ΚΑΛΕΜΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΩΝ ΚΙ ΕΡΓΑΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ
Ππορ ηιρ διοικήζειρ ηων ςνδικάηων, όλοςρ ηοςρ αγωνιζηέρ ζςνδικαλιζηέρ, ηην
επγαηική ηάξη και ηον επγαζόμενο λαό
πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη,
Οη Οκνζπνλδίεο θαη ηα Δξγαηηθά Θέληξα πνπ ππνγξάθνπκε απηφ ην θάιεζκα,
αλαιακβάλνπκε ηελ πξσηνβνπιία, θη απεπζπλφκαζηε ζε φια ηα ζσκαηεία, ζε φινπο ηνπο
εξγαδφκελνπο λα νξγαλψζνπκε κε ηφικε, ην κεγάιν κέησπν αγψλα γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ
απσιεηψλ πνπ είρακε ζε κηζζνχο, κεξνθάκαηα, ζπληάμεηο θαη θπξίσο ηεο θαηάξγεζε ησλ
αληεξγαηηθψλ λφκσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ή θαηαξγνχλ ηηο Δ.
Οη απψιεηεο καο είλαη κεγάιεο. πλππνινγίδνληαο φινπο ηνπο παξάγνληεο, κπνξνχκε λα
εθηηκήζνπκε πσο νη ζπλνιηθέο απψιεηεο ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ θζάλνπλ ή
θαη πξνζεγγίδνπλ ην 50% ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Ζ επίζεζε ζηνλ θαηψηαην κηζζφ είρε σο
απνηέιεζκα νη απνδνρέο ην 2014 λα είλαη ρακειφηεξεο αθφκα θαη απφ ηα θαηψηαηα φξηα
ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.
Απεπζχλνπκε θάιεζκα ζπκπφξεπζεο θη αγψλα γηα λα δηακνξθψζνπκε ηνπο φξνπο
αληεπίζεζεο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο εληαία, θαηά θιάδν, παλειιαδηθά. Λα αγσληζηνχκε
καρεηηθά, αλππνρψξεηα, θαλέλαο λα κε δνπιεχεη ρσξίο πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο,
ρσξίο ζπγθξνηεκέλα δηθαηψκαηα.
Θαλέλαο θιάδνο κφλνο ηνπ, θαλέλα ζσκαηείν κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ
εληαία θη νξγαλσκέλε επίζεζε θπβέξλεζεο θαη εξγνδνζίαο.
Υξεηάδεηαη λα δπλακψζεη ε ελφηεηά ησλ γξακκψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ε νξγάλσζή ηεο
ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, ζηνπο θιάδνπο. Κε θέληξν δξάζεο θαη πάιεο θάζε ρψξν δνπιεηάο
κε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζσκαηείσλ, ησλ επηηξνπψλ αγψλα, λα ζπγθεληξψζνπκε
θαη πξνεηνηκάζνπκε δπλάκεηο πνπ ζα κπνπλ κπξνζηά ζην απαηηεηηθφ απηφ κέησπν πάιεο.
Κε ελεκέξσζε, ζπζπείξσζε θαη θηλεηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ δπλάκεσλ. Κε θαιή
πξνεηνηκαζία θαη ζπδήηεζε γηα ην πιαίζην δηεθδηθήζεσλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο κνξθέο
αγψλα. Κε ηελ θνηλή δξάζε λα μεπεξάζνπκε απφςεηο πνπ δε δίλνπλ δηέμνδν, πνπ ιέλε φηη
«ηίπνηα δελ αιιάδεη», «ηίπνηα δελ κπνξεί λα γίλεη».
Όζν θη αλ είλαη δχζθνιε ε θαηάζηαζε, πνιιά κπνξνχλ λα γίλνπλ, αλ απνθαζίζνπκε λα
δείμνπκε ηελ πξαγκαηηθή δχλακή καο. Απηή ηε ζηηγκή, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε
νξγάλσζε ηνπ αγψλα θαη φρη νη «θνηλσληθνί δηάινγνη» πνπ ζηήλνπλ ε θπβέξλεζε θαη νη
ελψζεηο ησλ εξγνδνηψλ γηα λα καο παγηδεχζνπλ θαη απηνί λα ζπλερίδνπλ λα θιηκαθψλνπλ
ηελ επίζεζε ζε βάξνο ηεο ηάμεο καο. Γηθή καο επζχλε είλαη λα δπλακψζνπκε ηελ θνηλή
δξάζε θαη ηε ζπκκαρία κε φιν ηνλ εξγαδφκελν ιαφ πνπ ζηελάδεη, ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά,
φπσο θη εκείο, θάησ απφ ηνλ ίδην δπγφ ησλ βηνκεράλσλ, ησλ ηξαπεδηηψλ, ησλ
κεγαιεκπφξσλ, ησλ εθνπιηζηψλ.
πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη,
ε θάζε θιάδν, ζε θάζε ζσκαηείν θαη ρψξν δνπιεηάο ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο, δπλάκεηο
πξσηνπφξεο θαη ηίκηεο πνπ δελ παξαζχξνληαη απφ ηηο ζεηξήλεο ηεο εηηνπάζεηαο θαη ηνπ
ζπκβηβαζκνχ, δπλάκεηο κε ζέιεζε θη ηθαλφηεηα λα εγεζνχλ ζηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο.
Οη εξγαδφκελνη, νη άλεξγνη, νη ζπληαμηνχρνη, ζπλνιηθά ν εξγαδφκελνο ιαφο έδσζαλ ην
πξνεγνχκελν δηάζηεκα πνιχ ζεκαληηθέο κάρεο απέλαληη ζε εξγνδνζία – θπβέξλεζε – ΔΔ –
ΓΛΣ, κε θχξην κέησπν ηνλ αληηαζθαιηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνπο βάξβαξνπο λφκνπο ηνπο.
Δξγαηηθά
Θέληξα,
Οκνζπνλδίεο,
ζπλδηθάηα,
ρηιηάδεο
εξγαηνυπάιιεινη
πνπ
ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΚΔ καδί κε πνιιά άιια ζσκαηεία δψζακε πνιχκνξθνπο αγψλεο, κε

1

ζέζεηο πνπ ζηήξηδαλ ηα εξγαηηθά ιατθά ζπκθέξνληα έδεηρλαλ ηηο αηηίεο θαη ην πνηνο πξέπεη
λα πιεξψζεη.
Κε ηηο κεγάιεο απεξγίεο, ηα ζπιιαιεηήξηα, ηα κπιφθα ησλ αγξνηψλ, κε πξσηνβνπιία
θαη ζρέδην, ην θίλεκα έδεημε φηη είλαη φξζην, δσληαλφ, καρεηηθφ, παξά ηα εκπφδηα θαη ηηο
ηξηθινπνδηέο απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο εξγνδνζίαο θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ θνκκάησλ.
Κπνξεί λα αλαζπληαρζεί, λα γίλεη δπλαηφ θαη ξσκαιέν, λα θηάζεη ζε ζεκείν λα ηαξαθνπλά
θπβεξλήζεηο θαη ηα αθεληηθά ηνπο, λα ακθηζβεηήζεη ηελ θπξηαξρία ηνπο, ηε βαξβαξφηεηά
ηνπο, λα δηεθδηθήζεη κηα αμηνπξεπή δσή.
Απηήλ αθξηβψο ηελ πξννπηηθή έρνπκε θαζήθνλ λα εληζρχζνπκε, λα νξγαλψζνπκε κε ηε
ζηάζε θαη ηε δξάζε καο, ηε ζπκκεηνρή καο.
Κε απηνχο ηνπο αγψλεο θαηαθέξακε:
Λα απνθαιχςνπκε ηελ αληηιατθή πνιηηηθή πιαηηά ζην ιαφ, λα εκπνδίζνπκε ηελ
πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ θεθαιαίνπ λα λνκηκνπνηήζνπλ ηα κέηξα ζηε ιατθή
ζπλείδεζε.
Δκπνδίζακε ηελ εξγνδνζία θαη ηα θφκκαηά ηεο λα θάλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο
ζπκκέηνρνπο ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπο.
Οη αγψλεο ελίζρπζαλ ηα βήκαηα ελφηεηαο θαη ζπκκαρίαο ησλ εξγαηψλ κε ηα ιατθά
ζηξψκαηα, ηνπο ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο, ηνπο αγξφηεο.
Γεκηνπξγήζακε πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπλέρεηα, κε δεδνκέλν φηη ε αλακέηξεζε κε ηελ
πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ απαηηεί αγψλεο κε ζπλέρεηα, επηκνλή θαη ηαμηθή ζπλέπεηα, κε
ελαιιαγή θαη δηαξθή πξνζαξκνγή ησλ κνξθψλ πάιεο.
Σα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα δελ πξέπεη λα καο ηθαλνπνηνχλ. Κπνξνχκε λα
πεηχρνπκε πεξηζζφηεξα.
Ζ λνκνζέηεζε ηνπ θφθηε θαη ην λέν θχκα θνξνιεειαζίαο ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο,
ακέζσο κεηά ηελ «ηαθφπιαθα» ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, απνδεηθλχεη πσο ε επίζεζε δελ
έρεη ηέινο αλ δελ ηε ζηακαηήζνπκε εκείο. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε εξγαηηθή-ιατθή νηθνγέλεηα
καηψλεη θαζεκεξηλά, ην θεθάιαην απνιακβάλεη λέεο πξνθιεηηθέο θνξναπαιιαγέο, παίξλεη
δεζηφ ρξήκα απφ ην λέν αλαπηπμηαθφ λφκν ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ. Ζ
θαπηηαιηζηηθή εξγνδνζία επηδνηείηαη κε εθαηνκκχξηα, ηεο ραξίδνληαη ρξέε εθαηνκκπξίσλ
πνπ είλαη ην δηθφ καο αίκα, νη ηεξάζηηεο απψιεηεο ζην εξγαηηθφ εηζφδεκα, ζηηο θνηλσληθέο
παξνρέο.
Ζ «αλάπηπμε», πνπ επαγγειίδνληαη θπβέξλεζε, ΔΔ, ΓΛΣ, ΔΒ, εθνπιηζηέο θαη
ηξαπεδίηεο, ζα πνηηζηεί κε ην αίκα ησλ παηδηψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, πνπ θαηαδηθάδνληαη
ζηελ αλεξγία, ηε θζελή εξγαζία θαη ηελ δνπιεηά-ιάζηηρν! Ζ εξγνδνζία ηζαθίδεη φηη έρεη
απνκείλεη απφ Δ θαη πξνσζεί λέεο απαξάδεθηεο ζπκθσλίεο κε φρεκα ηηο ελψζεηο
πξνζψπσλ. Ο ΔΒ αλνηρηά πιένλ απαηηεί λα θαηαξγεζνχλ φια ηα επηδφκαηα (13νο – 14νο
κηζζφο), λα έξζεη λένο λφκνο πνπ ζα πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία θαη ηε
ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε.
Έρνπλ δειαδή ην δηθφ ηνπο ζρέδην κε ζηφρν ηελ παξαπέξα κείσζε ησλ κηζζψλ, ησλ
κεξνθάκαησλ, ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. Γηαθεξπγκέλν ζηφρν έρνπλ λα θαηεβάζνπλ ην
κέζν κηζζφ αθφκα πεξηζζφηεξν, θαζψο θαη ηνλ θαηψηεξν κηζζφ.
Ζ εξγαηηθή ηάμε ρξεηάδεηαη ην δηθφ ηεο ζρέδην φρη κφλν γηα λα απνθξνχζεη ηε λέα
επίζεζε, αιιά γηα λα δηεθδηθήζεη ηηο ηεξάζηηεο απψιεηεο πνπ είρε κε γλψκνλα ηηο ζχγρξνλεο
αλάγθεο ηεο!
Γε ζπκβηβαδφκαζηε κε κηζζνχο πείλαο, κε δνπιεηά ρσξίο δηθαηψκαηα.
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Οη αλάγθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο
ηεο κεγαινεξγνδνζίαο γηα αληαγσληζηηθφηεηα, θεξδνθνξία, αλάθακςε θεξδψλ. Οη ερζξνί
ηεο ηάμεο καο πξνζπαζνχλ λα καο πείζνπλ γηα ην αληίζεην, γηα λα ππνρσξήζνπκε απφ ηηο
δίθαηεο δηεθδηθήζεηο καο.
Θακία ππνρψξεζε δελ βνήζεζε. Θάζε ππνρψξεζε έθαλε πην επηζεηηθή ηελ
εξγνδνζία. Έηζη θηάζακε κέρξη εδψ! Γε δερφκαζηε λα δνπιεχνπκε γηα έλα μεξνθφκκαην,
φηαλ εκείο παξάγνπκε φιν ηνλ πινχην. Γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε δελ ππάξρεη θακία ειπίδα
αθφκε φηαλ έξζεη ε φπνηα αλάθακςε θεξδψλ, αλ δελ νξγαλψζεη ηνλ αγψλα ηεο.
Γλσξίδνπκε θαιά, φηη νη εθκεηαιιεπηέο καο έρνπλ εμνπιηζηεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο
ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ κε ηζρπξφ αληεξγαηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Σα θφκκαηα πνπ
ςήθηζαλ καδί ην 3ν κλεκφλην, ζηεξίδνπλ ηελ ΔΔ θαη ηνλ θαπηηαιηζηηθφ δξφκν αλάπηπμεο,
απνηεινχλ ηζρπξφ καχξν κέησπν απέλαληη ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ην ιαφ.
Αλίθεηνη δελ είλαη!
Φαίλνληαη αλίθεηνη γηαηί νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ δνθηκάζεη ηελ ηεξάζηηα δχλακή
ηνπο.
Γπλακψλνπκε ηελ πάιε καο γηα απμήζεηο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, θνηλσληθέο
παξνρέο.
Γηεθδηθνχκε ηελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ καο, φια φζα καο έθιεςαλ, καο αθαίξεζαλ,
φια φζα είλαη δηθαίσκά καο κε βάζε ηνλ πινχην πνπ παξάγνπκε θαη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο
καο.
Πξνηείλνπκε λα ζπδεηήζνπκε θαη λα απνθαζίζνπκε ην παξαθάησ πιαίζην πάιεο:


Λα δηεθδηθήζνπκε ηελ επαλαθνξά ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ζηα 751 επξψ, ηελ θαηάξγεζε
ηνπ αληεξγαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο θαη ηελ επαλαθνξά
ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σα δηθαηψκαηά καο, ν θιεκκέλνο ηδξψηαο
θαη ην αίκα καο δελ είλαη πεξαζκέλα, μεραζκέλα.



Λ’ απαηηήζνπκε ηελ θαηάξγεζε ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ θαη ηεο αληηδξαζηηθήο
αμηνιφγεζεο ζην δεκφζην, ηελ επαλαθνξά ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνχ, ηελ θάιπςε ησλ
απσιεηψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.



Λα δηεθδηθήζνπκε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο κε απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο κε
θξηηήξην ηηο ηεξάζηηεο απψιεηεο ζην εξγαηηθφ εηζφδεκα ζε θάζε θιάδν θαη ρψξν
δνπιεηάο.



Λα δηεθδηθήζνπκε ηελ επαλαθνξά ησλ θνκκέλσλ ζπληάμεσλ θαη επηδνκάησλ.



Λα δηεθδηθήζνπκε ηελ πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ κε αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο.



Λα κπεη θξέλν ζηε θνξνιεζηεία ησλ εξγαδνκέλσλ.



Λα πιεξψζνπλ νη βηνκήραλνη, νη ηξαπεδίηεο θαη νη εθνπιηζηέο.

Κε βάζε απηφ ην θαηαξρήλ πιαίζην, θάζε θιάδνο, θάζε ζσκαηείν λα αλαιάβεη ην
δηθφ ηνπ κεξίδην επζχλεο ζηνλ εληαίν, θνηλφ αγψλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.
ηνπο δξφκνπο ηνπ αγψλα ζα θξηζνχκε φινη θαη κπνξνχκε λα ζπλαληεζνχκε
δηακνξθψλνληαο έλα εληαίν θαη ζηαζεξφ κέησπν αγψλα.
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ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Τα Εργαηικά Κένηρα
1. Δξγαηηθό Κέληξν Λάξηζαο
2. Δξγαηνϋπαιιειηθό Κέληξν Αγξηλίνπ
3. Δξγαηηθό Κέληξν Ν. άκνπ
4. Δξγαηηθό Κέληξν Β. πγθξνηήκαηνο Γωδεθαλήζνπ
5. Δξγαηνϋπαιιειηθό Κέληξν Φωθίδαο
6. Δξγαηηθό Κέληξν Θεζπξωηίαο
7. Δξγαηηθό Κέληξν Ηωαλλίλωλ
8. Δξγαηνϋπαιιειηθό Κέληξν Λαπξίνπ
9. Δξγαηνϋπαιιειηθό Κέληξν Εαθύλζνπ
10. Δξγαηνϋπαιιειηθό Κέληξν Λεπθάδαο
11. Δξγαηνϋπαιιειηθό Κέληξν Άξηαο
12. Δξγαηνϋπαιιειηθό Κέληξν Κεθαινληάο – Ηζάθεο
13. Παιιεζβηαθό Δξγαηνϋπαιιειηθό Κέληξν
14. Δξγαηνϋπαιιειηθό Κέληξν Νάνπζαο
15. Δξγαηηθό Κέληξν Ακαιηάδαο
16. Δξγαηνϋπαιιειηθό Κέληξν Πεηξαηά
Οι Ομοζπονδίες:
17. Οκνζπνλδία Οηθνδόκωλ & πλαθώλ Δπαγγεικάηωλ Διιάδαο
18. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαηνϋπαιιήιωλ & Τπαιιήιωλ Γάιαθηνο – Σξνθίκωλ &
Πνηώλ
19. Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλωλ Φαξκαθεπηηθώλ θαη πλαθώλ Δπαγγεικάηωλ Διιάδαο
(ΟΔΦΔΔ)
20. Οκνζπνλδία Δξγαηνϋπαιιήιωλ Κιωζηνϋθαληνπξγίαο – Ηκαηηζκνύ – Γέξκαηνο
Διιάδαο (ΟΔΚΗΓΔ)
21. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Λνγηζηώλ (ΠΟΛ)
22. Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλωλ Σύπνπ θαη Βηνκεραλίαο Υάξηνπ
23. Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Δξγαηνϋπαιιήιωλ Δκθηαιωκέλωλ Πνηώλ (ΠΟΔΔΠ)
24. Οκνζπνλδία Τπαιιήιωλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Σνκείο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο,
Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΟΤΒΔΣ)
25. Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιόγωλ Δξγαδνκέλωλ Τπ. Γεωξγίαο (ΠΟΔΤΓ)
26. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλωλ Γεκόζηωλ Ννζνθνκείωλ (ΠΟΔΓΖΝ)
27. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Γεωηερληθώλ Γεκνζίωλ Τπαιιήιωλ (ΠΟΓΔΓΤ)
Τα Σωμαηεία:
28. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ΔΒΓΑ
29. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ΦΑΓΔ
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30. πλδηθάην Γάιαθηνο Σξνθίκωλ Πνηώλ Ν. Αηηηθήο
31. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ TASTY FOODS
32. ύλδεζκνο Δξγαηνηερληηώλ θαη Τπαιιήιωλ ηνπ Δξγνζηαζίνπ Γάιαθηνο ηεο Δηαηξίαο
Γέιηα Σξόθηκα Α.Δ. «Ο ΛΟΤΓΗΑ» Πιαηύ Ν. Ζκαζίαο
33. πλδηθάην Γάιαηνο Σξνθίκωλ Πνηώλ Ν. Ηωαλλίλωλ
34. πλδηθάην Γάιαηνο Σξνθίκωλ Πνηώλ Ν. Δύβνηαο – Βνηωηίαο
35. πλδηθάην Γάιαηνο Σξνθίκωλ Πνηώλ Ν. Λάξηζαο
36. πλδηθάην Δξγαηνϋπαιιήιωλ Παξαζθεπήο & πζθεπαζίαο Δηδώλ Εαραξνπιαζηηθήο
Ν. Υαλίωλ
37. πλδηθάην Δξγαδνκέλωλ Σξνθίκωλ Πνηώλ Ν. Αραΐαο
38. πλδηθάην Γάιαηνο Σξνθίκωλ Πνηώλ Ν. Φζηώηηδαο
39. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ζηηο Δπηρεηξήζεηο Παξαγωγήο Δπηζηηηζηηθώλ Πξνϊόληωλ Κ.
Μαθεδνλίαο
40. ωκαηείν Γηαινγήο Φξνύηωλ θαη Λαραληθώλ Ν. Νάνπζαο
41. πλδηθάην Γάιαθηνο Σξνθίκωλ Πνηώλ Ν. Αξγνιίδαο
42. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ PEPSICO – ΖΒΖ Αζήλαο
43. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ζηηο Πηελνηξνθηθέο Δπηρεηξήζεηο Λεηβαδίηεο Ενύξαο
ΒΗΟΚΟΣ ΔΛΗΕΑ ΑΛΚΟΣ
44. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ζηελ Α.Δ. Αζελαϊθή Επζνπνηία «ΑΜΣΔΛ»
45. ωκαηείν Δξγαηνϋπαιιήιωλ Βηνκεραλίαο Γάιαθηνο Ξάλζεο Α.Δ. ΡΟΓΟΠΖ
46. πλδηθάην Δπηζηηηζκνύ Σνπξηζκνύ Ν. Λάξηζαο
47. ωκαηείν Δκπνξνϋπαιιήιωλ θαη Λνηπώλ Ηδηωηηθώλ Τπαιιήιωλ Ν. Θεζπξωηίαο
48. ωκαηείν Καζαξηζηξηώλ θαη Καζαξηζηώλ Ν. Αηηωιναθαξλαλίαο
49. ωκαηείν Καζαξηζηξηώλ Αζήλαο
50. ωκαηείν θαζαξηζηξηώλ Πεηξαηά
51. ωκαηείν Ηδηωηηθώλ Τπαιιήιωλ θαη Δκπνξνϋπαιιήιωλ Ν. Καβάιαο
52. ωκαηείν Δκπνξνϋπαιιήιωλ θαη Τπαιιήιωλ Τπεξεζηώλ Δνξδαίαο
53. ύιινγνο Ηδηωηηθώλ Τπαιιήιωλ Ν. άκνπ
54. ύιινγνο Τπαιιήιωλ – Δκπνξνϋπαιιήιωλ Ν. Λάξηζαο
55. ύιινγνο Τπαιιήιωλ – Δκπνξνϋπαιιήιωλ Ν. Καξδίηζαο
56. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ Δηαηξίαο MELLON
57. Έλωζε Ηδηωηηθώλ Τπαιιήιωλ Ν. Ζξαθιείνπ
58. ύιινγνο Ηδηωηηθώλ Τπαιιήιωλ – Δκπνξνϋπαιιήιωλ Κεθαινληάο – Ηζάθεο
59. ωκαηείν Ηδηωηηθώλ Τπαιιήιωλ Αξγνιίδαο
60. ύιινγνο Δκπνξνϋπαιιήιωλ Αζήλαο
61. ύλδεζκνο ηδηωηηθώλ Τπαιιήιωλ Α.Δ. & Γξαθείωλ Αζήλαο
62. πλδηθάην Τπαιιήιωλ ζηνλ Ηδηωηηθό Σνκέα Ν. Μεζζελίαο
63. ύιινγνο Ηδηωηηθώλ Τπαιιήιωλ Ν. Κνξηλζίαο
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64. Έλωζε Οηθνδόκωλ
Αηηωιναθαξλαλίαο

θαη

Δξγαδνκέλωλ

ζηα

πλαθή

Δπαγγέικαηα

Ν.

65. πλδηθάην Δξγαηνηερληηώλ Καηεξγαζίαο Ξύινπ Ν. Αηηηθήο
66. πλδηθάην Οηθνδόκωλ θαη Δξγαδνκέλωλ ζηα Γνκηθά Τιηθά θαη ζηηο Καηαζθεπέο
Αζήλαο
67. ωκαηείν Μηζζωηώλ Σερληθώλ Αζήλαο
68. ωκαηείν Ζιεθηξνηερληηώλ Αζήλαο
69. πλδηθάην Οηθνδόκωλ & πλαθώλ Δπαγγεικάηωλ Ν. Μεζζελίαο
70. Έλωζε Σερληθώλ ΓΔΖ (ΔΣΔ-ΓΔΖ) Σκήκα Καιακάηαο
71. ωκαηείν Δξγαηνηερληηώλ & Τπαιιήιωλ Δξγαδνκέλωλ ζηελ Καηαζθεπή ηνπ ΑΣΣΗΚΟ
ΜΔΣΡΟ
72. πλδηθάην Οηθνδόκωλ Ν. Ζξαθιείνπ
73. ωκαηείν Δξγαηνηερληηώλ Καηεξγαζίαο Ξύινπ Θεζζαινλίθεο
74. Έλωζε Ζιεθηξνηερληηώλ Ν. Πεηξαηά
75. πλδηθάην Δξγαηνηερληηώλ Οηθνδόκωλ & πλαθώλ Δπαγγεικάηωλ Ν. Καξδίηζαο
76. Παλειιήληα Έλωζε Ληζνγξάθωλ
77. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ΟΦΣΔΞ
78. Έλωζε Πξνζωπηθνύ Πξαθηνξείωλ Δθεκεξίδωλ Αζελώλ
79. Έλωζε Δξγαηνϋπαιιήιωλ Σύπνπ – Υάξηνπ θαη Γξαθηθώλ Σερλώλ Ν. Μαγλεζίαο
80. πλδηθάην Δξγαηνϋπαιιήιωλ Μεηάιινπ Ν. Αηηηθήο θαη Δξγαδνκέλωλ Ναππεγηθήο
Βηνκεραλίαο Διιάδνο
81. πλδηθάην Μεηάιινπ «ΖΦΑΗΣΟ» Ν. Κνξηλζίαο
82. πλδηθάην Δξγαηνϋπαιιήιωλ Σειεπηθνηλωληώλ & Πιεξνθνξηθήο Ν. Αηηηθήο
83. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ INTRACOM
84. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ζηελ επηρείξεζε 360 Connect ΑΔ
85. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ Υξεκαηνπηζηωηηθνύ Αηηηθήο
86. πλδηθάην Δξγαηνϋπαιιήιωλ Δπηζηηηζκνύ, Σνπξηζκνύ, Ξελνδνρείωλ θαη πλαθώλ
Δπαγγεικάηωλ Ν. Αηηηθήο
87. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ Ξελνδνρείνπ ΛΤΓΡΑ
88. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ζηα μελνδνρεία, Σνπξηζηηθά Γξαθεία θαη Δπηζηηηζηηθά
Δπαγγέικαηα άκνπ
89. Έλωζε Λνγηζηώλ Διεγθηώλ Αηηηθήο
90. ύιινγνο Δξγαδνκέλωλ Τπνπξγείνπ Γεωξγίαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο
91. πλδηθάην ΟΣΑ Αηηηθήο
92. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ΟΣΑ Αγ. Αλαξγύξωλ – Κακαηεξνύ
93. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο
94. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ζηηο ΓΔΤΑ Μεζζελίαο
95. ύιινγνο Δξγαδνκέλωλ ΟΣΑ Γήκωλ Ν. Πξέβεδαο
96. ωκαηείν Δξγαηνϋπαιιήιωλ Γήκωλ Β. Δύβνηαο
97. ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ (ΠΑΓΝΖ)
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98. Κιαδηθό ωκαηείν Πξνζωπηθνύ Ηδηωηηθώλ Κιηληθώλ, Γηαγλωζηηθώλ Δξγαζηεξίωλ,
Γεξνθνκείωλ θαη πλαθώλ Υώξωλ Αζήλαο
99. Κιαδηθό ωκαηείν Πξνζωπηθνύ Ηδηωηηθώλ Κιηληθώλ, Γηαγλωζηηθώλ Δξγαζηεξίωλ,
Γεξνθνκείωλ θαη πλαθώλ Υώξωλ Πεηξαηά
100.

ύιινγνο Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο «Ο ΩΚΡΑΣΖ»

101.

ύιινγνο Δξγαδνκέλωλ ζηελ ηδηωηηθή Δθπαίδεπζε Ν. Αηηηθήο «Ο ΒΤΡΩΝ»

102.

ωκαηείν Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ Ηδηωηηθή Δθπαίδεπζε Ν. Ζξαθιείνπ

103. ωκαηείν Δξγαηνηερληηώλ θαη Δξγαδνκέλωλ ζηελ Δλέξγεηα (ΔΔΔΝ) Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο
104.

πλδηθάην Δλέξγεηαο Αηηηθήο

105.

Παλειιαδηθή Έλωζε Διαηνπξγνζαπνπλνπνηώλ

106. πλδηθάην Δξγαδνκέλωλ Φαξκαθεπηηθώλ θαη πλαθώλ Δπαγγεικάηωλ Ν. Αηηηθήο
– Πεηξαηά θαη Νήζωλ
107.

ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ζηε BOEHRINGER – INGELHEIM HALLAS

108. πλδηθάην Δξγαδνκέλωλ Φαξκαθεπηηθώλ θαη πλαθώλ Δπαγγεικάηωλ Κ.
Μαθεδνλίαο
109.

ωκαηείν Βνεζώλ θαη Φαξκαθνϋπαιιήιωλ Ν. Ζξαθιείνπ

110.

ωκαηείν Φαξκαθνϋπαιιήιωλ Λάξηζαο

111.

ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ Γθαιέληθα

112.

ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ Αζηηθνύ & Τπεξαζηηθνύ ΚΣΔΛ Ν. Μεζζελίαο

113.

Έλωζε Δξγαδνκέλωλ ΖΛΠΑΠ

114.

ωκαηείν Δπαγγεικαηηώλ Απηνθηλεηηζηώλ Ν. Λαξίζεο

115.

ωκαηείν Διιήλωλ Ζζνπνηώλ

116. πλδηθάην Δξγαηνϋπαιιήιωλ Κιωζηνϋθαληνπξγίαο – Ηκαηηζκνύ – Γέξκαηνο Ν.
Αηηηθήο
117. πλδηθάην Δξγαηνϋπαιιήιωλ Κιωζηνϋθαληνπξγίαο – Ηκαηηζκνύ – Γέξκαηνο Ν.
Λάξηζαο
118.

ωκαηείν Δξγαηώλ θαη Δξγαηξηώλ Κιωζηνϋθαληνπξγίαο Νανύζεο «Ζ ΚΛΩΘΩ»

119. ωκαηείν Δξγαηώλ θαη Δξγαηξηώλ Γνύλα & Γέξκαηνο – Ηκαηηζκνύ –
Κιωζηνϋθαληνπξγίαο ηάηηζηαο
120.

Δξγαηνϋπαιιειηθό ωκαηείν ηεο Δξηνβηνκεραλίαο Fintexport ΑΔ

121.

Παλειιήληα Έλωζε πληαμηνύρωλ Ναπηηθνύ Απνκαρηθνύ Σακείνπ (ΠΔ – ΝΑΣ)

122.

Έλωζε πληαμηνύρωλ ΗΚΑ Ν. Ζξαθιείνπ

123. ωκαηείν
Δξγαηνηερληηώλ
Γνύλαο
Κιωζηνϋθαληνπξγίαο Ν. Καζηνξηάο
124.
125.
126.
127.
128.
129.

–

Ηκαηηζκνύ

–

Γέξκαηνο

–

Έλωζε Ηδηωηηθώλ Τπαιιήιωλ – Δκπνξνϋπαιιήιωλ Υαιθίδαο
ωκαηείν Δκπνξνϋπαιιήιωλ Θεζζαινλίθεο
ωκαηείν Καζαξηζηξηώλ Θεζζαινλίθεο
ύιινγνο Ηδηωηηθώλ Τπαιιήιωλ Θεζζαινλίθεο
ύιινγνο Ηδηωηηθώλ Τπαιιήιωλ – Δκπνξνϋπαιιήιωλ Ν. Υαλίωλ
Έλωζε Σερληθώλ Ηδηωηηθήο Σειεόξαζεο Κξήηεο
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