«ΑΚΡΙΒΟ ΤΟ ΨΩΜΙ – ΦΤΗΝΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ»

Υπάρχουν δείγματα για το
είναι χαρακτηριστικά τ
• Των εργαζομένων στα e-food που
με μια «γκαζιά» που κάναν όλοι μαζί
άφησαν ανενεργό το νόμο Χατζηδάκη
και κατοχύρωσαν βασικά εργασιακά
δικαιώματα.
Ο ΝΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ
ΧΑΡΤΙΑ
Εργαζόμενη - Εργαζόμενε,
Καινούργιο δεν είναι να περιγράφει κανείς τα προβλήματα
που βιώνουν οι εργαζόμενοι και στην περιοχή μας. Η
εντατικοποίηση, η δουλειά με ημερομηνία λήξης, οι
απολύσεις, τα χαμηλά μεροκάματα, η ανυπαρξία μέτρων
υγείας και ασφάλειας, η κατάργηση της Κυριακάτικης
αργίας, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου είναι καταστάσεις
που όλοι ξέρουμε και τις ζούμε από πρώτο χέρι, εμείς
και οι οικογένειές μας. Νεότερο δεν είναι επίσης ότι λύση
για όλα αυτά είναι μια εναλλαγή Κυβέρνησης που θα
«προσκυνά» το χρήμα, το κεφάλαιο και ότι τάχα τα κέρδη
τους θα συμβιβάζονται με τα δικαιώματά μας. Ακριβώς οι
αδυσώπητοι νόμοι της αγοράς, η καπιταλιστική ανάπτυξη
που ευαγγελίζονται επιβάλλουν να συντρίψουν κάθε μας
εργασιακό δικαίωμα. Κάθε κυβέρνηση συνεχίζει το έργο
της προηγούμενης, εκεί που σταματά η μία συνεχίζει η άλλη.
Ο νόμος έκτρωμα Χατζηδάκη πάτησε σε προηγούμενους
νόμους του ΣΥΡΙΖΑ που βάζει νέα εμπόδια στις απεργίες,
που καταργεί τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις και επιβάλει
τον κατώτερο μισθό με υπουργική απόφαση διατηρώντας
τον από το 2012 σε άθλια επίπεδα, υπονομεύει τις κλαδικές
ΣΣΕ οι οποίες γίνονται υποχρεωτικές μόνο με απόφαση
υπουργού, έχει παγώσει τις τριετίες, έχει καταργήσει την
αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης.
Το καινούργιο και το προοδευτικό έρχεται μέσα
από την οργανωμένη πάλη μας. Αχνοφαίνεται όταν με
αποφασιστικότητα οργανωνόμαστε, όταν δεν κάνουμε πίσω
στις δυσκολίες, όταν παλεύουμε ενάντια στην εργοδοσία
και το κράτος τους. Υπάρχουν στιγμές που η δύναμή μας
σμπαραλιάζει τους νόμους τους, παραμερίζει την κρατική
καταστολή, τους μηχανισμούς ενσωμάτωσης. Είναι αυτός ο
δρόμος που συνολικά πρέπει να διαβούμε.

• Των εργαζομένων στα Market-In
στα Γιάννενα που τέσσερα χρόνια με
εναλλαγή μορφών πάλης πέτυχαν
να πάρουν όλους τους μισθούς όλων
των χρόνων και την υποχρέωση της
εργοδοσίας να τους πάρει πάλι πίσω
στη δουλειά. Θα ήταν μια ακόμη ομάδα
απολυμένων αν σταύρωναν τα χέρια
και λέγανε ότι «δεν μπορεί να αλλάξει
τίποτα». Ξεπέρασαν το φόβο και με την
οργάνωση τους, διέλυσαν κάθε λογής
σχέδιο της εργοδοσίας: ΜΑΤ, Μπράβους,
εκφοβισμούς, συλλήψεις.
• Των εργαζόμενων της Ανακύκλωσης
που με τη συμπαράσταση των
συναδέλφων τους από τα άλλα σωματεία
πέτυχαν την ανάκληση 17 απολύσεων.
Δεν υπήρχε ούτε μια ημέρα από την
πολυήμερη απεργία που δεν κηρύχθηκε
παράνομη κι όμως κατάφεραν να
κερδίσουν.
• Η υπογραφή σε μεγάλα εργοτάξια
συμβάσεων
από
τα
συνδικάτα
οικοδόμων.
• Το κέρδισμα της ανάκλησης των
απολύσεων σε ΝΗΡΕΑ και ΠΙΝΔΟ που
στοχοποιήθηκαν οι συνάδελφοι για την
αγωνιστική τους στάση.
Υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα από δεκάδες
χώρους δουλειάς. Αυτή η αγωνιστική στάση πρέπει
να πολλαπλασιαστεί, να γενικευτεί, να ενοποιηθεί
ενάντια στη συνολική εργοδοσία που την εκφράζει
το αστικό κράτος. Δεν θα είναι πρώτη φορά στην
ιστορία του κινήματος που ένας αντιδραστικός
νόμος θα μείνει στα χαρτιά.

ΤΟ ΦΟΥΝΤΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΚΤΡΩΜΑ

α το τι πρέπει να κάνουμε,
τικά τα παραδείγματα.
• Οι
μαζικοί
αγώνες
των
ξενοδοχοϋπαλλήλων
για
στήριξη
του
εισοδήματός
τους
για
να
επαναπροσληφθούν στη δουλειά.
• Ο αγώνας των υγειονομικών ενάντια
στην εμπορευματοποιημένη υγεία για
να γίνουν προσλήψεις προσωπικού, να
γίνουν αορίστου χρόνου οι συμβάσεις,
να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας.
• Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών,
των εκπαιδευτικών που διαδηλώνουν
μαζικά από κοινού με τους μαθητές
απέναντι
στην
εφαρμογή
του
νόμου που κατηγοριοποιεί σχολεία,
εκπαιδευτικούς, μαθητές και χτυπάει τα
μορφωτικά δικαιώματα.
• Η πάλη για μέτρα ασφάλειας και υγείας
στους χώρους δουλειάς. Οι μαζικές
κινητοποιήσεις οργής στην Άρτα για
τους νεκρούς συναδέλφους μας.
• Τα αιτήματα που παλεύουν καθημερινά
εργαζόμενοι των ΟΤΑ για Βαρέα και
Ανθυγιεινά, για πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού.
• Η οργανωμένη απειθαρχία στις μεγάλες
κινητοποιήσεις
της
Πρωτομαγιάς,
του Πολυτεχνείου. Το τσαλάκωμα
την «συναίνεσης» στην εγκληματική
πολιτική τους.

Η πρωτοβουλία για ένα μεγάλο Πανηπειρωτικό
συλλαλητήριο ευελπιστεί να δώσει ώθηση σ’αυτή την
πάλη, για να δημιουργηθούν εστίες αντίστασης σε κάθε
χώρο δουλειάς. Ταυτόχρονα να παίρνει έκφραση ότι όλοι
οι εργαζόμενοι ενιαία πρέπει να αντιπαλεύουμε ενάντια
στην πολιτική κυβερνήσεων – κεφαλαίου. Κάθε εξέλιξη σε
κάθε χώρο δουλειάς αφορά όλους τους εργαζόμενους και ο
αγώνας μας θα είναι πιο αποτελεσματικός όταν παλεύουμε
από κοινού κι ενοιοποιούμε τις διεκδικήσεις μας.

Ενδεικτικά:
• Οι εργαζόμενοι του Νιτσιάκου, της Πίνδου, του
Πτηνοτροφικού της Άρτας, του Αμβροσιάδη να
παλέψουμε για τοπική ομοιοεπαγγελματική σύμβαση
που θα καθορίζει ωράριο, μισθούς, σχέσεις εργασίας.
• Οι εργαζόμενοι σε εργοστάσια όπως ΦΟΠΕΝ, INTERKOM, ΒΙΚΟ, ΧΗΤΟ, ΔΩΔΩΝΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ
και τόσα άλλα, οι συμβασιούχοι των νοσοκομείων, των
ΟΤΑ να παλέψουμε για συμβάσεις αορίστου χρόνου.
• Οι Οικοδόμοι για αυξήσεις στους μισθούς.
• Οι εργαζόμενοι στα Super Market, οι εμποροϋπάλληλοι
για ανθρώπινα ωράρια ενάντια στην κατάργηση της
Κυριακής αργίας.
• Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στον επισιτισμό
για άμεση ενίσχυση, για συμβάσεις, για να μην περάσει
το «πεσκέσι» της κυβέρνησης προς το κεφάλαιο για
εργασία ανηλίκων.
• Συνολικά οι αγώνες μας για υγεία ενάντια στο «ΝΕΟ
ΕΣΥ» για παιδεία και ότι έχει να κάνει με τη ζωή μας.
• Είμαστε όλοι εργάτες και από κοινού πρέπει να
παλεύουμε χωρίς να διαχωριζόμαστε όπως επιδιώκει
η εργοδοσία σε Έλληνες και ξένους παλιούς και νέους,
συμβάσεων αορίστου χρόνου και ορισμένου κλπ. Η
δύναμη μας πολλαπλασιάζεται όταν προτάσσουμε
συνολικά το δίκιο μας σαν εργατική τάξη απέναντι στην
εργοδοσία και το κράτος του κεφαλαίου.

ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.
Δε δεχόμαστε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, την εποχή της αλματώδους
ανάπτυξης της επιστήμης και την τεχνολογίας:
• Να δουλεύουμε χωρίς ωράριο, με
εξαντλητικές βάρδιες, επτά ημέρες
την εβδομάδα χωρίς ξεκούραση, να
δουλεύουμε ατέλειωτες ώρες με την
τηλεργασία.
• Να δουλεύουμε χωρίς ΣΣΕ, με μισθούς
των 400 και 500 ευρώ, με απλήρωτες
υπερωρίες.

• Για τις ανατιμήσεις στην Ενέργεια
και στα προϊόντα πλατιάς λαϊκής
κατανάλωσης δεν φταίει ο λαός.
Είναι όμως αυτός που καλείται να τις
πληρώσει, για να διευρύνονται τα κέρδη
των μεγάλων ομίλων, το παράδειγμα
της Ενέργειας είναι αποκαλυπτικό. Η
τιμή του ρεύματος τραβάει την ανηφόρα
και καθοριστική συμβολή σ’αυτό έχει το
σχέδιο της «πράσινης μετάβασης», στο
οποίο ομνύουν όλες οι αστικές δυνάμεις
στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο
τον κόσμο.

• Να μετράμε καθημερινά στα δελτία
ειδήσεων
δεκάδες
νεκρούς
και
εκατοντάδες διασωληνωμένους από
τον κορονοϊό αφού ο λαός παραμένει
απροστάτευτος από την πανδημία
και το δημόσιο σύστημα υγείας • Τα παιδιά μας να είναι καταδικασμένα
σμπαραλιασμένο με ευθύνη του κράτους στην αμορφωσιά σε ένα σχολείο που
μετατρέπεται και αυτό σε δυσβάσταχτο
και των επιχειρηματικών ομίλων.
κόστος για τις φτωχές οικογένειες.
• Το εισόδημα μας να εξαντλείται το
πρώτο δεκαήμερο του μήνα αφού τα • Να μας εμπλέκουν ολοένα και πιο βαθιά
ενοίκια, τα τιμολόγια του νερού, του στους Ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
ηλεκτρικού, του τηλεφώνου και του in- Οι νατοϊκές βάσεις, οι συμφωνίες
ternet, τα εισιτήρια των συγκοινωνιών, όπως οι πρόσφατες με Γαλλία- ΗΠΑ, οι
το ψωμί, το γάλα και όλα τα προϊόντα αποστολές στο εξωτερικό δεν έχουν
λαϊκής κατανάλωσης είναι πανάκριβα, καμία σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα,
την ίδια στιγμή που οι εργατικές και υπηρετούν τις βλέψεις του Ελληνικού
λαϊκές οικογένειες βουλιάζουν στα κεφαλαίου για μεγαλύτερο μερτικό από
τη διανομή της λείας.
χρέη.

Χτυπάνε τα συνδικάτα, την οργάνωση στους χώρους
δουλειάς γιατί μας φοβούνται. Φοβούνται την πάλη των
εργαζόμενων, ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη
να αλλάξουν την κατάσταση.
Ο Νόμος Χατζηδάκη υλοποιεί τις διαχρονικές απαιτήσεις
του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών ενώσεων. Σε
συνέχεια προηγούμενων νόμων που έκαναν προσπάθεια
να χτυπήσουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και το δικαίωμα
στην απεργία, ο νόμος καταργεί το Ν. 1264/82 για να
υπάρξει σιγή νεκροταφείου από το εργατικό συνδικαλιστικό
κίνημα, να μην υπάρξουν αντιδράσεις στην υλοποίηση
του αντεργατικού σχεδιασμού, την επιβολή 10ωρου, τις
ιδιωτικοποιήσεις, τις απολύσεις, τη μείωση μισθών, να μην
οργανώνεται η πάλη των εργαζομένων διεκδικώντας τα
δικαιώματα και τις σύγχρονες ανάγκες τους.
Επιδιώκεται ουσιαστικό χτύπημα στις μαζικές και
δημοκρατικές διαδικασίες, στην ανταλλαγή ιδεών και στην
ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των εργαζομένων, στη λήψη
αποφάσεων και δράσης. Αντίθετα επιδίωξη είναι να μπορούν
ανεμπόδιστα οι μηχανισμοί της εργοδοσίας και του κράτους
να παρεμβαίνουν στις αρχαιρεσίες και στις αποφάσεις των
συνδικάτων, να μετατρέψουν τα συνδικάτα σε ηλεκτρονικές
πλατφόρμες με άγνωστο ποιοι και πως θα αποφασίζουν για
μας, χωρίς εμάς.
Ο νόμος, στόχο έχει τα δικαστήρια να βγάζουν τις απεργίες
στο σύνολό τους παράνομες, να διώκονται οι απεργοί.
Σε μεγάλους κλάδους καταργεί με τον απεργοσπαστικό
μηχανισμό του «προσωπικού εγγυημένων υπηρεσιών» το
συνταγματικά κατοχυρωμένο απεργιακό δικαίωμα.

Δεν εκπλήσσεται κανένας ότι η ΓΣΕΕ αποτελεί μέρος του
«εγκλήματος», έχουν στηρίξει όλους τους αντεργατικούς
νόμους που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα, έχουν συμβάλει
στην υλοποίησή τους και τώρα δίνουν «οδηγίες προς
ναυτιλλομένους» και την εφαρμογή του Νόμου Χατζηδάκη.
Καταγγέλλουμε τη διοίκηση του σωματείου της Πίνδου που
στην ίδια ρότα αρνείται τρία χρόνια να γράψει στο σωματείο
συναδέλφισσα που διεκδίκησε και πέτυχε με τη στήριξη
των σωματείων την επαναπρόσληψή της. Δε διαφέρουν
από το «σπουδαίο λόγο» που προβλέπει το αντεργατικό
έκτρωμα! Αυθαίρετα η Διοίκηση του σωματείου αρνείται
σε πρωτοπόρα εργάτρια να είναι μέλος του σωματείου
στο χώρο δουλειάς της επειδή έχει διαφορετική άποψη και
αγωνιστική στάση! Είναι η διοίκηση του σωματείου που
συντάσσεται πλήρως με την εργοδοσία και υιοθετεί κάθε
απαίτηση της!

Συντονιζόμαστε για ένα μαζικό, ενωτικό, αγωνιστικό μέτωπο ενάντια στους
αντεργατικούς νόμους και διεκδικούμε:
• Σταθερή δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα, 7ωρο5νθήμερο-35ωρο.
• Όχι στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας.
• Επαναφορά της Κυριακής αργίας σε όλους τους
κλάδους.
• Κατάργηση ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης στα
καύσιμα.
• Κατάργηση ΦΠΑ στις υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών.
• Κατάργηση ΕΝΦΙΑ στην πρώτη και δεύτερη κατοικία
• Κατάργηση του νόμου – εκτρώματος Χατζηδάκη.
που καλύπτει ανάγκες στέγασης και αναψυχής της λαϊκής
• Αυξήσεις στους μισθούς. Κανείς εργαζόμενος χωρίς
οικογένειας και δεν εκμισθώνεται.
ΣΣΕ.
• Να μην περάσει η ποινικοποίηση των αγώνων και η
• Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
καταστολή.
• Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας, κατάργηση του ν. Βρούτση – Αχτσιόγλου ως
αφετηρία για την ουσιαστική αύξηση του κατώτατου
μισθού.
• Επαναφορά της υποχρεωτικότητας των κλαδικών ΣΣΕ,
της αρχής της ευνοϊκότερης Σύμβασης, των τριετιών.
• Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που
περιορίζουν και καταργούν εργασιακά και συνδικαλιστικά
δικαιώματα.
• Να μην περάσουν τα σχέδια κατηγοριοποίησης των
σχολείων – η αξιολόγηση από τις επιχειρήσεις.
• Πάλη ενάντια στα αντιασφαλιστικά εκτρώματα.
• Όχι στις συγχωνεύσεις δημόσιων μονάδων υγείας στο
νέο ΕΣΥ.

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ
ΜΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οργανώνουμε την αλληλεγγύη των σωματείων. Στηρίζουμε εργατικές – λαϊκές οικογένειες όπ

Δηλώνουμε σθεναρά όλοι εμείς, τα συνδικάτα, ότι θα υπερασπιστούμε τους
εργατών και όχι μακρύ χέρι
• Ανενεργό το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. Κανένα σωματείο να • Όχι στις απολύσεις συνδικαλιστών. Ακύρωση κάθε
μην καταθέσει μητρώα,
καταστατικό, οικονομικές απόλυσης και κάθε δίωξης για συνδικαλιστική δράση.
καταστάσεις, στο κρατικό μητρώο.
• Όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα και στην ηλεκτρονική
ψηφοφορία. Καμία ηλεκτρονική λίστα με ονόματα και
άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο κράτος και
στους εργοδότες. Υπερασπίζουμε την ελευθερία επιλογής
και τη μυστικότητα της ψήφου των εργαζομένων για
την εκλογή ΔΣ και αντιπροσώπων, το δικαίωμα ενεργής
συμμετοχής στις μαζικές διαδικασίες, τη συζήτηση και τη
λήψη αποφάσεων.
• Προστασία της συνδικαλιστικής δράσης, προστασία
του συνόλου των ιδρυτικών μελών ενός σωματείου.
Κατοχύρωση
της
ανεμπόδιστης
συνδικαλιστικής
δράσης στους χώρους δουλειάς, εξασφάλιση των
συνδικαλιστικών αδειών.

• Κάτω τα χέρια από τις συνδρομές και τα οικονομικά των
συνδικάτων. Ενίσχυση του ΟΑΕΔ για την αποκλειστική
χρηματοδότηση και την πραγματική προστασία των
εργαζομένων, των ανέργων και των οικογενειών τους.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ 		
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 		
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ «ΔΩΔΩΝΗ»
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ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΑΙ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
– ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ» 		
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ 		
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ –		
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΤΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΑΡΤΑΣ-		
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 		
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

νειες όπως με την οργάνωση λαϊκών μαθημάτων από όλα τα Εργατικά Κέντρα και σωματεία.

εργαζόμενους, την αυτοτέλεια μας, τον χαρακτήρα μας σαν οργανώσεις των
της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων
• Κατάργηση της προβοκατόρικης διάταξης περί
«άσκησης ψυχολογικής βίας» που αποτελεί όχημα δίωξης
αγωνιστών που περιφρουρούν τον αγώνα τους.

• Επαναφορά των ποσοστών συμμετοχής στις γενικές
συνελεύσεις που προβλεπόταν πριν το νόμο ΣΥΡΙΖΑ το
2018.

• Επαναφορά της δυνατότητας στα κλαδικά συνδικάτα,
στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστικά
όργανα να ασκούν ανεμπόδιστα τη συνδικαλιστική τους
δραστηριότητα, μεταξύ άλλων να μπορούν να καλύπτουν
τον αγώνα κάθε συνδικάτου με τη μορφή πάλης που θα
επιλέξει το ίδιο.

• Απειθαρχία και κατάργηση του απεργοσπαστικού
μηχανισμού με τίτλο «προσωπικού εγγυημένης παροχής
υπηρεσιών».
• Προστασία του απεργιακού δικαιώματος έναντι της
απεργοσπασίας και απαγόρευση της ανταπεργίας (lockdown).

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΤΑΠΡΕΒΕΖΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΡΤΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΡΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 		
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ 		
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΛΜΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 		
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 		
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΟΛ 		
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 		
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
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