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ΔΕΣΦΑ, μία από τις εταιρείες που δραστηριοποιείται 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 χαρακτήρα, διατηρούν το καθεστώς εργασίας ορισμένου
χρόνου με αποτέλεσμα να παγιώνονται και να σταθεροποιούνται οι ελαστικές μορφές εργασίας, συμβάσεις έργου κλπ., σε βάρος της σταθερής και μόνιμης εργασίας των εργαζομένων χωρίς την ύπαρξη
επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή
αντίστοιχων κλαδικών που θα αποτελούν προστατευτικό δίκτυ για εργαζόμενους στον ίδιο κλάδο.

ι διακρίσεις και η καταστρατήγηση των εργατικών 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 ευκολότερο τον έλεγχο των αντιστάσεων των εργαζομένων από κυβέρνηση και εργοδοσία, ώστε αυτές
να περνούν ευκολότερα τις «μεταρρυθμίσεις» και
«αναδιαρθρώσεις» που πάντα θύμα έχουν τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά μας.

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 προειδοποιητική απεργία με μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων. Στις 22/11/2018 κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας στη Ρεβυθούσα. Συνεχίσαμε στις 28/11/2018
στην πανεργατική απεργία της ΓΣΕΕ και
στις 18/12/2018 συμμετείχαμε στην απεργιακή κινητοποίηση 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 προσωπικό, αναγνώριση της προϋπηρεσίας και ένταξη
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΓΕΝΑΡΗ Στην αίθουσα της ΠΟΕ ΟΤΑ,
στις Επιχειρησιακές ΣΣΕ του συνόλου του προσωπικού.
Καρόλου 24, πλ. Καραϊσκάκη, ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο
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Εργαζόμενοι όλων των σχέσεων εργασίας δίνουν καθημερινά αμέτρητους αγώνες στους χώρους δουλειάς για την υπεράσπιση των εργατικών
δικαιωμάτων. Οι επιμέρους μικρές αλλά σημαντικές νίκες του αμέσως προηγούμενου διαστήματος
τόσο στο ΥΠ.ΠΟ.Α. (περιορισμός των απλήρωτων
εργαζόμενων, διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων, μακροχρόνιες συμβάσεις στην καθαριότητα), αλλά
και σε άλλους χώρους του Δημοσίου όπου οι εργαζόμενοι, μόνιμοι και συμβασιούχοι, παλεύουν
(ανανέωση συμβάσεων ΟΑΕΔ και παράταση συμβάσεων επικουρικών στα Νοσοκομεία), είναι σημάδια των δυνατοτήτων που έχει το εργατικό κίνημα
όποτε αντιστέκεται απεργιακά και στριμώχνει την
πολιτική ηγεσία των Υπουργείων και την κυβέρνηση. Ειδικότερα στο ΥΠ.ΠΟ.Α. παρατηρούμε μεγάλα κομμάτια εργαζομένων να οργανώνουν δυναμικά τον αγώνα ενάντια στις απολύσεις συμβασιούχων (όπως οι κινητοποιήσεις του ΣΕΚΑ για τις
απολύσεις στην ψηφιοποίηση), να μπαίνουν με φόρα στον αγώνα (όπως το Σωματείο Εργαζομένων
στην Αρχαιολογία στην Άρτα) ή να πραγματοποιείται κλαδική απεργία τον Οκτώβρη μόνιμων και
συμβασιούχων (η πρώτη ύστερα από 1 χρόνο)
ενάντια στην υπαγωγή μνημείων και αρχαιολογικών 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 τομέα για την διεκδίκηση ΣΣΕ και αυξήσεων.
Προϋπόθεση για να νικήσουμε είναι η υπέρβαση του κατακερματισμού του αγώνα, του διαχωρισμού ανά Υπουργείο, κλάδο ή ονομασία της ομηρίας μας (ΙΔΟΧ, ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, αναπληρωτές, επικουρικοί, 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 στόχο 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 κυβέρνησης και αφεντικών.
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