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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Η ΕΑΚΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σας καλεί να στηρίξετε το αγωνιστικό 
ψηφοδέλτιο της παράταξης μας, στις εκλογές της 17ης Δεκεμβρίου, για να μπορέσουμε 
να δώσουμε μια συνέχεια στην αξιόλογη προσπάθεια που ξεκίνησε πριν λίγους 
μήνες και αφορά τις άμεσες παρεμβάσεις και τη γενικότερη δραστηριότητα του 
σωματείου, προς όφελος των συμφερόντων μας.  

Η δράση και οι παρεμβάσεις μας μέσα από το Δ.Σ. της ένωσης, συνάδελφοι, είναι 
γνωστές σε όλους και μέσα από τις ενέργειες και τις ανακοινώσεις μας, αλλά και τις 
περιοδείες που πραγματοποιήθηκαν στις υπηρεσίες και τα κλιμάκια της Περιφέρειας, οι 
οποίες συνεχίστηκαν ακόμα και μετά την διάλυση του Δ.Σ., και μάλιστα με 
οικονομική επιβάρυνση των ίδιων των μελών της ΕΑΚΠ αφού ο παραιτηθείς ταμίας 
αρνείται ακόμα  να παραδώσει την διαχείριση του ταμείου. 

Συνέχεια της δράσης μας αποτελεί και η μάχη που δώσαμε στο έκτακτο συνέδριο της 
Ομοσπονδίας για να υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα της επικουρικής 
ασφάλισης και πρόνοιας, μια μάχη κατα την οποία απουσίασαν οι εκπρόσωποι του 
κυβερνητικού συνδικαλισμού στην περιφέρεια μας, οι οποίοι όμως θα ζητήσουν και αυτοί 
την ψήφο σας.  

Συνάδελφοι, σας καλούμε να στηρίξετε, όχι μόνο με τη ψήφο σας, αλλά και με την 
συμμετοχή σας, την προσπάθεια της ΕΑΚΠ να δυναμώσει και να ενισχυθεί το 
σωματείο, το μόνο όπλο που έχουμε σαν εργαζόμενοι απέναντι στις αντιλαικές 
πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια εις βάρος μας. Για να μπορούμε από 
καλύτερη θέση να δίνουμε τις μάχες και για τα καθημερινά, αλλά και για τα σοβαρότερα  
και άμεσα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας, οπως η προστασία της ζωής και της 
υγείας μας από τα επικίνδυνα εργατικά ατυχήματα που είναι σε έξαρση το τελευταίο 
διάστημα, αλλά και ο κανονισμός μεταθέσεων η κοινωνική ασφάλιση και το 
μισθολόγιο. 
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