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Αθήνα, 23/1/2023 

 

Συνάδελφοι, -σες, 

Στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 19/1/2023, η ΕΣΑΚ-Σ κατέθεσε την 
παρακάτω πρόταση: 

 

Προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΣΤΕ 

Συνάδελφε Πρόεδρε, 

όπως θα γνωρίζεις, κατά την πρόσφατη συζήτηση του Προϋπολογισμού για το 2023 στη 
Βουλή, εκ μέρους του ΚΚΕ κατατέθηκε για μία ακόμη φορά, πρόταση νόμου για την 
καταβολή 13ης και 14ης σύνταξης – μισθού σε όλους τους συνταξιούχους – εργαζομένους 
(Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και επίδομα αδείας). 

Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την Κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το 
ΠΑΣΟΚ δεν την ψήφισαν. Ζητάμε από το ΔΣ του Συλλόγου: 

1. Να διατρανώσει την απόφασή του για διεκδίκηση των δώρων, αλλά και όλων των 
υπόλοιπων περικοπών που συνεχίζονται αδικαιολόγητα 

2. Να καταδικάσει τη στάση της Κυβέρνησης και των κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ 
για τη στάση τους 

3. Να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή στο ΚΚΕ για τη συνεπή στάση του, που για 
μία ακόμη φορά στηρίζει και εντός της Βουλής το πάγιο αίτημα των συνταξιούχων 
για την καταβολή των δώρων και του επιδόματος αδείας 

4. Να ενημερώσει με ανακοίνωσή του όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους της 
ΤτΕ. 

 

Για την ΕΣΑΚ-Σ 
Γιάννης Βαμβακούσης, μέλος του ΔΣ 

 
Η πρόταση αυτή, με συνοπτικές διαδικασίες, απορρίφθηκε από όλες τις δήθεν 
«Ανεξάρτητες» και «Ακομμάτιστες» παρατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου μας 
(Αφού επί 2 και πλέον ώρες το Δ.Σ. είχε ασχοληθεί με γνωμοδοτήσεις νομικών, τόσο των 
«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», όσο και του ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ, για το αν θα πρέπει να ξαναγίνουν άμεσα 
εκλογές στο ΣΣΤΕ!!!). Ο κάθε συνάδελφος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ας 
έχουμε όμως υπόψη μας αυτό που εκ πείρας βγαίνει: Μετά τις εκλογές, η επίθεση στα 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά μας θα ενταθεί, και, γι’ αυτό, πρέπει από κάθε 
κάλπη να ενισχύσουμε τις πιο συνεπείς και αγωνιστικές δυνάμεις που συνεχίζουν και δεν 
απεμπόλησαν τα δικαιώματα και τις δίκαιες κατακτήσεις μας 

.ΕΣΑΚ-Σ 


