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Η συγκέντρωση των απολυμένων συναδέλφων μας της πρώην δημόσιας Ολυμπιακής
Αεροπορίας (Ο.Α.), η οποία έτυχε μεγάλης στήριξης του Συνδέσμου μας (Συνδέσμου
Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων- ΣΣ
ΕΑΠΑΕ),έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας (Νίκης 5),στην πλατεία
Συντάγματος την ΠΕΜΠΤΗ 22 Μαρτίου 2012 στις 12.00μμ, σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Χάρις στην μεγάλη συμμετοχή εκατοντάδων συνάδελφων, αντιπροσωπεία εκπροσώπων
της ΟΣΠΑ με επικεφαλής τους συναδέλφους Σταμάτη Χαλβατζή , Κλεάνθη Τρατρά και
Μιχάλη Τσιμιδόπουλο, εκπροσώπων Σωματείων της και βεβαίως του Προεδρείου του
Συνδέσμου μας με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γεώργιο Σταύρου , προχώρησε σε επαφές
εντός της βουλής με εκπροσώπους των κομμάτων των ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ, ΚΚΕ, ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ και
συγκεκριμένα τους κυρίους Μπετενιώτη, Κασαπίδη , Πρωτούλη και Κριτσωτάκη.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας Γεώργιος Σταύρου, στις συναντήσεις αυτές τόνισε την
αμέριστη συμπαράσταση ,στήριξη και αλληλεγγύη του Συνδέσμου μας στον αγώνα που
κάνουν οι συνάδελφοι μας αυτοί, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν πέρα από την παρά την θέληση
τους πρόωρη συνταξιοδότηση (απόλυση ),να αποζημιωθούν με ομόλογα του ελληνικού
δημοσίου, τα οποία σήμερα στην λογική και εφαρμογή του PSI, εξανεμίζουν την
προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του ν.3717/2004 εξόφληση/χορήγηση εφάπαξ ποσού
κοινωνικής ενίσχυσης. Τα ομόλογα τους, σύμφωνα με γνωματεύσεις έγκυρων δικηγορικών
γραφείων δεν αποτελούν επενδυτικό προϊόν, αλλά αντίθετα είναι αποτέλεσμα
αναγκαστικής πίεσης, που αντικατοπτρίζει την νόμιμη αποζημίωση-εφάπαξ, που το Δημόσιο
όφειλε και τελικά δεν απέδωσε τοις μετρητοίς στους συναδέλφους μας.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους κυρίους Παλαιοδήμο,
Καρακούση,Φλωράτο- ανώτατους παράγοντες του Υπουργείου και του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους- στο Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας.

Στην συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος με διευρυμένη σύνθεση
(επιπλέον τεχνοκρατών της Κυβέρνησης),από την ερχόμενη Δευτέρα, προκειμένου να
διερευνηθεί τρόπος επίλυσης του προβλήματος. Στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχουν,
όπως είναι ευνόητο, οικονομολόγοι και νομικοί από τις δύο πλευρές.
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Θα ακολουθήσει νεώτερη ενημερωτική ανακοίνωση.
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