
 

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΣ! 
 

Συμμετέχουμε - Ψηφίζουμε 5 έως 14 Νοέμβρη 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ  
 

υνάδελφε-συναδέλφισσα, 

Στις 26/10 πραγματοποιήσαμε μία από τις πιο μαζικές Γενικές Συνελεύσεις των τελευταίων 

χρόνων που μας γέμισε δύναμη και αισιοδοξία! υζητήσαμε, προβληματιστήκαμε, 

αποκτήσαμε πείρα από διαφορετικούς χώρους δουλειάς του κλάδου, εκφράστηκαν γνώμες 

και σκέψεις για το σωματείο μας. Η Γενική υνέλευσή (Γ) μας στέλνει μήνυμα σε κυβέρνηση 

και εργοδοσία πως οι εργαζόμενοι οργανωμένοι ΈΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ!! Με τη συλλογική μας 

δράση μέσω του σωματείου μας μπορούμε σε κάθε χώρο δουλειάς να βάλουμε εμπόδιο 

στην εφαρμογή του νέου νόμου έκτρωμα – Χατζηδάκη. Να προτάξουμε την κάλυψη των 

αναγκών μας.  

την Γ επικαιροποιήσαμε την απόφαση για συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 4 Νοέμβρη, 

και την οργάνωση της απεργιακής κλιμάκωσης, και εγκρίθηκε σχετικό ψήφισμα για την 

κοινή δράση και τον αγώνα των Συνδικάτων, για να καταργηθεί το σύνολο του 

αντεργατικού αντιλαϊκού πλαισίου, για να καταργηθεί ο νόμος Χατζηδάκη, για την 

υπογραφή Ε και για σύγχρονα δικαιώματα στους χώρους εργασίας. 

Παράλληλα, εγκρίθηκε ψήφισμα καταδίκης της κρατικής βίας και καταστολής με αφορμή τα 

πρόσφατα γεγονότα με την δολοφονία του 18χρονου Ρομά, αλλά και με την επίθεση που 

δέχτηκε ο δικηγόρος Βασίλης Αρχιμανδρίτης από αστυνομικούς των ΜΑΣ επειδή 

διαμαρτυρήθηκε για την κακοποίηση διαδηλωτή. Σέλος εγκρίθηκε ψήφισμα για το νέο 

εργοδοτικό έγκλημα στη COSCO. 

τις διαδικασίες της Γ παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο κλάβος Γιάννης, εκ μέρους 

του Δ του υνδικάτου Επισιτισμού Σουρισμού Αττικής μεταφέροντας πείρα τόσο από τις 

πρόσφατες επιτυχημένες αρχαιρεσίες τους, όσο και από τον αγώνα των εργαζόμενων της 

e-food!  

Τις επόμενες ημέρες, 5-14/11, προχωράμε σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών και τα 

Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά.  

Κάθε μέλος της ΕΛΕΠΑ είναι αναγκαίο να συμμετέχει στις εκλογές. Επίσης, καθ’ όλη τη 

διάρκεια των αρχαιρεσιών θα μπορούν να εγγραφούν νέα μέλη. Άρα μπορούμε και 

χρειάζεται όλοι να συμβάλλουμε στην επιτυχία τους και στην αύξηση των ψηφισάντων, να 

απευθυνθούμε σε περισσότερους συναδέλφους μας, να τους καλέσουμε να οργανωθούν 

και να ψηφίσουν.  

Κανείς συνάδελφός μας δεν θα αποκλειστεί για οικονομικούς λόγους από τις εκλογές. 

Παρότι οι οικονομικές ανάγκες του σωματείου είναι μεγάλες, με απόφαση της Γ 

αποφασίστηκε ότι οι άνεργοι συνάδελφοι μας δεν θα πληρώσουν για συνδρομή, και 

όποιος συνάδελφος έχει δυσκολία θα μπορεί να κλείνει όποια εκκρεμότητα μέχρι και το 

τέλος του 2020 με 1€, και 9€ για το 6μηνο του 2021.  

 

https://www.902.gr/eidisi/politiki/275634/ta-mat-htypisan-ton-dikigoro-vasili-arhimandriti-epeidi-katiggeile-tin
https://www.902.gr/eidisi/politiki/275634/ta-mat-htypisan-ton-dikigoro-vasili-arhimandriti-epeidi-katiggeile-tin
https://www.902.gr/eidisi/politiki/275634/ta-mat-htypisan-ton-dikigoro-vasili-arhimandriti-epeidi-katiggeile-tin


Συμμετέχουμε - Ψηφίζουμε 5 έως 14 Νοέμβρη 

Το πρόγραμμα των εκλογών μας για την Κεντρική Διοίκηση: 
 

ΑΘΗΝΑ 

Ημερά Ώρα Μέρος 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 13.00 - 21.00 ΕΛΕΠΑ, Κάνιγγος 27, Αθήνα 

ΑΒΒΑΣΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 11.00 - 19.00 ΕΛΕΠΑ, Κάνιγγος 27, Αθήνα 

ΚΤΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 11.00 - 19.00 ΕΛΕΠΑ, Κάνιγγος 27, Αθήνα 

ΔΕΤΣΕΡΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 
13.00 - 21.00 

Χαλάνδρι, οφοκλή Βενιζέλου 62, 
(Παράρτημα υνδικάτου Επισιτισμού 

Σουρισμού) 

13.00 - 21.00 Κάνιγγος 27, Αθήνα 

ΣΡΙΣΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 

10.00 - 13.00 EAB 

14.00 - 18.00 ΟΛ 

13.00 - 21.00 ΕΛΕΠΑ, Κάνιγγος 27, Αθήνα 

ΣΕΣΑΡΣΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 
13.00 - 21.00 

Περιστέρι, Θεοφράστου και αράντα 

Εκκλησιών 20 (Παράρτημα υνδικάτου 

Οικοδόμων) 

13.00 - 21.00 ΕΛΕΠΑ, Κάνιγγος 27, Αθήνα 

ΠΕΜΠΣΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 13.00 - 21.00 ΕΛΕΠΑ, Κάνιγγος 27, Αθήνα 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 

13.00 - 21.00 ΕΛΕΠΑ, Κάνιγγος 27, Αθήνα 

13.00 - 21.00 
Ν.Ιωνία, Πατριάρχου Ιωακείμ 4 (ΚΕΠ 

Νέας Ιωνιας) 

ΑΒΒΑΣΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 11.00 - 19.00 ΕΛΕΠΑ, Κάνιγγος 27, Αθήνα 

ΚΤΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 11.00 - 19.00 ΕΛΕΠΑ, Κάνιγγος 27, Αθήνα 

 

 

Ψηφίζουμε με: Ταυτότητα ή δίπλωμα  

και εφόσον υπάρχει βιβλιάριο υγείας ή κάρτα μέλους ΣΟΕΛ 

 

 

 


