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Προς 

Την  Τρικομματική  Κυβέρνηση 

1. Πρωθυπουργό  της  Χώρας  κ.  Αντώνη  Σαμαρά 

2. Πρόεδρο  του  ΠΑΣΟΚ           κ.  Ελευθέριο  Βενιζέλο 

3. Πρόεδρο  της  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  κ. Φώτη  Κουβέλη 

 

Αξιότιμε κύριε  Πρωθυπουργέ,   Αξιότιμοι  κύριοι  Πρόεδροι, 
 
 
 Με  αφορμή τα όσα γράφονται και ακούγονται  από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

περί αυξήσεως της φορολογίας και ιδιαίτερα την φορολόγηση  με 45% πάνω από το εισόδημα 

των 26.000 ευρώ, θέλουμε να σας μεταφέρουμε την αγωνία, την αγανάκτηση, την 

απόγνωση, το θυμό και την απελπισία  που βιώνουν οι 80.000  Συνταξιούχοι του 

κλάδου μας μαζί με τις οικογένειές τους.  
 

 Με όλα τα δυσμενή μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα  οι συντάξεις 

μας έχουν μειωθεί πάνω από  50 % !  
 

 Οι πολιτικές που εφαρμόζονται με τις μειώσεις των Συντάξεων και Επικουρήσεων  

έχουν πλέον αφανίσει την μεσαία τάξη.  Και όπως μας επεσήμανε ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου η διάλυση της μεσαίας τάξης θα επιφέρει την 

περιθωριοποίηση των Συνταξιούχων και την διάλυση του Κοινωνικού Ιστού της 

Χώρας.   Επισημαίνεται επίσης ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν ήδη φθάσει στα 

όρια της φτώχιας. 
 

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Πρόεδροι,  
 

 Ζητάμε δικαιοσύνη γιατί πιστεύουμε ότι ο κλάδος μας βρίσκεται υπό διωγμό. 

Υπενθυμίζουμε ότι τα μέτρα που έχετε πάρει έχουν φέρει σε απόγνωση και  
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κατάθλιψη το σύνολο των Συνταξιούχων που ξαφνικά μέσα σε δύο χρόνια 

άλλαξαν βάναυσα τους οικογενειακούς τους προϋπολογισμούς.  

 

 Σας αναφέρουμε τα δυσβάστακτα μέτρα που ήδη έχετε πάρει μέχρι σήμερα. 

 

1. Το πάγωμα  μείωση των Συντάξεων για τέσσερα και πλέον χρόνια. 

2. Το πλαφόν στη μηνιαία Σύνταξη παλαιών και νέων Συνταξιούχων. 

3. Την Επιβολή Εισοφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που είναι η νέα ονομασία του 

παλαιού ΛΑΦΚΑ στη Σύνταξη )παρότι έχει κριθεί στο παρελθόν αντισυνταγματική. 

4. Την αύξηση του  Φ.Π.Α. 

5. Την Περικοπή  20 %  στις Συντάξεις  που υπερβαίνουν τα 1200 ευρώ.  

6.  Την μείωση κατά 40% στο ποσό σύνταξης  που υπερβαίνει  τα 1.000 ευρώ στους 

Συνταξιούχους  κάτω των 55 ετών.  

7. Την επιβολή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης  (άρθρο 29  Ν. 3986). 

8. Την δυσβάστακτη φορολογία στα ακίνητα  μέσω της  ∆ΕΗ.  

9. Την περαιτέρω μείωση κατά 12% των Συντάξεών πάνω από 1200 ευρώ και 22% των 

Επικουρήσεων.  

10. Την κατάργηση των ∆ώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας. 

11. Τον αφανισμό των Επικουρικών μας Συντάξεων.  

12. Τη δυσβάστακτη φορολογία με την μείωση του αφορολογήτου ποσού και την  

απαράδεκτη εισήγηση του συντελεστή 45 % πάνω από το ποσό των 26.000 

ευρώ.  
 

 Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Πρόεδροι, 
  

 Εμείς οι Συνταξιούχοι  επειδή δεν έχουμε καμία ευθύνη για την κατάσταση 

που έχουν οδηγήσει την Χώρα μας οι πολιτικές  των προηγούμενων Κυβερνήσεων,  

ζητάμε για μια ακόμη φορά την κατανόησή σας και την ουσιαστική βοήθειά σας, 

για την αποφυγή των πάρα πέρα μειώσεων στις Συντάξεις μας  και τις 

Επικουρήσεις μας καθώς και την ελάφρυνση της φορολογίας και όχι της περαιτέρω 

επιδείνωσης, με την επιβολή του συντελεστή  45% πάνω από το ποσό των 26.000 

ευρώ.   
 

Με  Τιμή 
 

Για   το  Δ.Σ.  της  Ομοσπονδίας  Συνταξιουχικών  

Τραπεζικών  Οργανώσεων   Ελλάδος   
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο   ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ    ΠΛΙΑΚΟΣ                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΥΛΩΝΑΣ 


