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ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ 

ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 

 
Συνάδελφοι, 

Η μεθόδευση και ο εκβιασμός της Κυβέρνησης και της Διοίκησης δεν 

πέρασαν. 

Η ενότητα των  εργαζομένων και συνταξιούχων, η αποφασιστικότητά τους 

και η μαζική συμμετοχή στην Παναττική στάση των εργαζομένων και ΚΥΡΙΩΣ η 

μαζικότητα των συγκεντρώσεων έξω από τα κεντρικά καταστήματα στην Αθήνα 

και στην Θεσσαλονίκη και οι πορείες που ακολούθησαν έφεραν αποτέλεσμα. 

Οι επικουρικές συντάξεις των συναδέλφων συνταξιούχων για το μήνα 

Αύγουστο καταβλήθηκαν. 

Με τον αγώνα μας θα επιβάλλουμε να καταβάλλονται οι επικουρικές 

συντάξεις κανονικά όπως καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. 

Συνάδελφοι, 

Η Κυβέρνηση και η Διοίκηση με τις μεθοδεύσεις τους δημιούργησαν 

τεχνητό οικονομικό αδιέξοδο στο Λογαριασμό Επικούρησης για να δεχτούμε 

αδιαμαρτύρητα την ένταξή μας στο θνησιγενές Ε.Τ.Α.Τ. 

 Στόχος τους η απαλλαγή της Τράπεζας από τις συμβατικές και νόμιμες 

υποχρεώσεις της απέναντι στο Λογαριασμό Επικούρησης με ταυτόχρονο  

σφαγιασμό των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. 

 Επιλογές που αποκάλυψε απροκάλυπτα ο ειδικός Διευθυντής του 

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κ. Σιδηρόπουλος σε αντιπροσωπεία του 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και του Συλλόγου Συνταξιούχων στη συνάντηση που είχαν μαζί του 



μετά την εντυπωσιακή πορεία που πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας οι 

συνταξιούχοι μας την περασμένη Παρασκευή. 

 Ο ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η 

Κυβέρνηση ετοιμάζει ειδικό νόμο, όπως έκανε και με την Εμπορική την Alpha 

και την Αγροτική,  με τον οποίο σκοπεύει να υφαρπάξει την περιουσία του 

Λογαριασμού Επικούρησης και να μας εντάξει στο θνησιγενές Ε.Τ.Α.Τ. Δήλωσε 

δε απροκάλυπτα ότι η σχεδιαζόμενη ένταξή μας στο Ε.Τ.Α.Τ. θα έχει ως 

αποτέλεσμα να χορηγούνται οι αυξήσεις της εισοδηματικής πολιτικής και αυτές 

μόνο στο 20% της Επικουρικής Σύνταξης ενώ το υπόλοιπο 16% θα παραμένει 

παγωμένο στο  διηνεκές. Δηλ. διαχρονικά οι επικουρικές συντάξεις θα μπουν 

στην προκρούστεια κλίνη και θα απαξιωθούν, ενώ είναι γνωστό ότι σύμφωνα με 

τον Κανονισμό του Λογαριασμού Επικούρησης  οι αυξήσεις στις Επικουρικές 

συντάξεις ακολουθούν τις αυξήσεις των εν ενεργεία.  

Συνάδελφοι,  

 Ο αγώνας μας για τη διατήρηση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων θα 

συνεχιστεί αμείωτος, μέχρι την τελική δικαίωση. Ο αγώνας μας, η 

αποφασιστικότητά μας και η ενότητα των εργαζομένων και συνταξιούχων 

εγγυάται την τελική νίκη. 

 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σας καλεί σε αγωνιστική ετοιμότητα και σας ζητά να 

μην αποπροσανατολίζεστε από τις ανακοινώσεις που στέλνει 

καθημερινά η Διοίκηση μέσω της εσωτερικής επικοινωνίας, ότι 

προτίθεται να διασφαλίσει τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα,  τα οποία 

σήμερα σφαγιάζονται από την  πολιτική που εφαρμόζει η ίδια η 

Διοίκηση σε αγαστή συνεργασία με την Κυβέρνηση.  

 
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ 

ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
 ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Γιώργος Μότσιος 

 


