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ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Γεννήθηκα στην Λάρισα το 1959. Αποφοίτησα από το 2ο Λύκειο Λάρισας. Έχω
2 κόρες παντρεμένες και 2 εγγόνια. Το 1978 εισήλθα στην ΣΤΥΑ με την
ειδικότητα του εγκαταστάσεων. Μετά από 32 έτη υπηρεσίας αποστρατεύτηκα
το 2010 με τον βαθμό του Αντισμηνάρχου.
Υπηρέτησα σε διάφορες Μονάδες της Π.Α και συγκεκριμένα στις 110
ΠΜ, 129ΠΥ, 130 ΣΜ, ΑΤΑ, ΔΑΚ.
Εργάστηκα με ζήλο και αφοσίωση στις θέσεις που τοποθετήθηκα και
ολοκλήρωσα τη διαδρομή μου στην ΠΑ έχοντας βαθιά εκτίμηση και
ευγνωμοσύνη στο όπλο αλλά και πλήρης συναισθημάτων από την αμοιβαία
εκτίμηση και φιλία που διέκρινε τις σχέσεις μου με τους συναδέλφους.
Δεν κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ με λεπτομέρειες στις θέσεις που εργάστηκα
καθώς αυτή η δραστηριότητα ανήκει στο παρελθόν ενώ η υποψηφιότητά μου
για την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας αφορά το παρόν και το μέλλον.
Αρθρογραφώ στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Τα τηλέφωνα μου είναι. 6983514135 - 6932196860 και το e.mail μου
thanosmargaritis@yahoo.gr
Με εκτίμηση
Θάνος Μαργαρίτης

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες και ορφανικά Μέλη,
Πήρα την απόφαση να καταθέσω υποψηφιότητα ως πρόεδρος της
ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας πιστεύοντας βαθύτατα ότι μπορώ να προσφέρω
στην κοινή προσπάθεια να συνεχίσουμε την προσπάθεια για ένα παράρτημα
πρότυπο, ομαδικής και συλλογικής δράσης, που μας εκφράζει όλους χωρίς
διαχωρισμούς ενώ η υπεράσπιση και διεκδίκηση των συμφερόντων των μελών
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.
Η βάναυση και στοχευμένη επίθεση στους ε.ε και ε.α συναδέλφους, με τη
συστηματική και αδιάκοπη λεηλασία των μισθών και συντάξεων καθώς και της
περιουσίας του ΜΤΑ, επιβάλλει διαρκή αγώνα για την αποτελεσματική
προάσπιση των συμφερόντων μας. Οι αγώνες για να περισώσουμε και όπου
μπορούμε να αποκαταστήσουμε την πενιχρή σύνταξής μας θα πρέπει να
συνεχιστούν και να ενταθούν σε όλα τα επίπεδα ενώ η αποκατάσταση των
συντάξεων χηρείας είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας.
1. Το σύγχρονο περιβάλλον απαιτεί να προχωρήσει ο περαιτέρω
εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός της Ένωσης και συγκεκριμένα:
α. H επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου της ΕΑΑΑ με την
κατάργηση του ΝΔ 1171/72 και την ψήφιση από τη Βουλή ενός νέου
δημοκρατικού ιδρυτικού νόμου.
β. Η ισότητα για τη δυνατή εκλογή όλων των μελών σε όλες τις θέσεις
του ΔΣ της ΕΑΑΑ.
γ. Η διασφάλιση ότι το δικαίωμα εκλογής για τα μέλη του ΔΣ της
ΕΑΑΑ θα συνεχίσει να γίνεται χωρίς καμία διάκριση ή τεχνητό περιορισμό.
δ. Η θεσμική κατοχύρωση των εκλογών για την ανάδειξη των ΔΣ
των Παραρτημάτων.
ε. Η ουσιαστική συμμετοχή των παραρτημάτων στη διοίκηση της
ΕΑΑΑ με δικαίωμα ψήφου στα ΔΣ των παραρτημάτων.
2. Παράλληλα με την εμβάθυνση της δημοκρατικής λειτουργίας θα πρέπει
να δοθεί προτεραιότητα:
α. Στην προστασία της αυτοτέλειας του ΜΤΑ και η με
τεκμηριωμένες προτάσεις διεκδίκηση των οφειλόμενων ποσών, η αξιοποίηση
της περιουσίας του κ.λ.π. Η πρόταση του προέδρου της ΕΑΑΣ για την, στην
ουσία, υφαρπαγή του κοινωνικού πόρου του Ταμείου, που θα έχει ως άμεση
συνέπεια την επιπλέον μείωση του μερίσματος απορρίπτεται στο σύνολό της
και δεν τίθεται θέμα καν συζήτησης.
β. Στη διασφάλιση της αυτοτέλειας της Ένωσης ως πραγματικού
οργάνου λήψης των αποφάσεων.
γ. Στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου παραθερισμού λαμβάνοντας
υπόψη την κοινωνική του διάσταση.
3. Σχετικά με το Παράρτημά μας οι στόχοι μου είναι:
α. H περεταίρω βελτίωση του σημερινού υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών της λέσχης του παραρτήματος έτσι ώστε ο χώρος να καταστεί

ακόμα περισσότερο ελκυστικός και η παρουσία των συναδέλφων να αυξηθεί
σημαντικά.
β. Η συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών για όλα
τα σημαντικά θέματα.
γ. Ιδιαίτερα θα προσπαθήσω να αυξηθούν οι δράσεις, οι
εκδηλώσεις του παραρτήματος μας π.χ. οι εκδρομές στο εξωτερικό αλλά και
στο εσωτερικό. Βραδιές με ζωντανή μουσική καθώς και άλλες εκδηλώσεις που
θα αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό. Το αποτέλεσμα θα είναι η
ενεργοποίηση περισσότερων μελών και η μεγαλύτερη συμμετοχή στις
δραστηριότητές μας.
δ. Απαίτηση για ύπαρξη γιατρού στα γραφεία μας μια φορά την
εβδομάδα, που θα αποσκοπεί καθαρά στην ανάγκη συνταγογράφησης
φαρμάκων που τόσο ταλαιπωρεί όλους μας.
ε. Ο συνεχής διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων με όλα τα μέλη
με σκοπό την αλληλοενημέρωση και υιοθέτηση προτάσεων και ιδεών προς
υλοποίηση.
Χρέος και δέσμευσή μου είναι ότι θα είμαι στη διάθεση όλων ώστε να
βρίσκουμε την καλύτερη δυνατή λύση σε όποιο πρόβλημα μπορεί να
αντιμετωπιστεί από την Ένωση. Ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, στις ορφανικές
οικογένειες, τους μακροχρόνια ασθενείς και γενικότερα όσους έχουν
περισσότερη ανάγκη.
Τέλος νιώθω ιδιαίτερη την ανάγκη να αναφερθώ στον απερχόμενο
πρόεδρο, Σγο ε.α. Κων/νο Λιούτα και τα μέλη του ΔΣ, Αντιπρόεδρο Σμχο ε.α.
Κων/νο Τσιτσώνη, Γραμματέα Επγο Αθανάσιο Ντιγκπασάνη, Ταμία, Σγο ε.α.
Βασίλειο Παπαδόπουλο, Μέλος Επγο ε.α. Θωμά Τασούλη, οι οποίοι
κατέστησαν το Παράρτημά μας πρότυπο λειτουργίας και το υπηρέτησαν με
τέτοιο ζήλο και αυταπάρνηση που αναγνωρίζεται από το σύνολο των μελών. Η
ομαδική δουλειά, το συναδελφικό πνεύμα, το φιλικό περιβάλλον που
δημιούργησαν και προσδιόριζε τις σχέσεις όλων των μελών αποτελεί για μένα
παράδειγμα και οδηγό να συνεχίσω στη βάση της δικής τους ποιότητας και
προσφοράς. Η εμπειρία τους είναι ανεκτίμητος πόρος και είμαι βέβαιος ότι θα
μου την προσφέρουν για την ευόδωση των στόχων και την εξυπηρέτηση των
μελών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά ορφανικά μέλη,
Κλείνοντας θα ήθελα να ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη σκέψη μου ότι
η ανάδειξή μου στη θέση του προέδρου της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας θα
αποτελεί για μένα μια κατάθεση προσφοράς αλλά και μια πρόκληση ευθύνης.
Ευθύνη γιατί θα κληθώ, με τη δική σας ετυμηγορία, να υπηρετήσω ένα
Παράρτημα ενωμένο, αδιαίρετο και ισχυρό, εγγυητή των συμφερόντων,
αλληλέγγυο, αρωγό και συμπαραστάτη όλων των μελών. Στη βάση αυτή ζητώ
να με τιμήστε με την ψήφο σας στις εκλογές της 25 Νοεμβρίου 2018.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Συναδελφικά,
Ασμχος ε.α. Αθανάσιος Μαργαρίτης
Υποψήφιος πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας

