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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 16 

 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 Το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. εύχεται σε όλους και τις οικογένειές σας ειρήνη, υγεία και 
οι προσδοκίες του καθένα μας να γίνουν πραγματικότητα το 2013. 

 Το Δ.Σ. εύχεται επίσης οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, η νεολαία να 
προχωρήσουν μαζί αποφασιστικά, να γίνουν πιο ισχυροί και με τους αγώνες τους να 

βάλουν τέλος σ’ αυτή τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. 
 Το Δ.Σ. εκφράζει την αισιοδοξία ότι το 2013 η αντιμετώπιση των θεμάτων μας 

από τη Διοίκηση θα είναι θετικότερη. 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Σας ενημερώνουμε ότι σε στενή συνεργασία, σε καθημερινή βάση, με τους 
αρμόδιους Υπηρεσιακούς παράγοντες εξετάζουμε τους τρόπους αντιμετώπισης των 

νέων αντιασφαλιστικών διατάξεων. Εκτός από την ημερομηνία καταβολής των 
συνταξεων 31 Ιανουαρίου, μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει συγκεκριμένες 
ρυθμίσεις. 

Στις σημερινές ευαίσθητες  συνθήκες θέλουμε να προειδοποιήσουμε, για μία 
ακόμη φορά,  όλους αυτούς που τα τελευταία χρόνια ΥΠΟΝΟΜΕΥΑΝ τη λύση των 

προβλημάτων των συνταξιούχων, ότι η ανοχή μας εξαντλήθηκε και πρόκειται να 
λάβουμε όλα εκείνα τα μέτρα που θα διασφαλίσουν τα συμφέροντα των 

συνταξιούχων. 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Υ.Γ.  Σας υπενθυμίζουμε ότι στα γραφεία του Συλλόγου μας υπάρχει ο κατάλληλος 

χώρος για συναντήσεις, συζητήσεις, καφέ, αναψυκτικό, καθημερινά και ώρες 
8.30π.μ. έως 2.30μ.μ. 
Η ενημερωτική συνάντηση του Συλλόγου Συνταξιούχων θα γίνει την 
Τετάρτη 16/1/2013, στις 10.30, στα γραφεία Χρ. Λαδά 1, 3ος όροφος. 
 

Πίνακας Πληρωμών  Σύνταξης και  Μερίσματος έτους  2013 

 

Ημερομηνία πληρωμών Είδος πληρωμής 

31/1 Κύρια & Επικουρική 02/2013 

28/2 Κύρια & Επικουρική 03/2013 

28/3 Κύρια & Επικουρική 04/2013 

30/4 Κύρια & Επικουρική 05/2013 

31/5 Κύρια & Επικουρική 06/2013 

28/6 Κύρια & Επικουρική 07/2013  

31/7 Κύρια & Επικουρική 08/2013  

30/8 Κύρια & Επικουρική 09/2013 

30/9 Κύρια & Επικουρική 10/2013 

31/10 Κύρια & Επικουρική 11/2013 

29/11 Κύρια & Επικουρική 12/2013 

31/12 Κύρια & Επικουρική 01/2014 

 


