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                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ   

Το Συνέδριο της ΓΣΕΕ είναι η κορυφαία διαδικασία της Ανώτερης Εργατικής 

Συνομοσπονδίας που εκλέγει τη Διοίκηση και καθορίζει την πορεία της, για τα 

επόμενα τρία χρόνια, μέχρι το επόμενο δηλαδή Συνέδριο. 

Η ηγεσία της ΓΣΕΕ, που έχει και την ευθύνη της διεξαγωγής του Συνεδρίου, αντί να 

διασφαλίσει τη διεξαγωγή ενός  γνήσιου και δημοκρατικού Συνεδρίου, επιλέγει να 

προχωρήσει σε Συνέδριο μίας μέρας, συνέδριο-αστραπή, στις 25/2/2020 σε 

πολυτελές ξενοδοχείο στο Καβούρι Αττικής. Την επιτυχία του Συνεδρίου η ηγετική 

ομάδα της ΓΣΕΕ δεν την  αναζητά στους εργαζόμενους-αντιπροσώπους, αλλά στα 

ΜΑΤ, στους εισαγγελείς και στην Κυβέρνηση τους  οποίους  κάλεσε να εγγυηθούν 

τη διεξαγωγή του. 

   Η αντιπαράθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ΓΣΕΕ, δεν έχει να κάνει με 

τις διαφορετικές απόψεις ή προσεγγίσεις που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν πάντοτε και θα 

συνεχίσουν να υπάρχουν στο Εργατικό Κίνημα. Η ουσία της αντιπαράθεσης είναι η 

αποδοχή από την ηγεσία της ΓΣΕΕ της συμμετοχής εργοδοτών στο συνδικαλιστικό 

κίνημα και μάλιστα ακόμα και στη Διοίκηση της ΓΣΕΕ. Εργοδότες που καθημερινά 

απολύουν και προσλαμβάνουν εργαζόμενους, ντύνονται το μανδύα του 

συνδικαλιστή, παίρνουν μέρος στα  Συνέδρια, καταλαμβάνουν θέσεις στις Διοικήσεις 

και παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή του Εργαζόμενου. Αυτοί οι δήθεν αντιπρόσωποι 

πρέπει να αποκλείονται από τα Εργατικά Συνέδρια, από τις Εργατικές οργανώσεις, 

όπως άλλωστε ορίζεται στο καταστατικό της ΓΣΕΕ. Η κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται 

να παρεμβαίνει στις διεργασίες των Συνδικάτων. 

Το διήμερο  8 & 9 Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε το 31
ο
 Συνέδριο του Εργατικού 

Κέντρου Αθήνας, του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου της χώρας. Πήραν μέρος 

1.202 αντιπρόσωποι που εκπροσώπησαν 104.000 ψηφίσαντες εργαζόμενους στα 

σωματεία, έλαβαν αποφάσεις και ψήφισαν για τη νέα διοίκηση του ΕΚΑ, χωρίς 

ΜΑΤ, κρατική επέμβαση, τραμπουκισμούς. Τοποθετήθηκαν με ομιλίες  

αντιπρόσωποι-υποψήφιοι  από 8 παρατάξεις, αντιπρόσωποι από Σωματεία, 

συζητήθηκαν τα ιδιαίτερα θέματα των κλάδων και τα γενικότερα ζητήματα του 

Εργατικού κινήματος.   
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Ανάλογο Συνέδριο πρέπει και μπορεί να γίνει και στη ΓΣΕΕ.  

Το Σωματείο μας συντάσσεται με δεκάδες Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και 

πρωτοβάθμια Σωματεία, που απαιτούν να γίνει γνήσιο συνέδριο, με βάση το 

καταστατικό της ΓΣΕΕ, το οποίο  αφορά τόσο τη νομιμοποίηση των συνέδρων όσο 

και τη χρονική διάρκεια του συνεδρίου, προκειμένου να τοποθετηθούν οι παρατάξεις, 

οι αντιπρόσωποι, να γίνει συζήτηση για τα ζητήματα που αφορούν τους 

εργαζόμενους και να παρθούν αποφάσεις με δημοκρατικές διαδικασίες.           

 

                                                             

Το Διοικητικό Συμβούλιο 


