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Αξηζκ. Πξση.20/2011-2012 

 

 

Πξνο: ύιινγν Δεκνηηθώλ 

θαη Κνηλνηηθώλ 

Τπαιιήισλ Αηηηθήο 

Κνηλ: Μέιε καο 

 

Ψήυισμα σσμπαράστασης  

Η ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΣΗ ΠΟΕ -ΟΣΑ ΤΠΟΝΟΜΕΤΕΘ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Η πιεηνςεθία ηεο ΠΟΕ-ΟΣΑ (ΠΑΚΕ) ζέξλεη ζηα δηθαζηήξηα αθόκε έλα ζσκαηείν 
εξγαδνκέλσλ, ην ύιινγν Δεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ Αηηηθήο. Σν ίδην είρε πξάμεη κε 

ην ζσκαηείν εξγαδνκέλσλ ηνπ Δήκνπ Κνξπδαιινύ, αιιά θαη κε ην ζσκαηείν εξγαδνκέλσλ Δήκνπ 

Ηιηνύπνιεο. 
Πνηνο είλαη ν ιόγνο πνπ ε πιεηνςεθία ηεο ΠΟΕ-ΟΣΑ ζέξλεη ζηα δηθαζηήξηα ηα ζσκαηεία; 

Επεηδή απηά θάλνπλ ην απηνλόεην:  

 

γξάθνπλ σο ηζόηηκα κέιε ηνπο, όινπο ηνπο ειαζηηθά εξγαδόκελνπο - ζπκβαζηνύρνπο πνπ 
εξγάδνληαη ζην Δήκν, αλεμαξηήηνπ ζρέζεο εξγαζίαο. 

 

Σν Δ.. ηνπ πιιόγνπ «ΜΑΚΡΤΓΘΑΝΝΗ» θαηαδηθάδεη ηε ζηάζε θαη ηελ πξαθηηθή ηεο 
πιεηνςεθίαο ηεο ΠΟΕ-ΟΣΑ ως δηαζπαζηηθή, αληηζσλαδειθηθή θη επηθίλδσλε γηα ηο θίλεκα θαη 

ηελ ελόηεηα ηωλ εργαδοκέλωλ.  
Απηέο ηηο κέξεο πνπ νη εξγαδόκελνη δέρνληαη από ηελ θπβέξλεζε ηνπ καύξνπ κεηώπνπ, ην 

θεθάιαην, ηελ ηξόηθα θαη ηελ Ε.Ε. γεληθεπκέλε επίζεζε ζε θάζε δηθαίσκα ζηε δνπιεηά, ζηελ πγεία, 

ζηελ παηδεία, ζηελ πξόλνηα, ζηελ αζθάιηζε, ζηελ θαηνηθία, απαηηείηαη όινη νη εξγαδόκελνη λα 

γίλνπλ κηα γξνζηά. Να θαηαδηθάζνπλ ινγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε 

κόληκνπο θαη ζπκβαζηνύρνπο, ζε δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, ζε "ππόγεηα" θαη "ξεηηξέ".  
Το Δ.Σ. του Συλλόγου «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» εκυράζει την αλληλεγγύη του στο ύιινγν 

Δεκνηηθώλ θαη  Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ Αηηηθήο θαη θαιεί όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε 

ζπγθέληξσζε ζηα δηθαζηήξηα ηεο Επειπίδσλ ηελ Πέκπηε 22/3, ηελ εκέξα πνπ εθδηθάδεηαη ε αγσγή.  
Σν Δ.. ηνπ πιιόγνπ «ΜΑΚΡΤΓΘΑΝΝΗ» ζηεξίδεη ην δηθαίσκα όισλ ησλ ζπκβαζηνύρσλ, 

αλεμαξηήηνπ ζρέζεο εξγαζίαο, λα είλαη ηζόηηκα κέιε ησλ ζσκαηείσλ, κε πιήξε δηθαηώκαηα. 

Όιοη καδί! Όιοη ζηολ αγώλα! 

Μόληκοη θαη ζσκβαζηούτοη κηα θωλή θαη κηα γροζηά!  

Όιοη καδί ζηολ αγώλα γηα λα κελ πιερώζοσκε ηελ θρίζε ηες πιοσηοθραηίας! 

 

Για το Δ.Σ 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

Σάκης Ροσμπής 

 

Ελιζάβεη πσριδάκη 
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