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Κύριε  Υπουργέ, 
 

 Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη συμπεριφορά των υπευθύνων των Ταμείων  του  ΕΤΕΑ  και του  ΕΤΑΤ  

οι οποίοι παίζουν μπαλάκι πινκ- μπονκ σε βάρος  μιας μερίδα των δοκιμαζόμενων  Συνταξιούχων.  

Κύριε   Υπουργέ,  αυτή τη χρονική στιγμή που οι δοκιμαζόμενοι Συνταξιούχοι περιμένουν να πάρουν την 

σύνταξη του μηνός Σεπτεμβρίου  προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις πολλαπλές υποχρεώσεις των χαρατσιών  και 

της Εφορίας.  ∆υστυχώς οι υπεύθυνοι των Ταμείων μας δηλώνουν, ρίχνοντας τις ευθύνες ο ένας Πρόεδρος στον 

άλλον Πρόεδρο,  ότι δεν υπογράφουν προκειμένου να πληρωθούν οι Συνταξιούχοι.   Η διένεξη  όμως αυτή δεν 

αφορά του Συνταξιούχους.   

Κύριε  Υπουργέ,  απαιτούμε άμεσα,  εσείς που είστε υπεύθυνος για τον διορισμό τους να δώσετε άμεση λύση 

για τους 1.595  συνταξιούχους της κατηγορίας αυτής, που  βρίσκονται σε αναβρασμό και απελπισία  και η όποια 

καθυστέρηση θα επιφέρει αναστάτωση. Ήδη η Ομοσπονδία μας  έχει καλέσει σύσκεψη των Προέδρων των 

Συλλόγων Μελών της  και σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι δεν πληρωθούν άμεσα, είμαστε έτοιμοι να 

καλέσουμε τον κλάδο σε ξεσηκωμό  και ιδιαίτερα τους  συνταξιούχους που θίγονται  σε αγώνα και 

καταγγελία της Κυβέρνησης. 

 Με την ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε ότι δεν δικαιολογείται για την  ΟΣΤΟΕ,  η χρονίζουσα προ αρκετών 

μηνών  αντικατάσταση του ∆ιοικητού του  ΕΤΑΤ  κ. Νικολάου Φράγκου, με αποτέλεσμα η δυσλειτουργία  των 

υπηρεσιών  του εν λόγω  Ταμείου. 

 Παρά τα επανειλημμένα  έγγραφά μας  κύριε  Υπουργέ, για μια  φορά ακόμα, ζητάμε άμεση 

συνάντηση μαζί σας, γιατί πλέον δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλες αποφάσεις  που παίρνονται από εσάς  

αγνοώντας παντελώς τα έγγραφα  και τα Υπομνήματα της  ΟΣΤΟΕ  και των Συλλόγων μελών μας.  

Στα χρονικά κύριε Υπουργέ, δεν υπήρξε Υπουργός  που να αγνόησε παντελώς τους Συνταξιούχους.  

Αισθανόμαστε ότι με τις αποφάσεις που παίρνετε σε βάρος των Συνταξιούχων  βρισκόμαστε  σε διωγμό και 

διάλυση  της μεσαίας τάξης.  

Ευελπιστούμε ότι θα δώσετε την οριστική επίλυση του προκύψαντος προβλήματος, άλλως εν αδυναμία 

σας θα ενημερώσουμε για την παρέμβαση των κ.κ. Προέδρου  και Αντιπροέδρου  της Κυβέρνησης. 

Κοινοποίηση :                                                                                                 Με  Τιμή 

• κ. Κοκκόρη Γεν. Γραμματέα                                         Για  το  Δ.Σ.  της  Ομοσπονδίας  Συνταξιουχικών  

• κ.  Δουφεξή  Διευθυντή  Γραφείου Υπουργού                      Τραπεζικών  Οργανώσεων  Ελλάδος 

                                                                                     Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο   ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

                                                                                   ΙΓΝΑΤΙΟΣ    ΠΛΙΑΚΟΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΜΥΛΩΝΑΣ   

  


