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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Οµοσπονδία µας έχει εδώ και καιρό αναλάβει την πρωτοβουλία να 
δηµιουργήσει δύο Α’βάθµια κλαδικά σωµατεία, αµιγώς της Βαριάς και 
Ανθυγιεινής Βιοµηχανίας. Ένα πανελλήνιο «Η Συσπείρωση» µε έδρα την 
Αθήνα και ένα ∆υτικής Αττικής «Η Ενότητα» µε έδρα την Ελευσίνα. 

Σκοπός της δηµιουργίας των δύο αυτών σωµατείων ήταν και είναι να 
δοθεί η δυνατότητα να εκφρασθούν συνδικαλιστικά εργασιακοί χώροι 
που δεν εκφράζονται από Α’βάθµια σωµατεία και να ενεργοποιηθούν 
µέσα από τα κλαδικά αυτά σωµατεία, µε στόχο να βελτιώσουν τις 
συνθήκες απασχόλησης στους χώρους τους, να διεκδικήσουν καλύτερες 
αµοιβές και καλύτερες συνθήκες εργασίας. 

Αποφασίσαµε όµως εκτιµώντας τα νέα δεδοµένα στην διεθνή και 
εγχώρια οικονοµία ,τις εργασιακές σχέσεις όπως τείνουν να 
διαµορφωθούν και  µετά από επαφές και ανταλλαγές απόψεων που 
είχαµε µε συναδέλφους-σες των χώρων αυτών, ότι προβλήµατα όπως οι 
ελαστικές µορφές απασχόλησης ,οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, η 
γενικότερη γκρίζα ζώνη στις εργασιακές σχέσεις µε τους 
απασχολούµενους εργαζόµενους είτε σε εργολάβους είτε σε εταιρίες θα 
αντιµετωπισθούν καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά µε την δηµιουργία 
ενός µόνο συµπαγούς και πιο δυνατού Α΄βάθµιου κλαδικού σωµατείου. 

Προωθούµε κατόπιν αυτών την δηµιουργία ενός µόνο 
πανελλήνιου σωµατείου µε την επωνυµία «Η Συσπείρωση» και µε 
έδρα την Αθήνα. 

Σας καλούµε ξανά να στηρίξετε µαζικά  αυτή την προσπάθεια µε τη 
συµµετοχή σας ,να ενεργοποιηθείτε µε την εγγραφή σας στο νέο 



σωµατείο αλλά και την ανάδειξή σας στα διάφορα όργανα του. 
(∆ιοίκηση, αντιπρόσωποι εργατικού κέντρου και οµοσπονδίας). 

Η οµοσπονδία µας ξεκίνησε αυτή την επίπονη προσπάθεια µε 
αίσθηµα ευθύνης και θα συνεχίσει να την στηρίζει. Βοηθήστε µας να την 
υλοποιήσουµε προς όφελος των εργαζοµένων για καλύτερες και πιο 
ανθρώπινες σχέσεις εργασίας. 
       Σας ενηµερώνουµε ότι το νέο αυτό Α’βάθµιο σωµατείο είναι στη 
διαδικασία διορισµού προσωρινής διοίκησης. Αιτήσεις µπορείτε να 
προµηθευτείτε επικοινωνώντας µε την Οµοσπονδία µας, είτε τηλεφωνικά 
είτε µέσω της Ιστοσελίδας µας στο διαδίκτυο και να τις αποστείλετε 
συµπληρωµένες στο fax της οµοσπονδίας καθώς και στους εκπροσώπους 
των σωµατείων. Οι εκλογές θα πραγµατοποιηθούν το καλοκαίρι και θα 
υπάρξει νεώτερη  ενηµέρωση από την προσωρινή διοίκηση του 
Σωµατείου. 
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