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11/11/2014 

Προς το  
Διοικητικό Συμβούλιο 
Συλλόγου Συνταξιούχων ΤτΕ 
 

Συνάδελφε Πρόεδρε, 

 Σε συνέχεια αντίστοιχης πρότασής μας (8/10/2014) εκτιμάμε ότι πρέπει να οριστικοποιηθεί: 

α) Η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Τ.Ε. με τον Διοικητή της ΤτΕ 

β) Το πλαίσιο των άμεσων διεκδικήσεων και δράσεων του Συλλόγου μας.  

Συναδελφικά 

Γιάννης Βαμβακούσης 

Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. & εκπρόσωπος ΕΣΑΚ-Σ 

 

Συνάδελφοι, σες 

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας (Ν.Σ.Ε. Γοζαδίνος, Ανεξάρτητη σ.κ. Κλητοράκη, Αναγγενητική 

Πρωτοβουλία Πετρόπουλος και ΔΕΚ-Σ Μαχαίρας) στις 14/11/2014 ΑΠΕΡΡΙΨΕ το αίτημα της ΕΣΑΚ-Σ για 

άμεσες διεκδικήσεις και δράσεις του Συλλόγου για το επόμενο διάστημα. Το ίδιο έγινε και πριν περίπου ένα 

μήνα στις 8/10/14 που η ΕΣΑΚ-Σ είχε ξαναφέρει στο Δ.Σ. ανάλογο αίτημα. Τόσο στην ΤτΕ όσο και στο 

γενικότερο επίπεδο δεν διεκδικούν, δεν θέλουν καμία δράση. Θέλουν τους συνταξιούχους της ΤτΕ μακριά από 

το Αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα, στο περιθώριο, αποπροσανατολισμένους. Τα επιχειρήματά τους είναι… 

«10 από τους 11 συμβούλους (πλην δηλαδή της ΕΣΑΚ-Σ) έχουν ψηφίσει τον προγραμματισμό δράσης του 

συλλόγου και αυτόν υλοποιούμε» «Δεν είναι κατάλληλο το κλίμα…» κλπ 

Ευθύνη για αυτή την κατάσταση έχει βέβαια και η σ.κ. «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», στελέχη της οποίας συνεργάστηκαν 

στους εν ενεργεία με την ΠΑΣΚΕ και «έχτισαν» μαζί το σημερινό απαράδεκτο καθεστώς του Συλλόγου. Δεν 

είναι παρελθοντολογία να υπογραμμίσουμε ότι στις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου Συνταξιούχων 

συνεργάστηκαν ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ!!! με κοινές θέσεις. Σήμερα οι όποιες διαφοροποιήσεις τους 

εξυπηρετούν τις νέες πολίτικές και προσωπικές τους επιδιώξεις. ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ 

Συνάδελφοι, σες 

Η ΕΣΑΚ-Σ σας καλεί στις νέες κινητοποιήσεις των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων 

1. 20/11/14 στις 10.00π.μ. στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης  

2. 27/11/14 συμμετέχουμε στην πανεργατική απεργία και στο νέο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ 

3. 10/12/14 στις 6μ.μ. σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομίας 

Διεκδικούμε : Άμεση επαναφορά των Δώρων και του επιδόματος αδείας, καμία περικοπή σε κύριες και 

επικουρικές συντάξεις κλπ. 

Αθήνα 18/11/2014 ΕΣΑΚ-Σ 


