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14 ΜΑΪΟΥ 2022 

 

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ.  
Εξοντώνονται οι λαϊκές οικογένειες ενώ οι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
καταγράφουν κέρδη άνω των 2 δις 

 
Εγκληματικές ευθύνες έχει η κυβέρνηση της ΝΔ 
και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ – 
ΣΥΡΙΖΑ) για την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας 
και όχι μόνο, αφού όλα τα είδη πρώτης ανάγκης 
έχουν πάρει την ανηφόρα. Καλλιεργείται η άποψη 
ότι ευθύνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία που 
όντως επιταχύνει αυτήν την ακρίβεια, όμως πριν 
τον πόλεμο με κριτήριο την κερδοφορία των 
ομίλων (με κατεύθυνση και οδηγίες από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση) «εγκαινιάστηκε» η πολιτική 
της «πράσινης ανάπτυξης». Έτσι, σταδιακά, 
απαξιώθηκαν όλες οι εγχώριες πηγές ενέργειας και 
αντικαταστάθηκαν από τις πανάκριβες ΑΠΕ. 
Ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες της ΕΕ, χρόνια 
τώρα σταματήσαμε να εισάγουμε το φθηνότερο 
πετρέλαιο από το Ιράν, στη συνέχεια σήμερα από 
Ρωσία (και το φυσικό αέριο) κλπ για να εισάγουμε 
το πανάκριβο LNG, από την Αμερική βέβαια. Οι 
«σύμμαχοι» οδηγούν, χωρίς κανένα ίχνος 
κοινωνικής ευαισθησίας, τους λαούς στη φτώχεια, 
γιατί αυτό επιτάσσει η κερδοφορία των λίγων, ο 
ανταγωνισμός. Οι αυξήσεις κοροϊδία που 
εξαγγέλλονται εξανεμίζονται πριν καν δοθούν.  
Διέξοδος υπάρχει. Είναι η συμπόρευση κάθε 
εργαζόμενου – συνταξιούχου, νεολαίου με το 
ταξικό σ.κ., το ΠΑΜΕ, είναι η ανασύνταξη του 
σ.κ. για το δικό μας καλύτερο αύριο και όχι για τα 
κέρδη των εργοδοτών. 
Είναι περιττό να πούμε ότι στο σύλλογό μας οι 
άλλες παρατάξεις δεν ασχολούνται με τέτοια 
«ψιλά γράμματα». Οι κοκορομαχίες, οι ύβρεις, τα 
δικαστήρια, ο συνειδητός αποπροσανατολισμός 
είναι στην ημερήσια διάταξή τους.  
 
Ευτυχώς, όμως, που, από την άλλη μεριά, οι 
συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις 
(ΙΚΑ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΑΕΕ, ΠΕΣ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΛΤΑ, 
ΟΣΕ, ΕΤΕΑΠ, ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ) 
συνεχίζουν τις παρεμβάσεις σε όλη της Ελλάδα 
και με νέα δυναμικά συλλαλητήρια. Έτσι 
συνεχίζουν και προγραμμάτισαν για το 
αμέσως επόμενο διάστημα νέες γενικές 
αλλά και τοπικές κινητοποιήσεις, 
διεκδικώντας όπως πάντα τα δίκαια 
αιτήματα που είναι ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ:   

 

 

 Επιστροφή των δώρων Χριστουγέννων, 

Πάσχα, Αδείας 

 Καταβολή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 

 Κατάργηση των κρατήσεων των Ν4053 

4091/12 

 Δωρεάν Δημόσιο σύστημα υγείας 

 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών 

νόμων 

 Εφαρμογή των καταστατικών των 

Ταμείων 

 

 Κατάργηση του ΦΠΑ και ειδικών φόρων 

κατανάλωσης 

 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ κ.α. 

 
Να δούμε πότε θα τολμήσουν οι σύλλογοι και οι 
παρατάξεις στην Τράπεζα της Ελλάδος να 
συμπορευθούν και να διεκδικήσουμε μαζί τους τα 
δίκαια αιτήματά μας. 
 
 

 
Από την πρόσφατη μεγάλη συγκέντρωση του 

ΠΑΜΕ για την 1η Μάη 
 

Για επικοινωνία με την  ΕΣΑΚ-Σ: 
Βαμβακούσης Γιάννης                   6944 609544 
Καπνίση Σούζυ                     6977 951139 
Κοτσένου Κατερίνα                       6973 798438 
Ξανθόπουλος Παναγιώτης           6975 756429 
Πετροπούλου Ελένη   6984 538815 

  Χάμος Βασίλης                             6948 598178 



 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
Έχει σημάνει από τις επιτροπές ΕΙΡΗΝΗΣ (ΕΕΔΥΕ) 
για αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας 
στον πόλεμο Ουκρανίας – ΝΑΤΟ – ΕΕ και Ρωσίας. 
Η κυβέρνηση έχει θέσει στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ 
όλες τις υποδομές από Αλεξανδρούπολή, Σούδα, 
Λάρισα κλπ. Παράλληλα προχώρησε με τη 
διαδικασία του κατεπειγόντως την 
Ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις που 
επεκτείνεται για 5 χρόνια, και, στη συνέχεια, επ’ 
αόριστον μετατρέποντας τη χώρα μας σε 
πολεμικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ. Ο κίνδυνος να 
υποστούμε αντίποινα είναι πλέον τεράστιος και 
βαρύνει όλες αυτές τις κυβερνήσεις που με τη 
δουλική υποτέλειά τους έχουν βάλει το λαό της 
χώρας μας σε αυτές τις περιπέτειες. 
Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα 
το Μάιο σημαίνοντα χαρακτήρα παίρνει και η 40η 
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 22 Μάη. Το 
φιλειρηνικό κίνημα στην Ελλάδα και άλλες χώρες 
δίνει απάντηση στη χυδαία προπαγάνδα που θέλει 
να μας κάνει συνένοχους στα εκατομμύρια 
νεκρούς, τραυματίες, πρόσφυγες που δημιουργεί 
ο ιμπεριαλισμός σε όλο τον πλανήτη για τα κέρδη 
και το μοίρασμα των λαών των χωρών σε σφαίρες 
επιρροής τους.  
 

 
 

Συνάδελφοι, στις ιστοσελίδες 
1. www.syte.gr/esak 
2. www.sste.gr στα νέα των κινήσεων, στην 
ΕΣΑΚ-Σ  
3. www.pamehellas.gr 
4. http://pssdekotrapezon.gr 
5. http://kladiko.blogspot.com 
μπορείτε να ενημερώνεστε για ανακοινώσεις και 
νέα που προβάλλονται. 

ΒΡΟΝΤΕΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
Συνεχίστηκαν όλο το τελευταίο διάστημα 
πανελλαδικά οι αγώνες του συνεπούς ταξικού 
συνδικαλιστικού κινήματος του ΠΑΜΕ.  Μετά τα 
συλλαλητήρια στων συνδικάτων στις 26/2, την 
πανεργατική απεργία στις 6 Μάρτη, χιλιάδες 
εργαζόμενοι πραγματοποίησαν μεγαλειώδεις 
συγκεντρώσεις για την εργατική πρωτομαγιά. 
Όσο και αν προσπάθησαν όλα σχεδόν τα ΜΜΕ, 
κυβερνήσεις, εργοδότες και παρατρεχάμενοι να 
αποσιωπήσουν, να διαστρεβλώσουν το νόημά της, 
η 1η Μάη δεν μπορεί να σβηστεί από κάθε τίμιο 
δημοκράτη που έχει συνειδητοποιήσει ότι τη μέρα 
αυτή η εργατική τάξη τιμά τη θυσία των εργατών 
του Σικάγο το 1886, το Μάη του 1936 στη 
Θεσσαλονίκη, την εκτέλεση των 200 στη  
Καισαριανή και τις αμέτρητες θυσίες σε όλο τον 
κόσμο. Ο αγώνας ενάντια στο απάνθρωπο 
καπιταλιστικό σύστημα, της εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο, των πολέμων για τα 
συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς των 
ισχυρών μονοπωλιακών ομίλων και κρατών θα 
συνεχιστεί με όσες δυσκολίες και εμπόδια, για την 
απελευθέρωση της ανθρωπότητας από την 
εκμετάλλευση, για μια κοινωνία ειρήνης, 
δημοκρατίας, σοσιαλισμού, κοινωνικής 
δικαιοσύνης.   
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Επανειλημμένα έχει ανακοινωθεί από τις 
παρατάξεις η πρόθεσή τους για τροποποίησή του. 
Η ΕΣΑΚ_Σ υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι, 
πέρα από τις επουσιώδεις αλλαγές που δεν μπορεί 
να φέρει αντιρρήσεις, η βασική τροποποίηση που 
θα κάνει αναλογικότερη τη συμμετοχή είναι η 
αύξηση των μελών του ΔΣ σε 15 μέλη όπως είναι 
στους εν ενεργεία. Αυτή η τροποποίηση, όχι μόνο 
κάνει αναλογικότερη την εκλογή ( θα χρειάζεται 
για να εκλεγεί 1 έδρα στο ΔΣ ποσοστό 6,6% 
περίπου που πάλι είναι υψηλό), αλλά 
δικαιολογείται και από τα χιλιάδες μέλη του 
συλλόγου. Όσοι τυχόν εναντιώνονται σε μια 
τέτοια αλλαγή, θα επιδιώκουν να καρπώνονται 
έδρες στο ΔΣ που δεν τους ανήκουν, 
αποκλείοντας μικρότερες συλλογικότητες, 
απαγορεύοντας επί της ουσίας και συναδέλφους 
που θέλουν να ασχοληθούν με τα συλλογικά 
δρώμενα. Να υπενθυμίσουμε ότι με το Ν1264/82 
που αναγκαστικά εφαρμόζεται ως σύστημα 
εκλογών, δεν ισχύει η απλή ανόθευτή αναλογική 
αλλά ένα σύστημα αναλογικής που απαιτεί 
αυξημένο ποσοστό για την εκλογή 1 έδρας.   

 
 
 
 

http://www.syte.gr/esak
http://www.sste.gr/
http://www.pamehellas.gr/
http://pssdekotrapezon.gr/


 

 
ΘΡΑΣΟΣ 

Η πρότασή μας για καταβολή  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ 
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ 1000€, όχι σαν λύση, αλλά σαν 
μια ανάσα ανακούφισης, έχει επανειλημμένα 
κατατεθεί (και γραπτώς, π.χ. έντυπό μας 
Σεπτέμβριος 2021 κ.α.) και ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ 
από το ΔΣ του Συλλόγου, θεωρήθηκε μάλιστα ότι 
«υπονομεύει» και τις διεκδικήσεις του Συλλόγου… 
εκεί δυστυχώς φθάσαμε. Η πλειοψηφία 
«πιέστηκε» και διεκδικεί από τη Διοίκηση 500€ και 
αυτό όχι για όλους, ενώ οι ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ το έκαναν 
1.000€ για όλους. Σημειώνουμε ακόμα ότι και στη 
συνάντηση του Διοικητή με το Προεδρείο 
(26/11/2021) (όπως μας ενημερώνει με την 
ανακοίνωσή του 4/16.12.21 ο Σύλλογος), ο 
Διοικητής αναφέρει ότι «κατανοεί τα προβλήματα 
και θα προσπαθήσει από την πλευρά του να 
διαμορφώσει ένα καλύτερο κλίμα για το σύνολο 
των συνταξιούχων της ΤτΕ».  Έχουν περάσει 
πάνω από 6 μήνες και ακόμα ο κ. Διοικητής να 
αποφασίσει. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα 
συμπεράσματά του για όλες τις παρατάξεις που 
ΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ για την πολιτική που ακολουθούν 
χρόνια τώρα.  
 
 
 
Κανένα υπόμνημα υπογραφών προς τη 
Διοίκηση δεν μπορεί να ακυρώσει: 
 Τις ευθύνες των ηγεσιών των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ  - 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για τη 
συμπόρευσή τους, τη συμφωνία τους στην 
αντιλαϊκή πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων 

Κανένα υπόμνημα δεν μπορεί να ξεπλύνει την 
αγαστή συνεργασία τους επί σειρά ετών 
Πρόεδρος – Γραμματέας – Αντιπρόεδρος κλπ με 
αυτούς που δήθεν σήμερα αντιπολιτεύονται. 
Κανένα υπόμνημα δεν μπορεί να σβήσει ότι 
έχουν απεμπολήσει τα πάγια αιτήματα του 
συνδικαλιστικού κινήματος για κατάργηση όλων 
των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων 
και όχι μόνο.   
Κανένα υπόμνημα δεν μπορεί να σβήσει την 
ευθύνη τους για : 
 Ότι όλοι μαζί συντηρούν το απαρχαιωμένο 

καταστατικό του συλλόγου που εξυπηρετεί 
τις εργοδοτικές παρατάξεις 

 Πρωτοστάτησαν στο να κοπούν οι 
αποσπάσεις στους εν ενεργεία, δηλαδή της 
ΕΣΑΚ 

 Την απαγόρευση συμμετοχής σε περιοδείες 
των μελών της ΕΣΑΚ 

 Τα εμπόδια που βάζουν στην έκδοση και 
διακίνηση των ανακοινώσεων κ.α. 

 
 

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ: Νόμος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΙ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ» 

Χρόνια τώρα οι αντεργατικοί νόμοι ψηφίζονται ο 
ένας μετά τον άλλο. Η ΝΔ δίνει τη «σκυτάλη» στο 
ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ, αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ και 
τώρα πάλι ΝΔ. τελευταίος κατάπτυστος νόμος 
είναι ο Ν. Χατζηδάκη με τις ηλεκτρονικές 
ψηφοφορίες και το «φακέλωμα». Η προσπάθεια 
χειραγώγησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
από το κράτος συνεχίζεται. «είναι ηλίου 
φαεινότερον». 
Πολλά σωματεία ήδη έχουν στείλει στο 
σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας και το νόμο 
Χατζηδάκη και προγενέστερους νόμους που 
έβαζαν εμπόδια και στο δικαίωμα της απεργίας. 
Στην ΤΕ ο ΣΥΤΕ ΈΣΠΕΥΣΕ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΉΣΕΙ ΠΡΙΝ 
ΚΑΝ ΜΠΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΤΟ ΝΌΜΟ 
Χατζηδάκη!!! και έκανε εκλογές «ηλεκτρονικά». 
Μάλιστα, για την ακρίβεια, τις εκλογές και το 
αποτέλεσμα τους το ανακοίνωσε η εταιρεία 
ΖΕΥΣ…. (Τα ψηφοδέλτια, τα αποτελέσματα κλπ 
είναι πλέον στο αρμόδιο Υπουργείο…). Στο 
σύλλογο συνταξιούχων δεν έγινε κάτι τέτοιο. 
Όμως με έκπληξη βλέπουμε ότι καλλιεργείται από 
την Αναγεννητική Πρωτοβουλία η εφαρμογή της 
επιστολικής ψήφου (που σωστά συστήνεται από 
το καταστατικό ΜΟΝΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ δηλ σε πολύ απομακρυσμένα μέρη ή 
νησιά), αλλά και η ηλεκτρονική ψηφοφορία από 
τους ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. Πέραν των σοβαρών 
καταγγελιών (όπου εφαρμόστηκε), αλλά και για 
τη συμπόρευσή τους με τους ανάλγητους 
κυβερνητικούς νόμους αντί της καταγγελίας τους, 
επιδιώκεται και με αυτόν τον τρόπο η 
απομάκρυνση και ο εφησυχασμός των 
μελών των σωματείων από τα συλλογικά 
δρώμενα. Αντί δηλαδή τα μέλη των 
σωματείων να είναι ενεργά, να είναι στο 
προσκήνιο, τους στέλνουν εκεί που θέλουν 
και οι κυβερνήσεις, στον καναπέ, έτσι ώστε 
πιο εύκολα οι «ειδήμονες» εργοδοτικοί 
συνδικαλιστές να συνεχίζουν απρόσκοπτα ή 
χωρίς θορύβους το θεάρεστο έργο τους… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
Συνέχεια στην εγκληματική 

εμπορευματοποίηση της Υγείας με θύματα 
τους εργαζομένους, συνταξιούχους 

Ενώ οι θάνατοι από COVID-19 πλησιάζουν τις 
30.000, η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν ενισχύει το 
Δημόσιο Τομέα Υγείας, αλλά προωθεί μέτρα που 
ενισχύουν τα χαρακτηριστικά της 
εμπορευματοποίησης της Υγείας ως ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ,  αλλά και των 
παροχών του σε ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΣΗ. Οι 
υγειονομικοί, τη μέρα συζήτησης του 
Νομοσχεδίου στη Βουλή, προχώρησαν σε στάσεις 
εργασίας και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη 
την Ελλάδα, που απέκρυψαν ή υποβάθμισαν για 
άλλη μια φορά τα μέσα ενημέρωσης  
    

 
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Δεν έρχεται σαν κύμα, που προκαλεί αναταράξεις. 

Έρχεται σαν τσουνάμι, που σαρώνει ό,τι έχει 

απομείνει από τις κατακρεουργημένες συντάξεις 

μας. Μιλάμε για την ακρίβεια, στην ενέργεια, σε 

βασικά είδη διατροφής, στα καύσιμα, που σαν 

θηλειά στο λαιμό μας προκαλεί ασφυξία. 

Τελευταία καταφύγια για κάποια ανακούφιση, οι 

θεσμοί που ιστορικά κατακτήθηκαν από τους 

αγώνες των εργαζομένων, με πρώτο το Ταμείο 

Υγείας.  

Στα πλαίσια του γενικού αιτήματος για δωρεάν, 

δημόσια, υψηλού επιπέδου σύστημα υγείας 

για όλους, για μια προσωρινή ανακούφιση μέσα 

σε αυτές τις δύσκολες έως τραγικές συνθήκες, 

είναι άμεση ανάγκη, με διεκδίκηση από την 

Διοίκηση της Τραπέζης της Ελλάδος,  

➢ να αυξηθούν δραστικά οι αποζημιώσεις 

για τις ιατρικές επισκέψεις, και  

➢ να μειωθούν --έως εξαλείψεως-- οι 

συμμετοχές των ασφαλισμένων στις 

φαρμακευτικές δαπάνες και τις δαπάνες 

νοσηλείας.  
 

Όταν σου έχουν κηρύξει σε πολλαπλά μέτωπα 

τον πόλεμο, σε όλα πρέπει να αμυνθείς.  

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΕ ΑΓΟΝΑ 
ΝΗΣΙΑ 

Μέσα σε συνθήκες κρίσης, ακρίβειας, να 
επανέλθει. Υπήρχε και καταργήθηκε. 
Επανειλημμένα η ΕΣΑΚ-Σ έχει τονίσει την ανάγκη 
μιας τέτοιας ρύθμισης, που ανεξήγητα η 
πλειοψηφία του ΔΣ δεν προωθεί. Η περίοδος που 
εξαγγέλλονται έτσι και αλλιώς ορισμένα μέτρα 
είναι νομίζουμε κατάλληλη για να επανέλθει μια 
ρύθμιση που είναι κοινωνικά δίκαιη και στέλνει 
σωστά μηνύματα σε πολλές πλευρές. 

 
 

 
 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 

«Αδιάβαστος» –με το συμπάθιο—«συνελήφθη», 

για μια ακόμη φορά, ο κ. Διοικητής για τα 

ζητήματα των συνταξιούχων στο Γενικό 

Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης, 11 Μαΐου… 

Έτσι, δεν έθεσε καν το θέμα της γλίσχρας 

έκτακτης ενίσχυσης των € 500 για συνταξιούχους 

που η κύρια σύνταξη δεν υπερβαίνει τα € 

1.200!!! Οι οποίοι περιμένουν σαν «μάνα εξ 

ουρανού» αυτήν την «ελεημοσύνη»… 

Εκεί έχουμε καταντήσει ως συνδικαλιστικό κίνημα! 

Και πώς να γίνει αλλιώς, όταν «κουρεύουμε» τα 

αιτήματά μας πριν καν τα θέσουμε… Όταν το 

πρόσχημα του «ρεαλιστικού και του εφικτού» 

συγκαλύπτει συνδικαλιστικούς και πολιτικούς 

συμβιβασμούς, στα πλαίσια ενός ευρύτερου 

προσωπικού, εργοδοτικού συνδικαλισμού; Άντε 

να δούμε, έρχεται τον Ιούνιο νέο Γενικό 

Συμβούλιο… Ή θα επιβεβαιωθεί, με παραλλαγή, η 

παροιμία: «Ζήσε Μάη μου να φας… σανό» 

 
Με αφορμή την εκδίκαση στο ΣτΕ της προσφυγής συνδ. Οργανώσεων ενάντια σε διατάξεις του Ν. 
Χατζηδάκη για το «ηλεκτρονικό φακέλωμα» των συνδικάτων, πραγματοποιήθηκε παράσταση 
διαμαρτυρίας έξω από το ΣτΕ. Το  Εργατικό Κέντρο Αθήνας και η ΑΔΕΔΥ είχαν προκηρύξει την ίδια μέρα 
στάση εργασίας. Τα σωματεία, με συγκέντρωση και συνθήματα «ο Νόμος Χατζηδάκη θα μείνει στα 
χαρτιά», διαμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους για Συλλογικές συμβάσεις, 
8ώρο, συντάξεις, ασφάλιση, Υγεία. 


