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       ΠΡΟΣ:  1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. 

     2. Σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ 

      3. Σωματείο Εργαζομένων ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

     4. Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

     5. Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης 

     6. Σύνδεσμος Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος. 

      7. Σύνδεσμος Σιδηροδρομικών Πελοποννήσου. 

      8. Σύλλογος Εργαζομένων ΕΡΓΟΣΕ. 

      9. Πανελλήνια Ένωση Σταθμαρχών ΟΣΕ 

    10. Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΟΣΕ 

11.  Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. ΟΣΕ 

 
                                   
Συνάδελφοι,  
 

Στις 15/5/2022 ενημερωθήκαμε από τα Μ.Μ.Ε. καθώς και από διάφορα blog για 

το πρώτο δρομολόγιο που πραγματοποιήθηκε με το νέο τρένο ΕΤR, μειώνοντας τη 

διαδρομή Αθήνα  - Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 55 λεπτά. Παράλληλα, διαβάσαμε με 

μεγάλη προσοχή τις ανακοινώσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.  

Με μεγάλη έκπληξη όμως αργότερα ενημερωθήκαμε από αγανακτισμένα μέλη 

του Συνδέσμου μας, ότι οι συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί έχουν αποκλειστεί από τη 

χρήση τους. Η διευκόλυνση αυτή, δε μας χαρίστηκε αλλά μας δόθηκε, ως αναγνώριση 

των θυσιών μας, ως εν ενεργεία Σιδηροδρομικοί από όλες τις προηγούμενες 

Διοικήσεις του Σιδηροδρόμου. Από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν προβλέφθηκε ούτε ό,τι ισχύει 

και για τα υπόλοιπα τρένα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικά στην Ευρώπη. 

Κρίνοντας ως απαράδεκτη την απόφαση της Διοίκησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, να μας 

αποκλείσει το δικαίωμα να ταξιδεύουμε με τα συγκεκριμένα τρένα, αποστείλαμε στην 

εταιρεία επιστολή διαμαρτυρίας (την οποία σας επισυνάπτουμε). 

Μην έχοντας λάβει καμία απάντηση από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ κι επειδή μέχρι στιγμής 

δεν είδαμε και καμία διαμαρτυρία από τη μεριά σας (σε ανακοίνωση, επιστολή ή 

δελτίο τύπου),  με το παρόν έγγραφό μας, ζητάμε να παρέμβετε προς τη Διοίκηση 

της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την επίλυση αυτού του ζητήματος και ταυτόχρονα σας 

ενημερώνουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι με οποιοδήποτε τρόπο να υπερασπιστούμε 

το ελάχιστο τελευταίο δικαίωμά μας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Για  το Διοικητικό Συμβούλιο 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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