Η ισχύς εν τη ενώσει, κάλεσμα σε συσπείρωση

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ, το μοναδικό συνδικαλιστικό σωματείο που νομιμοποιείται να
εκπροσωπεί τους καθηγητές και καθηγήτριες Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
αποφοίτους πανεπιστημίου, ΠΕ05 , και να διεκδικεί τα οικονομικά, εργασιακά
καθώς και κοινωνικοασφαλιστικά συμφέροντα τους, βλέποντας τα συνεχή
προβλήματα τα οποία προκύπτουν και αφορούν τον κλάδο μας (αποκλεισμός
από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ανεργία, καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων
κτλ.)

καλεί

σε
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(συλλόγους,
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ενώσεις,

συνεργασία
σωματεία,

όλους

τους

οργανισμούς,

πανεπιστήμια, κτλ.) καθώς και τις/τους συναδέλφους και φοιτήτριες/φοιτητές
προκείμενου να αντιμετωπιστούν δυναμικά και αποτελεσματικά όλα αυτά τα
θέματα και να ακουστεί δυνατά η φωνή μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@pasykaga.gr

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ έχοντας ως βασική αρχή την πλήρη διαφάνεια θα σας
ενημερώσει εν ευθέτω χρόνω για τις εξελίξεις.
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L'union fait la force, un appel au rassemblement

Le

PASYKAGA/APELF,

seul

syndicat

légitime

pour

représenter

les

enseignants de Langue et Littérature Françaises, diplômé.es d’université et
pour revendiquer leurs intérêts financiers, de travail et de sécurité sociale, en
voyant les problèmes constants qui surgissent et concernent notre secteur
(exclusion des concours du Conseil supérieur de sélection du personnel
(ASEP), chômage, violation des droits du travail, etc. ) appelle au
rassemblement des forces et à la coopération de tous les acteurs (associations,
syndicats, organisations, universités, etc.) ainsi que des collègues et des
étudiant.e.s afin d'aborder de manière dynamique et efficace toutes ces
questions et de faire entendre notre voix haut et fort.
Contactez-nous à l'adresse info@pasykaga.gr

PASYKAGA/APELF, dont la transparence totale est un principe de base, vous
tiendra informé des développements en temps utile.
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