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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάδελφισσα /φε μέσα από το πρόγραμμα της Κοινωφελής Εργασίας πάρε μαζικά 

μέρος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31-1-2019 στις 6 το απόγευμα 

στην αίθουσα των λογιστών στην οδό Κάνιγγος 27 στον 5ο όροφο. 

Η παρουσία σου είναι επιβεβλημένη για να μεταφέρεις πείρα από το χώρο δουλειάς σου, να 

κουβεντιάσουμε, να αναδείξουμε προβλήματα που σε ταλανίζουν αλλά και να εκλέξουμε την 

Παννατική Επιτροπή των εργαζομένων στο Πρόγραμμα της Κοινωφελής Εργασία ώστε 

ενιαία να δώσουμε τη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση και τη πλειοψηφία των δημάρχων που 

ακόμα και σήμερα σε θεωρούν ωφελούμενο και όχι εργαζόμενο. 

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ όλα τα προηγούμενα χρόνια μπήκε μπροστά 

οργανώνοντας τον αγώνα, πρωτοστάτησε και πρωτοστατεί ενάντια στο σύνολο των 

ελαστικών σχέσεων εργασίας και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της φτώχιας και της μιζέριας. 

Μαζί με την Παννατική Επιτροπή μέσα από το Πρόγραμμα της Κοινωφελής Εργασίας και τις 

κατά τόπους επιτροπές πραγματοποίησε δεκάδες κινητοποιήσεις και σε τοπικό επίπεδο και σε 

κεντρικό αποκάλυψε τη πολιτική της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας των δημάρχων που 

μέχρι και σήμερα ενιαία χτυπούν δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων προκειμένου 

να υπηρετήσουν τη κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.   

Και ο αγώνας αυτός έφερε αποτελέσματα. Σήμερα όλοι οι συνάδελφοι δικαιούνται μέρος 

δικαιωμάτων που έχει και το υπόλοιπο προσωπικό.  

Αυτόν τον αγώνα εμείς θα πρέπει να τον συνεχίσουμε, να τον πάμε ένα βήμα παρακάτω, να 

απαιτήσουμε:      

 Να μην υπάρχει συνάδελφος που να έχει μισθό κάτω από 751 ευρώ. 

 Να υπάρχει ίσος μισθός για όλους. Να καταργήσουμε στη πράξη το ξεδιάντροπο 

διαχωρισμό στο μεροκάματο με βάση την ηλικία.   

 Να πληρώνονται όλοι οι συνάδελφοι στην ώρα τους. 

 Να έχουν ασφάλεια από τη πρώτη μέρα εργασίας. 

 Επίδομα ανεργίας για όλους όσο καιρό διαρκεί η ανεργία. 

 Συνταξιοδοτική αναγνώριση της ανεργίας 

 Να ανοίξουμε το δρόμο για Μόνιμη και Σταθερή δουλειά για όλους.  
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