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Μαζί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επισυνάπτουμε ενημερωτικό κείμενο σχετικά με τις δράσεις του
σωματείου, όπως αυτό συζητήθηκε στην τελευταία Γ.Σ. και αποφασίστηκε να σταλεί στα μέλη του σωματείου.
Ενημερώσεις σχετικά με τη δράση του σωματείου το προηγούμενο διάστημα:
-

-

-

Την Δευτέρα 15/5/2017 ο ΣΕΦΚ συμμετείχε στη μαζική εργατική παρέμβαση στο αμαξοστάσιο του Ρέντη, που
είχε καλεστεί από σωματεία και εργατικές συλλογικότητες ως απάντηση στην απαγόρευση μοιράσματος κειμένων
συνελεύσεων γειτονιάς στους εργαζομένους της ΟΣΥ έξω από το αμαξοστάσιο του Ρέντη την Παρασκευή 7 του
Απρίλη του 2017 στις 4 το πρωί. Η κινητοποίηση ήταν απάντηση στην απόπειρα ποινικοποίησηςεγκληματοποίησης της πολιτικής δράσης με την κατασκευή κατηγοριών από το «τμήμα προστασίας κράτους
πολιτεύματος» (!) όπου λειτουργεί το “συνδικαλιστικό” της ασφάλειας που “ασχολείται” με την παρακολούθηση
των ταξικών αγώνων και συνδικαλιστών. Αποτελεί απάντηση στη στοχοποίηση από την κυβέρνηση Σύριζα–ανέλ,
τους κρατικούς μηχανισμούς και καθεστωτικά ΜΜΕ 3 συναδέλφων εργαζομένων στα ΜΜΜ και ενός μέλους του
ΣΕΦΚ που συμμετείχαν στην παρέμβαση στις 7/4.
Την Παρασκευή 30/6/2017 τα σωματεία ΣΕΦΚ, ΣΥΒΧΨΑ, ΣΜΕΔ, οι εργατικές συλλογικότητες Ταξικό Μέτωπο
και ΕΑΣ ΟΣΥ, καθώς και συνελεύσεις γειτονιάς οργανώσαμε εργατική παρέμβαση στο «Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων» (ΑΠΕ–ΜΠΕ) στην οδό Τσόχα 36. Καταγγείλαμε τον μηχανισμό
του ΑΠΕ–ΜΠΕ που κατασκεύασε “ειδήσεις” μετατρέποντας το μοίρασμα προκηρύξεων από συνελεύσεις
γειτονιάς για ελεύθερες μετακινήσεις από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) έξω από το αμαξοστάσιο του
Ρέντη στις 7 του Απρίλη του 2017 σε “ομαδική εισβολή στο αμαξοστάσιο του Ρέντη”, ενώ δεν δίστασε στη
συνέχεια να προχωρήσει στη στοχοποίηση τριών συναδέλφων εργαζομένων στα ΜΜΜ και ενός συναδέλφου
μέλους του ΣΕΦΚ.
Για 2η σχολική χρονιά λειτουργεί η «Δομή ελεύθερων αλληλέγγυων μαθημάτων» του ΣΕΦΚ. Θεωρούμε ότι
πρόκειται για ένα κορυφαίο εγχείρημα του σωματείου μας ενάντια στην «φιλανθρωπία».
Την Κυριακή 10/9/2017 πραγματοποιήθηκε παρέμβαση του ΣΕΦΚ (με μοίρασμα κειμένου) στην κεντρική
εκδήλωση των φροντιστηρίων Πουκαμισάς (ΤΕΙ Αθήνας).
Το Σάββατο 29/9/2017 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στα γραφεία μας με προβολή της ταινίας «Το πέταγμα της
πεταλούδας».
Την Κυριακή 5/11 ο ΣΕΦΚ συμμετείχε με πανό στην απεργιακή κινητοποίηση στην Ερμού που οργάνωσε το
Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια.
Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων & Ανέργων στην ιδιωτική εκπαίδευση πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις την
1η και 3ηΤετάρτη κάθε μήνα (10.00 -13.00) στα γραφεία των πρωτοβάθμιων σωματείων (Λόντου 6).

Σχετικά με τις δικαστικές αναμετρήσεις:
 Στις 12 Δεκέμβρη είχε οριστεί η ημερομηνία εκδίκασης της έφεσης που έχει ασκήσει ο Γκούμας (υπόθεση
Πρίσμα), ενάντια στην πρωτόδικη απόφαση δικαστηρίου που δικαιώνει τη συνάδελφο και πρόεδρο του
σωματείου Α.Σ και τον υποχρεώνει να την επαναπροσλάβει, αναγνωρίζοντας την απόλυσή της ως άδικη και
καταχρηστική. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει κορυφαία σημασία για ολόκληρο τον κλάδο καθώς για πρώτη
φορά αναγνωρίζεται δικαστικά ότι παρά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που αναγκαζόμαστε να
υπογράψουμε, η διαρκής και επαναλαμβανόμενη εργασία σε ένα χώρο εργασίας, ουσιαστικά σημαίνει
κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών. Στηρίζουμε τη συνάδελφο μέχρι τη νίκη που θα είναι νίκη για όλο τον
κλάδο. Η εκδίκαση αναβλήθηκε για τις 19/3/2019.
 Στις 24 Νοέμβρη δικαζόταν η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση της οικογένειας Πουσπουρίκα κατά 5
μελών των ΔΣ του ΣΕΦΚ και της ΟΙΕΛΕ, επειδή υπερασπίστηκαν ως όφειλαν τον συνάδελφο Γ.Κ που
απολύθηκε εκδικητικά για συνδικαλιστική δράση τον Μάη του 2012 από το φροντιστήριο «Κατεύθυνση
Θετική» στο Μαρούσι. Η εκδίκαση αναβλήθηκε για τις 12 Δεκέμβρη 2018. Προετοιμασία για μια

αποφασιστική απάντηση του εργατικού κινήματος σε εργοδοσίες που ποινικοποιούν τους δίκαιους αγώνες
των εργαζομένων.
 Στις 30 Νοεμβρίου εκδικαζόταν η υπόθεση του συναδέλφου Α.Κ που εντελώς αναίτια προσήχθη από
αστυνομικούς στην περιοχή των Εξαρχείων και του έχουν φορτωθεί κατηγορίες. Τον στηρίζουμε και
παλεύουμε για τη δικαίωσή του. Η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε αναβολή.

