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Αθήνα, 21/1/2014 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

 

 
Συνεδρίασε το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. την Τετάρτη 15/01/2014 

1. Για την αρνητική γνωμοδότηση της ΤτΕ στο αίτημα χορήγησης δώρου στην Επικούρηση. 

Με τελείως άστοχο τρόπο (και κυρίως για λόγους εντυπωσιασμού) υποβλήθηκε στο 

Σύλλογο και στη συνέχεια στη Διοίκηση, κείμενο που προσπαθούσε με νομικά 

επιχειρήματα «να ρίξει στο καναβάτσο» την ΤτΕ για τη μη καταβολή δώρου στην 

Επικούρηση. Αυτό που «επιτεύχθηκε» ήταν να γνωμοδοτήσει αρνητικά η ΤτΕ. Αναφέρει 

«…η ΤτΕ δεν υποχρεούται αλλά και ούτε δικαιούται να καταβάλλει δώρο Χριστουγέννων ως 

φορέας επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού της»!!!  

Στη συζήτηση που έγινε στο Δ.Σ., ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ αποκάλυψε και την 

υποκρισία όλων των άλλων δυνάμεων, αφού είχαν ψηφίσει τον προγ/μο δράσης του 

Συλλόγου (Απρίλιος 2013) στον οποίο τέτοιο αίτημα ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ. Ακόμα σημείωσε ότι 

οι άλλες παρατάξεις έχουν απεμπολήσει την πάλη για την κατάργηση των 

αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων, εκ των οποίων πηγάζει και η παραπάνω 

παρακράτηση.   

Αίσθηση προκάλεσε η ανάγνωση στο Δ.Σ. επιστολών συναδέλφων που ΔΙΕΨΕΥΣΑΝ  

τον συντάκτη του κειμένου, ότι είχαν υπογράψει και συμφωνήσει μαζί του!!! 

2. Για την μονόπλευρη ενημέρωση με περιοδείες (ΜΟΝΟ) του Προεδρείου στα παραρτήματα 

του Συλλόγου.  

Η ΕΣΑΚ-Σ θεωρεί ότι η καθιέρωση τα τελευταία χρόνια αυτής της τακτικής «φιμώνει» την 

άλλη άποψη, που όμως είναι και αυτή άποψη του Συλλόγου και συναδέλφων και πρέπει 

όλοι να ενημερώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα, για να μπορούν καλύτερα να κρίνουν. 

Θυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια η αντιδημοκρατική συμπεριφορά της ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ 

– ΠΑΣ στο Σ.Υ.Τ.Ε. περιελάμβανε στο «μενού» της: Μη κοινοποίηση εγγράφων ακόμα και 

αυτής της επιχειρησιακής σύμβασης, αφαίρεση από την ΕΣΑΚ της απόσπασης στο Σ.Υ.Τ.Ε., 

αποκλεισμό της από τις περιοδείες και τις συναντήσεις με τη Διοίκηση κλπ. Σήμερα 

προκαλεί εντύπωση η υποκρισία των «συνταξιούχων εν δράσει» να φωνάζουν για 

αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, όταν είναι νωπές οι αντίστοιχες συμπεριφορές του 

εκπροσώπου τους που συμμετείχε τα τελευταία χρόνια στα Προεδρεία ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ-

ΠΑΣ (κυρίως σε βάρος της ΕΣΑΚ-Σ). Παρόλα αυτά, η ΕΣΑΚ-Σ, όπως άλλωστε είχε κάνει 

και με σχετικό σημείωμα όταν είχε ανακύψει για πρώτη φόρα το ζήτημα, τοποθετήθηκε 

υπέρ του δικαιώματος όλων των κινήσεων για ενημέρωση των συναδέλφων. 

3. Η ΕΣΑΚ-Σ δεν ψήφισε ούτε θα μετάσχει στην εκδήλωση του Συλλόγου στο κέντρο 

«ΔΙΟΓΕΝΗΣ». Η εκδήλωση θα κοστίσει στο Σύλλογο ένα προκλητικά μεγάλο ποσό.  

Επισημάναμε ακόμα ότι για όλες τις εκδηλώσεις πρέπει να εισηγείται στο Δ.Σ. η 

Πολιτιστική Επιτροπή που δυστυχώς, με ευθύνη του Προεδρείου, ακόμα δεν έχει συσταθεί 

και λειτουργήσει… 

 

     ΕΣΑΚ-Σ 

 
 

 
 

Την Πέμπτη 6/2/2014 στις 10.30 στα γραφεία του Σ.Σ.Τ.Ε. η συγκέντρωση της ΕΣΑΚ-Σ 
 


