Δ ι ε θ ν ε ίς ΔΔø¡
ρ α σ τ η ρπΔ∞§ø¡
ιότ ητ ε ς τ η ς ™À¡∞¢∂§ºø¡
Ο. Σ. Τ.Ο. Ε .
Τραπεζικός Κόσμος 130
O
™À¡∂¢ƒπO
Δ∏™ O.™.Δ.O.∂.
™ΔO 35 από
Απόσπασμα
τη ΧΑΡΤΑ
των ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
πø∞¡¡∏™ ªÀ§ø¡∞™: ÀÔ‰Â¯ﬁÌ·ÛÙÂ ∫·È Ë ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÌÔ˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿, ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÌÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ
των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ της ΕΥΡΩΠΗΣ
ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜ ÙË˜ πÙ·ÏÈÎ‹˜ CGπL- «Î·ÏËÌ¤Ú·». ∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ·Á·ËÙ¤˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÈÛ-
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ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ… ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!

SPπ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ˘¯ÈÎ‹ ÛÂ˜, ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙÔ˘ ÙË˜ O™ΔO∂, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ÙÈÌ‹ Ó· Â›ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ ÌÂ ÂÚ›Ô˘ 3 ÂÎ·- Ì·ÛÙÂ Â‰Ò Ì·˙› Û·˜ ÛÙÔ 35Ô ™˘Ó¤‰ÚÈﬁ Û·˜. ΔÔ ﬁÙÈ ‚ÚÈÛÎﬁÌ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Ì¤ÏË. °ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ FERPA ÛÙÂ Â‰Ò ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁË Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΤΗΝ
3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›·,
Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ ÏﬁÁÔ˜ Ó·
Ô˘ ÂÎÏ¤¯ıËÎÂ
ÙÔÓ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ·ﬁ ÙÔ 7Ô ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË
• Εμείς, Â›Ó·È
οι συνταξιούχοι
και ηλικιωμένοι,
να
™˘Ó¤‰ÚÈÔ
Ë Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Carla
Cantone, ÚÒËÓθέλουμε
°ÂÓÈÎ‹ ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘ÌÂ
ÙËÓ ·‰ÂÚÊÔÛ‡ÓË ÌÂ ﬁÏ· Ù· Û˘Ó‰ÈÎ¿Ù· ÙË˜ ÂÏ• Διεκδικούμε το δικαίωμα της εξασφάλιση διατροφι°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
ÙË˜ CGπL-SPπ.
™ÙÈ˜ενεργό
Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂÈ˜
ÙË˜ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜
ÏËÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜.
κατοχυρώσουμε
την
γήρανση,
όχι εργαζό∂ÈÙÚÔ‹˜ FERPA Î·Ù·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘ÌÂ
∂˘¯·ÚÈÛÙÒκής
ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË
ª˘ÏˆÓ¿, Ô˘αυτάρκειας.
Û·˜ ÂÎÚÔÛˆÂ› ÛÙË
και ενεργειακής
μέχρι ταÛÙÂÏ¤¯Ë
εβδομήντα,
αλλά
ως «αναγνωρισμέÙ·μενοι
Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ¿
ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ
ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ
Î·ıÒ˜ FERPA. ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ ﬁÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, Î·κοινωνικοί
εταίροι»
καιÁÈ·«πρωταγωνιστές»
Î·Èνοι
Ù· ﬁÚÁ·Ó·
¢ÈÔ›ÎËÛË˜
ÙË˜ FERPA
ÙÔ Â›‰Ô˜, ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË στην
ıÒ˜ Î·È ÂÁÒ
ÛÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹
∂ÈÙÚÔ‹ ÙË˜
• Δ·Ó‹Îˆ
ιεκδικούμε
μέτρα, δράσεις
καιFERPA.
ελέγχους για την
Î·Èκοινωνία,
ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛËαπό
ÙˆÓ άποψη
‰ÈÎÒÓ Ì·˜
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
Î·È
˙ËÙ¿ÌÂ
ÙË
ΔÔ
Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙÔ
ÙˆÓ
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ
ÙË˜
ÂÚÈÔ¯‹˜
ÙË˜
§ÔÌ‚·Úκοινωνική, πολιτιστική και αξιπρόληψη
πράξεων
βίας
κατά
των
Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ ÙÔÓ ‰›·˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ™ÙË ηλικιωμένων
οποίησης
ελεύθερου
Î·Ï‡ÙÂÚÔ
‰˘Ó·Ùﬁ
ÙÚﬁÔ. ™Â χρόνου.
·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, ¤¯Ô˘ÌÂ §ÔÌ‚·Ú‰›· οπουδήποτε.
ÙÔ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙÔ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÂ
ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ﬁÏË ÙËÓ πÙ·ÏÈÎ‹ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·.
Θέλουμε
να θεωρούμαστε
ως μία πηγή
πλούτου,
(•.¯.
Î·Ù·ÁÁÂÏ›Â˜,
‰È·‚‹Ì·Ù·, ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜,
ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜
ÛÙÔ για
™·˜ ÌÂÙ·Ê¤Úˆ
ÙÔ ıÂÚÌﬁ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌﬁ
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜κοινωνικών
°Ú·ÌÌ·ÙÂ›• Διεκδικούμε
την εφαρμογή
πολιτικών
∂˘Úˆ·˚Îﬁ
∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ,
ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹
∂ÈÙÚÔ‹,
ÛÙËÓ
∂˘- ·˜ ÙË˜
ÙËÓ
Î·
Carla
Cantone
ÙËÓ
ÔÔ›·
Û˘Ó¿ÓÙËÛ·
ÙÈ˜
το παρόν
και το μέλλον,
και όχι ως
απειλή
ή βάρος,
ή FERPA,
για τη στέγαση και την προσαρμογή των γειτονιών
Úˆ·˚Î‹ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹). ∫·ÏÔ‡ÌÂ ÙÒÚ· ÚÔ¿ÏÏÂ˜ Î·È ÌÂ ·Ú·Î¿ÏÂÛÂ Ó· Û·˜ ÌÂÙ·Ê¤Úˆ ÙÔ˘˜ ıÂÚκόστος - κυριολεκτικά και μεταφορικά - για το σύνοκαι τωνÙË˜.
πόλεων
στις δημογραφικές αλλαγές.
ÛÙÔ ‚‹Ì· ÙÔÓ Û˘Ó‰. Stefano Lantini.
ÌÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜
ΔÔ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙÔ
λο
της
κοινότητας.
LANTINI STEFANO.: ∫·ÏËÌ¤Ú·. (ª¤Ûˆ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ·˜) ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙË˜ §ÔÌ‚·Ú‰›·˜ ·ÓÙÈ- ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 12

• Θέλουμε να έχουμε το δικαίωμα στην κατάρτιση και
στη δια βίου μάθηση, για να είμαστε ενεργοί σε μια
κοινωνία, που υπόκειται συνεχώς σε τεχνολογικές
εξελίξεις και καινοτομίες.
2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
• Εμείς, οι συνταξιούχοι και ηλικιωμένοι, θέλουμε συντάξεις που θα μας επιτρέπουν να ζούμε μια αξιοπρεπή ζωή και να μην εξαρτώμεθα από άλλους.

•Θ
 έλουμε να έχουμε το δικαίωμα σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανο- μένων
εκείνων που η ηλικία καθιστά αναπόφευκτες, και
θέλουμε αυτή η περίθαλψη να έχει εξασφαλισμένη
την ποιότητα και την πρόσβαση στις δημόσιες
υπηρεσίες.
• Θέλουμε να επωφελούμαστε από τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της σωματικής μας ακεραιότητάς.
• Αυτό σημαίνει ότι θα απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες
φροντίδας και βοήθειας στο σπίτι ή σε εξειδικευμένα ιδρύματα, όταν η ζωή μας καθιστά λιγότερο ή και
καθόλου αυτάρκεις.
• Ακόμα αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει πρόσβαση σε
μέσα μεταφοράς προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και στην κατάσταση της υγείας
των ηλικιωμένων ατόμων.

Η γήρανση του πληθυσμού, και ό,τι αυτό συνεπάγεται, πρέπει να αντιμετωπιστεί με θετικό τρόπο και, ως
εκ τούτου, να δίνεται η δυνατότητα για αξιοποίηση και
απασχόληση των ηλικιωμένων.
Μέσω των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, οι συνταξιούχοι και οι ηλικιωμένοι σκοπεύουν να κινητοποιηθούν στην Ευρώπη και στα κράτη μέλη, και να διεκδικήσουν, για το παρόν και το μέλλον, το πλήρες δικαίωμά
τους να είναι ενεργοί πολίτες, ελεύθεροι, συμμετέχοντας δημοκρατικά στα κοινά.
Θέλουμε μια κοινωνική Ευρώπη, πρότυπο μιας κοινωνίας ικανής να προστατεύσει τους νέους και τους ηλικιωμένους, τους άνδρες και τις γυναίκες, ικανής να προωθήσει την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.
Τα δικαιώματα, που επικαλούμαστε σε αυτόν τον Χάρτη, πρέπει να προβληθούν και να υποστηριχθούν από
τα συνδικάτα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, από τη
C.E.S. και, ιδιαίτερα, από την F.E.R.P.A., ως η κατ’ εξοχήν
ευρωπαϊκή συνδικαλιστική οργάνωση των συνταξιούχων και των ηλικιωμένων.

“

Ο Ελληνικός και
ο Ευρωπαϊκός
πολιτισμός πάντα
σέβονταν και τιμούσαν
την τρίτη ηλικία

„

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ
ΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ KAI ΤΗN ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ

