
 

 
 

 
ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 5Β-ΠΛ. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ, ΤΝΣΑΓΜΑ 
 

210 3236287 – 210 3232463 sea1891@otenet.gr sea1891.gr 210 3221089 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΙΛΙΟΝ / ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ /   ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ-ΚΑΜΑΣΕΡΟ 
ΠΕΡΙΣΕΡΙ 
ΜΕΝΙΔΙ 

 
ΜΕΝΕΛΑΟΤ 33 & ΧΡΤΘΙΔΟ, ΙΛΙΟΝ 
ΘΕΟΦΡΑΣΟΤ & 40 ΕΚΚΛΘΙΩΝ 20 
ΔΕΚΕΛΕΙΑ 42 

 
ΣΘΛ. 210 26 35 114 
ΣΘΛ. 210 57 18 023 
ΣΘΛ. 210 24 63 863

ΑΘΗΝΑ 14/6/21 

ΟΛΟΙ ΣΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ ΣΗΝ ΣΕΣΑΡΣΗ 16 ΙΟΤΝΗ 
10.30 π.μ. ΚΑΙ 5μ.μ. ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ 

νη πξνζπγθεληξώζεηο ηνπ ζωκαηείνπ καο: 
10.00 π.κ. ζηελ Πιαηεία Κάληγγνο θαη 16.30 κ.κ. ζηα Πξνπύιαηα 

 

Σο νομοζσέδιο – έκηπωμα να μείνει ζηα σαπηιά! Να πεηασηεί ζηα ζκοςπίδια! 
 

Σηελ παλεξγαηηθή απεξγία ζηηο 10 Ινύλε δώζακε  δπλακηθή, καδηθή απάληεζε  ζε 
θπβέξλεζε θαη εξγνδνζία όηη απνξξίπηνπκε ηελ “πξόνδν” θαη ηνλ “εθζπγρξνληζκό” 
ηνπο, ηνπο όξνπο δνπιείαο πνπ ζέινπλ λα καο επηβάινπλ.  

Βξνληνθωλάμακε όηη δε δερόκαζηε λα δνπιεύνπκε ήιην κε ήιην, ρωξίο δηθαηώκαηα θαη 
αθνπιηζκέλνη,  γηα λα εμαζθαιίδνπλ θέξδε νη εθκεηαιιεπηέο καο θαη εκείο ρακνδωή.  

Η ζπκκεηνρή δεθάδωλ λέωλ ζπλαδέιθωλ πνπ γηα πξώηε θόξα έθαλαλ ην βήκα θαη 
απέξγεζαλ θόληξα ζηνπο εθβηαζκνύο θαη ηνπο κεραληζκνύο ηξνκνθξάηεζεο πνπ 
ζηήζεθαλ από ηελ εξγνδνζία, απνηειεί θάξν γηα ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ θιηκάθωζε θαη ην 
δπλάκωκα ηνπ αγώλα καο. 

ηην νέα 24ώπη απεπγία 16 Ιοςνίος μποπούμε να είμαζηε πεπιζζόηεποι! 
Να πλημμςπίζοςν οι δπόμοι ηηρ Αθήναρ από σιλιάδερ επγαζόμενοςρ! 

Και θέλοςμε και μποπούμε να θέποςμε ηα πάνω – κάηω! 
Σο νομοζσέδιο – έκηπωμα να πεηασηεί ζηα ζκοςπίδια! 

 

 Απνξξίπηνπκε ηε ζαπίια θαη ηε βαξβαξόηεηα πνπ δνύκε δπλακώλνληαο ηνλ αγώλα 
καο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ ζύγρξνλωλ αλαγθώλ καο, γηα  όια όζα ζήκεξα κε ηελ 
ηεξάζηηα πξόνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο  έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα 
απνιακβάλνπκε θαη καο ζηεξνύλε. 

Καινύκε θάζε εξγαδόκελν, θάζε ζπλδηθαιηζηή θαη ζωκαηείν ζην εκπόξην λα πάξεη 
ζέζε ζ΄ απηήλ ηε κάρε, λα πξωηνζηαηήζεη ζηελ νξγάλωζε ηνπ αγώλα γηα λα κελ 
πεξάζνπλ νη ζρεδηαζκνί θπβέξλεζεο θαη εξγνδνζίαο. 

 Να αποζςπθεί ηώπα ηο νομοζσέδιο – έκηπωμα. 

 Να καηαπγηθούν όλοι οι νόμοι και οι διαηάξειρ πος διεςθεηούν ηο σπόνο 
επγαζίαρ, οι νόμοι ηων ελαζηικών ζσέζεων επγαζίαρ, οι νόμοι πος 
ξηλώνοςν ηην Κςπιακάηικη απγία.  

Σο Δ.. 

ΤΛΛΟΓΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑ 
Ζτοσ ίδρυςησ 1891 



 

 

ΓΙΝΕ ΣΩΡΑ ΜΕΛΟ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑ ! 
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Προσ: Σο Διοικητικό υμβοφλιο Σου υλλόγου Εμποροχπαλλήλων Αθήνασ 

Ηητώ όπωσ εγκρίνετε την εγγραφή μου ωσ μζλοσ του 

υλλόγου. Ζλαβα γνώςη των διατάξεων του καταςτατικοφ 
& αποδζχομαι αυτζσ. Δηλώνω υπεφθυνα ότι πληρώ τισ 
προχποθζςεισ του άρθρου 5 του καταςτατικοφ. 

ΑΡ. ΜΘΣΡΩΟΤ ...............................................  
ΘΜΕΡ. ΕΓΚΡΙΘ ...........................................  
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ...........................................  

ΚΑΣΑΒΟΛΘ ΕΓΓΡΑΦΘΝΑΙ(...€) ΟΧΙ 

 

Ο/Θ αιτ….,  ….../..…./…... 

(υπογραφή) 

 


