
 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

  Θεσσαλονίκη, 30/6/2022 

Του:  Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, βουλευτή Λάρισας 

  

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
  Τον κ. Υπουργό Οικονομικών 

Τον κ. Υπουργό Υγείας 
  Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

ΘΕΜΑ:  «Αιτήματα των συνταξιούχων προς διαφύλαξη ενός αξιοπρεπούς επιπέδου 

ζωής» 

 

 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,  

Όπως πληροφορηθήκαμε, στις 24/6/2022, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές 

Οργανώσεις, που εκπροσωπούν το σύνολο  των συνταξιούχων στην χώρα μας, 

πραγματοποίησαν πανελλαδικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας. Οι 

συνταξιούχοι σε σχετικό ψήφισμα-υπόμνημα που έθεσαν υπόψη των κοινοβουλευτικών 

κομμάτων δηλώνουν απηυδισμένοι από τις μειώσεις στις συντάξεις τους και στις 

παρελκόμενες σχετικές αποδοχές, από τη μείωση των παροχών που αφορούν στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και στα φάρμακα, από τη μείωση των κοινωνικών παροχών και κυρίως, 

από την εξοντωτική για το επίπεδο ζωής τους ακρίβεια, που δεν έχει περισταλεί με 

κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Στο άνω αναφερόμενο ψήφισμα που παραλάβαμε, 

ενημερωνόμαστε ότι οι συνταξιούχοι αιτούνται αυξήσεις των συντάξεών τους, με κατώτερη 

σύνταξη στα 650 ευρώ, από τα 384 που είναι σήμερα, αιτούνται άμεση έκδοση των 

συντάξεων, χωρίς εμπλοκή ιδιωτικών εταιρειών στην σχετική διαδικασία, αιτούνται 

απόδοση των παρακρατημένων συνδρομών από τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, 

αιτούνται να προσληφθούν γιατροί και νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία, με 

επαναλειτουργία όσων εξ’ αυτών έχουν παροπλιστεί ή κλείσει, αιτούνται την σύσταση 

δημοσίων δομών οίκων ευγηρίας, αιτούνται την κατάργηση νομοθεσιών που ρυθμίζουν 

εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα εις βάρος των εργαζόμενων και των συνταξιούχων, 

ενώ, τέλος, ζητούν την ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών τους ταμείων. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,       
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Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:  

 

Προτίθεσθε, κατά το μερίδιο δικαιοδοσίας που σας αναλογεί, να λάβετε κατεπείγοντα μέτρα 

για τον περιορισμό της ακρίβειας στα αγαθά πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα και στην 

ενέργεια, να προβείτε σε αυξήσεις των συντάξεων, με θέσπιση πλαφόν κατώτερης  

σύνταξης στα 650 ευρώ, να προβείτε σε άμεση έκδοση των εκκρεμών συντάξεων, χωρίς 

εμπλοκή ιδιωτικών εταιρειών στην σχετική διαδικασία, να αποδώσετε τις παρακρατημένες 

συνδρομές στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των συνταξιούχων, να λάβετε την αναγκαία 

πρόνοια για την πρόσληψη ιατρών και νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία, θέτοντας σε 

επαναλειτουργία όσα εξ’ αυτών έχουν παροπλιστεί ή κλείσει, να συστήσετε δημόσιες δομές 

οίκων ευγηρίας, να προχωρήσετε σε διαβούλευση με τον ως άνω φορέα που εκπροσωπεί 

τους συνταξιούχους της Ελλάδος, προκειμένου να καταργηθούν υφιστάμενες νομοθεσίες 

που ρυθμίζουν εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα εις βάρος των εργαζόμενων και των 

συνταξιούχων, και τέλος, να προβείτε στην βραχυπρόθεσμη ανακεφαλαιοποίηση των 

ασφαλιστικών ταμείων; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

 




