
Τρί, 18/07/2017 - 15:08γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Δευτέρα, 27/03/2017 | Εργασία

Η αδιάλλακτη στάση της κυβέρνησης όσον αφορά τη μη ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων δείχνει ξεκάθαρα, όπως άλλωστε είναι γνωστό,
πώς αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους και το ζήτημα του προσφυγικού – μεταναστευτικού. Σε αυτή την κατεύθυνση ουσιαστικά κινείται και η
«πρόταση» προς τους εργαζομένους για δημιουργία συνεταιρισμού, τις λεγόμενες ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση). 

Μ’ αυτό τον τρόπο το κράτος προσπαθεί να απαλλαγεί από την ευθύνη να προσφέρει πλήρεις, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες στο λαό, που τις έχει
ήδη πληρώσει μέσω άμεσης και έμμεσης φορολογίας εκχωρεί την αρμοδιότητα αυτή στους εργαζόμενους, οι οποίοι βαφτίζονται επιχειρηματίες μέσω
του συνεταιρισμού.
Προσπαθεί να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών μετακυλίζοντας όλες τις ευθύνες, προωθεί την αντικατάσταση των
εργαζομένων με άλλους χωρίς σταθερή δουλειά, με ελαστικές και προσωρινές εργασιακές σχέσεις.
Προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχουν τα κονδύλια για να στηθεί κάτι τέτοιο, με σκοπό την παραπέρα εμπορευματοποίηση και ανοίγοντας το
δρόμο ουσιαστικά στις μεγάλες επιχειρήσεις, τους μεγάλους ομίλους αφού είναι σίγουρο ότι αυτοί θα επικρατήσουν έναντι των όποιων συνεταιρισμών
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στηθούν. Δεν μας λένε όμως ότι αφού υπάρχουν αυτά τα κονδύλια για ποιό λόγο δεν διατίθενται και
τώρα για τη συνέχιση των προγραμμάτων; για ποιό λόγο δεν διατίθενται για τους μισθούς των
εργαζομένων, τη στιγμή που ο μισθός είναι πιο κάτω και από τον κατώτατο μισθό; για ποιό λόγο
τόσο καιρό δεν δίνονταν για την κάλυψη αναγκών όπως π.χ. για μέσα ατομικής προστασίας. 
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ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ Hot Spot της ΜΟΡΙΑΣ 
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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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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...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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