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Κύριε  Πρόεδρε,    Κύριε  Αντιπρόεδρε,  
 

Το  δράμα  που βιώνουμε  εμείς οι Συνταξιούχοι δεν έχει προηγούμενο. 

      Αισθανόμαστε  ότι βρισκόμαστε  σε συνεχή διωγμό. 

Φαίνεται  ότι οι Συνταξιούχοι αποτελούν την εύκολη λεία, επειδή δυστυχώς δεν μπορείτε ή δεν 

θέλετε να πατάξετε την φοροδιαφυγή -  την εισφοροδιαφυγή - την φοροκλοπή κτλ. Κάθε φορά που 

υπάρχουν ελλείμματα στα  δημόσια οικονομικά,  οι Συνταξιούχοι καλούνται να τα καλύψουν  με τις 

συνεχής παρακρατήσεις από τις συντάξεις τους και με την σχεδόν κατάργηση  των επικουρήσεών τους.  

Είναι γνωστό ότι οι συντάξεις αλλά ούτε και οι επικουρήσεις χαρίστηκαν στους Συνταξιούχους, αλλά τις 

δικαιούνται  λόγω των αυξημένων εισφορών που κατέβαλαν καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους 

βίου. Οι Συντάξεις μας και οι Επικουρήσεις μας περικόπτονται και μηδενίζονται άγρια.  Η 

φοροεπιδρομή και τα χαράτσια (φόρος αλληλεγγύης, φόρος ακίνητης περιουσίας, χαράτσια  

ΔΕΗ κτλ)  λυγίζουν κάθε οικογένεια.  

Οι μνημονιακές πολιτικές  που επέβαλλε η Τρόϊκα, εξακολουθούν να φέρνουν νέες μειώσεις στις 

Συντάξεις και Επικουρήσεις,  διαλύουν την μεσαία τάξη, αυξάνουν την ύφεση και την ανεργία και 

καταστρέφουν τον οικονομικό και κοινωνικό  ιστό  της Χώρας μας. Αποτέλεσμα των παραπάνω 

είναι οι Συνταξιούχοι να οδηγηθούν στην πλήρη φτωχοποίηση και την περιθωριοποίηση, να 

αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους (πληρωμή στεγαστικών δανείων, χαρατσιών, καρτών, 

ενοικίων, ∆ΕΗ, φαρμάκων, φόρων κτλ).  Σε κάθε οικογένεια υπάρχουν άνεργα παιδιά με δικές τους 

οικογένειες που δυστυχώς οι συνταξιούχοι γονείς τους αδυνατούν να τα βοηθήσουν.  

Οι χαμηλοσυνταξιούχοι που ξεπέρασαν τα όρια της φτώχιας, έχουν βυθιστεί στην 

απελπισία και την κατάθλιψη.  Η διαρκής υποβάθμιση του κοινωνικού αγαθού της δημόσιας 

υγείας, έχει  οδηγήσει σε απόγνωση και απελπισία το σύνολο των Συνταξιούχων, ενώ 

παράλληλα, τους οφείλονται από τον ΕΟΠΥΥ, ληξιπρόθεσμες οφειλές  από ιατροφαρμακευτική 

και νοσοκομειακή περίθαλψη. 

Τα Ταμεία  που με ευθύνη των Κυβερνήσεων που κυβέρνησαν την Χώρα επί πολλά χρόνια  

αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και έχουν πτωχεύσει  εξ’ αιτίας των πολιτικών  που  



εφαρμόστηκαν  όλα  τα  προηγούμενα  χρόνια  (οι επί δεκαετίες άτοκες καταθέσεις των αποθεματικών των 

Ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος όταν τα επιτόκια κυμαίνονταν πάνω από 25 %, τα θαλασσοδάνεια, η 

φούσκα του χρηματιστηρίου, οι συνεχείς αγορές ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ∆ημοσίου, το 

κούρεμα των ομολόγων, οι αθρόες  εθελούσιες  έξοδοι,  οι συγχωνεύσεις και οι αγοροπωλησίες Τραπεζών  

κτλ)  με  αποτέλεσμα να χρεοκοπήσουν. 

Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες και πρωτόγνωρες  συμπεριφορές του Υπουργού  Εργασίας  και 

των Προέδρων των Ταμείων  (ΕΤΕΑ  και  ΕΤΑΤ)  που υπάγονται στο Υπουργείο  και προωθούν νομοσχέδια, 

εγκυκλίους  και αποφάσεις χωρίς διάλογο, χωρίς προειδοποίηση, περιφρονώντας τα υπομνήματα που τους 

αποστέλλονται από τους Συλλόγους Μέλη μας, «Σύλλογοι Συντ/χων :  ΑΤΕ,  ALPHA BANK. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, 

ΙΟΝΙΚΗΣ- ΛΑΪΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ» καθώς και από την Ομοσπονδία μας  (ΟΣΤΟΕ), αγνοώντας μας  και 

αρνούμενοι να μας δεχθούν  προκειμένου να συζητήσουμε τα προβλήματά μας.  

Ο Συνταξιούχοι της  ΑΤΕ (Αγροτικής  Τράπεζας),  ΒΙΩΝΟΥΝ  ΤΟΝ  ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ  ΕΦΙΑΛΤΗ  ΤΗΣ  ΖΩΗΣ  

ΤΟΥΣ.   Πέρα από τις μειώσεις  στην σύνταξη και την Επικούρησή τους  με την υπ’ αριθ. 69/21.5.2014 

Απόφ. Του Δ,Σ.  του  ΕΤΕΑ, διεκόπη παράνομα και καταχρηστικά η Επικουρική Σύνταξη σε 

1400 Συνταξιούχους και δημιουργεί  ΜΕΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  με  την παράνομη  αυτή 

απόφαση  και παρά την αποστολή του υπ’ αριθ. 64/36/29.5.2014  τεκμηριωμένου  Υπομνήματος  των 

Συλλόγων  Συν/χων της  ΑΤΕ  προς το Υπουργείο Εργασίας  και τον Πρόεδρο του  ΕΤΕΑ,  το οποίο σας 

επισυνάπτεται,  μέχρι στιγμής που γράφεται αυτή η επιστολή, δεν έχουν πάρει καμία  απάντηση ούτε 

ειδοποίηση για συνάντηση. Παρόμοια προβλήματα αντιμετώπισης έχουν καταγγελθεί  από άλλους 

Συλλόγους μέλη μας.  

Κύριοι της Κυβέρνησης, 

 Η Ομοσπονδίας μας  εκπροσωπεί  40.000 Συνταξιούχους, που μαζί  με τα μέλη των  

οικογενειών τους υπερβαίνουν τις 100.000 και μην ξεχνάτε ότι στο σύνολο οι Συνταξιούχοι 

αποτελούμε μια πολλή  μεγάλη κοινωνική ομάδα  που υπερβαίνει τα  2.500.000 πολίτες, και δεν θα πρέπει 

να τους οδηγήσετε  στο κοινωνικό περιθώριο.  

 Με αδιανόητες και αντισυνταγματικές αποφάσεις που λαμβάνονται εις βάρος της ζωής μας και εις 

βάρος των νέων γενεών, φτάσαμε στα όρια μας και   σας υπενθυμίζουμε ότι οι συνταξιούχοι 

είμαστε ενεργοί πολίτες, έχουμε  κρίση, διαθέτουμε μνήμη, είμαστε ψηφοφόροι,  και αυτό δεν 

θα πρέπει να το ξεχνάτε.  

Κύριε  Πρωθυπουργέ , κύριε  Αντιπρόεδρε,  

 Επειδή η κατάσταση αυτή  δεν μπορεί να συνεχισθεί  Ζ Η Τ Α Μ Ε  την άμεση  

παρέμβασή σας  για την άρση των  αδικιών. Παράλληλα θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να μας 

ορίσετε, το συντομότερο δυνατό,  μια συνάντηση μαζί σας για περισσότερες διευκρινίσεις. 

Με  Τιμή 

Για  το  Δ.Σ.  της  Ομοσπονδίας  Συνταξιουχικών  
Τραπεζικών  Οργανώσεων  Ελλάδος   

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο   ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ   ΠΛΙΑΚΟΣ                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΥΛΩΝΑΣ    

 

Συν/νο :  Υπόμνημα Συλλόγου Συν/χων  ΑΤΕ  


