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ΣΤΙΣ 11-12-2018  Σταθμός Λαρίσης 

 Συναδέλφοισσες-οι                                                                       Αθηνα 26-11-2018 
 

 Καλούμαστε στις 11 Δεκέμβρη να εκλέξουμε τους εκπροσώπους μας στο Υπηρεσιακό  

Συμβούλιο του Δήμου μας, για να μπορέσουμε με την συμμετοχή μας να εγγυηθούμε την 

δημοκρατική λειτουργία, την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία που θα πρέπει να το 

χαρακτηρίζει. 

 Η παράταξή μας ΑΝΑΤΡΟΠΗ,  με αυτόνομη κινηματική δράση, πήρε την σημαντική 

απόφαση κοινής καθόδου ώς συνεργαζόμενη,  με το ψηφοδέλτιο « Ενωτική Εργατική Δύναμη 

Αθήνας (Ε.Ε.Δ.Α.) και Συνεργαζόμενοι »,  όπου επίσης ως συνεργαζόμενοι συμμετέχουν το 

Σωματείο Ε.Ε.Δ.Α., το Σωματείο «Ανεξάρτητο»,  η « Ελεύθερη Συνδικαλιστική Κίνηση 

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.», & μεμονωμένες υποψηφιότητες από σωματεία που ανήκουν στο Δήμο μας ,όλοι 

μέλη της Ομοσπονδίας μας Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 Κοινή συνιστaμένη αυτής της συνεργασίας είναι τα προβλήματα των εργαζομένων στο 

Δήμο μας σε όλους τους χώρους και ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

 Παραμένουμε αμετακίνητοι στις θέσεις μας και τις ιδέες μας, χωρίς κομματικές 

δεσμεύσεις, χωρίς ιδιοτέλεια, για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στα Υ.Σ. της εκλογής των αντιπροσώπων 

μας, κάτι που η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να έχει υλοποιήσει. 

 Επιδιώξαμε και επιτύχαμε την ευρύτερη δυνατή συνεργασία, με παρατάξεις και Σωματεία 

όλου του Δήμου μας για το συμφέρον μόνο των εργαζομένων. 

 Συμμετέχουν όλα τα μέλη μας συλλογικά, αγωνιστικά, αξιόπιστα, με ειλικρίνεια και 

αλληλεγγύη μεταφέροντας την φωνή τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

 Παρεμβαίνουμε με αυτό τον τρόπο στην βελτίωση και ενδυνάμωση των εργασιακών 

σχέσεων, την απομόνωση κάθε άλλου μηχανισμού που στοχεύει στην διάσπαση και την στήριξη 

κυβερνητικών, εργοδοτικών και αντεργατικών αποφάσεων. 

 Οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης, συνεργασίας, συναδελφικότητας με απαραίτητη 

βέβαια προυπόθεση την διατήρηση της διαφορετικότητας που είναι και αρχή της Δημοκρατίας. 

 Όλα τα μέλη  που συμμετέχουν, είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές που τιμούν την ψήφο των 

εργαζομένων και αγωνίζονται καθημερινά σε όλες τις βαθμίδες του συνδικαλιστικού κινήματος, 

πέρα απο κομματικό συντεχνιακό και προσωπικό συνδικαλισμό, υπακούντας στις ανάγκες των 

εργαζομένων για διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες χωρίς ημετέρους και παράγοντες, χωρίς πελατειακές 

παρεμβάσεις που απαξιώνουν τον ρόλο μας και διαιωνίζουν πρακτικές, ακυρώνοντας κάθε 

προσπάθεια βελτίωσης. 



 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ στηρίζοντας τους συναδέλφους που στελεχώνουν  

 ΤΟ ψηφοδέλτιο των ΜΟΝΙΜΩΝ  

 « Ενωτική Εργατική Δύναμη Αθήνας (Ε.Ε.Δ.Α.)   και Συνεργαζόμενοι » 

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΤΟ Υ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  ΕΙΝΑΙ : 

 
1. ΓΕΡΟΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Σωτηρίου  

 

2. ΚΑΚΑΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη 

 

3. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αναστασίου  

 

4. ΚΑΡΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου 

 

5. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου 

 

6. ΛΙΩΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Παντελή 

 

7. ΜΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 

 

8. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 

 

9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωάννη 

 

10. ΣΑΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου 

 

11. ΣΑΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων/νου 

 

12. ΣΕΡΕΠΑΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Φιλίππoυ 

 

13. ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του Στυλιανού 

 

14. ΤΣΑΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου 

 

15. ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Αθανασίου 

 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ\ 

 

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 

 

 

 



 

 


