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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Οµοσπονδία µας ανέλαβε 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 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.
Θεωρούµε τη δηµιουργία των νέων αυτών κλαδικών σωµατείων
επιβεβληµένη σε αυτές τις εποχές που διανύουµε. 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 είναι µερικά µόνο από τα
προβλήµατα που έχουν εµφανιστεί εδώ και χρόνια.
Με την κατάργηση γενικότερα της µόνιµης θέσης εργασίας, που
προκαλεί την αβεβαιότητα για το µέλλον, ευθύνη όλων µας είναι να
διορθώσουµε αυτήν την κατάσταση όσο µπορούµε. Θεωρούµε ότι η
δυνατότητα αυτή δίνεται µέσα από τη συλλογική οργάνωση και την
προσπάθεια, το µαζικό συνδικαλιστικό κίνηµα και την ατοµική ευθύνη
όλων µας να ενεργοποιηθούµε.
Σας καλούµε µαζικά να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια µε τη
συµµετοχή σας ,να ενεργοποιηθείτε µε την εγγραφή σας στα σωµατεία

αλλά και την ανάδειξή σας στα διάφορα όργανα των σωµατείων αυτών
(∆ιοίκηση, αντιπρόσωποι εργατικού κέντρου και οµοσπονδίας).
Εµείς ξεκινάµε αυτή την προσπάθεια µε αίσθηµα ευθύνης και θα
συνεχίσουµε να την στηρίζουµε. Βοηθήστε µας να την υλοποιήσουµε
προς όφελος των εργαζοµένων για καλύτερες και πιο ανθρώπινες σχέσεις
εργασίας.
Σας ενηµερώνουµε ότι τα δύο νέα αυτά Α’βάθµια σωµατεία 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 τις προσωρινές διοικήσεις των
Σωµατείων.
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