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ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 

 

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

1. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΓΡΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 
 

Ενώ η χώρα μας βρίσκεται «αισίως» στο 8ο 
έτος μιας βαθιάς κρίσης, τίποτα καλό για 
συνταξιούχους, εργαζόμενους, νεολαία δεν 
φαίνεται στον ορίζοντα. Αντίθετα, όλα είναι 
υπό κατεδάφιση. Στο ασφαλιστικό τα 
πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. 
Μικρότερες συντάξεις θα απονέμονται από 
εδώ και πέρα. Χαμηλότερα ποσοστά 
αναπλήρωσης, περισσότερα χρόνια 
ασφάλισης για δικαίωμα συνταξιοδότησης, 
αύξηση ορίων ηλικίας, ενώ για τις ήδη 
αποδιδόμενες συντάξεις υπάρχει 
δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση της 
συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1,8 δις €!!! 
για εφέτος. Η κοινωνική πρόνοια, η δημόσια 
υγεία – παιδεία, οι συλλογικές συμβάσεις, οι 
κανονισμοί εργασίας (όπου υπήρχαν), τα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα, είναι στο 
στόχαστρο. Αυτή δυστυχώς είναι η 
πραγματικότητα που χτίζει το κεφάλαιο για το 
μέλλον μας. Αυτά δυστυχώς 
διαπραγματεύεται και η σημερινή κυβέρνηση, 
με κορύφωση των συζητήσεων με το 
κουαρτέτο μέσα στον επόμενο μήνα. Έρχεται 
δηλαδή ένα μπαράζ αντιλαϊκών μέτρων που 
θα αρχίσουν άμεσα να καταφτάνουν για 
ψήφιση στη Βουλή με τη μορφή νόμων. Την 
ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν 
έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, ενώ ήδη έχει 
αναγγελθεί 48ωρη απεργία και 
συλλαλητήρια σ’ όλη τη χώρα που θα 
πρέπει όλοι μα όλοι να πάρουν μέρος. 

 

2. ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤτΕ 

(Μας τα «παίρνουν» από εκατό μεριές) 
 

Οι συνταξιούχοι της ΤτΕ (ας σημειωθεί 
έχουμε πληρώσει από τις μεγαλύτερες 
εισφορές!!!) υφίστανται, όπως και οι άλλοι 

συνταξιούχοι της Χώρας, τις αλλεπάλληλες 
κρατήσεις νόμων και μνημονίων. Παράλληλα, 
ισχυρό χτύπημα δεχόμαστε από τον ΕΝΦΙΑ 
(που η σημερινή κυβέρνηση θα 
καταργούσε….), την ακρίβεια (τιμολόγια 
ΔΕΚΟ κλπ), την ΑΝΕΡΓΙΑ που χτυπά κάθε 
νοικοκυριό. Ανεκδιήγητοι συνδικαλιστές 
έχουν καλλιεργήσει μύθους στην ΤτΕ ότι 
δήθεν εξαιρούμαστε από τα μέτρα, ότι 
είμαστε οι «εκλεκτοί» που δεν πρέπει να μας 
αγγίζουν. Τα λένε αυτά την ίδια στιγμή που 
συνάδελφοί μας δεν έχουν να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς, τον ΕΝΦΙΑ, τα δάνεια, 
να δώσουν χαρτζιλίκι στα παιδιά ή τα εγγόνια 
τους. 

 

3. ΟΙ ΚΟΚΟΡΟΜΑΧΙΕΣ ΤΟΥ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ 

 

Συνεχίζουν να καλλιεργούν αυταπάτες, να 
σπρώχνουν του συνταξιούχους στην 
απομόνωση και τους καναπέδες. Πιο 
συγκεκριμένα: 

Α. Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ., σημερινοί 
εργοδοτικοί συνδικαλιστές, χθεσινοί 
κυβερνητικοί (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) που 
στήριζαν το «θεάρεστο» έργο των 
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ/ΝΔ, παριστάνουν 
σήμερα τους επαναστάτες και κάνουν 
«σκληρή» κριτική στην κυβέρνηση. Όμως 
δεν διεκδικούν τίποτα από τη Διοίκηση 
της ΤτΕ, ούτε καν να δοθεί μία σύνταξη 
από τα τεράστια κέρδη που σημείωσε η 
Τράπεζα το 2015, ούτε καν τα δώρα στο 
Μετοχικό που συνεχίζουν να παίρνουν 
οι συνάδελφοί μας στην ΕΘΝΙΚΗ 
Τράπεζα, 

Β. Οι σημερινοί ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ κυβερνητικοί 
συνδικαλιστές,  

πριν έλθει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, 
σε κάθε ανακοίνωσή τους «διερρήγνυαν 
τα ιμάτιά τους» ως ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ.  
Σήμερα που η κυβέρνησή, όχι μόνο 
έφερε νέο δυσβάστακτο 3ο μνημόνιο, 
αλλά εφαρμόζει και τα μνημόνια 1ο και 
2ο των προηγούμενων κυβερνήσεων, 
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που υποτίθεται θα καταργούσε με ένα 
νόμο και ένα άρθρο, η σιωπή των ΕΝ 
ΔΡΑΣΕΙ είναι ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΗ. 

Σιωπή που δεν σπάει και δεν 
αντισταθμίζεται, ούτε με συγκεντρώσεις 
με δικηγόρους, όπως έκαναν το 
καλοκαίρι, ούτε με συλλογή υπογραφών 
σε υπομνήματα. Έτσι, και οι δυνάμεις στο 
εσωτερικό τους που θέλουν να 
αυτοχαρακτηρίζονται ως 
«ριζοσπαστικές», «αντιμνημονιακές» ή 
και «επαναστατικές» καλύπτονται από τη 
σιωπή και υπηρετούν τον «αριστερό» 
κυβερνητικό συνδικαλισμό. 

Γ. Υπάρχουν και οι «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ» 
που είναι συνεπείς (οφείλουμε να το 
καταγράψουμε) στο εξής: όποια 
κυβέρνηση και αν είναι στα πράγματα, 
αυτοί δεν παίρνουν θέση ποτέ  (…μα 
ποτέ!!!) για την αντιλαϊκή πολιτική της. 
Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν 
συνδιοικήσει το Σύλλογο και με τους 
εργοδοτικούς και με τους κυβερνητικούς 
συνδικαλιστές. Σήμερα, σοφά ποιούντες, 
προσπαθούν να κρατήσουν 
αποστάσεις… 

 

4. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ –ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΑΚ-Σ 

 

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, το 
συνταξιουχικό κίνημα που δεν 
συμβιβάζεται (Ομοσπονδίες ΙΚΑ, 
Δημοσίου, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΟΑΕΣ, ΝΑΤ, 
ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ) δίνει μάχες ενάντια: 

 στην πολιτική του κεφαλαίου και το 
μέλλον που αυτό μας επιφυλάσσει 

 στην αντιλαϊκή πολιτική ΕΕ, ΔΝΤ που 
μαζί με την κυβέρνηση σαρώνουν τα 
πάντα 

 στους εγκληματίες των ΝΑΤΟ, ΕΕ που 
ανάβουν ολόγυρα σπίθες πολέμου και 
συνθλίβουν χώρες και λαούς για τα 
συμφέροντά τους. 

 Η ΕΣΑΚ-Σ ξεκαθαρίζει προς κάθε 
κατεύθυνση: 

Με τις όποιες δυσκολίες δεν ξεχνούμε 
κανένα δικαίωμα μας. Μαζί με το ΠΑΜΕ 
συνεχίζουμε να παλεύουμε για: 

 κατάργηση όλων των 
αντιασφαλιστικών νόμων 

 άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του 
ΣτΕ 

 επαναφορά της 13ης και 14ης 
σύνταξης 

 καμιά νέα περικοπή στις συντάξεις μας 

 εφαρμογή των καταστατικών των 
Ταμείων 

 να σταματήσει η επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην Κοινωνική 
Ασφάλιση. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ 
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤτΕ ΜΕΤΡΑ 
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΤΩΡΑ, ΜΕ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Με αυτές τις συνοπτικές διεκδικήσεις, 
συμμετείχαμε σε δεκάδες συγκεντρώσεις 
– συλλαλητήρια με συνταξιούχους και 
εργαζόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς. Συνεχίζουμε γιατί  άλλος δρόμος 
δεν υπάρχει. 

Απευθύνουμε και σήμερα κάλεσμα σε 
όλους να πάρουν ενεργά μέρος στα 
συλλαλητήρια, σε όλη τη χώρα, 
ενόψει μάλιστα και των νέων 
αντιλαϊκών μέτρων που θα έλθουν 
άμεσα στη Βουλή. 

 

 
 

 

 Να δυναμώσουμε το εργατικό 
κίνημα 

 Να δημιουργήσουμε τις 
προϋποθέσεις ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ της 
σημερινής κατάστασης 
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ΠΕΡΙ …ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

Μια φορά κι έναν καιρό, σχετικά 
πρόσφατα, αποφασίστηκε ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ στο 
Σύλλογό μας η λειτουργία Πολιτιστικής 
Επιτροπής. Με ενθουσιασμό για την 
ικανοποίηση αιτήματος που η ΕΣΑΚ-Σ, και 
όχι μόνον, είχε θέσει σχεδόν προ 10ετίας, 
δύο και ενίοτε τρεις δεκάδες συναδέλφων την 
στελέχωσαν, αφήνοντας –με ομόφωνη 
γνώμη— την όποια παραταξιακή τους ένταξη 
στην είσοδο. 

Τότε, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι οι 
κακές μάγισσες και τα ξωτικά 
στραβομουτσούνιαζαν, η Πολιτιστική 
Επιτροπή καθιερώθηκε ως θεσμός, και 
συνέβαλε στο να διοργανωθούν και να 
συστηματοποιηθούν ποικίλες 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις έξω από τον 
κύκλο των «παραδοσιακών» (εκδρομές, 
συνεστιάσεις, κλπ.), είτε με μόνιμη 
λειτουργία ομάδων, όπως η Θεατρική, των 
Χορών, είτε με επί μέρους εκδηλώσεις, 
όπως επισκέψεις σε μουσεία, περιπάτους 
κλπ.. Συνέβαλε, επίσης, δραστηριότητες 
όπως οι εκδρομές, αλλά ακόμη και η 
Χορωδία, να ενταχθούν σε ένα γενικότερο 
πλαίσιο αντιλήψεων και δράσεων για 
πολιτιστικά ζητήματα, εμπλουτίζοντάς τες. 

Όμως, οι μάγισσες, προφανώς με τα μυστικά 
τους φίλτρα και τα μαγικά ραβδιά τους, 
κατάφεραν να παγώσουν τις διαδικασίες 
αυτές, και η Πολιτιστική Επιτροπή, από 
καιρό, και καθόλου μέσα στην τρέχουσα 
θητεία του Δ,Σ., δεν έχει συνεδριάσει ΟΥΤΕ 
ΜΙΑ ΦΟΡΑ! 

Και, για να μιλήσουμε χωρίς 
«παραμυθένια» λόγια: Οι κακές μάγισσες 
υπάρχουν ως αντιλήψεις, που υποτιμούν, 
περιφρονούν ή φοβούνται τις συλλογικές 
δράσεις, το «ξεκούνημα» από τον καναπέ 
και την αυτοσυνείδηση των συναδέλφων. 
Μεταφέροντας την προσωπική μου πείρα, 
στα πλαίσια της Θεατρικής Ομάδας, 
αναπτύχθηκε, όχι χωρίς κόπο και 
αντιφάσεις –κάποτε και αντιθέσεις— ένα 
πρωτόγνωρο στα πλαίσια του Συλλόγου 
αίσθημα συναδελφικότητας και ομαδικής 
δράσης, που σίγουρα, όχι μόνον δεν 
εμποδίζει, αλλά εμπλουτίζει τη 
δυνατότητα συμμετοχής μας στα κοινά 
του Συλλόγου. 

Ας ξεκαθαρίσουμε κάνα δυο 
«πραγματάκια»: 

 Η πολιτιστική δράση δεν μπορεί να 
εξαντλείται με την «κατανάλωση» 
πολιτιστικών προϊόντων, όσο σημαντική κι 
αν είναι αυτή η πλευρά. 

Ουσιαστικοποιείται με τη συμμετοχή 
στην πολύμορφη δημιουργία 
«πολιτισμού». 

 Όσοι συμμετέχουν σε συλλογικές 
πολιτιστικές δραστηριότητες, σαφώς –με 
μιαν έννοια- «κάνουν το κέφι τους», αφού 
συμμετέχουν εθελοντικά, με προσωπική 
θυσία χρόνου κι όχι μόνον. «Κάνουν το 
κέφι τους», όμως, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ και ΕΜΒΑΘΥΝΟΝΤΑΣ ΣΕ 
ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ που 
απαιτούνται και για την γενικότερη 
προσπάθεια στα πλαίσια του Συλλόγου, 
κι όχι, λόγου χάριν, με τον ίδιο τρόπο που 
κάποιος κάνει το κέφι του στα μπουζούκια 
σπάζοντας πιάτα μέσω του σερβιτόρου 
με σφυράκι. 

Ας ηχήσει, λοιπόν, ξανά το «σφυράκι» ως 
σφυράκι προεδρείου σε συνεδρίαση της 
Πολιτιστικής Επιτροπής, κι ας 
επωφεληθούμε όλοι μας από τις δυνατότητες 
και την διάθεση των πολλών δεκάδων 
συναδέλφων που έχουν δραστηριοποιηθεί 
εντός και γύρω από αυτήν! 

Παναγιώτης Ξανθόπουλος 
 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Οι σοβαρές εξελίξεις, οι πόλεμοι που 
έχουν ανάψει γύρω μας πρέπει να μας 
προβληματίσουν. Η ειρήνη δεν είναι 
δεδομένη.  

Συνάδελφοι, πρέπει να καταδικάσουμε 
την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, τις 
επεμβάσεις και τους πολέμους, τις ΗΠΑ, το 
ΝΑΤΟ και την ΕΕ καθώς και τους συμμάχους 
τους όπως είναι η Τουρκία, η Σαουδική 
Αραβία και το Κατάρ.  

Η εγκληματική τους δράση έχει 
προκαλέσει εκατομμύρια πρόσφυγες και 
μετανάστες.  

Πρέπει λοιπόν να δυναμώσουμε την πάλη 
μας ενάντια στις αιτίες που προκαλούν 
αυτά τα φαινόμενα, να βάλουμε φραγμό 
στους πολεμοχαρείς, για να μη πληρώσει 
και με αίμα η δική μας νέα γενιά τα 
συμφέροντα και τις επιδιώξεις των 
κεφαλαιοκρατών.. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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ΣΧΟΛΙΑ…. ΣΧΟΛΙΑ…. ΣΧΟΛΙΑ…. 

1. Η ΕΣΑΚ-Σ καταψηφίζει και τον 
Οικονομικό Απολογισμό του ΔΣ του 
Συλλόγου. Σημειώνουμε ότι μας 
απαγορεύεται να έχουμε τις ίδιες 
διευκολύνσεις με τις άλλες παρατάξεις, 
δηλαδή, να στέλνουμε ανακοινώσεις 
στους συναδέλφους με τις θέσεις και τη 
δράση της ΕΣΑΚ-Σ. Την ίδια στιγμή που 
εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να 
στέλνουμε τις δύο ανακοινώσεις το χρόνο, 
(δικαίωμα που έχουν όλοι οι άλλοι), ο 
Σύλλογος εξακολουθεί να δίνει 23.000€ !!! 
συνδρομή στην ΟΣΤΟΕ, να δαπανώνται 
μεγάλα ποσά για περιοδείες 
μονόπλευρης πληροφόρησης, ή για να 
παρευρίσκονται οι τοπικές επιτροπές στα 
συνέδρια της ΟΣΤΟΕ!!! κλπ. Είναι μερικοί 
από τους λόγους για το ΟΧΙ της ΕΣΑΚ-Σ 
στον Οικονομικό Απολογισμό. 

2. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ 

Στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου μας (βλέπε στη 
σελίδα 6 του εντύπου του Απολογισμού 
του ΔΣ) ζήτησε και το εξής: «… ο 
διπλασιασμός των κερδών του 2015 
έναντι του 2014 θα προϋπόθετε μια 
μικρή αύξηση του μερίσματος και όχι 
τη διατήρησή του στα ίδια επίπεδα. Η 
κίνηση αυτή θα αποτελούσε μια 
αισιόδοξη προοπτική για ένα 
χρηματιστήριο που πνέει τα 
λοίσθια…»!!! Αντί δηλαδή ο Πρόεδρος 
να ζητάει ενίσχυση, έστω μιας σύνταξης, 
των συνταξιούχων της ΤτΕ, αγωνιά για το 
χρηματιστήριο και ζητάει μεγαλύτερη 
ενίσχυση των μερισμάτων που παίρνουν 
οι μέτοχοι της ΤτΕ!!! 

3. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ Τ.Δ.Ε. 
(Σελίδες 19-28) 

Συνάδελφοι όταν το βιοτικό μας 
επίπεδο, των συνταξιούχων της ΤτΕ 
βυθίζεται κάθε χρόνο από την 
αντιλαϊκή πολιτική, ο απολογισμός 
μόνο με εκδρομές, συνεστιάσεις και 
κοπές πίττας δεν μπορεί να ικανοποιεί. 
Πέρα από την ικανοποίηση αναγκών για 
αναψυχή, χρειάζονται ανακοινώσεις με 
δράση, συμμετοχή στα συλλαλητήρια.  

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ…. ΣΧΟΛΙΑ…. ΣΧΟΛΙΑ… 

Κάποιοι που θέλουν να συκοφαντήσουν 
το «κίνημα» βρίσκουν  «πατήματα» με τις 
μονόπλευρες αυτές δραστηριότητές σας.  

Σκεφτείτε το γιατί οι καιροί είναι και 
πονηροί…  

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ 

Στη συμφωνία της 25ης  Ιουνίου 2013, 
μόνο η ΕΣΑΚ-Σ είπε ένα ξεκάθαρο ΟΧΙ, 
αφού, και μόνο, ότι στην τελευταία 
παράγραφο της συμφωνίας αναφερόταν 
ρητά ότι η «μετεξέλιξη του λογ/σμου 
θα είναι Ιδιωτική ασφάλιση ή 
επαγγελματικό Ταμείο». Άρα το 
δημοψήφισμα της 8-12-2015 ήταν μια 
κοροϊδία, τόσο από τις δυνάμεις που 
το διενήργησαν, όσο και από τους 
αντιπολιτευόμενους, που όχι μόνο 
είχαν συμφωνήσει στην 
προαναφερόμενη συμφωνία, αλλά 
ορισμένοι από αυτούς ήταν που 
έγραψαν το κείμενο της συμφωνίας, 
όπως άλλωστε το ομολόγησε 
ομιλητής τους στη Συνέλευση που 
προηγήθηκε του Δημοψηφίσματος!!! 

Ούτε η μετάθεση των ευθυνών στους 
συναδέλφους με το δημοψήφισμα, ούτε η 
συλλογή υπογραφών σε υπόμνημα με 
αναφορές που απαλλάσσουν την 
κυβέρνηση από τις ευθύνες της για τις 
υφιστάμενες και προγραμματιζόμενες 
περικοπές των συντάξεών μας, θα πετύχουν 
το στόχο τους. Έχουμε υποστεί πολλά, για 
να ξεγελαστούμε… ακόμη μια φορά!!! 

 

Για επικοινωνία με την  ΕΣΑΚ-Σ: 

Βαμβακούσης Γιάννης                                 6944 609544 

Κανάκη Χρυσούλα     6998 435393 

Καπνίση Σούζυ                                       6977 951139 

Κοτσένου Κατερίνα                                     6973 798438 

Ξανθόπουλος Παναγιώτης                          6975 756429 

Πετροπούλου Ελένη   6984 538815 

 

 

Συνάδελφοι, στις ιστοσελίδες 

1. www.syte.gr/esak 

2. www.sste.gr στα νέα των κινήσεων, στην 
ΕΣΑΚ-Σ και 

3. www.pamehellas.gr 

μπορείτε να ενημερώνεστε για ανακοινώσεις και νέα 

που προβάλλονται. 

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

