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22/09/16 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συναδέλφισσες, οι 

Μετά από τρία χρόνια προσπαθειών και αγώνων, µε το Σωµατείο µας να στέκεται όρθιο κόντρα στη 
µνηµονιακή καταιγίδα των αντεργατικών µέτρων  και την οικονοµική και κοινωνική κρίση που βιώνει 
η Ελληνική κοινωνία, καλούµαστε να κρίνουµε την ∆ιοίκηση αυτής της τριετίας.  

Αύριο Παρασκευή  23  Σεπτεµβρίου, από τις 06.00 έως  τις  19:00 , ψηφίζουµε για : 

• ΕΓΚΡΙΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΠΣΕΕΠ 

• ΕΓΚΡΙΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΑΑΤ 

• ΕΚΛΟΓΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΚΕΦΕΠ) 

• ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΣΕΕ  

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. 

Με την µαζική συµµετοχή µας στις ψηφοφορίες, κατοχυρώνουµε την νοµιµότητα και την εγκυρότητα 
των διαδικασιών του Σωµατείου, κυρίως όµως στέλνουµε µήνυµα δύναµης και ενότητας των 
εργαζοµένων στα ΕΛΠΕ προς όλες τις κατευθύνσεις.   

Την  Παρασκευή  23/09/16 : 

Ψηφίζουµε  ΝΑΙ  στον Απολογισµό των αγώνων των εργαζοµένων 

Ψηφίζουµε  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  ΣΤΗ  ΓΣΕΕ  ΜΕΣΩ  ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ  (ΠΟΕ) 

Ψηφίζουµε  για  ΚΕΦΕΠ  τη  διαπαραταξιακή  σύνθεση 

Ψηφίζουµε ΝΑΙ στην Ενότητα. ∆ηλώνουµε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο πως θα 
υπερασπιστούµε ξανά,  όπου  και  όποτε χρειαστεί τις εργασιακές µας σχέσεις και τα δικαιώµατά 
µας, απέναντι σε όποιον τα στοχοποιεί, µε την ίδια δύναµη και πίστη για το δίκιο µας όπως το 
κάναµε και µέχρι σήµερα. 

Για όλα τα υπόλοιπα, την εµφάνιση όλων αυτών των «ανεξάρτητων κινήσεων και κινηµάτων»!!!, 
καθώς και για τις διάφορες υποσχέσεις που µοιράζουν … απλόχερα!!!, αλλά και τις φοβερές και 
τροµερές κατηγορίες ενάντια στα όσα έγιναν στα τρία αυτά χρόνια, θα µιλήσουµε αναλυτικά σε νέα 
µας ανακοίνωση. 

Άλλωστε οι εργαζόµενοι γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι πάλευαν καθηµερινά και για την Σύµβαση και 
τα εργασιακά µας δικαιώµατα, σε όλα τα µέτωπα που χρειάστηκε να συγκρουστούµε, αλλά και για 
τα καθηµερινά που δυσκολεύουν τη ζωή µας περισσότερο,  λόγω της κρίσης που βιώνουµε και 
εµείς όπως όλοι οι Έλληνες.    

Η µαζική συµµετοχή µας είναι δύναµη για το Σωµατείο. 

              
                  ΕΝΙΑΙΑ - ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ.    

 


