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270 εργαζόμενοι στο hot spot της Μόριας χωρίς πληρωμή - Παρέμβαση στον ΟΑΕΔ
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Παρέμβαση πραγματοποίησε σήμερα αντιπροσωπεία του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου και μέλη των ταξικών Σωματείων στα γραφεία
του ΟΑΕΔ στην Μυτιλήνη, με αίτημα να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα των εκατοντάδων εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς
εργασίας στο κέντρο υποδοχής (Hot Spot) στη Μόρια.

Οι 270 εργαζόμενοι, διάφορων ειδικοτήτων που έχουν αναλάβει υπηρεσία από 19 Αυγούστου του 2016 και είναι όλοι μακροχρόνια άνεργοι συνεχίζουν
να βρίσκονται στην αβεβαιότητα, αφού οι «δεσμεύσεις για κάποια πρώτη δόση» είναι για τα μέσα Οκτώβρη. Στους ήδη 2 μήνες απληρωσιάς έρχεται
να προστεθεί και ένας τρίτος, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα και πιο έντονα προβλήματα στους εργαζόμενους. Από αυτούς οι 70 περίπου έχουν
έρθει από άλλα μέρη της Ελλάδας.



Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το πρόβλημα να είναι πιο έντονο, αφού γι' αυτούς υπάρχουν επιπλέον
έξοδα όπως της μεταφοράς, του ενοικίου κλπ. (δεν τους έχει δοθεί ούτε το επίδομα ενοικίου) και
έχουν αφήσει πίσω τους οικογένειες που πρέπει να συντηρήσουν. Καλούμε όλους τους φορείς, τα
εργατικά σωματεία, τους εργαζόμενους να σταθούμε αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους των
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, τα οποία όχι μόνο δεν εξαλείφουν την ανεργία αλλά την
συντηρούν και την διογκώνουν και μάλιστα με τους όρους που συναντούν και βιώνουν οι
εργαζόμενοι στη Μόρια όπως αυτούς της απληρωσιάς, της αβεβαιότητας κ.α
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Προσλήψεις στην Αγία Παρασκευή Λέσβου (/articles/news-categories/ergasia/proslipseis-stin-agia-paraskeyi-lesvoy)

Η «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Ν.Π.Δ.Δ. Του Δήμου
Λέσβου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη
αναγκών της «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ...
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22/06/17 - 18:42
Δέσμευση Σπίρτζη στους υπαλλήλους ΥΠΑ Μυτιλήνης: κανείς υπάλληλος δεν μετατίθεται
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Μετά από τη συνάντηση που έγινε πρόσφατα με τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών Ν.
Μαυραγανη, χθες 21/06/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών και
Υποδομών Χ. Σπίρτζη με αντιπροσωπεία των υπάλληλων της ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας)...
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12 προσλήψεις Γεωπόνων ή Τεχνολόγων Γεωπόνιας στη Λέσβο (/articles/news-categories/ergasia/12-
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Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (για την ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λέσβου) ανακοινώνει την
πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για
την κάλυψη εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας της...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

329

 

1

 

1

googleplus

0

 

334

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CipenYcFtWaKNGMbGb6OYo-AE2OWdtUra_pyHygWuAhABIPb8_B5grYKAgKAMoAGk0dHJA8gBAqkC9kOXaItVsz6oAwHIA8kEqgT6AU_Q85lvY3wymuUltdKVBLtYROc9OXF_djkjABYQ5WpNFHg20UZ-W_ebdHYx9UbZUnjfzr_AvfJ9fJU5ko4w99qPIma9bT2kkIqWLBEhxd9y5jQZJ1vEGN98hqrEsENvj9eSTGBVqvPNu2Tfl0lw2yXBLHOwgir9Kqw8-3zNOYznGJOCj5m3zMsV4Mv12achy2ASLT1qciVn81zc8CCVDXpGB61c4W1atvS30ZmlTJ89S1BVEkfgJwsh0GvO2_xB--xE-UYvZeUbCGtDJavbCtuX6A59uHFzDUNPNQ0LnpDb1I4rwkPuyXvoTSiGKAxVfYhUUOGJzaNRzGCQBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3kNcLYcn38Uwu1qqkCSe9U1GLc2vRobUINp47ILTe-OHfqz_IpUda10tx1rVH-krUoN60foE26ToG6f7xoqnNaNCFoOxOzRpD8FEl-xTGTG-4_AoEALJefgggx6273kIbKoduAwsinxHcNqU21j0szlatluw&sig=AOD64_2f7ghiUkpEq2oVbhXWz5qjqPJfLQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df2a5f5ed13af4b8%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ff1d29f3e6a8766c%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Fergasia%2F270-ergazomenoi-sto-hot-spot-tis-morias-horis-pliromi-paremvasi&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia/proslipseis-stin-agia-paraskeyi-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia/proslipseis-stin-agia-paraskeyi-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia/desmeysi-spirtzi-stoys-ypalliloys-ypa-mytilinis-kaneis-ypallilos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia/desmeysi-spirtzi-stoys-ypalliloys-ypa-mytilinis-kaneis-ypallilos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia/12-proslipseis-geoponon-i-tehnologon-geoponias-sti-lesvo
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia/12-proslipseis-geoponon-i-tehnologon-geoponias-sti-lesvo


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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