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 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ  ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

Συνάδελφοι,   
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ έρχεται να εκφράσει την αντίδρασή µας σε πολιτικές 
υποδούλωσης, εξαθλίωσης και κοινωνικής κατακρήµνισης.  
Ο αγώνας για τον κλάδο και το συνάδελφο, είναι ο στόχος και η πρώτη µας προτεραιότητα, 
έναν συνάδελφο που τα οικονοµικά µέτρα εξαθλίωσαν, του στέρησαν µισθό και κοινωνικές 
παροχές και τον απειλούν µε παραπέρα εξαθλίωση.  
Η έλλειψη κοινωνικών και φαρµακευτικών παροχών, τα χαράτσια που αδειάζουν την τσέπη 
µας και καθιστούν την εκπλήρωση βασικών καθηµερινών µας αναγκών σχεδόν αδύνατη, είναι 
µερικά από τα προβλήµατα του σήµερα.   
Οι αιρετοί µας αντιπρόσωποι στο συνέδριο της Ο∆ΥΕ , αλλά και στο σύλλογο είναι και 
ήταν µακριά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Επί 2 χρόνια ασχολήθηκαν µε 
οτιδήποτε άλλο εκτός από την καθηµερινότητα και τα προβλήµατα των συναδέλφων, 
χαρακτηριστικό παράδειγµα της απραξίας τους, είναι η µη ενηµέρωση µας, για την 
ανάγκη κατάθεσης δηλώσεων επιφύλαξης κατά των πράξεων κατάταξης στο 
Μισθολόγιο - Φτωχολόγιο (ν. 4024/11).  
Συνάδελφοι, έφτασε η ώρα για νέες δυναµικές και ουσιαστικές αποφάσεις.  
ΤΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΕΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Α∆ΙΑΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΚΩΦΕΥΕΙ. ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΜΑΣ. ΚΛΕΙΣΤΕ Τ΄ΑΥΤΙΑ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ. Η ΩΡΑ ΕΦΤΑΣΕ. 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ   
έρχεται να συµπληρώσει τα κενά και να δώσει νέα προοπτική στα όνειρα των 
συναδέλφων.  

Ελάτε να αγωνιστούµε µαζί: 
- για µισθούς αξιοπρέπειας,  
- για κοινωνικές παροχές ανάλογες των εισφορών µας,   
- για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας,   
- για την ψηφιοποίηση των αρχείων και την µηχανοργάνωση των 
υπηρεσιών,  
- για την εξασφάλιση των εργασιακών µας σχέσεων µε τη έναρξη 
λειτουργίας των Οριστικών Κτηµατολογικών Γραφείων. 
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1. ΜΠΕΧΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 
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