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Δελτίο τύπου 
 
Θέμα: Καρατομήθηκαν οι επικουρικές συντάξεις των βενζινοπωλών 
 
Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος έγινε δέκτης οργισμένων 
διαμαρτυριών από συνταξιούχους βενζινοπώλες για τις τεράστιες περικοπές 
που επιβλήθηκαν στις επικουρικές συντάξεις τους, οι οποίες φτάνουν και 
πάνω από το 40%! 
 
Θεωρούμε απαράδεκτη κάθε μείωση των συντάξεων των απόμαχων 
συναδέλφων μας. Τώρα δεν χωράει καμία δικαιολογία για μείωση συντάξεων.  
 
Το Ταμείο μας, το ΤΕΑΠΥΚ, δεν είναι ούτε προβληματικό ούτε ελλειμματικό. 
Παρότι του λήστεψαν τα αποθεματικά και τα «κούρεψαν» κατά 115 
εκατομμύρια, 
Παρότι  είχαν αφαιρέσει μεγάλα ποσά δια μέσου των «δομημένων 
ομολόγων», 
Παρότι ο ΟΑΕΕ έλαβε το 2011, αναγκαστικό δάνειο από τα αποθεματικά του 
110 εκ. ως δανεικά και αγύριστα, μέχρι σήμερα, 
Παρότι το μετέφεραν στο ΕΤΕΑ για να «μοχλεύσουν» κατά πως ξέρουν τα 
εναπομείναντα αποθεματικά, 
Παρότι από το 2012 έχουν καταργήσει την είσπραξη εισφορών και δεν λένε 
ακόμη να την ενεργοποιήσουν, 
Το Ταμείο μας είναι ακόμη όρθιο και μπορεί να δώσει συντάξεις!  
 
Δυστυχώς, στη λογική της διαρπαγής και της εκδικητικής καλλιέργειας του 
κοινωνικού αυτοματισμού, για όσους κατέβαλαν πολύ υψηλές εισφορές στα 
επικουρικά τους, όπως το ΤΕΑΠΥΚ (διπλές και τριπλές από του ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ) 
για να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη στα γεράματά τους, οι συντάξεις 
καρατομούνται και φτάνουν και πάνω από το 40%! 
 
Προχθές η κυβέρνηση έριξε δακρυγόνα στους συνταξιούχους, μαζί και στους 
βενζινοπώλες, που διαμαρτύρονταν, για τη ληστεία σε βάρος των συντάξεων. 
Χθες λήστεψε τις επικουρικές! Της αξίζουν συγχαρητήρια!  
 
Σε κανέναν δεν ενδιαφέρει αν η ληστεία έγινε πάνω στις επικουρικές. Το θέμα 
είναι πάντα η ληστεία των συντάξεων. 
 
Δυστυχώς, όπως πληροφορούμαστε ο ΟΑΕΕ που δίνει κύριες συντάξεις, 
βουλιάζει στο έλλειμμα και ζητάει από την κυβέρνηση να το καλύψει από τα 
αποθεματικά του ΑΚΑΓΕ, αφού δεν μπορεί πλέον να ληστέψει άλλο το 
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ΤΕΑΠΥΚ. Η λογική της ληστείας των αποθεματικών των άλλων, δηλαδή, έγινε 
καθεστώς χωρίς ίχνος ηθικής! Δεν αποκλείεται να έχουμε νέα μείωση και στις 
συντάξεις του ΟΑΕΕ, ανεξάρτητα το τι λένε οι υπουργοί. Άλλωστε, όλες οι 
μειώσεις πριν αποφασιστούν διαψεύδονται.  
 
 

 
 
 
 
 


