
ΨΗΦΙΣΜΑ 

Οι συνταξιούχοι που συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο σύλλογο ΤτΕ 

 

Διαπιστώνουμε ότι: 

 

1. Μετά την ψήφιση του 3ου μνημονίου και της κατοχύρωσης όλων των αντιλαϊκών 

μέτρων των προηγούμενων χρόνων, συνεχίζονται οι περικοπές που έχουμε υποστεί 
στις συντάξεις μας από τις προηγούμενες και σημερινή Κυβέρνηση (περικοπές 

δώρων, επίδομα αδείας, πλαφόν σ’ όλες τις συντάξεις, περικοπές στην κύρια σύνταξη 
από α40 Ν3986/11, α29 Ν3986/11, Ν4093/10, α6 Ν4024/11, Ν4051 /12, περικοπές 
στις επικουρικές συντάξεις μας α44 Ν3986/11 αλλά και στο πρόγραμμα 
μετεργασιακών παροχών με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης). 

2. Στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε πρόσφατα από 

την Κυβέρνηση στη Βουλή προδιαγράφεται ένταση της φοροληστείας. Προβλέπει 
φόρους (ΕΝΦΙΑ κλπ) ύψους 3,6δις και 1,6δις νέες μειώσεις στις 
συντάξεις!!! Κινείται στον αστερισμό των πρόσφατων αντιλαϊκών νόμων που 
υπογράφτηκαν και αυτών που προετοιμάζονται, ενισχύεται η επιθετικότητα του 

κεφαλαίου σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων (ανεργία, χτύπημα των ΣΣΕ, επέκταση 
των ελαστικών μορφών εργασίας, υποβάθμιση της Κοινωνικής πρόνοιας της Υγείας, 
της Παιδείας). 

3. Στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ το στέλεχος του ΔΝΤ (Πωλ Τόμσεν) 
επιβεβαίωσε τους φόβους μας ότι οι θυσίες μας δεν έχουν τέλος αφού ανακοίνωσε 

ότι όχι μόνο χρειάζεται να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις στις ήδη καταβαλλόμενες 
συντάξεις με στόχο τάχα να βρεθούν χρήματα για τις πιο αδύναμες ομάδες του 
πληθυσμού, αλλά να καταργηθεί και το σημερινό κουτσουρεμένο αφορολόγητο των 

εισοδημάτων μας. 

 

Εμείς, οι συνταξιούχοι της ΤτΕ Δηλώνουμε κατηγορηματικά ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. 
Μαζί με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, εργαζομένους, νεολαία μπαίνουμε στον αγώνα 

διεκδικώντας τις περικοπές που μας έχουν γίνει, διεκδικώντας τις συντάξεις μας  με βάση 
τις εισφορές που πληρώνουμε τόσα χρόνια, συντάξεις με υπολογισμό όπως ορίζουν τα 
καταστατικά των Ταμείων μας. 

 

 

Η οργάνωση της πάλης για την απόκρουση αυτής της πολιτικής είναι καθήκον 

πρώτης γραμμής για όλους εμάς τους συνταξιούχους. 

 

 

(κατατίθεται από την ΕΣΑΚ-Σ στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συνταξιούχων Τραπέζης 
της Ελλάδος 18/10/16 για έγκριση) 

Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία των παρευρισκομένων. 


