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                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φίλες και φίλοι, 

Εύχομαι σε όλους εσάς και στις οικογένειες σας υγεία και δύναμη το 2021! 

Η νέα χρονιά ξεκινά ευοίωνα για τον αγώνα μας, δεδομένου ότι  :  

- Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει σε προηγούμενη επικοινωνία μας, έχουν 

δρομολογηθεί  οι νέες νομικές μας προσφυγές  (κατατέθηκε η δεύτερη Αγωγή μας 

στο Εφετείο Αθηνών και αναμένουμε την απόφαση, ενώ  επίκειται πολύ σύντομα η 

κατάθεση Αίτησης Αναίρεσης στον Άρειο Πάγο για την πρώτη Αγωγή) 

 

- Το 2020 ολοκληρώσαμε ένα πρώτο κύκλο επαφών με  βουλευτές του Ν. 

Θεσσαλονίκης και, μόλις τα μέτρα για την Πανδημία το επιτρέψουν, ξεκινάμε ένα 

δεύτερο κύκλο συναντήσεων και ενημέρωσης με πολιτικούς  και αυτοδιοικητικούς 

παράγοντες για τα θέματα που μας αφορούν 

 

- Η θέση της συνδικαλιστικής παράταξης ΟΔΕΟ, που το Σωματείο μας υποστήριξε  

στις πρόσφατες εκλογές  εκπροσώπευσης στο ΔΣ του ΟΑΣΘ, έχει περαιτέρω 

ενισχυθεί, με αποτέλεσμα να διεκδικεί πλέον την πρωτιά στις επερχόμενες Εκλογές 

του Συνδικάτου το Φθινόπωρο 

 

- Το 2020 δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε την ετήσια Γενική μας  Συνέλευση, 

λόγω της Πανδημίας. Ελπίζουμε ότι μέσα στην Άνοιξη  - και  COVID επιτρέποντος  -  

θα  είμαστε σε θέση να την πραγματοποιήσουμε (όχι Διαδικτυακά, αλλά με τη 

φυσική μας παρουσία) ώστε να μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε από κοντά και να 

πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για  τη δικαίωση των αιτημάτων μας 

Με αυτά τα δεδομένα, σας ζητούμε για άλλη μια φορά να υποστηρίξετε το Σωματείο μας, 

που αποτελεί εδώ και 3 χρόνια το μόνο σοβαρό  φορέα θεσμικής και αξιόπιστης 

εκπροσώπευσης  του αγώνα μας : 

- Συνεισφέροντας με την  ετήσια συνδρομή σας  του 2020 (10 Ευρώ) στο Λογαριασμό του  

Σωματείου (Εθνική Τράπεζα - ΙΒΑΝ GR71 0110 2330 0000 2330 0411 909) 



ή επικοινωνώντας  με την κ. Χρυσούλα Κωστή (τηλ 6977950586) για την εξόφληση του 

- Καλώντας  όσους μη εγγεγραμμένους μετόχους γνωρίζετε να εγγραφούν  ως  νέα μέλη, 

γιατί μόνον με τη συσπείρωση και τη μαζικότητα θα επιτύχουμε τους στόχους μας  

- Επισκεπτόμενοι την Ιστοσελίδα μας  (https://synmetohoioasth.gr/) ώστε να έχετε την 

πιο έγκυρη ενημέρωση για τα ζητήματα που μας αφορούν 

                                                                                               Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς  

                                                                                                               Ο Πρόεδρος 

                                                                                   Ανέστης Πολυχρονίδης 
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