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Λέμε όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγωνιζόμαστε 
 
Στηρίζουμε 
 
Συμμετέχουμε 
 
Ψηφίζουμε  

    
 

 
 

x Στον κομματικό συνδικαλισμό 
 
x Στις παραδοσιακές καθεστωτικές 

αντιλήψεις, τον παραγοντισμό  
      και τη συναλλαγή 
 
x Στην ανασφάλεια, τον αυταρχισμό,   

τη μετριότητα,  την υποβάθμιση 
 
x Στην απαξίωση του συνδικαλισμού, 
      των θεσμών και του ρόλου του  
      Δημοσίου Υπαλλήλου 
 

 
 Για μαχητική, δημιουργική, 

αποτελεσματική, χωρίς εξαρτήσεις 
συνδικαλιστική εκπροσώπηση 

 
 

 Διαφάνεια, αξιοκρατία, αξιοπιστία, 
συνέπεια, υπευθυνότητα  

 
 

 Με συναδελφική αλληλεγγύη, 
καθημερινή παρουσία,  
αποτελεσματική δράση 

 
 

 ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 
  



 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  
  
     στην Ελλάδα εδώ και επτά χρόνια, τα προγράμματα λιτότητας διαδέχονται το ένα το άλλο και η 
άκρη του τούνελ δεν έχει ακόμη φανεί. Εδώ και επτά χρόνια , η τρόικα επιβάλλει μέτρα λιτότητας με 
αντάλλαγμα επείγουσες πιστώσεις, ώστε να αποφευχθεί η στάση πληρωμών της Ελλάδας προς τους 
πιστωτές της. Το μεγαλύτερο μέρος όμως, αυτών των δανείων χρησιμοποιήθηκε για την προστασία 
των κερδοσκόπων. 
 
     Ταυτόχρονα, τα εφαρμοσμένα από τις διαδοχικές κυβερνήσεις μέτρα λιτότητας επέφεραν μια 
πραγματική κοινωνική οπισθοχώρηση. Μέτρα που οδηγούν στην πιο βάρβαρη αναδιανομή 
εισοδημάτων, στην πιο ακραία ανατροπή κοινωνικών δικαιωμάτων, χωρίς να εξαλείφεται 
ταυτόχρονα κανένας από τους παράγοντες του χρέους και των ελλειμμάτων (το 2017 αναμένεται 
αύξηση του ελλείμματος της κοινωνικής ασφάλισης).  Ένα στα τρία άτομα ζει στη φτώχεια. Εννέα 
άνεργοι στους δέκα δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας των νέων έφτασε το 
60% και πολλοί εγκαταλείπουν τη χώρα. Η αγοραστική δύναμη μειώθηκε κατά ένα τρίτο περίπου 
και 100.000 επιχειρήσεις πτώχευσαν.  
 
     Μετά την πρωτοφανή μείωση των εισοδημάτων και των συντάξεων, την αύξηση των φόρων και 
την καθιέρωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, η απορύθμιση της αγοράς  συνεχίζεται με τα 
νέα εργασιακά μέτρα  που ετοιμάζονται να επιβάλλουν. Αντί για μέτρα αναδιανομής εισοδημάτων 
και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που θα βγάλουν την χώρα από την ύφεση,  συνεχίζουν να 
εκποιούν την δημόσια περιουσία  υποθηκεύοντας κάθε  προοπτική για την ανάπτυξη της χώρας. 
 
     Αποδέκτες των μέτρων είναι κυρίως οι εργαζόμενοι μια και αυτοί είναι οι «υπαίτιοι» της 
καταστροφής της χώρας με τα «υπερβολικά» κοινωνικά δικαιώματά τους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι 
συνεχίζουν να είναι η αιτία όλων των δεινών παρά τη μείωση τους κατά 44% (2010: 1.000.000 – 
2017: 560.000). 
 
     Η κρίσιμη αυτή πολιτική και κοινωνική συγκυρία ανέδειξε όμως και τις παθογένειες του 
συνδικαλιστικού κινήματος. Είναι έκδηλο σε όλους σας ότι το συνδικαλιστικό κίνημα νοσεί. Νοσεί 
γιατί έχει χάσει τον προσανατολισμό του . Νοσεί γιατί πολλοί συνδικαλιστές χρησιμοποίησαν την 
ιδιότητά τους αυτή, είτε για να αναρριχηθούν στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε για άλλες 
προσωπικές επιδιώξεις και σας απογοήτευσαν με τις συμπεριφορές τους. Οι κατεστημένες 
αντιλήψεις του παραδοσιακού κομματικού συνδικαλισμού ποδηγετούν το συνδικαλιστικό κίνημα με 
αποκορύφωμα την μη σύνθεση Δ.Σ. στην ΑΔΕΔΥ εδώ και δύο θητείες. 
 
     Στο χώρο μας επιχειρείται η δημιουργία ενός τιτάνιου Αθηνοκεντρικού ασφαλιστικού 
υπερταμείου, σχεδιασμένο κυριολεκτικά στο γόνατο. Επιχειρείται η υλοποίησή του σε έξι μήνες 
όταν σε προηγμένα κράτη (Γερμανία) αντίστοιχα επιχειρήματα σχεδιάζονται και ολοκληρώνονται σε 
5-6 χρόνια. Συνεχίζεται η μη περιγραφή των θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα την ανησυχία και 
αβεβαιότητα των συναδέλφων για την απασχόλησή τους στο νέο φορέα. Δυστυχώς, 
επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας για τα προβλήματα λειτουργικότητας και οργανωτικής 
παραλυσίας με αρνητικό αντίκτυπο τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους ασφαλισμένους. Η 
λειτουργία των Υπηρεσιακών  και Πειθαρχικών Συμβουλίων αναβάλλεται επ’ αόριστον με 
σοβαρότατες συνέπειες στην εξέλιξη των υπαλλήλων, την αναγνώριση πτυχίων, μεταπτυχιακών, 
ιδιωτικού τομέα, μετατάξεων κ.λ.π. Αποτέλεσμα  είναι η μη  πραγματοποίηση κρίσεων Διευθυντών 
και Προϊσταμένων και η ανάθεση των θέσεων ευθύνης στους αρεστούς. Σ’ αυτή τη συγκυρία η 
κυβέρνηση προχωρά τη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων χωρίς πρώτα αξιολόγηση δομών 
και υπηρεσιών, χωρίς περιγραφή θέσεων και αρμοδιοτήτων, χωρίς περιγραφή καθηκόντων. 
 



 
 
 
 
     Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, καλούμαστε να εκλέξουμε αντιπροσώπους για το συνέδριο της 
ΕΔΟΘ – Ν/Τ ΑΔΕΔΥ. Είναι ανάγκη να αποτινάξουμε την κομματική μας ιδιότητα, να ανατρέψουμε 
κατεστημένες κομματικές συνδικαλιστικές αντιλήψεις, να επιβάλλουμε συνδικαλιστικές δράσεις 
που να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις με ξεκάθαρο λόγο και θέσεις, με διαφάνεια, 
αξιοπιστία, συνέπεια, αξιοκρατία, βάζοντας τέλος στις λάθος πρακτικές. Επιβάλλεται ριζική 
αναδιάταξη και νέα στρατηγική. Επαγγελλόμαστε μια άλλη συνδικαλιστική πρακτική και δράση με 
επίκεντρο μόνο εσάς τους συναδέλφους χωρίς προκαταλήψεις και διαχωρισμούς. Τα προβλήματα 
πολλαπλασιάστηκαν και γιγαντώθηκαν και οφείλουμε με σοβαρότητα, γνώση και αγώνες να 
παλεύουμε καθημερινά και να επιδιώκουμε λύσεις. Είναι ώρα για ένα νέο συνδικαλιστικό δρόμο, 
χωρίς συντεχνιακές λογικές και εθιμοτυπικού χαρακτήρα αναποτελεσματικές τακτικές. 
 
 
 

Στη Θεσσαλονίκη, στις  28 Απριλίου 2017 
στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 

Συνέδριο της ΕΔΟΘ – Ν/Τ ΑΔΕΔΥ 
 

συμμετέχουμε – στηρίζουμε – ψηφίζουμε   
 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ 

“ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ” 
 

επειδή για μας προτεραιότητα έχουν πάντα οι εργαζόμενοι! 
 
 
 
 
 

Σ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΕΙΛΤΕ ΞΕΚΑΘΑΡΟ - ΔΥΝΑΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΟ 

ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ 
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ 
 

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΕΑΟ 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΓΚΙΝΔΗ ΖΩΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΓΚΟΥΔΟΥΣΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΥΠΕΑ 
ΚΑΛΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΚΑΜΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΑΞΙΟΥ 
ΚΑΡΑΜΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ Π. ΑΞΙΟΥ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΝΙΑΣ 
ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΝΑΖΗΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΟΠΗ) του ΣΑΒΒΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΕΑΟ 
ΣΔΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΣΙΒΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΤΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΦΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΧΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 

ΕΜΕΙΣ ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ - ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ 
 

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΟΘ Ν/Τ ΑΔΕΔΥ 
      ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ 

 
 

Οι εκλογές αφορούν μόνο τα Υποκαταστήματα του Νομού Θεσσαλονίκης 
 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί  
στον 4ο όροφο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης 

από 08:00  έως 18:30  
Απαραίτητο: Βιβλιάριο Ασθενείας ή Αστυνομική Ταυτότητα / Διαβατήριο 

 

Η ΑΠΟΧΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙΚΑ 


