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Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ 

Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις στις 14/12/19, πραγματοποιούν νέο 
πανελλαδικό συλλαλητήριο ώρα 12.30 πμ στην Αθήνα για τα μεγάλα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο συνταξιουχικός κόσμος. 

Είναι η πρώτη φορά μετά την εκλογή σας που οι οργανώσεις μας, που εκπροσωπούν το 
σύνολο των συνταξιούχων στη χώρα μας, υποβάλουν αίτημα συνάντησης μαζί σας. 

Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συναντήσεις με τους προκατόχους σας που δέχθηκαν την 
αντιπροσωπία μας, παρουσία των υπουργών εργασίας, κοινωνικών ασφαλίσεων και συζητήσαμε 
μαζί τους τα μεγάλα προβλήματα των συνταξιούχων. Ελπίζουμε ότι και εσείς θα ανταποκριθείτε 
στο αίτημά μας.  

            Κύριε Πρωθυπουργέ 

Όπως και εσείς γνωρίζετε, οι 
καταστροφικές περικοπές που οι συνταξιούχοι 
δέχθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι 
μειώσεις στις συντάξεις, κύριες, επικουρικές, 
στο ΕΚΑΣ, στα δώρα, στην υγεία, στα 
φάρμακα, στις κοινωνικές παροχές, από τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις πρόσθεσαν στην 
ζωή μας ανυπέρβλητα προβλήματα.     

Είμαστε ξανά στο δρόμο του αγώνα και 
διεκδικούμε ό,τι μας αφαιρέθηκε, το 
πληρώσαμε σε όλη μας την ζωή με την 
δουλειά μας. Πιστεύουμε ότι με τον πλούτο 
που παράξαμε εμείς οι συνταξιούχοι και οι 
σημερινοί εργαζόμενοι παράγουν, μπορούμε 
να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας 
που και αυτά θυσιάζονται στο βωμό του 
κέρδους με ανεργία, μισθούς πείνας και 
εργασιακές σχέσεις δουλοκτητικές.   

Δεν σας κρύβουμε ότι η ανησυχία μας 
σήμερα μεγαλώνει από τις δηλώσεις των 
υπουργών εργασίας, ότι το νέο ασφαλιστικό 
που ετοιμάζεται θα περιορίσει τον κοινωνικό 
του χαρακτήρα, επ’ ωφέλεια των ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιριών. Καθώς επίσης από το 
γεγονός ότι ο νέος προϋπολογισμός για το 
2020 δίνει νέο χτύπημα στο δικαίωμά μας 
στην υγεία – περίθαλψη, αφού προβλέπει νέα 
μειωμένα κονδύλια για την υγεία, τον ΕΟΠΥΥ, 
τα δημόσια νοσοκομεία και ιδρύματα, 
περιορισμό στην ιατρική και φαρμακευτική 
αγωγή, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ευρώ. Όλα αυτά που ζήσαμε την περίοδο της 
κρίσης διατηρούνται και βλέπουμε νέα δεινά 
να έρχονται την περίοδο της ανάπτυξης.  

Δεν θα κουραστούμε να διεκδικούμε όσα μας 
έχουν αφαιρεθεί και να επαναλαμβάνουμε ότι 
δεν αποδεχόμαστε τη λογική «ό,τι έγινε, 
έγινε».  
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 Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και επιστροφή όσων μας έχουν αφαιρεθεί. 

 Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 
ευρώ από τα 360 που είναι σήμερα, με αφορολόγητο ποσό 12000 τον χρόνο.   

 Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προαπαιτούμενα με αναδρομική ισχύ, όλες 
οι παράνομες παρακρατήσεις σε κύριες - επικουρικές συντάξεις. Να εφαρμοσθεί τώρα η 
απόφαση του ΣτΕ του Ιούνη του 2015. 

 Ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων μας.  

 Άμεση νομοθέτηση και καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους των πληρωμένων δώρων μας. 
Μπροστά στα Χριστούγεννα να αποδοθεί σε όλους η 13η σύνταξη.   

 Αποκλειστικά δημόσια κοινωνική ασφάλιση, δωρεάν υγεία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 
όλους χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην 
υγεία – περίθαλψη. 

 Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό για 
κάλυψη όλων των αναγκών των δημόσιων δομών. Την δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών και 
εξεταστικών επισκέψεων, της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής αγωγής.  

 Την επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν των μονάδων που καταργήθηκαν. Την 
άμεση πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού. Την 
χρηματοδότηση για την προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων, φαρμάκων κ.α.  

 Κατάργηση των παρακρατήσεων για την υγεία στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. 

 Άμεση απόδοση σύνταξης στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, που οφείλουν πάνω από 20.000 
ευρώ, με την αναλογία των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει, και απόδοση του 
παρακρατηθέντος ποσού για κοινωνικό τουρισμό, του νόμου 3863/10. 

 Άμεση απόδοση στις δικαιούχες συνταξιουχικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των 0.20 Ευρώ 
που παρακρατούνται οικειοθελώς από τους συνταξιούχους, για την κάλυψη των λειτουργικών 
κ.α αναγκών τους. 

 Κύριε Πρωθυπουργέ 

 Μετά την συγκέντρωσή μας  θα ακολουθήσει πορεία προς το πρωθυπουργικό 
μέγαρο. Θα είμαστε εκεί ώρα 14.30 και παρακαλούμε να δεχθείτε την 
αντιπροσωπεία μας.  
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