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ΝΑ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ                                            
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ! 

 
ΔΕ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ                             

ΝΑ ΜΑΣ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ! 
 

Η αντιπαράθεση που σηκώθηκε στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας 
(ΟΣΥΑΠΕ) δε μας εκπλήσσει, δεν είναι πρωτόγνωρη, οι δυνάμεις μας αναμετριούνται με αυτές 
τις αντιλήψεις πολλές δεκαετίες. Αντιπαράθεση που έχει να κάνει με την οργάνωση και την 
ενότητα των εργαζομένων στα Σωματεία, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους. Ζήτημα για 
το οποίο έχουμε δώσει μάχες και εκτός των άλλων πετύχαμε πριν από πολλά χρόνια σχετική 
καταστατική ρύθμιση στα καταστατικά σε Ομοσπονδία, Σύλλογο Αττικής και σε άλλους, ώστε να 
γίνονται μέλη όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους. 

Συγκεκριμένα, στο τέλος του Γ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ στις 18-10-2021 με 
πρωτοβουλία του επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ/Αγωνιστική Συνεργασία, συγκεντρώθηκαν 
18 υπογραφές μελών του Γ.Σ. (Αγωνιστική Συνεργασία/ΠΑΣΚΕ, Περιφερειακή 
Συμμαχία/ΔΑΚΕ, ΠΑΕΚ/ΣΥΡΙΖΑ, ΕΕΑΚ) για έκτακτη σύγκλιση του οργάνου, με 
μοναδικό θέμα συζήτησης την μη συμμετοχή των συμβασιούχων υπαλλήλων στις 
εκλογές των πρωτοβάθμιων Συλλόγων.  

Η πρόταση που πέρασε κατά πλειοψηφία με τις (18)  ψήφους των παρατάξεων 
αυτών στο Γ.Σ. που συγκλήθηκε εκτάκτως στις 29/10/2021, ήταν οι συμβασιούχοι 
να μην έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις αρχαιρεσίες ούτε για Δ.Σ. των Σωματείων, 
ούτε για αντιπροσώπους για το Συνέδριο της ΟΣΥΑΠΕ. Κάνοντας ευθεία παρέμβαση στη 
λειτουργία των πρωτοβάθμιων Συλλόγων, που το καταστατικό τους προβλέπει τη συμμετοχή 
όλων των εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο στα 
Σωματεία που θα ψηφίσουν οι ΙΔΟΧ να αποκλείονται οι αντιπρόσωποι τους από το Συνέδριο!   

Εμείς καταγγείλαμε τη στάση τους αυτή, ότι ουσιαστικά πετάνε έξω από τα Σωματεία 
τους συμβασιούχους, τους πιο «αδύναμους» εργαζόμενους και αντί να παλεύουν για την 
ενότητα του εργατικού – συνδικαλιστικού κινήματος τους διαχωρίζουν και τους σπρώχνουν 
στην «αγκαλιά» του εκάστοτε Περιφερειάρχη. 

 Η πρόταση των δυνάμεων μας που συγκέντρωσε (15) ψήφους, ήταν οι 
συμβασιούχοι να συμμετέχουν σύμφωνα με τα καταστατικά της Ομοσπονδίας και 
των πρωτοβάθμιων Συλλόγων τους.  

Η παράταξη των Συσπειρώσεων/ΛΑΕ ψήφισε την πρόταση της (4 ψήφοι), που έλεγε οι 
συμβασιούχοι να έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν μόνο για το Δ.Σ. του πρωτοβάθμιου Συλλόγου 
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τους, κρύβοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχουν μέλη δύο κατηγοριών σύμφωνα και με τα 
καταστατικά.  

Το βασικό επιχείρημα ΟΛΩΝ ήταν ότι «κάποιος που θα φύγει σε ένα μήνα από τη 
δουλειά, δεν μπορεί να επηρεάζει τους συσχετισμούς σε Σύλλογο και Ομοσπονδία για τα 
επόμενα έτη»! 

 Αλήθεια….κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν;;;; 
 Ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων των εργαζομένων δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου. Εάν υιοθετήσουμε αυτό που λένε, τότε δε θα μπορούσε να είναι κανένας μέλος του 
σωματείου του και να μετέχει στις διαδικασίες του, με τις δίμηνες ή τρίμηνες συμβάσεις που 
κυριαρχούν στον ιδιωτικό τομέα όπως στον ΟΤΕ, στα ξενοδοχεία, στα σούπερ μάρκετ ή πριν 
στην e-food……  

 Ότι από δω και πέρα αυτό είναι το μέλλον που προδιαγράφουν για τις υπηρεσίες μας και τα 
σωματεία μας, μιας και όλες οι κυβερνήσεις και η ΕΕ θέλουν να περιορίσουν στο ελάχιστο 
δυνατό τη μόνιμη υπαλληλία και να διευρύνουν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας σε όλο το 
Δημόσιο. 

Το ζήτημα είναι πως εννοεί κάθε παράταξη το Σωματείο και το ρόλο του. Θεωρεί πως 
είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, μια συντεχνία ή ένα όργανο οργάνωσης της πάλης των 
εργαζομένων για τα δικαιώματά τους; Ένα εργαλείο διεκδίκησης και αγώνα ή διατήρησης και 
συνέχισης των άθλιων εργασιακών σχέσεων; Ένα εργαλείο σύγκρουσης με την αντεργατική 
πολιτική ή αποδοχής της; 

Και με την απόφασή τους αυτή οι παρατάξεις των Περιφερειακή Συμμαχία/ΔΑΚΕ, 
Αγωνιστική Συνεργασία/ΠΑΣΚΕ, ΠΑΕΚ/ΣΥΡΙΖΑ & ΕΕΑΚ έδωσαν απάντηση… Έδωσαν 
διαπιστευτήρια στην κρατική εργοδοσία των Περιφερειαρχών ότι θα συνεχίσουν «να τους 
κάνουν πλάτες», προκειμένου να μπορούν να εκμεταλλεύονται  τους συμβασιούχους, να τους 
αξιοποιούν  ως όμηρους και ως μηχανισμό για καθετί… 

Δεύτερο βασικό επιχείρημα υπήρξε, ότι με τη δυνατότητα που έχει κάθε Περιφερειάρχης 
να κάνει απευθείας πρόσληψη συμβασιούχων για κατεπείγουσες ανάγκες, ότι «του δίνεται η 
δυνατότητα να δημιουργεί ένα κομματικό στρατό μέσα από λίστες, ο οποίος μπορεί να 
διαμορφώνει έτσι τους συσχετισμούς στο Σωματείο των εργαζομένων»! 

Θέλουν να μας πουν ότι τους έπιασε ο πόνος, που οι πολιτικοί τους εκφραστές ως 
κυβερνήσεις διατήρησαν και διεύρυναν το αίσχος της ομηρίας των συναδέλφων και της 
ανακύκλωσης των ανέργων και που ως Περιφερειακές Αρχές εκμεταλλεύονται την ανάγκη για 
δουλειά, τσαλαπατάνε κάθε δικαίωμα και κρατάνε τους συμβασιούχους με σκυμμένο το 
κεφάλι!!! 

Ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν, όταν δεν βγάζουν άχνα για την ομηρία και τη 
μισοδουλειά, για τις διάτρητες διαδικασίες και τις λίστες της ντροπής, όταν 
αρνήθηκαν να συνυπογράψουν τις πρωτοβουλίες δεκάδων σωματείων για 
κατάργηση της συνταγματικής απαγόρευσης για μετατροπή των συμβάσεων των 
ΙΔΟΧ, όταν έχουν βγάλει από το λεξιλόγιό τους τη λέξη «εκμετάλλευση»; 
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Ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν, όταν ταυτίζουν τους θύτες και τα θύματα, 
όταν βάζουν στο ίδιο τσουβάλι κυβέρνηση – εργοδότες και εργαζόμενους, όταν 
κρύβουν τις αιτίες και τους υπεύθυνους για το τσαλαπάτημα του βασικού 
δικαιώματος όλων για δουλειά με δικαιώματα; 

Η κατρακύλα βέβαια δεν έχει σταματημό… Οι εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ εκτός από τις 
γνωστές χυδαιότητες απέναντί μας, έριξαν στο τραπέζι κι άλλα «φιλεργατικά»  επιχειρήματα…, 
ότι για το κλείσιμο των επιχειρήσεων φταίνε οι αγώνες και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων…. 
Μπράβο τους!!! Δίκαια έχουν τον τίτλο των κυβερνητικών – εργοδοτικών συνδικαλιστών.   
 

Την ίδια στιγμή στο Σύλλογο της Περιφέρειας Αττικής εξελίσσεται ένας σχεδιασμός από 
την παράταξη της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ/ΔΑΚΕ, που προσπαθεί να «προσεταιριστεί» τους 
συναδέλφους συμβασιούχους, που έχουν προσληφθεί για της ανάγκες της πανδημίας, 
καλλιεργώντας τους αυταπάτες, ότι η Διοίκηση Πατούλη είναι με το μέρος τους, εμπλέκοντας 
τους στους ψηφοθηρικούς της στόχους, με σκοπό το Σωματείο να πάψει να είναι αγκάθι στο 
μάτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Τι κι αν στην εκδίκαση της αγωγής των συμβασιούχων, η 
δικηγόρος που εκπροσωπούσε τον Περιφερειάρχη Αττικής, τάχθηκε ενάντια στο αίτημα 
παραμονής τους, δηλώνοντας ότι ΔΕΝ καλύπτουν πάγιες ανάγκες….. 

Έτσι παίζουν το παιχνίδι… Η ΔΑΚΕ στην Ομοσπονδία να λέει να μη συμμετέχουν οι 
συμβασιούχοι στις αρχαιρεσίες των Σωματείων, ενώ η ΔΑΚΕ στο Σύλλογο της Αττικής να 
συνηγορεί να συμμετέχουν ακόμα και τα μη μέλη!  

Το ίδιο έκανε η ΔΑΚΕ και στο θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας! Στην Ομοσπονδία 
ψήφιζε κατά, αλλά στην Αττική έσπρωχνε τους ομογάλακτους της να συμμετέχουν…  

 Φαίνεται πως θεωρούν ότι μπορούν να σέρνουν από τη μύτη τους εργαζόμενους. 
Υποτιμούν την κρίση τους και νομίζουν ότι μπορούν να κρύβουν το αποκρουστικό πρόσωπο της 
ομηρίας και της μισοδουλειάς πίσω από χτυπήματα συμπάθειας στη πλάτη και ανέξοδες 
υποσχέσεις. 

Οι εργαζόμενοι, μόνιμοι και συμβασιούχοι ξέρουν ότι κανείς δεν τους χάρισε 
τίποτα. Ξέρουν ότι όλα με αγώνα κατακτιούνται.  

Ξέρουν πως μόνον έτσι οι εργαζόμενοι μπορούν να επιβάλουν το δίκιο τους. 
Ξέρουν πως η θέση τους είναι μέσα στα Σωματεία, μέσα στις συλλογικές διαδικασίες, χέρι – χέρι 
με κάθε αγωνιζόμενο εργαζόμενο και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να παλεύουμε. 

 
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ                                                                    

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, 
ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  
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