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Έξω από τις πόρτες του hot spot Μόριας οι ελπίδες τους για εργασία!
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Έξω από της πύλες του HOT SPOT πραγματοποιήθηκε από της 7 σήμερα το πρωί, η απεργιακή
συγκέντρωση της Επιτροπής Εργαζομένων στο HOT SPOT της Μόριας.

  
Η επιτροπή διεκδίκησε την ανανέωση των συμβάσεων απέναντι στην αδιάλλακτη στάση της
κυβέρνησης, η οποία πρότεινε προς τους εργαζόμενους τη δημιουργία συνεταιρισμού (ΚΟΙΝΣΕΠ),
προσπαθώντας να απαλλαγεί από την ευθύνη. 
  
Τη στήριξη τους και την αλληλεγγύη τους εξέφρασαν με αντιπροσωπείες τους: το Παλλεσβιακό
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου, το Σωματείο Επισιτισμού
Τουρισμού Λέσβου, το Συνδικάτο Οικοδόμων Λέσβου και το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.   
  
Στην συνέχεια αποφασίστηκε ομόφωνα από τους εργαζομένους, παρέμβαση στο παράρτημα του
ΟΑΕΔ στο νησί και οι εργαζόμενοι με πορεία μέσα από την κεντρική αγορά της πόλης,
κατευθύνθηκαν μαζικά φωνάζοντας συνθήματα όπως: «εδώ, εδώ, μ’ αγώνα ταξικό, γιατί εμείς δεν

ζούμε με 400 ευρώ», «χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά» και άλλα. 
Επιτροπή των εργαζομένων και αντιπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου συναντήθηκαν με τον διευθυντή του τοπικού παραρτήματος του ΟΑΕΔ όπου
του παραδόθηκε η ανακοίνωση με τα αιτήματά τους. Στην συνέχεια η πορεία κατευθύνθηκε προς το γραφείο του δημάρχου, ο οποίος απουσίαζε στο
εξωτερικό,  και επιδόθηκαν τα αιτήματά στην αντιδήμαρχο. 
Η  Επιτροπή Εργαζομένων στο HOT SPOT της Μόριας, έδωσε αγωνιστικό ραντεβού και συνέχεια στον αγώνα τους, με αρχή το Συλλαλητήριο του
Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, την Παρασκευή 7 Απρίλη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Σαπφούς. 
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Stavros Stavridis · Tεχνικός Σύμβουλος γραφείου εξακριβωσης και καταγραφης αλλοδαπων at ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ναι στους αγώνες των εργαζομένων, όχι όμως κάποιες!!! να στρέφονται εναντίον άλλων εργαζομένων . Το δίκαιο είναι όσοι/ες θέλουν να
εργαστούν στην Μόρια να μονιμοποιηθούν, οι του ΚΟΧ αλλά και του ΣΟΧ δεδομένου ότι από τους μονίμους δεν υπάρχει ενδιαφέρον να
έλθουν. Διαφορετικά συνεχίζεται το έργο της ΝΔ ΠΑΣΟΚ & ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να καταργησουν το δημόσιο παιρνοντας συμβασιούχους με
μισθό γαλέρας!!! και σε 1 υπουργείο που χρωστάει και μισθούς στους συμβασιούχους αλλά και δεδουλευμένες υπερωρίες στους μονίμους,
σε 1 υπηρεσία όπου έχουν καταλυθεί οι νόμοι που τα ίδια ανωτέρω κόματα ψήφισαν (καταγραφές μόνο από ένστολο προσωπικό, το οποίο
στην Λέσβο δεν τοποθετούν , φύλαξη αλλοδαπών και τοποθέτηση σε κοιτώνες)
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11/07/17 - 12:15
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...

(/articles/news-categories/ergasia/desmeysi-spirtzi-

stoys-ypalliloys-ypa-mytilinis-kaneis-ypallilos)

22/06/17 - 18:42
Δέσμευση Σπίρτζη στους υπαλλήλους ΥΠΑ Μυτιλήνης: κανείς υπάλληλος δεν μετατίθεται
(/articles/news-categories/ergasia/desmeysi-spirtzi-stoys-ypalliloys-ypa-mytilinis-kaneis-ypallilos)

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)...

(/articles/news-categories/ergasia/12-proslipseis-

geoponon-i-tehnologon-geoponias-sti-lesvo)

20/06/17 - 11:27
12 προσλήψεις Γεωπόνων ή Τεχνολόγων Γεωπόνιας στη Λέσβο (/articles/news-categories/ergasia/12-

proslipseis-geoponon-i-tehnologon-geoponias-sti-lesvo)

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...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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