
ΟΟι επικουρικοί στα Νοσοκομεία
παλεύουμε για το δίκαιο αίτη-
μα της μονιμοποίησης, ενώ η

κυβέρνηση προσπαθεί να μας πετάξει.
Εγώ δουλεύω 18 μήνες, ωστόσο υπάρ-
χουν συνάδελφοι που δουλεύουν μέχρι
και 5 χρόνια με συμβάσεις. Πιστεύω
ότι καλύπτουμε πάγιες ανάγκες, κρα-
τάμε τα τμήματα όρθια. Το ίδιο συμβαί-
νει και στην Παιδεία, έτσι και στην

Υγεία, έχουν διαλυθεί αυτοί οι δύο ση-
μαντικοί τομείς. Εκτός από τους ίδιους
τους εργαζόμενους, όλη η κοινωνία θα
ωφεληθεί από τις μονιμοποιήσεις. Όλο
το τελευταίο διάστημα οι επικουρικοί
πάνε από ανανέωση σε ανανέωση, που
βέβαια την κερδίζουν με τις κινητοποι-
ήσεις, αλλά έχει φτάσει πια η ώρα να
πάμε ένα βήμα παραπέρα και να δοθεί
μια οριστική λύση. 

Μέχρι πρόσφατα δεν είχα πλήρη ει-
κόνα του τι κινητοποιήσεις γίνονται
γιατί ήμασταν λίγο σκόρπιοι. Άρχισα να
μαθαίνω για αυτές τις μάχες και νέα
για τους επικουρικούς τώρα με το Συν-
τονιστικό των Νοσοκομείων που μας
φέρνει σε επαφή και κοινή δράση. Το
Αγλαΐα Κυριακού είχε συμμετάσχει
στην τελευταία απεργία τον Δεκέμβρη.
Γι’ αυτό συνεχίζουμε απεργιακά και
στις 3/1 αλλά και στη Συνάντηση Εργα-
τικής Αντίστασης, για να μπορέσουμε
να συντονιστούμε όλοι οι συνάδελφοι
που έχουμε ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας, στην Παιδεία, την Υγεία και τους
άλλους χώρους, να κλιμακώσουμε και
να κερδίσουμε. 

Κωνσταντίνα, 
διοικητικό προσωπικό Παίδων 

Αγλ. Κυριακού

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Οι εργατικοί αγώνες ανταμώνουν
Οι διακρίσεις και η καταστρατήγηση των ερ-

γατικών δικαιωμάτων αποτελεί κοινό τόπο
και καθημερινή εμπειρία για όλους μας

στους χώρους δουλειάς. Ο κατακερματισμός του
εργατικού δυναμικού και η διάσπαση της ενότητας
με βάση τον κλάδο και τη σχέση εργασίας κάνει ευ-
κολότερο τον έλεγχο των αντιστάσεων των εργαζο-
μένων από κυβέρνηση και εργοδοσία, ώστε αυτές
να περνούν ευκολότερα τις «μεταρρυθμίσεις» και
«αναδιαρθρώσεις» που πάντα θύμα έχουν τους ίδι-
ους τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά μας.

Εργαζόμενοι όλων των σχέσεων εργασίας δί-
νουν καθημερινά αμέτρητους αγώνες στους χώ-
ρους δουλειάς για την υπεράσπιση των εργατικών
δικαιωμάτων. Οι επιμέρους μικρές αλλά σημαντι-
κές νίκες του αμέσως προηγούμενου διαστήματος
τόσο στο ΥΠ.ΠΟ.Α. (περιορισμός των απλήρωτων
εργαζόμενων, διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων, μα-
κροχρόνιες συμβάσεις στην καθαριότητα), αλλά
και σε άλλους χώρους του Δημοσίου όπου οι ερ-
γαζόμενοι, μόνιμοι και συμβασιούχοι, παλεύουν
(ανανέωση συμβάσεων ΟΑΕΔ και παράταση συμ-
βάσεων επικουρικών στα Νοσοκομεία), είναι σημά-
δια των δυνατοτήτων που έχει το εργατικό κίνημα
όποτε αντιστέκεται απεργιακά και στριμώχνει την
πολιτική ηγεσία των Υπουργείων και την κυβέρνη-
ση. Ειδικότερα στο ΥΠ.ΠΟ.Α. παρατηρούμε μεγά-
λα κομμάτια εργαζομένων να οργανώνουν δυναμι-
κά τον αγώνα ενάντια στις απολύσεις συμβασιού-
χων (όπως οι κινητοποιήσεις του ΣΕΚΑ για τις
απολύσεις στην ψηφιοποίηση), να μπαίνουν με φό-
ρα στον αγώνα (όπως το Σωματείο Εργαζομένων
στην Αρχαιολογία στην Άρτα) ή να πραγματοποιεί-
ται κλαδική απεργία τον Οκτώβρη μόνιμων και
συμβασιούχων (η πρώτη ύστερα από 1 χρόνο)
ενάντια στην υπαγωγή μνημείων και αρχαιολογι-
κών χώρων στο Υπερταμείο. Την ίδια στιγμή που
συνεχίζονται οι αγώνες σε Εκπαίδευση και Υγεία
ταυτόχρονα με τις απεργίες των εργαζομένων
στην ΔΕΣΦΑ και των ΜΚΟ για μόνιμη και σταθερή
εργασία καθώς και σωματείων του ιδιωτικού το-
μέα για την διεκδίκηση ΣΣΕ και αυξήσεων.

Προϋπόθεση για να νικήσουμε είναι η υπέρβα-
ση του κατακερματισμού του αγώνα, του διαχωρι-
σμού ανά Υπουργείο, κλάδο ή ονομασία της ομη-
ρίας μας (ΙΔΟΧ, ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, αναπληρωτές, επι-
κουρικοί, εργολαβικοί, μπλοκάκηδες), ώστε με
ενωτικό και συντονισμένο αγώνα, με απεργιακή
κλιμάκωση, να σπάσουμε ακριβώς αυτή καθαυτή
τη φύση της ομηρίας.

Τα ρυάκια της εργατικής διεκδίκησης μπορούν
να πολλαπλασιαστούν και να συντονιστούν με στό-
χο ένα μεγάλο, ανυποχώρητο κίνημα το οποίο θα
ανατρέψει την κυβερνητική πολιτική. Με άμεσους
στόχους τη μετατροπή όλων των συμβάσεων σε
αορίστου χρόνου, την κατάργηση κάθε μορφής
ελαστικής εργασίας, μόνιμες μαζικές προσλήψεις,
Συλλογικές Συμβάσεις σε κάθε κλάδο και χώρο
δουλειάς, έξωση εργολάβων και κεφαλαίου από
τους φορείς και τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Η Συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια στις 20 Γενάρη μπορεί να συμβάλει
αποφασιστικά στην παραπάνω προοπτική και
πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό ραντεβού
των αγωνιστών εργαζόμενων στην προσπάθεια
οργάνωσης της αντίστασης στα σχέδια κυβέρνη-
σης και αφεντικών.

Αντώνης ΣκαρπέληςΜέλος Ε.Ε. Πανελλήνιου
Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ

Η ΔΕΣΦΑ, μία από τις εταιρείες που δραστη-
ριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, μία
κερδοφόρα εταιρία η οποία αποτελεί και το

ενεργειακό μέλλον της χώρας, μεταβιβάστηκε σε
ποσοστό 66% σε ευρωπαϊκή κοινοπραξία. Εταιρίες
που θα έπρεπε να διατηρήσουν τον δημόσιο χαρα-
κτήρα, διατηρούν το καθεστώς εργασίας ορισμένου
χρόνου με αποτέλεσμα να παγιώνονται και να στα-
θεροποιούνται οι ελαστικές μορφές εργασίας, συμ-
βάσεις έργου κλπ., σε βάρος της σταθερής και μό-
νιμης εργασίας των εργαζομένων χωρίς την ύπαρξη
επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή
αντίστοιχων κλαδικών που θα αποτελούν προστα-
τευτικό δίκτυ για εργαζόμενους στον ίδιο κλάδο.

Σε συνέχεια των ενεργειών που έως σήμερα είχαν
γίνει από πλευράς μας, ήταν μονόδρομος πια η
διεκδίκηση της θέσης μας μέσω των απεργιών.

Στις 16/11/2018 προκηρύξαμε 24ωρη προειδοποι-
ητική απεργία με μεγάλη συμμετοχή των εργαζομέ-
νων. Στις 22/11/2018 κάναμε παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στη Ρεβυθούσα. Συνεχίσαμε στις 28/11/2018
στην  πανεργατική απεργία της ΓΣΕΕ  και
στις 18/12/2018 συμμετείχαμε στην απεργιακή κινη-
τοποίηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας
κατά της ιδιωτικοποίησης των Εταιριών Ενέργειας.
Η πλειοψηφία των πρωτοβάθμιων σωματείων της
ΠΟΕ ενώσαμε τις φωνές μας για τις κοινές μας
διεκδικήσεις: Απευθείας εργασιακές σχέσεις με
πλήρη και ισότιμα δικαιώματα με το τακτικό προσω-
πικό, αναγνώριση της προϋπηρεσίας και ένταξη
στις Επιχειρησιακές ΣΣΕ του συνόλου του προσωπι-
κού.

Η αλληλεγγύη που λάβαμε το τελευταίο δύσκολο
διάστημα από εργολαβικά, κλαδικά σωματεία, με
καταιγισμό ψηφισμάτων αλλά και φυσική παρουσία
εκπροσώπων πρωτοβάθμιων σωματείων από τον
χώρο της Υγείας, των συγκοινωνιών, της ενέργειας,
της επικοινωνίας του πολιτισμού, εργατών, ναυτερ-
γατών, εμποροϋπαλλήλων, δευτεροβάθμια, τριτο-
βάθμια συνδικαλιστικά όργανα, ήταν καθοριστικά
για την συνέχεια της ενεργής διεκδίκησης. Αντιλη-
φθήκαμε ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό
τον αγώνα. Αγωνιούν και συμπαραστέκονται και άλ-
λοι. Η αλληλεγγύη που εισπράχτηκε, ενεργοποίησε
στην ουσία εμένα τον εργαζόμενο, τον άμεσο ενδια-
φερόμενο. Πως μπορώ να μένω απαθής, να λυθεί το
δικό μου θέμα από άλλους χωρίς εμένα; Η αλληλο-
βοήθεια καλλιεργείται στην συνείδηση των εργαζο-
μένων, χτίζεται σιγά-σιγά, μέρα με τη μέρα, χρόνο
με τον χρόνο. Η συναδελ-
φικότητα γίνεται ηθικό κα-
θήκον εντός και εκτός
των χώρων εργασίας. 

Συνάδελφε, από όλους
τους χώρους και όλους
τους κλάδους, ενωμένοι &
αλληλέγγυοι είμαστε πιο
δυνατοί. Γνωριζόμαστε,
ανταλλάσουμε εμπειρίες,
εμπνεόμαστε, διδασκόμα-
στε. Ξέρω τους αγώνες
που δίνεις καθημερινά,
και εσύ τους δικούς μου.
Ενώνουμε τις διεκδική-
σεις μας για ένα καλύτε-
ρο και αισιόδοξο μέλλον.

Μαρία Κοτρώνη, 
πρόεδρος ΠΣΕΦΑ

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, από το 2013 μέχρι
σήμερα, έχει αποδείξει ότι οι αγώνες είναι πιο αποτελεσματι-
κοί όταν οι εργαζόμενοι είναι ενωμένοι. Από τον αγώνα για
την επαναλειτουργία της ΕΡΤ και ενάντια στην αξιολόγηση
στο δημόσιο, μέχρι τις μάχες για να πληρωθεί κάποιος υπάλ-
ληλος τα δεδουλευμένα του, ο Συντονισμός έπαιξε και εξα-
κολουθεί να παίζει ρόλο απέναντι στις επιθέσεις της κυβέρ-
νησης και της εργοδοσίας. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ διεκδι-
κούμε ΚΥΑ αναγνώρισης των 2 χρόνων του αγώνα, προσλή-
ψεις προσωπικού, αναβάθμιση εξοπλισμού, ΣΣΕ. Οι μάχες
που έχουμε να δώσουμε είναι κοινές με άλλους κλάδους και
ο συντονισμός των δράσεων απαραίτητος. Στην ετήσια συνέ-
λευση του Συντονισμού θα πρέπει να είμαστε εκεί για να μά-
θουμε τι συμβαίνει στους άλλους εργατικούς χώρους και να
βγάλουμε ένα πλάνο κοινών κινητοποιήσεων βάσει των διεκ-
δικήσεών μας.

Ειρήνη Φωτέλλη, μέλος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ

10.00πμ – 12.00μμ 
«Καμία απόλυση 
συμβασιούχου - εργολαβικού.
Μονιμοποιήσεις 
και προσλήψεις»

12.30μμ- 2.00μμ 
«Πάλη για Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας 
με αυξήσεις 
στους μισθούς»

2.30μμ- 4.00μμ 
«STOP στις 
σεξιστικές επιθέσεις. 
Εμπρός για απεργιακή 
8 Μάρτη»

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΓΕΝΑΡΗ Στην αίθουσα της ΠΟΕ ΟΤΑ,
Καρόλου 24, πλ. Καραϊσκάκη, ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο


