
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12 ΜΑΙΟΥ 2017 ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 

Προς 

1. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο 

2. Τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα 

3. Προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ  
5. Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού  

6. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης   

7. Υπουργό Υγείας  

8. Πολιτικά Κόμματα 

9. Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Γ.Σ.Σ.Ε. – Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. 

 

 Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ, με αυτό το 
ΨΗΦΙΣΜΑ ενώνει τη φωνή της, με τις κραυγές αγωνίας όλης της κοινωνίας, 

ενάντια στα σχέδια Δανειστών και Κυβέρνησης, που οδηγούν στην 

καταλήστευση του Ελληνικού Λαού και στη βίαιη φτωχοποίηση αγροτών, 
μισθωτών και συνταξιούχων.  

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τα ασφαλιστικά – 

συνταξιοδοτικά – φορολογικά, 

 
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΑΣ για : 

 

 Τις συνεχιζόμενες μειώσεις στις συντάξεις μας, κύριων και 
επικουρικών. 

 Για τη μη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. 

 Για τη μείωση του αφορολόγητου. 
 Για την υπερφορολόγηση. 

 Για τη δραματική υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.  

 Για τη διαρκή αύξηση των τιμών καταναλωτικών προϊόντων πρώτης 
ανάγκης. 

 

Αυτή η συνεχιζόμενη πολιτική  μας έχει  οδηγήσει : 

 
 Στην ανεργία που πλήττει  όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως του νέους. 

 Στη μείωση της κατανάλωσης με συνέπεια το «κλείσιμο» των 

επιχειρήσεων. 
 Στη μετανάστευση των νέων μας, την αυξανόμενη υπογεννητικότητα 

και στην πληθυσμιακή συρρίκνωση του λαού μας.  

 
 

 

 



Διεκδικούμε με αποφασιστικότητα : 
 

Την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, για την 

αντισυνταγματικότητα των νόμων 4051/2012 και 4093/2012. 
 Την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. 

 Την μη ανατροπή θεμελιωμένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων. 

 Την αλλαγή πολιτικής, για ενίσχυση της προσπάθειας 

καταπολέμησης της ανεργίας. 
 

Καλούμε 

 
όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις που 

θα αναπτυχθούν Πανελλαδικά, συνειδητοποιώντας πως η μόνη μας ελπίδα 

είναι η ΕΝΟΤΗΤΑ, η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και ο ΑΓΩΝΑΣ, 
 

Καλούμε 

 
την ΟΣΤΟΕ, την ΑΓΣΣΕ, την ΟΤΟΕ και τη ΓΣΕΕ να πρωτοστατήσουν στη 

δημιουργία αγωνιστικού μετώπου και στην οργάνωση κινητοποιήσεων για 

την αποτροπή νέων δεινών. 

 
  

 


