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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ

Σ
ε κινητοποιήσεις ενάντια στον αιφ-
νιδιασµό του Γαβρόγλου προσα-
νατολίζονται οι εκπαιδευτικοί της

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης αφού δύο µόλις µέρες πριν
από τις διακοπές των Χριστουγέννων η
κυβέρνηση επιλέγει να δηµοσιοποιήσει
το νέο σύστηµα διορισµών/προσλήψεων
στην εκπαίδευση.

Με τη γνωστή τακτική της ψήφισης
σοβαρών µέτρων εν µέσω γιορτών η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάτω από το φό-
βο των αντιδράσεων επιδιώκει να ανα-
τρέψει το εργασιακό µέλλον χιλιάδων
εκπαιδευτικών δηµιουργώντας τετελε-
σµένα µε κλειστά σχολεία. 
“∆ε θα επιτρέψουµε την αλληλοσφα-

γή των συναδέλφων µας για µια θέση
στους ελάχιστους διορισµούς που έχει
αναγγείλει η κυβέρνηση (όταν και αν
αυτοί πραγµατοποιηθούν, και εφόσον
δεν αποτελούν για ακόµη µία φορά επι-
κοινωνιακή εξαγγελία σε βάθος τριε-
τίας). Οι συνταξιοδοτήσεις των τελευ-
ταίων ετών, οι αντιεκπαιδευτικές ανα-
διαρθρώσεις και πολιτικές στη δηµόσια
εκπαίδευση, διαχρονικά, είχαν και έχουν
ως στόχευση την εξοικονόµηση προσω-
πικού, οδηγούν σε τεχνητά πλεονάσµα-
τα, αύξηση µαθητών ανά τµήµα µε υπο-
χρεωτικές µετακινήσεις µαθητών σε
όµορες σχολικές µονάδες, επιβάρυνση
και ελαστικοποίηση ωραρίου και εργα-
σιακών σχέσεων.
Απαιτούµε εδώ και τώρα Μαζικούς

Μόνιµους ∆ιορισµούς όλων των ανα-
πληρωτών µε έστω και µία σύµβαση,
αποκλειστικά µε βάση το πτυχίο και όλη
την προϋπηρεσία”, τονίζεται στην ανα-
κοίνωση που εξέδωσε η ∆ΟΕ. 
Η ∆ΟΕ καλεί συγκέντρωση την Τετάρ-

τη 19/12, στις 2µµ στην Περιφερειακή
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (Τσόχα
15-17, Μετρό Αµπελόκηποι), ενώ νέα κι-
νητοποίηση µε 3ωρη στάση εργασίας
από τις 11πµ µέχρι τις 2µµ θα πραγµα-
τοποιηθεί την Πέµπτη 20/12 στις
12.30µµ στο Υπ. Παιδείας. Ταυτόχρονα
καλεί σε αντίστοιχες δράσεις και κινητο-
ποιήσεις σε κάθε περιοχή της χώρας.
Και το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, αποφάσισε

πως προχωράει σε στάση εργασίας
(11πµ µε 2µµ) και συγκέντρωση έξω
από το Υπουργείο Παιδείας την επόµε-
νη της υπουργικής εξαγγελίας (πιο πι-
θανή ηµεροµηνία της κινητοποίησης εί-
ναι η Πέµπτη 20/12).

Εκλογές στη Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας

Την Τετάρτη 19/12 θα γίνει η Γενική
Συνέλευση και την Πέµπτη 20/12 οι
εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆Σ στην
Γ ΕΛΜΕ Αθήνας. Το δίκτυο εκπαιδευτι-
κών της ''Τάξης µας'' συµµετέχει και
στηρίζει µε την Ντίνα Γκαρανέ και την
Γεωργία Κόφφα, το ενωτικό σχήµα της
ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής
αριστεράς “Αντίσταση”.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μονιµοποιήσεις, όχι ιδιωτικοποιήσεις

Η
24ωρη απεργία που προ-
κήρυξε η Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Ενέργειας την

Τρίτη 18/12 ήταν ένα µεγάλο βήµα
συντονισµού. Από τους εργολαβι-
κούς της ∆ΕΣΦΑ, της ∆ΕΠΑ και
της ∆Ε∆Α, µέχρι τους εργολαβι-
κούς στα ΕΛΠΕ, στην Μότορ Όιλ,
στην ΕΚΟ, στην Καβάλα Όιλ, στην
Ντιαξόν και αλλού, εκατοντάδες
εργολαβικοί στην ενέργεια, για
πρώτη φορά εδώ και χρόνια έδω-
σαν µια συντονισµένη απεργιακή
απάντηση στην πολιτική της εργο-
λαβοποίησης της εργασίας τους
στις µεγάλες µονάδες παραγω-
γής, διακίνησης και εµπορίας
ενέργειας σε όλη τη χώρα αλλά
και στις επικείµενες ιδιωτικοποι-
ήσεις σε ∆ΕΣΦΑ, ∆ΕΠΑ, ∆Ε∆Α και
ΕΛΠΕ. 

Ήδη η κυβέρνηση ετοιµάζεται
να ξεπουλήσει το 66% της ∆ΕΣΦΑ
στην κοινοπραξία SENFLUGA
Energy Infrastructure Holdings S.A.
µε τους εργαζόµενους να προσα-
νατολίζονται σε πραγµατοποίηση
στάσης εργασίας και συγκέντρω-
σης την ώρα που θα πέφτουν οι
υπογραφές.
Απεργιακές συγκεντρώσεις

πραγµατοποιήθηκαν έξω από τις
κεντρικές εγκαταστάσεις της ∆Ε-
ΣΦΑ στην λεωφόρο Μεσογείων
στην Αθήνα αλλά και έξω από την
πύλη των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο.
“Είµαι δεκαεπτά χρόνια στη

δουλειά και είναι η πρώτη φορά
που γίνεται µια τέτοια απεργία.
Νοµίζω πως έχει γίνει αντιληπτή η
άποψη ότι µόνο µε την ενότητα θα
µπορέσουµε να πετύχουµε κάτι
απέναντι σε όλες αυτές τις πιέ-
σεις. Αυτή η απεργία ήρθε µετά

από µια περίοδο συνεχών κινητο-
ποιήσεων”, εξήγησε στην ΕΑ η
Μαρία Ρεκλείτου ΓΓ του Πανελλή-
νιου Συνδέσµου Εργαζόµενων στο
Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ). 
“Από τον Απρίλιο είχαµε συµµε-

τάσχει µε στάση εργασίας στις κι-
νητοποιήσεις των συναδέλφων
στα ΕΛΠΕ και συνεχίσαµε µε την
µεγάλη 24ωρη απεργία στις 16
Νοέµβρη που είχε συµµετοχή πά-
νω από 72%, ενώ την ηµέρα των
εγκαινίων της νεάς δεξαµενής στη
Ρεβυθούσα κάναµε νέα στάση ερ-
γασίας και συγκέντρωση στο λιµά-
νι απέναντι από τη Ρεβυθούσα. 
Μετά τις κινητοποιήσεις µας κα-

λεστήκαµε για συναντήσεις από το
υπουργείο. Πέρα από τα λόγια αυ-
τό που βλέπουµε στην πραγµατι-
κότητα και ενόψει της πώλησης εί-
ναι οτι υπάρχει µεγάλη εντατικο-
ποίηση της δουλειάς, έχουν ανα-
σταλεί άδειες ενόψει των χριστου-
γέννων, οι συνάδελφοι δουλεύουν

υπερωρίες ακόµα και σαββατοκύ-
ριακα. Ο αγώνας µας για µονιµο-
ποίηση πρέπει να είναι συνεχής
και διαρκής µέχρι να πετύχουµε το
στόχο µας να µπουν όλοι στη δου-
λειά χωρίς εξαιρέσεις”, τόνισε η
Μ. Ρεκλείτου.

Όλοι µαζί

“Η απεργία αυτή ήρθε µέσα από
τις µάχες των εργαζόµενων. Ωρί-
µασαν οι συνθήκες ώστε να φτά-
σουµε όλοι µαζί σε αυτή την απερ-
γία. Είναι µια απεργία που έχει
σαν αιχµή τις µονιµοποιήσεις των
εργολαβικών εργαζόµενων αλλά
ακουµπάει όλα τα µεγάλα ζητήµα-
τα του κλάδου. Την υπογραφή
ΣΣΕ παντού αλλά και τη µεγάλη
συζήτηση σχετικά µε τις ιδιωτικο-
ποιήσεις των εταιριών της ενέργει-
ας. Ακόµα και η πώληση της ∆Ε-
ΣΦΑ που έχει φτάσει σε αυτό το
σηµείο µπορεί να ανατραπεί κάτω
από πίεση. Επίκειται η πώληση των

ΕΛΠΕ και της ∆ΕΠΑ. Πιστεύω πως
είναι εταιρίες που δεν πρέπει να
ιδιωτικοποιηθούν. Οι αγώνες µας
είναι µονόδροµος”, τόνισε στην ΕΑ
ο Γιώργος Καραστάθης εργολαβι-
κός εργαζόµενος στη ∆ΕΣΦΑ και
Β' Αντιπρόεδρος στην Πανελλαδι-
κή Οµοσπονδία Ενέργειας (ΠΟΕ)
ο οποίος εξήγησε πως το επόµενο
χρονικό διάστηµα η ΠΟΕ σχεδιάζει
νέο γύρο κινητοποιήσεων.
“Χρειάζεται την επόµενη περίο-

δο να κλιµακώσουµε. Θέλουµε κοι-
νή απεργία µεταξύ εργολαβικών
και µόνιµων γιατί τα προβλήµατα
είναι κοινά. Χρειάζεται συντονισµέ-
νη ενιαία δράση από όλους αφού
απέναντί µας έχουµε συσπειρωµέ-
νους το ΣΕΒ, την κυβέρνηση, τις
εργοδοσίες αλλά και την πολιτική
της ΕΕ”, ανέφερε η Νικόλ Αθανα-
σοπούλου πρόεδρος του ΣΕΦΑ-
∆ΕΠΑ.

Κυριάκος Μπάνος

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

5
ωρη στάση εργασίας την Πέµπτη 20
∆εκέµβρη από τις 7πµ έως τις 12 το
µεσηµέρι πραγµατοποιεί το Σωµα-

τείο των εργαζόµενων στο Ερρίκος Ντυνάν
ζητώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργα-
σίας και τη διατήρηση των όρων και συν-
θηκών απασχόλησης των εργαζοµένων,
καθώς και την άµεση επανένταξη του Ερρί-
κος Ντυνάν στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας Πε-
ρίθαλψης.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που
εξέδωσε το Σωµατείο αυτή η στάση εργα-
σίας είναι η έναρξη απεργιακών κινητοποι-
ήσεων απέναντι στην αδιαφορία της εργο-
δοσίας, που ελέγχεται από την Τράπεζα
Πειραιώς, στα µεγάλα προβλήµατα που αν-
τιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι όλη αυτή την
περίοδο που η τράπεζα έχει βγάλει το νοσο-

κοµείο στο σφυρί.
“Παρακολουθούµε τις εξελίξεις σχετικά

µε την περαιτέρω µεταβίβαση του Νοσοκο-
µείου Ερρίκος Ντυνάν µέσω του πρόσφα-
του διαγωνισµού της Τράπεζας Πειραιώς.
Σε αυτό το πλαίσιο πληροφορηθήκαµε ότι
στις 13-12-2018 η διοίκηση κάλεσε όλους
τους διευθυντές και προϊσταµένους να
τους µιλήσει για το µέλλον του Νοσοκοµεί-
ου. Στη συνάντηση αυτή, όπως ενηµερω-
θήκαµε, ο Πρόεδρος του Νοσοκοµείου,
ισχυρίστηκε ότι οι υποβληθείσες προσφο-
ρές κρίθηκαν µη ικανοποιητικές και ότι το
Νοσοκοµείο παραµένει στα χέρια της Τρά-
πεζας Πειραιώς, (...) ενώ διαµαρτυρόµεθα
για την αδιαφορία που η εργοδότρια επι-
δεικνύει προς τους εκπροσώπους των ερ-
γαζοµένων”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΟΤΑ

Σ
ε συγκέντρωση µε κίτρινα γιλέκα, ρούχα που
φοράνε ούτως ή άλλως στη δουλειά, αλλά
και στις διαδηλώσεις τους, καλεί το Συντονι-

στικό Συµβασιούχων ΟΤΑ στις 2 Γενάρη, στην πλ.
Κλαυθµώνος. 

Οι συµβασιούχοι των δήµων δίνουν µε αυτό τον
τρόπο, συνέχεια στον αγώνα που δίνουν εδώ και
δυο χρόνια, διεκδικώντας µόνιµη και σταθερή δου-
λειά, αντιστεκόµενοι στις απολύσεις που έφερε την
περασµένη άνοιξη η διαδικασία της 3Κ. “Όλοι µαζί
διαδηλώνουµε φορώντας τα κίτρινα γιλέκα για να
σταµατήσει η οµηρία των συµβασιούχων – παρατα-
σιούχων. Άµεση µετατροπή των συµβάσεων µας
από ορισµένου σε αορίστου χρόνου! ∆υνατά, γερά,
ενωτικά µέχρι τέλους για την νίκη, υπογραµµίζουν.

18/12, Απεργιακή περιφρούρηση στα Ελληνικά Πετρέλαια

Στάση εργασίας 20/12 2 Γενάρη στην 
Κλαυθµώνος


