
 

 

ΠΑΝ

ΕΛΛ
Απόφ

Έδρα
Πρόεδ
Αντιπ
Γεν. Γ

Φαξ: 

Στ

Ο Π

σωμ

αντι

αύρ

Συνδ

περ

εργα

είχα

δικα

του,

Όπω

σωμ

Δηλ

εργα

μπο

εργα

συν

εργα
 

 

        

 

 

ΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΛΗΝΙΚΟ  
φ.Μονομελούς Πρ

: 46,7 χλμ Λεωφό
δρος: Δημήτρης Κ
πρόεδρος: Μανώλ
Γραμ.: Παναγίωτη

2810337822  Ιστό

τήριξη στο 

Πανελλήνιος

ματείο  εργα

ιμετωπίσει 

ριο  στο  Πρ

δικαλιστών

ιστατικό  α

αζόμενους 

αν αποφασι

αστήρια, αφ

, γεγονός π

ως  και  στο 

ματείων  κα

λώνουμε την

ασίας αύρι

ορούν  να  σ

αζομένων 

νδικαλιστική

ατικών αγώ

                       

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ε

ΚΕΝΤΡΟ 
ρώτ.Αθηνών 45/0

όρου Αθηνών – Σ
Κάσσης, τηλ.: 69
λης Στεφανάκης, τ
ης Τραχαλάκης, τ

ότοπος:  http://

Σωματείο

ς  Σύλλογος

αζομένων  Ε

και  τις  δικ

ρωτοδικείο 

ν  του  ΙΓΜΕ

αναφέρεται

μετά από ο

ιστεί όταν η

φού πάρθηκ

ου θα οδηγ

παρελθόν 

αι  συλλογικ

ν έμπρακτη

ο Τετάρτη 0

στηρίξουν 

στην  έρευ

ή  νομοθεσί

ώνων.  

                      

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ

ΘΑΛΑΣΣΙ
06, αυξ.αριθ. 122

Σουνίου, Τ.Κ. 190
44335788,   e-ma
τηλ: 6976969362
τηλ.: 6932160597

/hercules.ath

 Εργαζομέ

ποινικο

  Εργαζομέν

ΕΚΒΑΑ  που 

καστικές  διώ

Αθηνών  (7

Ε  αφού  κα

ι  στη  λει

ομόφωνες 

η τότε Διοίκ

κε χωρίς απ

γούσανε με

έτσι  και  τώ

κοτήτων  κα

η συμπαράσ

07/09/16 α

την  κινητο

υνα  σε  συ

ία  αλλά  κα

                       

ΩΝ στο 

ΙΩΝ ΕΡΕΥ
273 

0 13 Ανάβυσσος 
ail:  dkassis@hcm
2,  e-mail:  mstef@
7, e-mail: takis@h

.hcmr.gr/web

ένων ΕΚΒΑ

οποίησης  τ

νων  ΕΛΚΕΘ

μετά  τις  α

ώξεις.   Όπω

7/9/2016  κ

ατηγορούντ

τουργική 

αποφάσεις

κηση του ΙΓΜ

παρτία) υπέ

βεβαιότητα

ώρα  δηλών

αι  η  περιστ

στασή μας σ

από τις 9:00

οποίηση  στ

υντονισμό 

αι  σε  κάθε 

                       

ΥΝΩΝ 

mr.gr   
@hcmr.gr  

@hcmr.gr  

bsite/syllogos

 

 

ΑΑ (Πρώην 

της συνδικ

 

Ε  εκφράζει

απειλές  των

ως πληροφ

και  ώρα  9

ται  για  πα

κατάληψη 

ς των Γενικώ

ΜΕ  με παρ

έγραψε στις

α στο κλείσ

νουμε  σε  όλ

τολή  των  σ

στους συναδ

0 έως τις 12

το  Πρωτοδι

ενάντια  σ

μελλοντικ

                       

ΙΓΜΕ) και 

καλιστικής

ι  αμέριστη 

ν  εφεδρειώ

ορηθήκαμε

:00)  θα  συ

αρακώλυση

των  εγκα

ών τους Συ

ράνομη από

ς 20/3/2012

σιμο του Ινσ

λους  τους  τ

συνδικαλιστ

δέλφους το

2:00 καλώντ

ικείο.  Καλο

στις  επικεί

ή  απόπειρα

                       

καταγγελί

δράσης 

αλληλεγγύ

ών  και  των 

ε από  τους 

υνεχιστούν 

η  εργασίας 

αταστάσεω

νελεύσεων

όφαση του Δ

2 τις απολύσ

στιτούτου.  

τόνους  πως

τικών  ελευ

ου ΕΚΒΑΑ κη

τας ταυτόχρ

ούμε  παρά

μενες  αλλα

α  φίμωσης

  

Ανάβυσσ

λία της νέα

η  και  συμπ

απολύσεων

συναδέλφ

οι  ποινικέ

ς  και  «απε

ων  του  ΙΓΜ

ν. Οι κινητο

ΔΣ (όπως α

σεις των 13

ς  η  προσπά

υθεριών  δε

ηρύσσοντα

ρονα όσους

άλληλα  όλα

λαγές  στην 

ς  και  ποινι

σος 06/09/2

ας απόπειρ

παράσταση

ν  έχει  τώρα

ους  του ΕΚ

ές  διώξεις 

ειλή  βίας».

ΜΕ  από  τ

ποιήσεις α

ποδείχτηκε

30 εργαζομέ

άθεια  φίμω

εν  θα  περά

ς τρίωρη στ

ς εργαζόμεν

α  τα  σωμα

εργατική 

κοποίησης 

2016 

ρας 

  στο 

α  να 

ΚΒΑΑ 

των 

.  Το 

τους 

υτές 

ε στα 

ένων 

ωσης 

άσει. 

τάση 

νους 

ατεία 

και 

των 

 


