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Συνάδελφοι –σσες  

Διανύουμε μία από τις δυσκολότερες περιόδους σαν εργασιακός χώρος αλλά και σαν 

συνδικάτο. Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από μια σειρά περικοπών από πλευράς 

κυβερνήσεων σε βάρος των εργαζομένων  και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο 

εργασιακών δικαιωμάτων .  

Φυσικά για να πετύχουν αυτές οι αντεργατικές πολιτικές εις βάρος μας καθοριστικό ρόλο 

έπαιξε η πλήρη στήριξη των παρατάξεων του προεδρείου ΔΑΚΕ  και ΠΑΣΚΕ , που όχι απλά 

ανέχτηκαν αλλά και στήριξαν με κάθε τρόπο κάθε –εις βάρος μας- κυβερνητική πολιτική. ) 

Οι ΔΑΚΕ –ΠΑΣΚΕ τόσο στο Συνδικάτο μας όσο και σε όλα τα συνδικαλιστικά επίπεδα (ΓΣΕΕ-

ΑΔΕΔΥ ,ομοσπονδίες , εργατικά κέντρα και συνδικάτα ), έχουν κηρύξει συνδικαλιστικό 

lockdown.  

Βρίσκονται σε γραμμή απόλυτης συναίνεσης και υποταγής στους σχεδιασμούς και τις 

αποφάσεις της κυβέρνησης  , με πρόσχημα φυσικά την επιδημία .Αυτή η κατάσταση, 

συνδυασμένη με την ανυπαρξία του ΜΕΤΑ, δεν αφήνει κανένα αισιόδοξο μήνυμα για τους 

εργαζόμενους αν συνεχιστεί. 

Από δώ και στο εξής έρχονται εξίσου σημαντικές σε βάρος μας αλλαγές που θα 

επηρεάσουν ακόμα και την εργασιακή μας ύπαρξη . Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα εξής 

κρίσιμα θέματα που είναι προς άμεση εφαρμογή από πλευράς κυβέρνησης : 

 Η εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη μέσω των εγκυκλίων που βγαίνουν συνεχώς και 

που θα μας τσακίσουν κι άλλο σε οικονομικό και εργασιακό επίπεδο.  

 Την εκκίνηση του ενιαίου μητρώου των πρώην ΔΕΚΟ που θα επιφέρει νέες μειώσεις 

στο λειτουργικό και μισθολογικό κόστος της εταιρείας . 

 Την αντιμετώπιση της επιδημίας που ο «σχεδιασμός» είναι ανύπαρκτος και στον 

εργασιακό μας χώρο. 

 Η παραχώρηση κι άλλου συγκοινωνιακού έργου στους ιδιώτες. 

 Η οικονομική επιβάρυνση της εταιρείας με την ενοικίαση πανάκριβων σαράβαλων 

που ξεπερνάνε σε τιμή την αγορά ενός αντίστοιχης τεχνολογίας καινούριου 

λεωφορείου. 



 Οι πολλές διεκδικήσεις των εργαζομένων που πρέπει να εκφραστούν τόσο σε 

δικαστικό όσο και σε συνδικαλιστικό – κινηματικό επίπεδο το επόμενο διάστημα. 

Σαν ΕΑΣ , έχουμε όλα αυτά τα χρόνια , ενημερώσει και προειδοποιήσει για την απραξία και 

συναίνεση του προεδρείου ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ . Ειδικά για το θέμα των διεκδικήσεων μέσω 

δικαστηρίων , παρότι δεν είχαμε ιδιαίτερες γνώσεις και παρά τις σωστές κινήσεις των 

αγωγών από πλευράς νομικών , είχαμε πάντα την άποψη ότι έπρεπε να στηριχθούν με 

δυναμικές παρεμβάσεις , κάτι που δυστυχώς όχι μόνο δεν έγινε από πλευράς  προεδρείου 

, αλλά απεναντίας συνδικαλιστικά τους στελέχη διακήρυσσαν στα αμαξοστάσια πως 

ακόμα και σε όσους κέρδισαν τέτοιες διεκδικήσεις «πως θα τους τα πάρουν πίσω !!!» . 

Δηλαδή τάχτηκαν ανοιχτά υπέρ της εργοδοσίας και της παράνομης παρακράτησης του 

κόπου μας.  

Γι αυτούς τους λόγους , αλλά και ενόψει νέων διεκδικήσεων , θεωρήσαμε απαραίτητο να 

συζητήσουμε με συναδέλφους που πρωτοστάτησαν σε τέτοια ζητήματα , όπως ο 

συνάδελφος Δημήτρης Βουδούρης, για να βρούμε κοινό τόπο ώστε να παρακάμψουμε τα 

προσκόμματα και τα εμπόδια που βάζει το προεδρείο και μέσα από ένα ενδυναμωμένο 

μέτωπο να προχωρήσουμε σε διεκδικήσεις με κάθε τρόπο των δικαιωμάτων μας . Μ αυτό 

το κείμενο σας ανακοινώνουμε την εύρεση αυτού του κοινού τόπου με τον 

προαναφερόμενο και τους συναδέλφους που τον πλαισιώνουν και που έχει σαν 

αποτέλεσμα την κάθοδο στις εκλογές του συνδικάτου με την ΕΑΣ και με την στήριξη των 

εργαζομένων την διευρυμένη εκπροσώπηση στο ΔΣ . Σαν ΕΑΣ θεωρούμε πως τέτοιες 

φωνές μπορούν και πρέπει να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων  σε 

επίπεδο ΔΣ. 

Καλωσορίζουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Βουδούρη και όλους τους συναδέλφους που 

στήριξαν τους αγώνες του , με την απόλυτη σιγουριά και δέσμευση πως θα δώσουμε κι΄ 

άλλους εξίσου σπουδαίους και νικηφόρους για τους εργαζόμενους  αγώνες.  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ   


