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ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΞΑΝΑΚΤΥΠΗΣΑΝ…. 
Συνάδελφοι, 
Οι συντάκτες της ανακοίνωσης 32/12.12.2018 του Σ.Σ.Τ.Ε., συνειδητοποιούν πλέον ότι  

καθημερινά αποκαλύπτονται τα αδιέξοδα της διχαστικής τους πολιτικής και  

προσφεύγουν πάλι στη γνωστή μέθοδο, του ψεύδους και της λασπολογίας. Στην 

ανακοίνωσή τους,  ξεδιάντροπα βάζουν στο στόμα του συμβούλου μας Κ. Ευσταθίου 

λόγια κατά του Διοικητή και της συζύγου του!!, που φυσικά ουδέποτε εκστομίστηκαν, 

όπως ισχυρίζονται!!  

Θεωρούν πως με διχαστικές και ανήθικες πρακτικές, θα αποπροσανατολίσουν τους 

συναδέλφους μας και θα αποποιηθούν την τεράστια ευθύνη που έχουν, να μας αφήνουν 

για μια ακόμα χρονιά σε οικονομική δυσπραγία μέσα στα Χριστούγεννα!! Αφού για ένα 

χρόνο εξύβρισαν τους πάντες (Υποδιοικητή, μέλη του Γενικού Συμβουλίου, Υπουργούς 

και Βουλευτές, συμβούλους της μειοψηφίας), σήμερα αντιλαμβάνονται ότι οι συνταξιούχοι 

έπαψαν να δέχονται ό,τι τους σερβίρουν και για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, 

προσφεύγουν σε αθλιότητες, που θα ζήλευαν ακόμα και οι σύντροφοί τους, της 

κομματικής οργάνωσης Κορυδαλλού….  

 

ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ  

ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΑΣ… 
Συνάδελφοι, 
Ό,τι και αν κάνουν, όσο και αν προσπαθήσουν να καθυστερήσουν και να δικαιολογήσουν 

τις ευθύνες τους (τώρα ανακάλυψαν την ΕΣΟ!!), για να υπηρετήσουν μόνο τις άμεσες 

συνδικαλιστικές και κομματικές τους σκοπιμότητες, αλλά και τον έρωτά τους με τις 

ασφαλιστικές εταιρείες, οι συνταξιούχοι θα δικαιωθούμε και σύντομα… 

 Από 1.1.2019, ΟΛΟΙ οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ δεν θα έχουν μνημονιακές κρατήσεις 

και δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχων, των λεγόμενων ειδικών ταμείων, θα λάβουν τη 

σύνταξή τους, στις 21.12.2018, με σημαντικές αυξήσεις!! 

 Μέχρι και 31.12.2018, ΟΛΟΙ οι συνταξιούχοι των λεγόμενων ειδικών μισθολογίων του 

δημοσίου (Στρατιωτικοί, Σωμάτων Ασφαλείας, Δικαστικοί, Εκπαιδευτικοί, Γιατροί, 

Διπλωματικού σώματος, Κ.Ο.Α, Κ.Ο.Θ, κ.ά), θα έχουν λάβει τα αναδρομικά τους από τις 

περικοπές του ν.4093/2012. 

Όταν θα έχουν υλοποιηθεί όλα αυτά και θα έχουν αφαιρεθεί όλα τα προσχήματα, πώς 

θα μπορούν να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους!! δηλαδή “στην προσεχή 

αναλογιστική μελέτη, για πρώτη φορά να σχηματιστούν προβλέψεις...”, που 

αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους;; Θα πρέπει να περιμένουμε αναλογιστική μελέτη για 

το αν καλύπτονται ή όχι οι υποχρεώσεις της Τράπεζας απέναντί μας, όταν η ΤτΕ τις έχει 

ρητά αναλάβει με τις Πράξεις Συνταξιοδότησης, που μας έχει ήδη χορηγήσει;;  

Ομολογείτε λοιπόν, πως ένα και πλέον χρόνο κοροϊδεύατε τους συνταξιούχους μας;; 

 

Μην αργείτε άλλο Αργείοι… Οι συνταξιούχοι δεν είναι καύσιμη ύλη των 

σκοπιμοτήτων σας…. Έχουν αξιοπρέπεια και μην τους υποτιμάτε… 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


