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ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 

 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

 Ανηί ε πιεηνςεθία ηνπ πιιόγνπ καο λα νξγαλώλεη ηελ αληίζηαζε θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ ηεο 
Σ.Ε. ελάληηα ζηελ αληεξγαηηθή πνιηηηθή πνπ ζπξξηθλώλεη εηζνδήκαηα, ζπληάμεηο (θαη όρη κόλν), ανηί 
λα πξνηείλεη δξάζεηο γηα ηελ απόθξνπζε ησλ λέσλ θαη ζπλερηδόκελσλ αληηιατθώλ πνιηηηθώλ (πνπ 
επεθηείλνληαη ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο Επξσδώλεο σο απνηέιεζκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο) 
ΑΠΟΦΑΙΕ !!! ΜΕ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ηελ ελνηθίαζε γξαθείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνηείλεη ζε 
έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ!!!! 

 Οη απνθάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο είλαη ζπλέρεηα κηαο: 

 παξαηεηακέλεο ζηήξημήο ηνπο ησλ θπβεξλεηηθώλ πνιηηηθώλ όια ηα ηειεπηαία ρξόληα 

 άλεπ πξνεγνπκέλνπ αδξάλεηάο ηνπο αιιά θαη 

 πξνζπάζεηα θίκσζεο θάζε αληίζεηεο άπνςεο 

 ζπκίδνπκε: 

 ζηακάηεζαλ νη κεληάηηθεο ζπγθεληξώζεηο  

 δελ εθδίδνπλ ηελ εθεκεξίδα ηνπ πιιόγνπ κε ηηο απόςεηο θαη ησλ παξαηάμεσλ θαη ησλ 
ζπληαμηνύρσλ 

 νη παξαηάμεηο έρνπλ δηθαίσκα 2-3 αλαθνηλώζεσλ κόλν θάζε ρξόλν 

 νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ.. είλαη θιεηζηέο (δελ κπνξνύλ λα ηηο παξαθνινπζήζνπλ νύηε νη 
αλαπιεξσκαηηθνί ησλ εθιεγκέλσλ ζπκβνύισλ θ.ι.π.)  

 Η ΕΣΑΚ-Σ καηατήθιζε ηην ππόηαζη αςηή ζηο Δ.Σ. και πποηείνει ζε όλοςρ ηοςρ 
ζςναδέλθοςρ να ππάξοςν ηο ίδιο ζηη Γενική Σςνέλεςζη ηος Σςλλόγος ζηιρ 27/6/2012. 

 Θεσξεί όηη είλαη πην ζσζηή ε εγθαηάζηαζε ηνπ πιιόγνπ ζην θηίξην πνπ παξαρώξεζε ε Σ.Ε. 
(νδόο Λέθθα) αθνύ: 

α. Ιθαλνπνηεί ζε θαιύηεξν βαζκό ηηο αλάγθεο καο 

β. ζα ‘λαη ζηνλ ίδην όξνθν κε ηνπ ελ ελεξγεία ζπλαδέιθνπο καο, έηζη ζα ππάξρεη θαιύηεξε 
πιεξνθόξεζε θαη ζπληνληζκόο ηπρόλ παξεκβάζεσλ θαη ελεξγεηώλ 

γ. ε αίζνπζα εθδειώζεσλ είλαη πην άλεηε, πην κεγάιε από ηηο ππάξρνπζεο γηα ηηο ζπλειεύζεηο θαη 
πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο 

δ. θαιύπηεηαη ε αλάγθε λα έρνπλ όιεο νη παξαηάμεηο γξαθεία 

ε. ν ρώξνο θπιάζζεηαη ζε 24σξε βάζε (ζπξσξόο, ζπζηήκαηα αζθαιείαο) 

ζη. είλαη πνιύ θνληά ζηελ Σ.Ε. ζε απόζηαζε πεξίπνπ 200 κέηξα 

δ. ζα έρνπκε κεδέλ (0) έμνδα γηα ελνίθηα ( έηζη δελ ζα ππάξρεη θαη δηθαηνινγία γηα ηε κείσζε ησλ 
ζπλδξνκώλ ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ όπσο έρνπκε επαλεηιεκκέλα πξνηείλεη). 
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