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Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής με έδρα το 

Θριάσειο Νοσοκομείο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με 
επαγγελματίες μισθωτούς οδηγούς, με μια ανακοίνωσή του που 
κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ψάχνει κομματικούς συνδικαλιστικούς 
πελάτες. Ας επιλύσουν πρώτα τα προβλήματα των αναστολών των 
7.500 υγειονομικών και την επικείμενη απόλυσή τους όπως 
ευαγγελίζεται ο Υπουργός Υγείας και αν το επιλύσουν, ας αναλάβουν 
και τους επαγγελματίες μισθωτούς οδηγούς στην χερσαία 
εμπορευματική μεταφορά. 

Με ψέμα και λάσπη στον ανεμιστήρα δεν μπορούν να 
επιβιώσουν σωματεία που διαθέτουν ξύλινη γλώσσα και 
παραπλανούν εργαζόμενους μέσα από την ανάγκη της επιβίωσης. 
Με την καπήλευση ενεργειών άλλων (π.χ. ΣΕΟΦΑΕ) δεν μπορείς να 
πας αρκετά μακριά και όπως πάντα, το ψέμα έχει κοντά πόδια. 

Το ΣΕΟΦΑΕ έπραξε έγκαιρα και άμεσα με την στήριξη της 
ΟΣΜΕ στο πρόβλημα που προέκυψε για τους εργαζόμενους της 
εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ, μετά το σφράγισμα των 
λογαριασμών της από την ΑΑΔΕ λόγω χρεών. Με επιστολές οι 
οποίες έχουν δημοσιευθεί, ενημέρωσε το Υπουργείο Εργασίας, την 
ΑΑΔΕ και τους υπόλοιπους φορείς για το πρόβλημα που 
δημιουργήθηκε στους εργαζόμενους εν μέσω εορτών 
Χριστουγέννων. Το αποτέλεσμα αυτής της πίεσης προς την εταιρεία 
ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ αλλά και στους υπόλοιπους φορείς ήταν να 
καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων και το 15νθήμερο Δεκεμβρίου. 

Το ΣΕΟΦΑΕ ήταν σε συνεχή επαφή με τη διοίκηση της 
εταιρείας, εφ’ όσον αυτή δεν είχε δηλώσει πτώχευση ούτε υπήρξε 
αναγκαστική πτώχευση από πιστωτές, ώστε σε περίπτωση 
επαναλειτουργίας της εταιρείας ν’ αποκατασταθούν όλοι οι 



εργαζόμενοι και να πληρωθούν δεδουλευμένα που μπορεί να τους 
οφείλονται. 

Η εταιρεία μας ενημέρωσε ότι ρύθμισε τις οφειλές της κι 
επαναλειτουργεί και ότι κάλεσε τους εργαζόμενους να επιστρέψουν 
στην εργασία τους με τα ίδια εργασιακά δικαιώματα που είχαν πριν 
την παύση των εργασιών και τους αναφέραμε ότι όσοι εργαζόμενοι 
παραμένουν άνεργοι με ευθύνη της εταιρίας θα πληρωθούν και τον 
υπόλοιπο μισθό Δεκεμβρίου. Αυτό για την αποκατάσταση της 
αλήθειας. 

Αντί λοιπόν κύριοι του εν λόγω σωματείου να προωθείτε τους 
εργαζόμενους στην ανεργία με υποσχέσεις και ξύλινα λόγια του 
τύπου «ξεκινήστε νομικές διαδικασίες κι εμείς σας στηρίζουμε, αλλά 
εσείς θα πληρώνετε», θα έπρεπε (ως σωστό σωματείο όπως λέτε ότι 
είστε) να στηρίξετε τους εργαζόμενους σε θέματα συνθηκών 
εργασίας (σωστά ωράρια, ΒΑ ένσημα, ρεπό, αργίες) κι όχι να τους 
παραμυθιάζετε μέσω νομικών συμβουλών για το κομματικό 
συνδικαλιστικό σας όφελος ότι θα πάρουν αποζημιώσεις ενώ δεν 
υπάρχουν καταγγελίες συμβάσεων εκ μέρους της εταιρείας και η ίδια 
η εταιρεία έχει στείλει ενημερωτικό μήνυμα για ανάληψη εργασίας. 
Εφ’ όσον δεν έχει αποσταλεί από την εταιρία ενημέρωση προς 
όλους, όπως αναφέρετε, τότε οι εν λόγω εργαζόμενοι οφείλουν να 
καταγγείλουν την εταιρία και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. 
 
Υ.Γ. Κύριοι του εν λόγω σωματείου, δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν 
υπάρχουν. 
Στην περίπτωση του HILTON, ο κομματικός σας συνδικαλιστικός 
φορέας ζητά μετά την αναδιοργάνωση του ξενοδοχείου να 
διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας (εκεί δεν ζητάτε αποζημιώσεις 
λόγω απολύσεων) επειδή μάλλον έχετε μέλη. Όπου δεν έχετε μέλη 
επιχειρείτε να ρίξετε τους εργαζόμενους σε διαδικασίες χρονοβόρων 
δικαστηρίων και δυσβάστακτων εξόδων μόνο για την δική σας 
προβολή. 
 
Δυστυχώς ή ευτυχώς, σωματεία με σωματεία διαφέρουν. Σε ό,τι 
αφορά τον χαρακτηρισμό «τσιράκια» σάς επιστρέφεται με την 
προτροπή να κοιτάξετε έναν καθρέπτη και θα πάρετε αμέσως την 
απάντηση. 
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