
 

 

 

 

 

 

Προς 

Τον κύριο Πρωθυπουργό, 

Προς  

Τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής 

 

 

Με αφορμή την απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ και τη συζήτηση στη Βουλή για την 

κοινωνική πολιτική και την επιστροφή των αναδρομικών, οι συνταξιούχοι  

διαμαρτύρονται για τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν  περιέλθει. Από το 2008 

δεν έχουν πάρει ουδεμία αύξηση. Δέκα τέσσερα χρόνια υπομένουν τις ονομαστικές 

περικοπές, κάτι πρωτοφανές στην ιστορία του τόπου μας. 

Με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, ενώ η δικαιοσύνη αναγνώρισε ότι η 

Κυβέρνηση δεν κατέβαλε όπως υποχρεούνταν τα ποσά που αντιστοιχούν στις 

περικοπές των επικουρικών συντάξεων και στα καταργηθέντα επιδόματα εορτών  

και άδειας, όμως λόγω «δημοσιονομικού κόστους» τη δικαιολογεί. 

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν: 

• «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ». 

• «ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ». 

• «ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ». 

• «ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟΝ 13ο ΜΙΣΘΟ». 

Για να μπορέσουμε να ζήσουμε στοιχειωδώς μια αξιοπρεπή ζωή. Να πάρουμε μια 

ανάσα στη ζώνη της ακρίβειας και της ανασφάλειας για το αύριο. Για να 

φροντίσουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας. 



Ζητάμε από την Κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της και να χορηγήσει 

αυξήσεις σε ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους, χωρίς να συνυπολογίσει την «προσωπική 

διαφορά». 

Θα θέλαμε να  τονίσουμε ότι: 

«ΟΣΟΙ ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΙΣΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ». 

Οι συνταξιούχοι είναι ενεργοί πολίτες και διεκδικούν συμμετοχή στις κοινωνικές και 

πολιτικές εξελίξεις και προπάντων για τα ζητήματα που τους απασχολούν. 

Για τα λόγο αυτό ο Σύλλογός μας προτρέπει όλους τους συνταξιούχους να 

διαμαρτυρηθούν  με οποιοδήποτε τρόπο (mail, επιστολές κλπ) στα κόμματα και 

στους εκπροσώπους που υποστηρίζουν και ψηφίζουν, ευελπιστώντας ότι οι 

εκπρόσωποί μας στη Βουλή, θα αντιληφθούν τη μεγάλη αδικία που έχουν 

υποστεί οι συνταξιούχοι. 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Ελπίζουμε πως θα ανταποκριθείτε στα δίκαια αυτά αιτήματά μας. 

Ευχαριστούμε. 

 

Με Τιμή 

Για το Σύλλογο Συν/χων ΑΤΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗ                    ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΙΣΣΗΣ 


