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Σ 

 ΣΤΑ.ΣΥ: Νέες συνθήκες, καινούργιες προκλήσεις, πολύπλευροι αγώνες 
 

 

 

τα τρία χρόνια, που παρήλθαν από τις προηγούμενες αρχαιρεσίες, 

διαμορφώθηκαν νέες, πρωτόγνωρες συνθήκες και δημιούργησαν 

καινούργιες προκλήσεις και καθήκοντα. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα χρειάστηκε, για μια ακόμα περίοδο, να 

αντιμετωπίσει τη νεοφιλελεύθερη  μνημονιακή  λαίλαπα της ισοπέδωσης 

των εργασιακών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους στο βωμό του 

κέρδους του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου. 

Η μνημονιακή επίθεση στόχευσε, όμως, ευθέως, αυτή τη φορά, και στην 

ακύρωση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των Αστικών 

Συγκοινωνιών του λεκανοπεδίου. 

 
Το Σωματείο μας επιδιώκοντας, όπου ήταν δυνατό, ευρύτερες 

συναινέσεις μέσα και έξω από τη ΣΤΑ.ΣΥ έθεσε τους εξής στόχους: 

 
1. Διατήρηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των Αστικών 

Συγκοινωνιών, με αποτροπή κάθε προσπάθειας απαξίωσης ή υπονόμευσης 
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της Εταιρίας, που θα μπορούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την 

είσοδο ιδιωτικών συμφερόντων. 

 
2. Προώθηση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της κοινής δράσης τόσο με Σωματεία του 

χώρου των Μεταφορών για την αντίθεσή μας σε ιδιωτικοποιήσεις αλλά 

κυρίως με τα Σωματεία στο χώρο της ΣΤΑ.ΣΥ. 

 
Η ενότητα είναι η δύναμή μας. Για αυτό το Σωματείο μας, με την εμπειρία 

ενός αιώνα συνδικαλιστικής δράσης, προχώρησε σε ένα ακόμα μεγάλο βήμα 

προς αυτή την κατεύθυνση: Τροποποιήσαμε το Καταστατικό μας, 

μετονομαστήκαμε από «Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ» σε «Σωματείο 

Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ», καλύπτοντας πλέον όλους τους συναδέλφους 

ανεξάρτητα από ειδικότητα και από εταιρεία που προέρχονταν (ΗΣΑΠ, 

Μετρό, Τραμ). 

Ταυτόχρονα, προχωράμε στην απόφαση της Καταστατικής Γενικής 

Συνέλευσης προσκαλώντας τα άλλα Σωματεία του χώρου μας για τη 

συγκρότηση ενός ισχυρού, δυναμικού Σωματείου, ικανού να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των καιρών. 

 
Παράλληλα, αυτά τα τρία χρόνια αγωνιστήκαμε, διεκδικήσαμε, 

παρεμβήκαμε για: 

 
1. Αξιοκρατία, διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες στην εξέλιξη του προσωπικού 

μέσα από τη διαμόρφωση ενός νέου, σύγχρονου, δημοκρατικού Κανονισμού 

Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και Οργανογράμματος. 

2. Την υπεράσπιση της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και 

την υπογραφή νέας. 

 Όλα αυτά με στοχευμένες πολύπλευρες κινήσεις, χωρίς  εντυπωσιασμούς 

 αλλά  με  δυναμικότητα,  αποφασιστικότητα  και  πάντα  τεκμηριωμένη 

 αιτιολογία των θέσεων και των διεκδικήσεών μας. 
 

Το μεγάλο «όπλο» μας είναι ότι η συνδικαλιστική δράση δεν αποτελεί 

μια απλή… εκπροσώπηση πάνω και έξω από τους συναδέλφους. Για 

εμάς αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση να βρισκόμαστε στο πλευρό 

ΟΛΩΝ των συναδέλφων μας, στους χώρους δουλειάς, 

αφουγκραζόμενοι τα προβλήματα, την αγωνία τους και συζητώντας 

διαρκώς μαζί τους. 
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Έτσι, μεταφέρουμε τη «φωνή» τους αναδεικνύοντας τα προβλήματα σε 

όλους τους εργασιακούς χώρους και τους τελευταίους μήνες με την 

εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Το επόμενο διάστημα οι προκλήσεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερες και θα 

απαιτηθούν κινητοποιήσεις σε πολλά επίπεδα, όχι με «κορώνες» αλλά με 

ενότητα, σχέδιο και αποφασιστικότητα. 

Η συσπείρωση ΟΛΩΝ των συναδέλφων γύρω από ΕΝΑ σωματείο στη 

ΣΤΑ.ΣΥ είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσει όλο το συνδικαλιστικό 

κίνημα στο χώρο της Εταιρίας. 

Εμείς από τη πλευρά μας, θα κινηθούμε αταλάντευτα για την επίτευξη 

της ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Ο δρόμος είναι δύσκολος, ανηφορικός αλλά θα 

κερδίσουμε. 

 Την επόμενη τριετία πρέπει να διεκδικήσουμε, να 

 υπερασπιστούμε και να αγωνιστούμε για: 
 

 Διατήρηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των Αστικών 

Συγκοινωνιών, 



Προώθηση της ενότητας εντός της ΣΤΑ.ΣΥ με τη δημιουργία ενός 

Σωματείου για όλους τους εργαζόμενους/ νες. 
 

 Υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

 
 Ριζική αναμόρφωση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και 

Λειτουργίας και του Οργανογράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η 

διαφάνεια και η αξιοκρατία στην εξέλιξη του προσωπικού αλλά και 

όλες οι θέσεις εργασίας μέσα στην Εταιρία. 

 
 Αναβάθμιση των χώρων εργασίας, με πλήρη τήρηση των κανόνων 

Υγιεινής και Ασφάλειας. 

 
 Ομαλοποίηση της λειτουργίας του «ηλεκτρονικού εισιτήριου» 

 
 Διαμόρφωση ευρύτερων κοινωνικών συμμαχιών σε επίπεδο 

συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά κυρίως στην κοινωνία με 

ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τον επιβάτη. 
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Η 

 Η ελπίδα και η δύναμη είναι στην ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
 
 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ στο συντονισμό και στη δράση αποτελούσε και αποτελεί 

για το Σωματείο μας πρωταρχικό στόχο και επιδίωξη, διότι αυτό είναι 

το μεγαλύτερο όπλο μας: 

 
 Απέναντι σε κάθε προσπάθεια ξεπουλήματος της Δημόσιας 

περιουσίας, όπως είναι οι Αστικές Συγκοινωνίες και υπονόμευσης των 

εργασιακών δικαιωμάτων. 

 Στους αγώνες για την ανατροπή των μνημονιακών, νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών, που βρίσκονται μπροστά μας για να χτίσουμε ξανά ζωή με 

αξιοπρέπεια. 

Γι’ αυτό: 

 Βρεθήκαμε στο πλευρό των συναδέλφων όλων των άλλων κλάδων των 

 Μεταφορών δίνοντας κοινούς αγώνες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. 

Έτσι, με την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης ΟΣΕ και το Σωματείο 

Ηλεκτροδηγών και Λοιπών Εργαζομένων Κίνησης ΣΤΑ.ΣΥ κάναμε 

(12.10.2015) κοινή παρέμβαση για συνταξιοδοτικά θέματα (αύξηση ορίων 

ηλικίας κ.α). 

Συμμετείχαμε με άλλα Συνδικάτα του χώρου των Μεταφορών (ΣΤΑ.ΣΥ, ΟΣΥ, 

ΠΟΣ, ΟΜΥΛΕ) ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, πήραμε σαφή θέση ενάντια 
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στη πώληση του ΟΛΠ (21.12.2015) και στηρίξαμε (12.1 και 6.7.2016) τις 

κινητοποιήσεις των σιδηροδρομικών ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. 

-Πήραμε μέρος (12.2.2016) σε Πανεργατικό Συλλαλητήριο για το 

Ασφαλιστικό με Σωματεία από ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΠΟΣ & ΣΤΑΣΥ. 

Προχωρήσαμε αποφασιστικά στη διαμόρφωση όρων και 

προϋποθέσεων για τη δημιουργίας ενός Σωματείου εντός της ΣΤΑ.ΣΥ. 

 Η  ενότητα  στον  εργασιακό  χώρο  μας  αποτελεί  απαίτηση  όλων  των 

 συναδέλφων, που διαπιστώνουν ότι το «διαίρει και βασίλευε» όχι μόνο δεν 

 δίνει διέξοδο στα σύγχρονα προβλήματα αλλά μας αποδυναμώνει και μας 

στερεί τη δυνατότητα να προασπίσουμε τα εργασιακά δικαιώματά μας και 

να αρχίσουμε να ανακτούμε όσα 

ισοπεδώθηκαν στο βωμό της 

νεοφιλελεύθερης πολιτικής. 

Έτσι, συνεχίσαμε να επιδιώκουμε κοινές 

δράσεις και παρεμβάσεις με τα άλλα 

Σωματεία ώστε να αρχίσει να 

«ζυμώνεται» η αποτελεσματικότητα της 

συναντίληψης και της κοινής δράσης, 

ανεξάρτητα από ποια εταιρεία 

προέρχεται ο κάθε συνάδελφος (ΗΣΑΠ, 

Μετρό, Τραμ). 

Άλλωστε, η συνύπαρξη στο κοινό 

εργασιακό χώρο δημιουργεί για όλους 

μας τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια 

ζητήματα. 

Παράλληλα, με την ανάληψη κοινών 

πρωτοβουλιών, όπου ήταν δυνατό, το 

Σωματείο μας ξεκίνησε, από τις 24 Νοέμβρη 2015, σε μια Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση, τη μεγάλη προσπάθεια «για να συναντηθούν όλοι οι εργαζόμενοι 

στην εταιρία». 

Σε αυτή την κατεύθυνση, πήραμε πρωτοβουλίες και συμβάλαμε με 

τροποποιήσεις καταστατικού- όπου χρειαζόταν- ή απλώς με αποφάσεις 

οργάνων, ώστε να διευρυνθούν όλες οι δομές που είχαμε δημιουργήσει, εδώ 

και χρόνια, ώστε να εξυπηρετούνται πλέον ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι στη ΣΤΑ.ΣΥ. 

Επίσης: 

1. Τροποποιήσαμε τον Κανονισμό Λειτουργίας και Παροχών 

(καταστατικό) ο οποίος έχει λάβει την μορφή του «Κεφαλαίου 

Επικουρικής Αποζημίωσης και Λοιπών Παροχών Προσωπικού 

Σταθερών Συγκοινωνιών» (Κ.Ε.Α.Π. – ΣΤΑ.ΣΥ). 
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2. Καταφέραμε στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (2014), για 

πρώτη φορά, να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής και ένταξης 

στο Κ.Ε.Α.Π.– ΣΤΑ.ΣΥ., όσων από τους συναδέλφους μας στην ΣΤΑ.ΣΥ 

ΑΕ το επιθυμούν. 

3. Τροποποιήθηκε το καταστατικό του Συνεταιρισμού μας και 

πλέον μπορούν ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι στη ΣΤΑ.ΣΥ να γίνουν μέλη και να 

επωφελούνται από τις παροχές του. 

4. Τροποποιήθηκε το καταστατικό του Ταμείου Αδελφότητας για 

να μπορεί να παρέχεται νομική κάλυψη σε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους, 

που επιθυμούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα σε ποιο φορέα 

εργάζονταν, εάν έχουν δικαστικές εμπλοκές για υπηρεσιακούς λόγους. 

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα του Ταμείου παραμένουν στα χέρια των μελών 

σε αντίθεση με επιλογές χρησιμοποίησης ιδιωτικών εταιρειών, οι οποίες 

λειτουργούν με σκοπό το κέρδος. 

5. Κατασκηνώσεις: Είχαν δημιουργηθεί πριν από πολλά χρόνια για τα 

παιδιά των εργαζόμενων στους ΗΣΑΠ αλλά πλέον εξυπηρετούνται και 

φιλοξενούνται τα παιδιά ΟΛΩΝ 

των συναδέλφων στη ΣΤΑ.ΣΥ. 

 
6. Παιδικός σταθμός Νέου 

Φαλήρου: Λειτουργούσε για τα 

παιδιά εργαζόμενων στους 

ΗΣΑΠ. Παραχωρήθηκε για 

χρήση στον Δήμο Πειραιά με 

κατοχύρωση της κατά 

προτεραιότητα εξυπηρέτησης των παιδιών ΟΛΩΝ των συναδέλφων 

στη ΣΤΑ.ΣΥ. 

 
Τελικά, το μεγάλο βήμα έγινε, στις 23 Γενάρη 2017, όταν 

πραγματοποιήθηκε Καταστατική Συνέλευση, με μεγάλη συμμετοχή, 

στην οποία εγκρίθηκε, με συντριπτική πλειοψηφία, η τροποποίηση του 

Καταστατικού της ιστορικής Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ. 

 
Η μεγάλη συμμετοχή και η αποδοχή της της τροποποίησης του 

Καταστατικού αποτέλεσε στην ουσία και μια έμπρακτη απόδειξη της 

βούλησης των συναδέλφων να κινηθούν όλα τα Σωματεία στην κατεύθυνση 

της συγκρότησης ενός ενιαίου συνδικαλιστικού οργάνου στη ΣΤΑ.ΣΥ. 
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Η ΕΝΟΤΗΤΑ σε ένα συνδικαλιστικό όργανο θα συνεχίσει να 

αποτελεί πρώτη επιδίωξή μας! 

 Έτσι, το Σωματείο μας μπαίνει στο δεύτερο αιώνα ζωής με την ονομασία 

 «Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ» και με  δικαίωμα εγγραφής  του κάθε 

 εργαζόμενου στη ΣΤΑ.ΣΥ. 
 

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση ενέκριναν Ψήφισμα, με 

το οποίο προσκαλούν όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα από ειδικότητα 

και θέση εργασίας, να προτάξουμε τη συλλογικότητα και να συναντηθούμε 

σε κοινό μετερίζι ώστε να προχωρήσουμε ενωτικά για ένα ενιαίο, μαζικό 

συνδικαλιστικό κίνημα στη ΣΤΑ.ΣΥ. 

 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το νέο Καταστατικό κατατέθηκε 

στο Ειρηνοδικείο Πειραιά , απ’ όπου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

32/2017 απόφασή του, ανοίγοντας οριστικά το δρόμο για τη μετεξέλιξη 

της Ένωσης, ώστε να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις, στις ανάγκες και στις 

προσδοκίες ΟΛΩΝ των συναδέλφων. 

 
Με βάση τα παραπάνω πήραμε νέα 

πρωτοβουλία και ξεκινήσαμε, από 

τις 22 Φεβρουαρίου 2018, μια 

προσπάθεια διαλόγου με όλα τα 

Σωματεία της ΣΤΑ.ΣΥ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ακολουθεί το ψήφισμα- πρόσκληση, που εγκρίθηκε στην Καταστατική 

Συνέλευσή του Σωματείου μας, που απευθύνεται σε όλες τις 

συνδικαλιστικές ηγεσίες των Σωματείων του χώρου μας αλλά και προς 

όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες. 
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ΝΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ, 

ΠΡΟΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΕΝΩΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ, ΜΑΖΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ 

 Ψήφισμα της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Εργαζομένων 
 ΗΣΑΠ 

 

 «Κάλεσμα προς όλους και όλες για να αποκτήσουμε ΕΝΙΑΙΑ, ΜΑΖΙΚΗ 

 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ στη ΣΤΑ.ΣΥ» 
 

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στη ΣΤΑ.ΣΥ, που πήραμε μέρος στη Γενική 

Συνέλευση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ αφού ακούσαμε την εισήγηση 

του Προεδρείου, συζητήσαμε και ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ στα εξής: 

Η ενοποίηση τριών εταιρειών μέσων σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ, Μετρό, 

Τραμ) σε μια, τη ΣΤΑ.ΣΥ, δημιουργεί νέα δεδομένα και ανάγκες για να 

κατοχυρώσουμε δουλειά με αξιοπρέπεια και συγκροτημένα δικαιώματα. 

Ο κατακερματισμός και η ύπαρξη 8 σωματείων, μέσα στον ίδιο εργασιακό 

χώρο, μας αποδυναμώνει στις διεκδικήσεις μας και μας καθιστά ευάλωτους 

στις διαθέσεις της εκάστοτε Κυβέρνησης και Διοίκησης της Εταιρείας. 

 
Γι’ αυτό, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ, ώστε: 

 
√ Να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις 

√ Να αποκτήσει νέα δυναμική και μεγαλύτερη 

αντιπροσωπευτικότητα στην συνδικαλιστική εκπροσώπηση όλων των 

συναδέλφων. 

√ Να ανοίξει τον δρόμο για ένα ενιαίο Συνδικαλιστικό Κίνημα στη ΣΤΑΣΥ 

 
ΚΑΛΟΥΜΕ όλες τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, τους συναδέλφους και 

τις συναδέλφισσες: 
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Σ 

 Υπερασπιζόμαστε, διεκδικούμε, νικάμε. Το παράδειγμα της Επ. 

 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

 
τα χρόνια εφαρμογής των Μνημονίων η κατάργηση των Συλλογικών 

Συμβάσεων Εργασίας ήταν μια από τις βασικές νεοφιλελεύθερες 

προτεραιότητες για να επιτευχθεί η ισοπέδωση των εργασιακών 

σχέσεων, να μειωθούν οι μισθοί και οι εργαζόμενοι να μείνουν χωρίς 

εργασιακά δικαιώματα βορά στις ορέξεις της εργοδοσίας. 

Το Σωματείο μας σταθμίζοντας την κατάσταση διεκδίκησε, με πολύπλευρες 

μορφές αγώνα και κατάφερε να κρατήσει «ζωντανή» την Επιχειρησιακή 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) στη ΣΤΑ.ΣΥ εμποδίζοντας τις 

μεθοδεύσεις για την εφαρμογή ατομικών συμβάσεων εργασίας. 

Η ΕΣΣΕ του 2014, λαμβάνοντας υπόψη την δυσμενέστατη συγκυρία τόσο σε 

γενικότερο πολιτικό επίπεδο όσο και σε σχέση με τα εργασιακά, ήταν μια 

πολύ σημαντική κατάκτηση διότι: 

1. Διατηρήσαμε «ζωντανή» την ΕΣΣΕ στην Εταιρεία. Και 

2. Καταφέραμε να περιληφθούν πολλές θετικές διατάξεις, 

πάνω στις οποίες μπορούμε να αρχίσουμε να «χτίζουμε», ξανά, τη 

συγκρότηση των εργασιακών δικαιωμάτων μας. 
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 Το  ανησυχητικό  είναι  ότι  στη  διετία  (2014-15)  εφαρμογής  αυτής  της 

 Σύμβασης έγιναν πολλές προσπάθειες από διάφορες Διοικήσεις για να 

 ανατραπούν στη πράξη διατάξεις της. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το Σωματείο μας ήταν εκεί και με 

αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα υπερασπίστηκε την ισχύουσα 

Σύμβαση και διεκδίκησε, δυναμικά, την ανανέωσή της. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σεπτέμβρη του 2015, συμμετέχοντας στη 

μεγάλη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης, προτάξαμε μαζί με όλο το 

συνδικαλιστικό κίνημα το αίτημα «Να υπερασπιστούμε την υπογραφή 

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας». 

Και πραγματικά, τον ίδιο μήνα (24.9) χρειάστηκε να κάνουμε δυναμική 

παρέμβαση για να ματαιώσουμε προσπάθεια της τότε Διοίκησης για 

περικοπή νόμιμων αποδοχών, μέσα από την κατάργηση συμφωνημένων, 

όπως π.χ. η κατάργηση της κάλυψης των εξόδων για το νηπιαγωγείο. 

Το Νοέμβρη του 2015 απαιτήθηκε να κάνουμε παρέμβαση στην ηγεσία του 

Υπουργείου Μεταφορών για την εφαρμογή της ΣΣΕ, καθώς και πάλι 

διαπιστώνονταν προσπάθειες 

παραβίασης διατάξεών της. 

 
Με την είσοδο του 2016 

επικεντρωθήκαμε στις 

προσπάθειες για υπογραφή 

νέας Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας και στις 15.4.2016 

καταγγείλαμε μαζί με άλλα Σωματεία του χώρου την κωλυσιεργία που 

διαπιστώναμε και απαιτήσαμε την άμεση έναρξη διαλόγου. 

 
Οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν επίμονα και αποφασιστικά διεκδικώντας την 

έναρξη διαλόγου για την υπογραφή της νέας Σύμβασης αλλά καθώς 

προσκρούαμε σε αρνητική στάση προχωρήσαμε τον Ιούνιο σε σειρά 

απεργιακών κινητοποιήσεων (6,8,10,13,15,16 & 21.6.2016). 

 
Έτσι, ξεκίνησε διάλογος και τον Σεπτέμβρη του ίδιου έτους υπήρξε 

συμφωνία για μια νέα ΕΣΕΕ, της οποίας το κείμενο τέθηκε, στις 28.8.2016, 

προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας. 

 
Διατηρήσαμε «ζωντανή» την 

Ε.Σ.Σ.Ε στην Εταιρεία 
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Προτεραιότητα της επόμενης περιόδου είναι η υπογραφή νέας 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με διεύρυνση των δικαιωμάτων 

μας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας, μέσα από την 

αναπλήρωση του χαμένου εδάφους από τη μνημονιακή λαίλαπα. 

 
Γνωρίζουμε ότι: 

 Ο αγώνας θα είναι πολύπλευρος, επίπονος και με πολλές 

ιδιαιτερότητες καθώς θα χρειαστεί να ξεπεράσουμε τις 

δυσκολίες από την επιτήρηση του Υπερταμείου, τον ασφυκτικό 

εναγκαλισμό των δημοσιονομικών ελεγκτών και τα εμπόδια του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 
 Για να καταφέρουμε να νικήσουμε απαιτείται Η ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ μεταξύ όλων των Σωματείων της 

ΣΤΑ.ΣΥ., ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ και ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. 

 Βασικά στοιχεία της ΕΣΣΕ 2016- 2018 είναι τα εξής: 
 

1. Κατοχυρώνονται ρητά τα εργασιακά δικαιώματά μας, που είχαν 

περιληφθεί με αγώνες δεκαετιών σε όλες τις προηγούμενες 

Συμβάσεις. 

Και μάλιστα ισχύουν στο εξής για όλους τους συναδέλφους της ΣΤΑ.ΣΥ, 

ανεξάρτητα από ποια εταιρεία προέρχονται, ολοκληρώνοντας την 

ενοποίηση, που είχε ξεκινήσει με την προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας. 

 
2. Κατοχυρώνονται όλες οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας, αποτρέποντας 

κάθε σκέψη για νέες απολύσεις, μετατάξεις ή διαθεσιμότητες. 

3. Βελτιώθηκαν έστω και οριακά οι αποδοχές μας μετά από έξη χρόνια 

«παγώματος» και άγριων περικοπών. 

4. Η καθιέρωση κοινού ωραρίου (7.45) για όλο το προσωπικό της 

Εταιρείας. 

5. Κοινά βαρδιολόγια 4 ή 5 ημέρων εργασίας με 2 ή 3 ημέρες ανάπαυσης. 
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Ό 

 

 Δεν ξεχνάμε, διεκδικούμε όσα μας πήραν 

 
λοι έχουμε ζήσει στο «πετσί» μας τις συνέπειες της νεοφιλελεύθερης 

λαίλαπας των μνημονιακών πολιτικών, που ισοπέδωσαν μισθούς 

και συντάξεις, οδήγησαν χιλιάδες συμπολίτες μας στην ανεργία και 

σάρωσαν εργασιακά δικαιώματα, βυθίζοντας την κοινωνία στην 

ανασφάλεια και στη φτωχοποίηση. 

 
Το Σωματείο μας, από την πρώτη στιγμή, που εκδηλώθηκε αυτή η βάρβαρη 

μνημονιακή  επίθεση,  δεν  έμεινε  με  «σταυρωμένα  χέρια»  ούτε,  όμως, 

προσέφυγε και σε 

αναποτελεσματικές, 

«επαναστατικές» κορώνες 

και σε βραχύβια επίδειξη 

δήθεν αγωνιστικότητας, η 

οποία στην 

πραγματικότητα δεν 

απέτρεπε, αλλά αντίθετα 

διευκόλυνε την πορεία προς 

την καταστροφή. 

 
Αντίθετα, με ωριμότητα και αγωνιστικότητα, σταθμίσαμε την κατάσταση, 

διαπιστώσαμε ότι ο δρόμος για την ανατροπή αυτής της πολιτικής θα είναι 

μακρύς και ανηφορικός και, όπως όλοι και όλες γνωρίζουν, ξεκινήσαμε 

έναν πολύμορφο αγώνα για την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας στον 

χώρο μας . 

 
Με αγώνες, κινητοποιήσεις, ακόμη και υπό το αντιδημοκρατικό και 

αντισυνταγματικό καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης, στο οποίο μας 

κράτησαν υπό ομηρεία περισσότερους από 18 μήνες, αλλά και με διάλογο 

και διαπραγμάτευση πετύχαμε, όλα αυτά τα χρόνια, μικρές και μεγάλες 

νίκες. 

 
Παράλληλα, προσφύγαμε στην Δικαιοσύνη, ένα ακόμα πεδίο, στο οποίο το 

Σωματείο μας αποφάσισε να διεκδικήσει τα δικαία αιτήματά μας με τον 

πλέον αποφασιστικό τρόπο, ενάντια στις άγριες περικοπές των αποδοχών 

μας, που προκάλεσαν οι μνημονιακές πολιτικές. 
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Δεν ήταν νόμιμες οι περικοπές, που έγιναν στις 

αποδοχές μας, μετά από την 1η Ιανουαρίου 2013, 

με την ένταξή μας στο Ενιαίο Μισθολόγιο, κατ' 

εφαρμογή του δεύτερου Μνημονίου (νόμος 

4093/2012) όπως ισχυριζόμασταν από την 

πρώτη στιγμή , περικοπές οι οποίες, σημειωτέον, 

ότι ήταν οι τέταρτες κατά σειρά, που είχαμε. 

Έγιναν τέσσερις προσφυγές οι οποίες πρωτόδικα έχουν εκδικαστεί. 

 
Τρεις πρωτόδικες αποφάσεις δικαιώνουν την επιλογή μας κρίνοντας 

ότι: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η τέταρτη απόφαση είναι αρνητική για εμάς. Για αυτήν την αρνητική 

απόφαση έχουμε προσφύγει στην δικαιοσύνη σε δεύτερο βαθμό και 

περιμένουμε εντός του έτους να εκδικαστεί στο Εφετείο. 

 
Οι τρεις κερδισμένες αποφάσεις κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία που και 

αυτήν με την σειρά της άσκησε εφέσεις που και αυτές θα εκδικαστούν εντός 

του έτους. 

 
Ο δρόμος είναι μακρύς. Το σωματείο μας αναμένει τις αποφάσεις 

αυτές και παράλληλα επεξεργάζεται τις επόμενες κινήσεις του. Θα 

συνεχίσει με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την τελική δικαίωση. 
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Ο 

 

 Παλεύουμε για διαφάνεια, αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες για όλους 

 τους συναδέλφους στη ΣΤΑ.ΣΥ 

 
 

αγώνας για διαφάνεια, αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες για όλους τους 

συναδέλφους στη ΣΤΑ.ΣΥ. είναι ένας αγώνας διαρκής, επίπονος και 

σκληρός ενάντια σε κατεστημένες νοοτροπίες και αντιλήψεις 

πολλών δεκαετιών. 

 
Η αντίληψή μας για τον ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος, η θεώρησή 

μας πως η αξιοκρατία είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης για τις Σταθερές 

Συγκοινωνίες και 

γενικότερα τις Δημόσιες 

Αστικές Συγκοινωνίες μας 

επέβαλε, σε αυτή τη 

τριετία, να διεκδικήσουμε: 

 1. Αναθεώρηση του 

 Κανονισμού Εσωτερικής 

 Οργάνωσης & Λειτουργίας 

 και  του Οργανογράμματος 

 της Εταιρείας, ώστε να 

 διασφαλίζεται η ομαλή, 

 διαφανής και αξιοκρατική 

 εξέλιξη του προσωπικού. 
 

 2. Να σταματήσουν αυθαίρετες ενέργειες διοικούντων κατά παράβαση 

 ακόμα και του ισχύοντος αναχρονιστικού Κανονισμού συντήρησης και 

 προώθησης του λεγόμενου «διευθυντικού δικαιώματος». 
 

Σε αυτό τον αγώνα, όπως πάντα, αναζητήσαμε και δημιουργήσαμε 

συμμαχίες προβάλλοντας τις κοινές θέσεις μας αλλά όταν χρειάστηκε 

προχωρήσαμε αταλάντευτα και αποφασιστικά για την προώθηση 

των διεκδικήσεών μας, που βρίσκουν αποδοχή από το σύνολο των 

συναδέλφων μας. 

 
Έτσι, στις 22.10.15 μαζί με τα Σωματεία Ηλεκτροδηγών και λοιπών 

εργαζόμενων κίνησης στη ΣΤΑ.ΣΥ, Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής και το 
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Σωματείο Εργαζομένων Τραμ Αττικής στείλαμε εξώδικο προς την Εταιρεία 

με το οποίο: 

 
1. Καταγγείλαμε το «πάγωμα» της διαδικασίας κάλυψης θέσεων σε 

τομείς της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας παρά τις δραματικές 

ελλείψεις σε προσωπικό. 

2. Καταγγείλαμε τις επιλεκτικές τοποθετήσεις προσώπων με τη χρήση 

του «διευθυντικού δικαιώματος» και αδιαφορώντας για την 

εφαρμογή του Κανονισμού σε θέματα εξέλιξης προσωπικού». 

3. Εξαγγείλαμε τη πραγματοποίηση προειδοποιητικής στάσης εργασίας. 

Στο εξώδικο σημειώναμε ότι στο «νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης», που είχε 

περιληφθεί ως παράρτημα στο νόμο 4337/15 υπήρχαν μεταξύ άλλων 

σοβαρές ενδείξεις για προσπάθεια μείωσης προσωπικού. 

 
 Αυτό φαίνεται ότι τέθηκε σε εφαρμογή μέσα από μια αξιολόγηση- μαϊμού, 

 που ξεκινούσε η τότε Διοίκηση, με κατεύθυνση η αξιολόγηση του 

 προσωπικού να γίνει με βαθμολογίες όχι πάνω από 3 ή 4, με «άριστα» το 5. 
 

Αμέσως, αποκαλύψαμε τη μεθόδευση, που οδηγούσε στη διαμόρφωση μιας 

δεξαμενής «διαθέσιμων» εργαζόμενων για μετακινήσεις, απολύσεις κ.λπ. και 

κάναμε (4.11.2015) αποφασιστική παρέμβαση, η οποία είχε θετικά 

αποτελέσματα αφού η τότε διοίκηση ματαίωσε (9.11.15) τη συγκεκριμένη 

αξιολόγηση και ζήτησε τις προτάσεις των Σωματείων. 

 
Λίγες ημέρες αργότερα (17.11.15) κάναμε νέα δυναμική παρέμβαση, 

καταγγέλλοντας ως «φωτογραφικά» τα κριτήρια, που είχαν τεθεί σε 

ενδοεταιρική διαδικασία για τη κάλυψη τριών θέσεων. Η μεθόδευση 

φαινόταν στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου για 

πρώτη φορά ετίθετο ως όρος ο ενδιαφερόμενος να έχει προϋπηρεσία 

τουλάχιστον 15 ετών στην Εταιρεία. Αυτό απέκλεισε από τη διαδικασία 

μεγάλο αριθμό συναδέλφων και φυσικά δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό. 

 
Τον επόμενο μήνα η αδιαφάνεια, οι «φωτογραφικές» προϋποθέσεις και οι 

διάτρητες διαδικασίες έγιναν πολύ συχνές και χρειάστηκε να δώσουμε 

μεγάλη βαρύτητα στο ζήτημα με διαδοχικές παρεμβάσεις και καταγγελίες 

(10, 21 & 22.12.2015) 

 
Όμως, και το επόμενο διάστημα χρειάστηκε να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις 

προσπαθώντας να επιβάλλουμε την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στην 
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Εταιρεία, σε ότι αφορά τις τοποθετήσεις και προαγωγές συναδέλφων. 

Ορισμένες από αυτές ήταν: 

14.1.2016 Παρέμβαση με το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό 

Αθηνών για τη διαδικασία τοποθέτησης επόπτη ελέγχου κομίστρου. 

8.2.2016 Παρέμβαση για ακύρωση εισήγησης για επαναπροσδιορισμό του 

επιδόματος θέσης ευθύνης, με προφανή στόχο να περιοριστούν οι θέσεις 

που το λαμβάνουν. Τονίσαμε ότι οι θέσεις πρέπει να καθορίζονται μόνο μέσα 

από το Οργανόγραμμα και όχι «κατά το δοκούν». 

3.3.2016 Παρέμβαση ζητώντας άμεση αναθεώρηση του Οργανογράμματος 

και πλήρη στελέχωσή του, «με σαφή και ξεκάθαρο προσδιορισμό των 

οργανικών θέσεων» 

10.6.2016 Καταγγελία «φωτογραφικής» προκήρυξης για ενδοεταιρικές 

προαγωγές και μετακινήσεις. 

28.6.2016 Εξώδικη καταγγελία μαζί με τα Σωματεία Εργαζομένων 

Λειτουργίας Μετρό Αθηνών και 

Ηλεκτροδηγών και λοιπών 

εργαζόμενων κίνησης στη 

ΣΤΑ.ΣΥ για 8 υπηρεσιακά 

σημειώματα- προσκλήσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος με 

διαδικασίες και όρους 

αντίθετους με το Κανονισμό 

Προσωπικού. 

Καταλήγοντας αφήναμε 

«ανοιχτά» όλα τα ενδεχόμενα 

δράσης και καλούσαμε τη τότε 

Διοίκηση να σταματήσει αμέσως «την «βιομηχανία» προκηρύξεων και να 

ανακαλέσετε όσες μέχρι τώρα έχουν προχωρήσει και δεν πληρούν τις 

νόμιμες προϋποθέσεις». 

 
Μετά από την αταλάντευτη, αγωνιστική στάση μας η ηγεσία του 

Υπουργείου Μεταφορών οδηγήθηκε στο τραπέζι του διαλόγου και μας 

προσκάλεσε σε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε, στις 17.3.2017, με θέμα 

την αναθεώρηση του Οργανογράμματος. 

Βέβαια, δεν εφησυχάσαμε! Γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν μας χαρίζεται, 

όλα κατακτούνται! 

 
Γι’ αυτό, συνεχίσαμε να παρακολουθούμε το ζήτημα και στις 8.9.2017 το 

Σωματείο μας αποκάλυψε και κατήγγειλε άλλη μια μεθόδευση. Ήταν μια 
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«βιομηχανία» μετακινήσεων, τοποθετήσεων και προαγωγών συναδέλφων 

με ένα από τα κριτήρια την διαβλητή, αδιαφανή και αναξιοκρατική 

«προφορική συνέντευξη». 

Παράλληλα επαναφέραμε τη διεκδίκησή μας «για τη ριζική αλλαγή του 

Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, να θωρακίζει τη διαφάνεια και την 

ίση εργασιακή μεταχείριση όλων των συναδέλφων». 

Τελικά, οι κινητοποιήσεις μας και οι παρεμβάσεις μας έφεραν αποτελέσματα 

αφού: 

 Στις 19 Δεκεμβρίου 2017 η Διοίκηση της Εταιρείας προσχώρησε στις 

θέσεις μας και ξεκίνησε διαδικασία διαλόγου για τη ριζική αλλαγή του 

Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας. 

 
Στο μεταξύ, διεκδικήσαμε την καθιέρωση βαθμολογικής εξέλιξης του 

διοικητικού προσωπικού. Ταυτόχρονα, καταθέσαμε στη Διοίκηση της 

Εταιρείας ολοκληρωμένη πρόταση, με την οποία στηρίξαμε το αίτημά μας. 

Πραγματικά, η πρότασή μας έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας και πλέον οι συνάδελφοι του διοικητικού προσωπικού θα 

έχουν βαθμολογική εξέλιξη. 

 
 Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των συναδέλφων 

 παραθέτουμε τις προτάσεις που υποβάλαμε: 
 
 
 

A.  Για τη βαθμολογική εξέλιξη του διοικητικού προσωπικού 
 

Η κατάταξη του προσωπικού στον Τομέα, Τμήμα, Γραφείο, που ανήκει ο 

κάθε εργαζόμενος τη στιγμή της εφαρμογής του βαθμολογίου, γίνεται με 

βάση τα εξής: 

1. Τα έτη υπηρεσίας στην Τρίτη Γενική Διεύθυνση ή ως Διοικητικός στην 

Εταιρεία. 

2. Τα έτη προϋπηρεσίας ως διοικητικός Οικονομικός Υπάλληλος. 

3. Προσθήκη ενός (1) έτους για όσους έχουν πτυχίο Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ή δύο (2) έτη για όσους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με 

συνάφεια. 

4. Προστίθενται μέχρι πέντε (5) έτη για όσους εργαζόμενους εργάζονται 

συνεχόμενα την τελευταία δεκαετία στον Τομέα ή Τμήμα ή Γραφείο, που 

ανήκουν (όχι συνδυαστικά). 
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5. Σε περίπτωση αλλαγής θέσης από το ένα τμήμα στο άλλο στην ίδια 

Γενική Διεύθυνση κατατάσσεται από τη βαθμίδα του «Υπάλληλος», ως 

ανωτέρω. 

6. Σε περίπτωση αλλαγής θέσης εργασίας από άλλη Γενική Διεύθυνση 

κατατάσσεται από τη βαθμίδα του «Υπάλληλος», ως ανωτέρω. 

7. Την ανωτέρω κατηγορία «Συντονιστής Α’» την λαμβάνουν όσοι 

εργαζόμενοι κατέχουν αναγνωρισμένο πτυχία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή 

έχουν 35 έτη ως Διοικητικό Οικονομικό προσωπικό. 

8. Όσοι εργαζόμενοι διετέλεσαν σε Θέση Ευθύνης τουλάχιστον ένα (1) 

έτος σύμφωνα με το νόμο 3920/2011 ως Διοικητικό- Οικονομικό 

προσωπικό αν χάσουν την θέση τους εντάσσονται στην ανώτερη κατηγορία 

του Τομέα, Τμήμα Γραφείο, που ανήκουν εκείνη την στιγμή ανεξαρτήτου 

κατοχής πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή των χρόνων υπηρεσία- 

προϋπηρεσία ως Διοικητικός- Οικονομικό προσωπικό. 

9. Θέση ευθύνης δύναται να αναλάβει κάποιος από το βαθμό του 

Συντονιστή Β’ και άνω. 

 
 Πίνακας 

 Βαθμολογική κατάταξη- προαγωγών «Γενικής Διεύθυνσης 

 Οικονομικών Υποστηρικτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» 

 Διοικητικό Προσωπικό 
 
 

ΒΑΘΜΟΣ 
(στο Τομέα, Τμήμα, Γραφείο) 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (στη Γεν. Δν/ση 

Οικονομικών, Υποστ. & Διοικητικών 

Υπηρεσιών) 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α’ 30 και άνω με πτυχίο Γ’βαθμιας ή 

35 και άνω χωρίς πτυχίο 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Β΄ 25 μέχρι 30 έτη 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Γ’ 20 μέχρι 25 έτη 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Α΄ 15 μέχρι 20 έτη 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Β’ 10 μέχρι 15 έτη 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2 μέχρι 10 έτη 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

(νεοπροσληφθείς) 

0 μέχρι 2 έτη 
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B.  Για μια διαδικασία αξιοκρατικής εξέλιξης του προσωπικού 

 μέσα από ένα νέο Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και 

 Λειτουργίας 
 

Το Σωματείο μας κατέθεσε, ήδη, προτάσεις για μια αξιοκρατική διαδικασία 

εξέλιξης του προσωπικού που είναι οι εξής: 

 
1. Για να υπάρχει εξέλιξη του προσωπικού θα πρέπει πρώτα από όλα να 

υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει από τον 

τμηματάρχη της μονάδας ένα υπηρεσιακό έγγραφο που να 

περιγράφει την ανάγκη η οποία θα πρέπει να εγκριθεί κατά σειρά 

από τον τομεάρχη τον διευθυντή και τον γενικό διευθυντή. 

Μετά το τέλος αυτής της διαδικασία θα υπάρχει ένα υπηρεσιακό έγγραφο 

που θα αναφέρει την ειδικότητα, το τμήμα ή τα τμήματα και αριθμό ατόμων 

ανά τμήμα. 

 
2. Για την παραπάνω υπηρεσιακή ανάγκη θα βγαίνει μια προκήρυξη 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η προκήρυξη αυτή θα απευθύνεται ΜΟΝΟ 

σε όσους σύμφωνα με τον ΚΕΟΛ έχουν το δικαίωμα να εξελιχθούν σε 

αυτήν την θέση. 

Η μοναδική έκπτωση που θα μπορούσε να γίνει εδώ αφορά μόνο τα χρόνια 

προϋπηρεσίας και θα γίνει αναφορά σε αυτό παρακάτω. 

Στην προκήρυξη αυτή θα αναφέρονται ως τυπικά προσόντα ΜΟΝΟ αυτά 

που αναφέρει ο ΚΕΟΛ και ως απαιτούμενα προσόντα αυτά που απαιτεί η 

θέση εργασίας και θα προκύπτουν από την περιγραφή της θέσης εργασίας 

που υπάρχει στο Οργανόγραμμα και από το καθηκοντολόγιο. 

Αυτά θα είναι για κάθε προκήρυξη αυτής της ειδικότητας ίδια. Θα υπάρχει 

δηλαδή μια τράπεζα με ειδικότητες και επιθυμητά προσόντα. Αν δεν υπάρχει 

για κάποια ειδικότητα τέτοια λίστα με επιθυμητά προσόντα θα 

δημιουργείται από τον γενικό διευθυντή, τον διευθυντές και τους τομεάρχες 

που έχουν τέτοιες ειδικότητες στην επιστασία τους. 

 
3. Για την διεκπεραίωση της προκήρυξης θα συγκροτείται μία τριμελής 

επιτροπή από ανθρώπους που έχουν γνώση του αντικειμένου. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει μέλος σε επιτροπή που να μην έχει 

γνώση του αντικειμένου. Π.χ. διοικητικός υπάλληλος να είναι μέλος σε 

επιτροπή που αφορά εργοδηγούς τεχνικής βάσεως. 
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4. Η επιτροπή θα συγκεντρώνει τις αιτήσεις και θα κατατάσσει τους 

ενδιαφερόμενους σε δύο πίνακες. Έναν Κύριο πίνακα υποψηφίων 

και έναν επικουρικό πίνακα υποψηφίων. 

Στον κύριο πίνακα κατατάσσονται με σειρά αρχαιότητας όσοι έχουν όλα τα 

κύρια προσόντα που απαιτεί η θέση, όσοι δηλαδή σύμφωνα με τον ΚΕΟΛ 

έχουν δικαίωμα να καταλάβουν αυτήν την θέση. Στον επικουρικό πίνακα 

κατατάσσονται με σειρά αρχαιότητας όσοι δεν έχουν τα χρόνια 

προϋπηρεσίας που απαιτεί η θέση. 

5. Αν ο κύριος πίνακας καλύπτει όλες τις ζητούμενες θέσεις τότε 

καλούνται να διαγωνιστούν για αυτήν την θέση όλοι όσοι υπάρχουν 

σε αυτόν. 

Αν δεν καλύπτει τον αριθμό των θέσεων τότε θα καλεστούν από τον 

επικουρικό πίνακα όσοι υπολείπονται. Όλοι αυτοί από εδώ και πέρα θα 

ονομάζονται υποψήφιοι. 

Αν η διαδικασία απαιτεί εκπαίδευση ή ιατρική αξιολόγηση ή γραπτή 

αξιολόγηση, διαδικασίες στις οποίες ένας υποψήφιος μπορεί να απορριφθεί 

ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 

30% τουλάχιστον. 

 
6. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται από την επιτροπή με βάση τον 

παρακάτω πίνακα: 

Προϋπηρεσία 50 βαθμοί 

Επιθυμητά προσόντα 30 βαθμοί 

Προφορική συνέντευξη 10 βαθμοί 

Ποινές 10 βαθμοί 

ΣΥΝΟΛΟ 100 βαθμοί 

 
Κάθε υποψήφιος προσέρχεται στην επιτροπή. Εκεί ενώπιων του 

αξιολογείται και πριν την αποχώρηση του από την επιτροπή λαμβάνει 

γνώση της συνολικής βαθμολογίας του και την υπογράφει. Η άρνηση 

υπογραφής αποτελεί παράπτωμα. 

a) Για οποιαδήποτε αντίρρηση ο υποψήφιος θα ακολουθεί την 

διαδικασία της ένστασης. 

Η βαθμολογία της προϋπηρεσίας θα προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

Χρόνια προϋπηρεσίας Χ 50 

----------------------------------------------------------------- 

Χρόνια προϋπηρεσίας του πρώτου υποψηφίου 
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b) Για κάθε ένα επιθυμητό προσόν θα βαθμολογείται ξεχωριστά και θα 

παίρνει τόσους βαθμούς όσο το πηλίκο της διαίρεσης του 30 δια τον 

αριθμό των απαιτούμενων προσόντων. Αυτός δηλαδή που έχει όλα τα 

απαιτούμενα προσόντα θα παίρνει 30 βαθμούς. 

c) Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα που θα παρουσιάσει ο υποψήφιος αλλά 

δεν υπάρχουν στην προκήρυξη δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Πχ ένα 

πτυχίο ΑΕΙ σε θέση που δεν το περιγράφει στα απαιτούμενα 

προσόντα. 

d) Η προφορική συνέντευξη θα έχει ερωτήσεις σχετικές με το 

αντικείμενο και οι απαντήσεις θα καταγράφονται έτσι ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα ένστασης. 

Οι ποινές θα βαθμολογούνται ως εξής: Κάθε τέταρτο ποινής θα αφαιρεί 1 

βαθμό. Μία μέρα αργίας λαμβάνεται ως τέσσερα τέταρτα ποινής. 

 
7. Αν δεν απαιτείται περεταίρω διαδικασία (εκπαίδευση, γραπτή 

αξιολόγηση) η επιτροπή θα κατατάσσει τους υποψήφιους σε ένα 

πίνακα κατάταξης με βάση την βαθμολογία τους . 

8. Αν από τον ΚΕΟΛ και το οργανόγραμμα απαιτείται εκπαίδευση ή 

γραπτή αξιολόγηση θα γίνεται ως εξής: 

Θα γίνεται πρώτα η εκπαίδευση, όπου απαιτείται, σε όλους τους 

υποψηφίους. 

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, θα υπάρχει γραπτή ή πρακτική ή και τα δύο, 

αξιολόγηση η οποία θα κρίνει αν ο υποψήφιος είναι ικανός για την θέση 

αυτή. 

Η ελάχιστη βαθμολογία για να θεωρηθεί ένας υποψήφιος επιτυχόν θα 

πρέπει να είναι 70% της μέγιστης. 

Η επιτροπή με βάση την βαθμολογία αυτήν θα κατατάσσει τους 

υποψήφιους σε ένα πίνακα κατάταξης. 

 
9. Ο πίνακας κατάταξης θα φέρει τις υπογραφές της επιτροπής και δεν 

θα υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει οτιδήποτε σε αυτόν. 

Από τον πίνακα αυτό θα προάγονται όσοι απαιτεί η προκήρυξη με βάση 

αυτήν την σειρά κατάταξης. 

Ο πίνακας αυτός θα παραμένει εν ισχύ για ένα χρόνο από την ημέρα 

κατάρτισης του. 

 
Αν υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη για παραπάνω θέσεις και ο πίνακας έχει 

τέτοιους υποψήφιους τότε θα γίνονται προαγωγές από αυτόν τον πίνακα. 
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H 
 Η επιστροφή των μεταταγμένων συναδέλφων μας 

 
δικαίωση ενός αγώνα αποτελεί την πιο ισχυρή παρακαταθήκη, που 

έχει ιστορικά το συνδικαλιστικό κίνημα. 

Μια τέτοια δικαίωση αποτελεί η επιστροφή των μεταταγμένων 

συναδέλφων μας στη ΣΤΑ.ΣΥ. Ο πολυετής αγώνας τους, τον οποίο στήριξε 

έμπρακτα και ποικιλοτρόπως το Σωματείο μας, αποτελεί, πλέον, σημείο 

αναφοράς για το συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου μας. 

Γι’ αυτό, πρέπει να υπογραμμίσουμε ορισμένες από τις κινήσεις, που έγιναν 

εδώ και 7 χρόνια, πάντα σε συνεννόηση με τους μεταταγμένους 

συναδέλφους μας, όπως υπάρχουν καταγεγραμμένες στους Απολογισμούς 

Δράσης των Διοικήσεων του Σωματείου μας για το 2013 και το 2015. 

Αρχικά, αποκαλύψαμε και καταγγείλαμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο 

τις συνέπειες στον πρώην ΗΣΑΠ από τις μετατάξεις συναδέλφων με βάση 

μνημονιακούς νόμους, που ήθελαν τη μείωση του προσωπικού της 

Εταιρείας. 

 

Για να αποτρέψουμε τις μετατάξεις προχωρήσαμε σε μια σειρά 

παρεμβάσεων αλλά και σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 

 
«Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε και ενώ οι μετατάξεις δρομολογήθηκαν 

επανήλθαμε στις 25/8/2011 με νέο έγγραφο προειδοποιώντας ότι «η 

υλοποίηση των μετατάξεων όπως έχει δρομολογηθεί θα προκαλέσει 
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Ο αγώνας για την πλήρη ανατροπή των 

φιλελεύθερων πολιτικών της ισοπέδωσης και της 

καταστροφής στο βωμό του ιδιωτικού κέρδους 

θα συνεχιστεί! 

σοβαρότατα λειτουργικά προβλήματα στη νέα Εταιρία ΣΤΑΣΥ ΑΕ», μετά και 

την άδικη απόλυση 250 εργαζόμενων του Μετρό το προηγούμενο διάστημα», 

αναφέρει ο Απολογισμός του 2013. 

Να σημειώσουμε ότι ανάμεσα στους μεταταχθέντες ήταν ο τότε πρόεδρος 

και άλλα μέλη της Διοίκησης του Σωματείου μας. 

 
Ωστόσο και μετά από τις μετατάξεις δεν σταματήσαμε τον αγώνα 

μας. Συνεχίσαμε τις κινητοποιήσεις μας προχωρώντας ταυτόχρονα και σε 

προσφυγές στη Δικαιοσύνη ενώ στην κορυφή των αιτημάτων μας ήταν 

πάντα η «Άμεση επαναφορά των μεταταγμένων συναδέλφων». 

Το αίτημα τέθηκε, από το 2015 και στη νέα ηγεσία του Υπουργείου 

Μεταφορών . Από τότε το επαναφέραμε σε κάθε συνάντηση με την ηγεσία 

του Υπουργείου. 

Στις αρχές του 2018 φάνηκε ότι ο κοινός αγώνας μας με τους μεταταγμένους 

συναδέλφους άρχισε να φέρνει αποτελέσματα καθώς η ηγεσία του 

Υπουργείου Μεταφορών αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματός μας, 

ετοίμασε νομοθετική ρύθμιση για την επαναφορά των συναδέλφων. 

Μέχρι τελευταία στιγμή παρακολουθούσαμε το θέμα και χρειάστηκε να 

κάνουμε παρεμβάσεις για να ξεπεραστούν εμπόδια και «αγκυλώσεις» και να 

ψηφιστεί στις 22/3/2018 η νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή. 

Ο αγώνας «ανήκει» μόνο στους μεταταγμένους συναδέλφους. 

 
Το Σωματείο μας, όπως κάνει πάντα, στήριξε τον αγώνα και σε 

συνεννόησή μαζί τους έκανε ακόμα πιο δυνατή τη «φωνή» τους και 

διεκδίκησε αποφασιστικά την επιστροφή τους. 

 
Συνολικά, η επιστροφή των μεταταγμένων συναδέλφων των πρώην ΗΣΑΠ 

καταγράφεται ως μια σημαντική νίκη του συνδικαλιστικού κινήματος 

απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές, που ξεκίνησαν το 2010 σαρώνοντας 

εργασιακά δικαιώματα και θέσεις εργασίας. 
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 Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας 
 
 

 5.9.2015 Συμμετείχαμε στη συγκέντρωση και στο συλλαλητήριο των 

συνδικάτων, στην Θεσσαλονίκη, που διοργάνωσε η ΓΣΕΕ.

 22.10.2015 Συμμετείχαμε σε συλλαλητήριο στη πλατεία Ομονοίας 

ενάντια στο νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών.

 3.11.2015 Πραγματοποιήσαμε στάση εργασίας από 21.00 έως λήξη 

βάρδιας ενάντια στο σχέδιο αναδιάρθρωσης και σε φαινόμενα 

αναξιοκρατίας στην Εταιρία.

 12.11.2015 Συμμετείχαμε σε 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, με στάσεις 

εργασίας από έναρξη βάρδιας έως 10 π.μ. και από 4 μ.μ. έως λήξη 

βάρδιας, και πήραμε μέρος στο συλλαλητήριο στη πλατεία 

Κλαυθμώνος, κάνοντας προσυγκέντρωση έξω από το κτήριο της 

ΣΤΑ.ΣΥ, στην οδό Αθηνάς.

 17.11.2015 Συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις μνήμης για την εξέγερση 

του Πολυτεχνείου του 1973.
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2016 
 

 4.2.2016 Πραγματοποιήσαμε 24ωρη απεργία, συμμετέχοντας σε 
Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ.

 12.2.2016 Συμμετείχαμε σε Πανεργατικό Συλλαλητήριο ενάντια στο 
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο

 10.3.2016 Πραγματοποιήσαμε στάσεις εργασίας από την έναρξη της 

βάρδιας έως τις 8.00 π.μ και από τις 21.00 έως τη λήξη για την 

υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης.

 1.5.2016 Συμμετείχαμε στον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς 
με στάση εργασίας από την έναρξη έως τη λήξη της βάρδιας.

 6 & 7.5.2016 Πραγματοποιήσαμε 48ωρη απεργία ενάντια στο 
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

 26.5.2016 Πραγματοποιήσαμε στάση εργασίας από 11.00 έως 16.00 
για τη προάσπιση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών.

 6,8,10,13,15,16 & 21.6.2016 Πραγματοποιήσαμε στάσεις εργασίας 
διεκδικώντας την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 6.7.2016 Πραγματοποιήσαμε 24ωρη απεργία ενάντια στη πώληση 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
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 10.9.2016 Συμμετείχαμε στη συγκέντρωση και στο συλλαλητήριο 

των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη, που διοργάνωσε η ΓΣΕΕ. Κατά την 

παραμονή μας στη συμπρωτεύουσα πραγματοποιήσαμε επίσκεψη 

στο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ και εκφράσαμε την 

στήριξή μας στους συναδέλφους μας εργάτες.

 9.11.2016 Πραγματοποιήσαμε δυναμική παρέμβαση στα γραφεία 

του ΟΑΣΑ διακόπτοντας συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

όπου εξετάζονταν θέματα κρίσιμα για τη ΣΤΑ.ΣΥ. στο πλαίσιο της 

λεγόμενης «Ομιλοποίησης». Παράλληλα εξαγγείλαμε κινητοποιήσεις, 

οι οποίες ανεστάλησαν αφού δεχθήκαμε πρόσκληση για διάλογο.

 17.11.2016 Συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις μνήμης για την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου του 1973.

 8.12.2016 Συμμετείχαμε στη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ, με στάσεις 
εργασίας από έναρξη βάρδιας μέχρι 10.00 και από 16.00 μέχρι λήξη.
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2017 

 17.2.2017 Πραγματοποιήσαμε προειδοποιητική στάση εργασίας 

(12.00- 15.00) ενάντια σε νομοθετική ρύθμιση, που ανέθετε την 

εμπορική εκμετάλλευση των σταθμών στον ΟΑΣΑ.

 21.2.2017 Στείλαμε ενημερωτικές επιστολές σε κόμματα με τις θέσεις 
μας για την επίμαχη νομοθετική ρύθμιση

 23.2, 1.3 & 3.3.2017 Πραγματοποιήσαμε τρεις 24ωρες απεργίες 

ενάντια σε νομοθετική ρύθμιση, που ανέθετε την εμπορική 

εκμετάλλευση των σταθμών στον ΟΑΣΑ.

 1.5.2017 Συμμετείχαμε στον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς 
με στάσεις εργασίας από έναρξη έως 8.00 και από 21.00 έως λήξη.

 12 & 15.9.2017 Πραγματοποιήσαμε στάσεις εργασίας (21.00 έως 
λήξη βάρδιας και 12.00- 15.00) ενάντια στη χρήση της «προφορικής

συνέντευξης» σε μετακινήσεις, 

τοποθετήσεις και προαγωγές 

εντός της ΣΤΑ.ΣΥ 

 14.9.2017 Συμμετείχαμε 

σε συγκέντρωση ενάντια στη 

πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

 4.10.2017 Προχωράμε σε 

παύση έκδοσης «ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου» αναδεικνύοντας τα 
μεγάλα  προβλήματα, που υπήρχαν κατά τη μετάβαση στο νέο 

σύστημα και επισημαίναμε από καιρό. 

 9.10.2017 Πραγματοποιήσαμε στάση εργασίας 12.00- 15.00 για το 

θέμα του «ηλεκτρονικού εισιτηρίου» και διαμαρτυρόμενοι για 

δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων σε βάρος των εργαζόμενων.

 17.11.2017 Συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις μνήμης για την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου του 1973.

 14.12.2017 Συμμετείχαμε στην 24ωρη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ με 

στάση εργασίας από έναρξη της βάρδιας έως 09:00 και από 21:00 έως 

τη λήξη της κυκλοφορίας.
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2018 

 12.1.2018 Πραγματοποιήσαμε στάση εργασίας από 12:00 έως 15:00 
ενάντια στην ένταξη της ΣΤΑ.ΣΥ στο «Υπερταμείο».

 15.1.2018 Πραγματοποιήσαμε 24ωρη απεργία συμμετέχοντας στη 

Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ ενάντια στο νέο συνδικαλιστικό νόμο και 

προβάλλοντας την αντίθεσή μας στην ένταξη της ΣΤΑ.ΣΥ στο
«Υπερταμείο» και συμμετείχαμε στο απεργιακό συλλαλητήριο στο 

Σύνταγμα. 

 1.5.2018 Πραγματοποιήσαμε στάση εργασίας και πήραμε μέρος στο 

συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ και του ΕΚΑ στη πλατεία Κλαυθμώνος
 
 
 

 

 Συζητάμε, συνδιαμορφώνουμε, συναποφασίζουμε με 

 τους συναδέλφους 

 21.10.2015 Πραγματοποιήσαμε παρέμβαση με την Πανελλήνια 

Ένωση Προσωπικού Έλξης ΟΣΕ και το Σωματείο Ηλεκτροδηγών & 

Λοιπών Εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ για συνταξιοδοτικά θέματα 

(αύξηση ορίων ηλικίας κ.α.

 5.11.2015 Πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση στο σταθμό της Αττικής 

για την εφαρμογή των νέων διαγραμμάτων των εκδοτηρίων στη 

Γραμμή 1

 26.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην αίθουσα εκπαίδευσης 

στο σταθμό της Καλλιθέας με θέμα: Τροποποίηση Καταστατικού

 12.1.2016 Στήριξη στις κινητοποιήσεις των σιδηροδρομικών ενάντια 

στις ιδιωτικοποιήσεις
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O αγώνας συνεχίζεται! 

 26.5.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ενημέρωση, συζήτηση, 

λήψη αποφάσεων ενόψει των νόμων για το ασφαλιστικό και για τη 

προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων.

 2.6.2016 Σύσκεψη- συζήτηση με τους συναδέλφους των Διοικητικών 

Υπηρεσιών

 7.6.2016 Σύσκεψη- συζήτηση με τους συναδέλφους εκδότες

 28.9.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην αίθουσα εκπαίδευσης 

στο σταθμό της Καλλιθέας με θέμα : Έγκριση του προτεινόμενου 

σχεδίου της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

 23.1.2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα: Τροποποίηση 

Καταστατικού

 2.2.2017 Πρόσκληση προς τους συναδέλφους εκδότες/ τριες για να 

στείλουν στο Σωματείο τις παρατηρήσεις από τη πιλοτική εφαρμογή 

του «ηλεκτρονικού εισιτηρίου»

 7.3.2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ενημέρωση & λήψη 

αποφάσεων για τη νομοθετική ρύθμιση αφαίρεσης εσόδων από τη 

ΣΤΑΣΥ από την εκμετάλλευση των χώρων των σταθμών.

 17&21.7.2017 Διαβιβάσαμε στη Διοίκηση εγγράφως παρατηρήσεις, 

επισημάνσεις, προτάσεις συναδέλφων για την ομαλή μετάβαση στο

«ηλεκτρονικό εισιτήριο» 

 16.1.2018 Καλέσαμε σύσκεψη όλων των Σωματείων για συντονισμό 

της δράσης με αφορμή την εγκύκλιο Χουλιαράκη που έθετε σε κίνδυνο 

τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 13.2.2018 Σύσκεψη με ελεγκτές κομίστρου και τις διοικήσεις των 

Σωματείων τους.

 9 & 15.2.2018 Ενημερωτικές συναντήσεις με τους συναδέλφους για 

την πρόσθετη ασφάλιση.

 22.2.2018 Αναλάβαμε πρωτοβουλία για συνάντηση με τα Σωματεία 

για τη συγκρότηση ενός συνδικαλιστικού οργάνου της ΣΤΑ.ΣΥ.
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Ο 

 Τα  «φαντάσματα»  των  Μνημονίων  (Ομιλοποίηση, Υπερταμείο) 

 είναι εδώ… 

 
ι Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες βρίσκονται στο στόχαστρο των 

θιασωτών των ιδιωτικοποιήσεων, των τοκογλύφων δανειστών που 

επιζητούν το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και αδηφάγων 

ιδιωτικών συμφερόντων. 

Το σχέδιο μπήκε, μεθοδικά, σε εφαρμογή από την έναρξη των Μνημονίων με 

συκοφάντηση των εργαζόμενων, υπονόμευση της λειτουργίας των 

Συγκοινωνιών και απαξίωση της ΣΤΑ.ΣΥ και των άλλων εταιρειών (ΟΑΣΑ, 

ΟΣΥ). 

Η τελική φάση του σχεδίου ξεκίνησε μέσα από τη λεγόμενη 

«Ομιλοποίηση», που άρχισε με το νόμο 4337/15 και στη συνέχεια με 

την  ένταξη  του ΟΑΣΑ,  της  ΟΣΥ και  της  ΣΤΑ.ΣΥ  στο  λεγόμενο 

«Υπερταμείο». 

Γνωρίζαμε από την αρχή ότι ο αγώνας είναι δύσκολος και ο δρόμος 

ανηφορικός. Τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα και ισχυρά. Ωστόσο, μας 

δυναμώνει το γεγονός ότι στο βάθος του… τούνελ βρίσκεται η διατήρηση 

του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των Αστικών 

Συγκοινωνιών. 
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Γι’ αυτό, κινηθήκαμε με στρατηγικές κινήσεις και πολυδιάστατες 

παρεμβάσεις επιδιώκοντας να αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια 

αποσύνθεσης της ΣΤΑ.ΣΥ και κυρίως απαξίωσής της, ώστε μπαίνοντας στο 

«Υπερταμείο» να μην βρεθεί σε μειονεκτική θέση, προσφέροντας στο… 

πιάτο την ιδιωτικοποίησή της. 

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, της λεγόμενης «Ομιλοποίησης», δεν ήταν 

τίποτα άλλο από το διαβόητο «σχέδιο Δημητριάδη», που δεν 

περιλάμβανε κανένα αναπτυξιακό στόχο ή οφέλη για τις τρεις 

εταιρείας (ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ). 

Αντίθετα, στις σελίδες του κυριαρχούν στοιχεία, που καθιστούσαν βέβαιες 

«περικοπές δαπανών» και «προσωπικού» από πιθανές συγχωνεύσεις 

υπηρεσιών (διοικητικών, οικονομικών, προμηθειών, ελέγχου κομίστρου 

κ.τ.λ.). 

Γι’ αυτό, μια πρώτη αντίδραση Σωματείων στη ΣΤΑ.ΣΥ ήταν η 

πραγματοποίηση στις 3.11.15 προειδοποιητικής στάσης εργασίας. 

Σε Ανακοίνωση, που εκδόθηκε μαζί με τα 

Σωματεία Ηλεκτροδηγών & Λοιπών 

Εργαζομένων Κίνησης στη ΣΤΑ.ΣΥ, 

Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής και το Σύλλογο 

Εργαζόμενων Τραμ αναφέραμε, μεταξύ 

άλλων, ότι: 

«Προφανώς η «οικονομία κλίμακας» που 

ενδεχομένως προκύψει, θα χρησιμοποιηθεί ως 

αμοιβή του όποιου εξωτερικού – διεθνούς 

συμβούλου που θα αναλάβει «τη δουλειά» του 

σχεδιασμού» 

«Πριν αλέκτωρ…» ξεκίνησε η προσπάθεια πρόσληψης εξωτερικών 

συμβούλων από τη ΣΤΑ.ΣΥ. Η παρέμβασή μας ήταν άμεση και δυναμική 

ζητώντας να σταματήσει αυτή η διαδικασία και να αξιοποιηθεί το 

εξειδικευμένο προσωπικό μας. 

 
Λίγες μέρες αργότερα χρειάστηκε να κάνουμε νέα παρέμβαση για να μην 

προχωρήσει η συγκρότηση Ενιαίου Σώματος Ελεγκτών υπό τον ΟΑΣΑ. 

Νέα δυναμική παρέμβαση προς την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών 

έγινε, τον Οκτώβρη του 2016, απ’ όλα τα Σωματεία της ΣΤΑ.ΣΥ, που 

διατράνωσαν την αντίθεσή τους στη συγχώνευση υπηρεσιών υπό τον ΟΑΣΑ, 

τονίζοντας ότι αυτή «θα δημιουργήσει ένα συγκεντρωτικό, αντιπαραγωγικό 

και δυσλειτουργικό γιγαντισμό». 
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Επίσης, το Νοέμβρη έγινε νέα παρέμβαση στα γραφεία του ΟΑΣΑ ενώ 

βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού, την οποία διακόψαμε. Εκεί γνωστοποιήσαμε τις θέσεις μας και 

τις αποφάσεις μας, να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο να παραμείνει ενιαία η 

Εταιρεία. 

Η αποφασιστική στάση μας ανάγκασε την ηγεσία του Υπουργείου 

Μεταφορών να προσέλθει σε διάλογο και να αναλάβει δέσμευση ότι θα 

παραμείνουν αυτόνομες οι εταιρείες Σ ΤΑ.ΣΥ και ΟΣΥ κατά την ένταξη στο 

«Υπερταμείο». 

Από εκεί και πέρα, οι προσπάθειές μας στοχοπροσηλώθηκαν στην αποτροπή 

ενεργειών, αποφάσεων και μεθοδεύσεων απαξίωσης της Εταιρείας. 

Έτσι, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2017 έγιναν πολύπλευρες 

κινητοποιήσεις για να αποτραπεί ρύθμιση με την οποία εκχωρούντο τα 

έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων των σταθμών στον 

ΟΑΣΑ. 
 

Η μάχη μας για την επιτυχία του «ηλεκτρονικού εισιτηρίου» επίσης ήταν 

ενταγμένη στο συνολικό σχεδιασμό μας για να παραμείνει βιώσιμη η 

Εταιρεία μετά την ένταξή της στο «Υπερταμείο». 

 Το θέμα της ένταξης στο «Υπερταμείο» (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και 

 Περιουσίας Α.Ε), που ελέγχεται η πλειοψηφία του από τους αντιπροσώπους 
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Το επόμενο διάστημα ο αγώνας για τη υπεράσπιση του 

Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των Αστικών 

Συγκοινωνιών θα είναι μπροστά μας, ανηφορικός και δύσκολος. 

Η συγκρότηση ευρύτερων κοινωνικών συμμαχιών πρέπει 

να αποτελέσει προτεραιότητα. Οι ενωτικοί αγώνες, με την 

κοινωνία στο πλευρό μας, θα φέρουν τη νίκη. 

των   τοκογλύφων   δανειστών   της   χώρας,      αναδείχτηκε   στο πλαίσιο 

 απεργιακών κινητοποιήσεών μας, αποκαλύπτοντας τους κινδύνους, που 

 υπάρχουν για τις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες. 

 Στη πράξη αυτό σημαίνει ότι οι αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας θα 

 έχουν  το  πανευρωπαϊκό  «προνόμιο»  ν’  αρχίσουν  να  λειτουργούν  με 

 «ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και σύμφωνα με τον κώδικα ορθής πρακτικής 

 του ΟΟΣΑ». Δηλαδή, να λειτουργούν με σκοπό το κέρδος και όχι την παροχή 

 μεταφορικού έργου, με ασφάλεια, φθηνό εισιτήριο και κοινωνική μέριμνα. 

Οι Αστικές Συγκοινωνίες αφήνουν πίσω το κοινωνικό χαρακτήρα τους και 

μπαίνουν κάτω από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό» των λογιστών του 

Υπουργείου Οικονομικών μέχρι να βγάλουν κέρδη! 

Τα πρώτα δείγματα της νέας κατάστασης φάνηκαν μέσα στις γιορτές των 

Χριστουγέννων, με τη μορφή μιας εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, 

η οποία υπονομεύει τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΣΤΑ.ΣΥ και όσες 

άλλες ΣΣΕ έχουν υπογραφεί στους φορείς που ανήκουν στην γενική 

κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος ορίζει ότι εφόσον σε εν ισχύ 

Συλλογική Σύμβαση, όπως αυτή της ΣΤΑ.ΣΥ, προβλέπονται «μη 

μισθολογικές παροχές» θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλη, στην οποία η 

χορήγηση των ίδιων παροχών θα συνοδεύεται με ξεχωριστή μελέτη (!) που 

θα εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Ουσιαστικά, αυτό δεν είναι παρά η αρχή της νέας περιόδου υπό τον 

ασφυκτικό έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών και των δανειστών, που 

θέλουν την ευημερία των αριθμών με θύματα τους εργαζόμενους και τους 

επιβάτες. 
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Το έγγραφο της 25ης Φεβρουαρίου 2016 

Η 
 Ηλεκτρονικό εισιτήριο: Μοχλός ανάπτυξης ή εκτροχιασμού; 

 
εφαρμογή του «ηλεκτρονικού εισιτηρίου» ή Αυτόματο Σύστημα 

Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), όπως ονομάζεται κανονικά, αποτέλεσε 

και συνεχίζει να αποτελεί ένα μεγάλο «στοίχημα». Από την 

απάντηση θα εξαρτηθεί εάν το νέο σύστημα θα λειτουργήσει ως μοχλός 

ανάπτυξης της Εταιρείας ή εκτροχιασμού… 

Το Σωματείο μας εξ αρχής τάχθηκε υπέρ του νέου συστήματος και από 

πολύ νωρίς (25.2.2016) ζήτησε εγγράφως να υπάρξει έγκαιρη και 

υπεύθυνη ενημέρωση όλων μας, ώστε να προετοιμαστούν οι 

συνάδελφοι και να μην διαταραχθεί 

η εξυπηρέτηση των επιβατών. 

Δυστυχώς, δύο χρόνια μετά 

(20.2.2018), αναγκαζόμαστε να 

επανερχόμαστε θέτοντας εκκρεμή 

ζητήματα δυσλειτουργιών και να 

διεκδικούμε λύσεις… 

Στο αίτημα για έγκαιρη και υπεύθυνη 

ενημέρωση χρειάστηκε να επανέλθουμε 

(3.10.2016) και με την έναρξη της 

πιλοτικής εφαρμογής σε τρεις 

σταθμούς (Κηφισιά, Μαρούσι, 

Καλλιθέα) της Γραμμής 1 καλέσαμε 

(2.2.2017) όλους τους συναδέλφους 

εκδότες «να υποβάλουν στο Σωματείο 

  
μας τις παρατηρήσεις- επισημάνσεις 

τους για την λειτουργία του νέου 

τρόπου έκδοσης εισιτηρίων που προκύπτουν από αυτό». 

 
Οι παρεμβάσεις μας απέτρεψαν πολλές αστοχίες αλλά πολλές φορές 

προσκρούσαμε σε «ώτα μη ακουόντων» ενώ όσο προχώραγε η πιλοτική 

εφαρμογή ανέκυπταν καινούργια θέματα. 

 
Έτσι, με δύο έγγραφά μας το Μάϊο του 2017 (12 & 23.5) ζητήσαμε: 

 Η αντικατάσταση του «χάρτινου» εισιτηρίου από το

«ηλεκτρονικό» να γίνει σταδιακά και με σωστό σχεδιασμό. 

Παράλληλα, υπογραμμίσαμε ότι η λειτουργία των εκδοτηρίων θα πρέπει να 

γίνεται αποκλειστικά από μόνιμο και τακτικό προσωπικό της ΣΤΑ.ΣΥ. 
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Με τα υπομνήματα και τις επισημάνσεις δώσαμε ξεκάθαρο… στίγμα της 

αποφασιστικότητάς μας να πετύχει το νέο σύστημα και να συμβάλλουμε 

στην ομαλή μετάβαση σε αυτό. 

 
Έτσι, στις 14 Ιουνίου 2017 προχωρήσαμε σε μια από τις πολλές δυναμικές 

παρεμβάσεις μας στον ΟΑΣΑ. 

 
Έτσι, καταφέραμε να αποτρέψουμε την εφαρμογή λανθασμένων επιλογών 

και να γίνει σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων μας, των Διοικήσεων 

του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑ.ΣΥ και εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας. 

 
Επίσης, συγκεντρώσαμε και κωδικοποιήσαμε τις παρατηρήσεις/ 

επισημάνσεις των συναδέλφων εκδοτών, που ανταποκρίθηκαν μαζικά στο 

κάλεσμά μας, και ενημερώσαμε τη Διοίκηση με δύο έγγραφά μας (17 

&21.7.2017) για συνολικά 23 καίρια θέματα σχετικά με το «ηλεκτρονικό 

εισιτήριο». 

 
Επιπλέον, καλέσαμε (4.8.2017) τους συναδέλφους εκδότες/τριες να 

συνεχίσουν να καταγράφουν όσα προβλήματα επισημαίνονται. 
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Όμως, πολλές «πληγές» του νέου συστήματος παρέμεναν «ανοιχτές», με 

αποτέλεσμα οι δυσλειτουργίες να γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Μπροστά 

σε αυτή την κατάσταση υποχρεωθήκαμε να διακόψουμε στις 28.9.2017 τη 

λειτουργία του εκδοτηρίου στο σταθμό της Καλλιθέας και να καταστήσουμε 

σαφές ότι: 

«(…) εάν δεν ξεκινήσει τώρα διάλογος για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του νέου συστήματος είναι βέβαιο πως θα αναγκαστούμε να 

προχωρήσουμε σε ανάλογες παρεμβάσεις και στα εκδοτήρια άλλων σταθμών, 

παρ’ όλο που κάτι τέτοιο δεν αποτελεί επιλογή μας». 

Δυστυχώς, πολλά προβλήματα όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν αλλά 

αφέθηκαν να διογκωθούν, με αποτέλεσμα η έκδοση του 

«ηλεκτρονικού εισιτηρίου» να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα 

στους επιβάτες αλλά και στους συναδέλφους, που γίνονταν 

αποδέκτες της οργής του κόσμου, χωρίς να ευθύνονται αυτοί. 

 

 Γι’ αυτό, πήραμε απόφαση ν’ ανασταλεί από τις 5 Οκτωβρίου 2017 η 

 έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου στη ΣΤΑ.ΣΥ. διεκδικώντας  ΔΙΑΛΟΓΟ. 
 

Ακολούθησαν σπασμωδικές ενέργειες από πλευράς Υπουργείου 

Μεταφορών και Διοικήσεων Εταιρειών, που πυροδότησαν νέες αντιδράσεις 

και προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στην εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού, με ατελείωτες «ουρές» στα εκδοτήρια, ταλαιπωρία εργαζόμενων και 

επιβατών, εντάσεις κ.λπ. 

 
Μπροστά σε αυτή τη κατάσταση το Σωματείο μας πραγματοποίησε, 

τη Δευτέρα 9/10, στάση εργασίας (12.00- 15.00) αλλά παράλληλα με 

αίσθηση ευθύνης δηλώναμε πρόθυμοι για διάλογο, προειδοποιώντας για τα 

εκκρεμή θέματα, που αποτελούσαν εστίες προβλημάτων. 

Το Σωματείο μας συνέχισε τις δημόσιες παρεμβάσεις του με διαδοχικά 

Δελτία Τύπου και δηλώσεις του Προεδρείου σε ραδιοτηλεοπτικά Μέσα 

Ενημέρωσης. Ακόμα, παραχωρήσαμε, στις 2 Νοεμβρίου 2017, 

 
Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν 

μπορεί να κλείνει τα μάτια σε τέτοια 

σύγχρονα ζητήματα. 
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συνέντευξη τύπου, στην οποία παραβρέθηκαν πολλοί δημοσιογράφοι 

σχεδόν όλων των μεγάλων Μέσων Ενημέρωσης. 

 
Χρειάστηκε να επανέλθουμε εγγράφως και άλλες φορές. Ωστόσο, μπροστά 

στη δημοσιότητα, που πετύχαμε να πάρει το τεράστιο ζήτημα και κυρίως με 

δεδομένη την αποφασιστική στάση μας καταφέραμε να φέρουμε, από τα 

τέλη Νοεμβρίου 2017, στο τραπέζι του διαλόγου όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς και να αναλάβουν δεσμεύσεις για τη προώθηση λύσεων σε 

προβλήματα, που είχαμε επισημάνει και διαπιστώνονταν στην πορεία. 

 
Η τελευταία συνάντηση έγινε, στις 20 Φεβρουαρίου 2018, στα 

γραφεία του ΟΑΣΑ, όπου μεταφέραμε την εμπειρία των συναδέλφων 

μας εκδοτών ζητώντας λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα. 

 
Είναι γεγονός ότι η μετάβαση σε ένα νέο σύστημα, όπως είναι το 

«ηλεκτρονικό εισιτήριο» είναι μια σύνθετη και δύσκολη υπόθεση. 

 
Έχοντας, όμως, το κεκτημένο της προηγούμενης περιόδου το Σωματείο μας 

είναι πάντα έτοιμο να μεταφέρει στις διοικήσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ τις 

θέσεις, τις εμπειρίες και τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι 

και να προτείνει τεκμηριωμένες λύσεις. 

 

Το θέμα παραμένει «ανοιχτό» για εμάς, προκειμένου 

να κερδίσουμε το «στοίχημα» προς όφελος των 

επιβατών και της ανάπτυξης της Εταιρείας, για τη 

διασφάλιση του Δημόσιου και Κοινωνικού ρόλου της. 
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Τ 
 Μαζί με την κοινωνία 

 
ο Σωματείο μας δεν «κρύφτηκε» ποτέ! Είχε πάντα ξεκάθαρη θέση σε 

όλα τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, στο πλευρό των συμπολιτών 

μας, ιδιαίτερα των ασθενέστερων είτε για οικονομικούς λόγους είτε 

επειδή υπήρξαν έκτακτες ανάγκες. 

Για εμάς η αλληλεγγύη απέναντι στον άγνωστο συμπολίτη και η 

συμπαράσταση στον επιβάτη είναι καθήκον! 

 

 
Όπως θέλουμε να έχουμε στο πλευρό μας τον επιβάτη σε δύσκολες 

καταστάσεις έτσι πρέπει να στεκόμαστε και εμείς δίπλα του. 

Όχι μόνο δεν έχουμε να «μοιράσουμε» τίποτα, αντίθετα έχουμε κοινά 

προβλήματα, αντιμετωπίζουμε τις ίδιες δυσκολίες και πρέπει να 

συναντηθούμε σε κοινούς αγώνες. 

Άλλωστε, κατά κανόνα οι προστριβές, που δημιουργούνται μεταξύ 

επιβατών και συναδέλφων είναι αποτελέσματα ολιγωρίας ή κακών 

πρακτικών κάποιων άλλων, των οποίων το βάρος των ευθυνών 

μετακυλίεται στις πλάτες μας. 

Με αυτό το σκεπτικό τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα τον Ιούλιο του 2015 

πήραμε ξεκάθαρη θέση στο δημοψήφισμα και χαιρετίσαμε (29.6.2015) την 

απόφαση της κυβέρνησης για δωρεάν μετακίνηση του επιβατικού κοινού 

στο διάστημα που ήταν κλειστές οι τράπεζες (29.6 έως 7.7) και των 

ανέργων, που ήταν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. 
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Ωστόσο, μια σειρά από «ανοιχτά» θέματα, που υπήρχαν όχι με δική μας 

ευθύνη, όπως η πιστοποίηση της ανεργίας κ.α., γίνονταν αιτία προστριβών 

μεταξύ εκδοτών, ελεγκτών και επιβατών. Για αυτό καλέσαμε (16.7.2015) 

την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες. 

 
Τη 1η Φεβρουαρίου 2016 αποκαλύψαμε και καταγγείλαμε την απώλεια 

εσόδων για την Εταιρεία μετά από την αύξηση του ΦΠΑ στο κόμιστρο από 

το 13% στο 23%. 

 
Τον ίδιο μήνα (15.2.2016) καταγγείλαμε απερίφραστα ρατσιστικό 

επεισόδιο που σημειώθηκε στη 

Γραμμή 1, το οποίο αναδείκνυε 

την έλλειψη εκπαίδευσης του 

προσωπικού ιδιωτικών εταιρειών 

φύλαξης χώρων της ΣΤΑ.ΣΥ. 

 
Το Μάρτιο του 2016 και ενώ το 

προσφυγικό πρόβλημα 

κυριαρχούσε στο λιμάνι του 

Πειραιά προχωρήσαμε σε 

συνεργασία με το Σωματείο 

Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και το 

Προμηθευτικό Συνεταιρισμό 

ΣΤΑ.ΣΥ σε συγκέντρωση υλικού 

και το διαθέσαμε σε δομές 

φιλοξενίας. 

 
Το Μάϊο του 2016 (27.5) κάναμε 

παρέμβαση προς τον ΟΑΣΑ για ν’ 

αντιμετωπιστούν προβλήματα, 

που είχαν δημιουργηθεί σε επιβάτες μετά από την απόφαση για 

αποζημίωση των κατόχων καρτών απεριορίστων διαδρομών εκείνου του 

μήνα λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζόμενων στα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς. 
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 Παράλληλα, στηρίξαμε και στηρίζουμε την ομάδα ποδοσφαίρου 

της ΣΤΑ.ΣΥ, η οποία διακρίνεται για το πολύπλευρο 

φιλανθρωπικό έργο της μέσα από τους φιλικούς 

ποδοσφαιρικούς αγώνες της. 

 
Η προσφορά της ομάδας ποδοσφαίρου της ΣΤΑ.ΣΥ αναγνωρίστηκε 

ευρύτερα και στις 29 Ιουλίου 2016 βραβεύτηκε από τον Όμιλο UNESCO 

Πειραιά και Νήσων. Μέχρι τότε είχε πάρει μέρος σε 40 αγώνες, όλοι για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Ανάμεσα σε αυτούς τους αγώνες ήταν με αντίπαλο την ομάδα βετεράνων 

του Ολυμπιακού (8.4.2015) για τη «Κιβωτό του Κόσμου», την ομάδα 

βετεράνων του Ιωνικού (18.12.2015), τη μικτή ομάδα βετεράνων 

Θεσσαλονίκης (14.5.2016) για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της 

Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κ.α. 

Τέλος, το καλοκαίρι του 2017 αναδείξαμε τα προβλήματα στη λειτουργία 

του κλιματισμού στους συρμούς σε ημέρες καύσωνα και τον Δεκέμβριο 

βρεθήκαμε στο πλευρό των πλημμυροπαθών στη Μάνδρα Αττικής. Μετά 

από συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς προχωρήσαμε μαζί με τον 

Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού ΣΤΑ.ΣΥ, το Σωματείο 

Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και το Σωματείο Αδελφότητας Προσωπικού ΣΤΑ.ΣΥ 

στη προμήθεια και παράδοση αναγκαίων ειδών. 
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Ο 
 Στους χώρους δουλειάς 

 
διαρκής διάλογος, η γόνιμη κριτική και οι εποικοδομητικές 

αντιπαραθέσεις αποτελούσαν και αποτελούν βασικά στοιχεία της 

συνδικαλιστικής δράσης του Σωματείου μας. 

Γι’ αυτό, όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες γνωρίζουν ότι το 

Σωματείο είναι οι ίδιοι, η εκλεγμένη Διοίκηση οφείλει και βρίσκεται διαρκώς 

στο πλευρό τους. 

Το Σωματείο Εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ είναι η «φωνή» και το 

στήριγμα όλων των συναδέλφων. Γι’ αυτό, παρά τα όποια λάθη μας, 

έχει οικοδομηθεί μια ακλόνητη σχέση εμπιστοσύνης, που ξεκινάει 

εκεί όπου «χτυπάει η καρδιά» της Εταιρείας, στους χώρους δουλειάς. 

 
  Στην επισκευαστική βάση: 

 

Η Επισκευαστική Βάση είναι ένας νευραλγικός τομέας για την 

ασφάλεια των μεταφορών. Δυστυχώς, στα χρόνια των Μνημονίων, όπως 

έχουμε καταγγείλει κατ’ επανάληψη, η συντήρηση έχει υποβαθμιστεί και 

μόνο χάρη στη δουλειά των συναδέλφων τεχνικών εξασφαλίζεται η παροχή 

ασφαλούς συγκοινωνιακού έργου. 

Η υποβάθμισης της Επισκευαστικής Βάσης δεν έγινε τυχαία ούτε μόνο για 

λόγους… οικονομίας. 
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Το πραγματικό κίνητρο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών είναι η 

προσπάθειά ιδιωτικοποίησής της. 

 
Γι’ αυτό, οι παρεμβάσεις μας, οι διεκδικήσεις μας και οι κινητοποιήσεις για 

αναβάθμιση της επισκευαστικής βάσης στοχεύουν στην πραγματικότητα 

στην αποτροπή των καταστροφικών σχεδίων των τοκογλύφων δανειστών 

της χώρας για ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. 
 

 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της εγκατάλειψης της Επισκευαστικής 

Βάσης του Πειραιά ήταν τα προβλήματα στην εφαρμογή της επέκτασης του 

προγράμματος διαχείρισης πόρων του ΒΑΑΝ λόγω έλλειψης αναγκαίου 

υλικού (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές) για να προχωρήσει η εκπαίδευση 

των εργαζόμενων. 

Επισημάναμε εγγράφως (19.5.2016) και κάναμε πολλά προφορικά 

διαβήματα για την δραματική έλλειψη επαρκούς στελέχωσης του κρίσιμου 

τμήματος προληπτικής συντήρησης και βλαβών της γραμμής 1. 

«Το τμήμα χρειάζεται τεχνίτες, όπως άλλωστε και ολόκληρη η τεχνική βάση 

του Πειραιά», σημειώναμε σε σχετικό έγγραφο. 

Δυστυχώς, το θέμα όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς αλλά πρόσφατα 

(18/12/2017) έγινε προσπάθεια να στελεχωθούν συνεργεία με τεχνίτες 

διαφόρων ειδικοτήτων, κατά παράβαση ακόμα και του σημερινού 

Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας, ο οποίος προβλέπει ότι 

«σε θέσεις τεχνικού προσωπικού τοποθετούνται άτομα που κατέχουν τα 

απαιτούμενα προσόντα και άδειες». 

Προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα κάναμε παρέμβαση 

εμποδίζοντας τους συναδέλφους τεχνίτες να κάνουν οποιαδήποτε 

άσχετη με την εξειδίκευσή τους εργασία. 

Άλλωστε, ο κίνδυνος στην εργασία των τεχνιτών είναι έτσι και αλλιώς πολύ 

μεγάλος. 

Είναι γνωστό ένα ατύχημα που έγινε (3.2.2017) στο Τμήμα  

Ηλεκτροδότησης και χρειάστηκε να παρέμβουμε καλώντας τους 

συναδέλφους να εκτελούν εργασίες τόσο εντός των υποσταθμών αλλά και 

κατά μήκος της Γραμμής 1 μόνο κατά τη διάρκεια διακοπής της 

κυκλοφορίας συρμών και αφού έχει προηγηθεί η διακοπή ρεύματος. 

Με δύο λόγια, ο αγώνας μας για αναβάθμιση της 

Επισκευαστικής Βάσης βρίσκεται σε ευθεία γραμμή με τη 

διατήρηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των 

Αστικών Συγκοινωνιών. 
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Ωστόσο, τα προβλήματα και οι ελλείψεις στην Επισκευαστική Βάση 

διογκώνονταν ενώ ο αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αρνείτο ακόμα και 

να συζητήσει… 
 
 
 

 
Τα βασικότερα θέματα, που θέσαμε εγγράφως (24.11.2017) 

διεκδικώντας λύσεις ήταν τα εξής: 

 
1. Η στέγη των κτηρίων του εργοστασίου έχει σε διάφορα σημεία τρύπες 

από τις οποίες περνούν τα νερά της βροχής και δημιουργούν «λίμνες» 

μέσα στους χώρους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του 

προσωπικού και την ακεραιότητα του τροχαίου υλικού. 

2. Οι τουαλέτες και οι ντουζιέρες του εργοστασίου είναι σε άθλια 

κατάσταση. Αυτήν την στιγμή υπάρχει μόνο ένας θερμοσίφωνας 120 

λίτρων για όλο το προσωπικό. Απαιτείται να υλοποιηθεί το σχέδιο για 

ανακατασκευή όλων αυτών των χώρων. 

3. Τα ρολά στο χώρο των βλαβών έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα να 

περνούν περιστέρια στον χώρο. 

4. Η πλάκα μετακίνησης βαγονιών χρειάζεται συντήρηση και 

ευθυγράμμιση. 

5. Η χορήγηση ρουχισμού έχει σταματήσει και οι τεχνίτες δεν έχουν 

λάβει ούτε τα ελάχιστα προβλεπόμενα από την ΣΣΕ ρούχα. 
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6. Δεν έχουν δοθεί στους τεχνίτες ατομικά μέσα προστασίας (κράνη, 

γυαλιά κτλ) όπου προβλέπεται. 

 
7. Δεν υπάρχει χειριστής παλάγκου με την προβλεπόμενη άδεια. 

Η χρήση του γίνεται με ευθύνη των εργοδηγών και των τεχνιτών. Ξέρουμε 

ότι υπάρχει αίτηση από συνάδελφο χειριστή παλάγκου - ο οποίος έχει την 

προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια - να μετακινηθεί στην επισκευαστική 

βάση του Πειραιά. Αυτό θα μας έλυνε το πρόβλημα γιατί μέσω αυτού θα 

μπορούσαμε να εκπαιδεύσουμε ως χειριστές παλάγκου αρκετούς 

συνάδελφους και σε κάποια στιγμή στο μέλλον να τους καταστήσουμε 

αδειούχους. 

 
8. Το επίπεδο του εξοπλισμού σε εργαλεία και μηχανήματα βρίσκεται 

ακόμα στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Υπάρχει σχετικό MR το 

οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. 

9. Το χρωστήριο έχει αυτήν την στιγμή δύο εργαζόμενους. Ο ένας είναι 

στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης. Απαιτείται άμεση πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση τεχνίτη χρωστηρίου. 

10.  Η υποστελέχωση και των υπολοίπων τμημάτων είναι εμφανής με 

πιο τραγική αυτή του τμήματος της επισκευής. Υπάρχει αίτηση 

συνάδελφου που ζητά νε μετακινηθεί σε αυτό το τμήμα. Πρέπει να 

γίνει άμεσα αποδεκτή και παράλληλα να γίνει και για αυτό το τμήμα 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

11. Έχει γίνει προμήθεια νέου αεροσυμπιεστή αλλά δεν έχει γίνει 

ακόμα η εγκατάστασή του. Αυτή την στιγμή το εργοστάσιο λειτουργεί 

με αεροσυμπιεστή που δεν μπορεί να κάνει ξήρανση στον αέρα με 

άμεση συνέπεια στην διάρκεια ζωής των εργαλείων μας. 

12.  Δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση συστήματος ERP στο 

εργοστάσιο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισαχθούν στην 

αποθήκη τα διαθέσιμα που κατασκευάζονται. 

 
Ορισμένα από τα παραπάνω έχουν επιλυθεί και για κάποια άλλα έχει 

δρομολογηθεί η λύση τους. 

Από την πλευρά μας παρακολουθούμε στενά το θέμα και διεκδικούμε 

την προώθηση λύσεων για όσα απ’ αυτά παραμένουν «ανοιχτά», σε 

κάποιες περιπτώσεις εξαιτίας μιας δυσκίνητης γραφειοκρατίας. 
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  Στα εκδοτήρια: 
 
 

 
Οι συνάδελφοι εκδότες βρέθηκαν πολλές φορές στο «μάτι του 

κυκλώνα» είτε από αυθαίρετες αποφάσεις και ενέργειες 

υπηρεσιακών στελεχών είτε από χρόνιες παθογένειες του 

συστήματος ελέγχου εισιτηρίων. 

Έτσι, αναγκαστήκαμε να τραβήξουμε κόκκινη γραμμή και να επιστρέψουμε 

ως απαράδεκτα τα προγράμματα εργασίας (διαγράμματα) στα εκδοτήρια, 

που θέλησαν να επιβάλλουν αυθαίρετα στελέχη της Εταιρείας. Η 

αποφασιστική παρέμβασή μας (9.10.15) απέτρεψε τη δυσμενή εξέλιξη, που 

θα διατάρασσε τις εργασιακές σχέσεις και θα ανέτρεπε τον οικογενειακό 

προγραμματισμό. 

Το επόμενο διάστημα μετά από παρεμβάσεις, που κάναμε για να επιλυθούν 

προβλήματα, τα οποία προκαλούσαν προστριβές εκδοτών και ελεγκτών με 

επιβάτες, δυσχεραίνοντας την εργασία των συναδέλφων και ύστερα από 

συσκέψεις με τους εκδότες- μέλη μας κάναμε παρέμβαση (22.6.2016) 

ζητώντας την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών στη Γραμμή 1. 

Μεταξύ άλλων απαιτήσαμε: 

1. Να γίνει απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία σε όλους τους χώρους 

των σταθμών. 

2. Να πραγματοποιηθεί γενικό καθάρισμα, αποκατάσταση φθορών 

(τζάμια, αλουμίνια, πόρτες, ντουλάπια, χαλασμένα «στόρια» κ.α) και 

βάψιμο σε όλα τα εκδοτήρια. 

3. Να τοποθετηθούν καρέκλες σε επαρκή αριθμό σε όλα τα εκδοτήρια. 
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Ακόμα, καταγράψαμε συγκεκριμένα προβλήματα σε σταθμούς της Γραμμής 

1 και ζητήσαμε την αποκατάστασή τους, όπως π.χ. αντικατάσταση 

χαλασμένων χρηματοκιβωτίων σε Πετράλωνα, Ταύρο και Πειραιά. 

Το επόμενο διάστημα οι συνάδελφοι εκδότες βρέθηκαν αντιμέτωποι 

με δύο σοβαρά προβλήματα: 1) Μια «βιομηχανία» εντελώς άδικων 

πειθαρχικών διώξεων για απώλεια δεσμίδων εισιτηρίων και κουπονιών 

καρτών απεριορίστων διαδρομών και 2) Την απροετοίμαστη εφαρμογή του 

νέου ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Για το πρώτο ζήτημα κάναμε σειρά εμπεριστατωμένων παρεμβάσεων 

αναδεικνύοντας ότι το πρόβλημα έγκειτο στο διάτρητο σύστημα φύλαξης 

και ελέγχου των εισιτηρίων. 

Είναι σαφές ότι πρόθεσή μας δεν είναι να «καλύψουμε» κάποιον παραβάτη. 

Γι’ αυτό και όταν ανέκυψε το θέμα της άσκησης διώξεων για υπόθεση 

πλαστών εισιτηρίων ήμασταν το μοναδικό Σωματείο, που ζήτησε (5.5.2017) 

τη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη για να εντοπιστούν τυχόν 

ένοχοι αλλά και να αθωωθούν όσοι δεν ευθύνονταν. 

Η παρέμβασή μας, αυτή, επισημάνθηκε, με ευμενή σχόλιο, από την 

Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης σε συνέντευξή της, σε ημερήσια 

αθηναϊκή εφημερίδα. 

Ωστόσο, δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε συνάδελφοι να 

γίνονται «σάκος του μποξ» και να υφίστανται ταλαιπωρία, ψυχική 

φθορά και αγωνία για κάτι στο οποίο δεν ευθύνονται. 

Με αυτό το σκεπτικό αποφασίσαμε να παρέμβουμε δραστικά και στο θέμα 

της εφαρμογής του «ηλεκτρονικού εισιτηρίου». Οι συνάδελφοι στήριξαν το 

Σωματείο, μας ενημέρωσαν για τις παρατηρήσεις τους και αυτό έγινε η 

«φωνή» τους. 

Εκτός από το βασικό θέμα του «ηλεκτρονικού εισιτηρίου», για το οποίο 

αφιερώνεται ειδικό κεφάλαιο, ζητήσαμε να γίνει χωροταξική διευθέτηση 

των χώρων, ώστε να μπορεί να γίνεται ομαλά η διαδικασία έκδοσης 

εισιτηρίων. 

Μάλιστα, φέραμε ως παράδειγμα το εκδοτήριο της Καλλιθέας, που «μετά 

βίας χωράει έναν εργαζόμενο, ο οποίος, όμως, καλείται να εκτελέσει 

πολλαπλές εργασίες, όπως έκδοση χάρτινου, ηλεκτρονικού εισιτηρίου, 

πολλαπλών διαδρομών, μηνιαίας κάρτας κ.α.» 
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 Παροχές Υγείας για ΟΛΟΥΣ 
 
 

 

Η υπεράσπιση του υπέρτατου αγαθού της Υγείας αποτέλεσε και συνεχίζει 

να αποτελεί βασική επιδίωξη του Σωματείου μας και τα τελευταία χρόνια με 

την ισοπέδωση των κοινωνικών παροχών από τις νεοφιλελεύθερες 

μνημονιακές πολιτικές ήρθε σε πρώτη προτεραιότητα. 

 
Έτσι: 

• Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την αιμοδοσία, που 

πραγματοποιείται, δύο φορές το χρόνο, για την ενίσχυση της 

Τράπεζας Αίματος, που έχουμε δημιουργήσει για τις ανάγκες των 

μελών μας και των οικογενειών τους. 

• Στηρίζουμε την Δημόσια Παροχή Υγείας και επιδιώκουμε την 

αναβάθμισή της για την επαρκή κάλυψη όλων των αναγκών. 

 
Ταυτόχρονα, εξετάσαμε τις δυνατότητες δημιουργίας ενός 

προγράμματος πρόσθετης ασφάλισης, όπως αυτό, που είχαμε κάνει το 

2001 και κάλυψε πραγματικές ανάγκες συναδέλφων και των οικογενειών 

τους μέχρι το 2015, οπότε η Μνημονιακή λαίλαπα απαγόρευσε στις 



49 
 

Διοικήσεις των Εταιρειών δημοσίου συμφέροντος να καλύπτουν το κόστος 

συμπληρωματικών ασφαλίσεων. 

Όπως το 2001, που απευθυνθήκαμε σε εξειδικευμένο αναλογιστικό γραφείο 
για να δημιουργηθεί ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο για την επαρκή κάλυψη 
των αναγκών σε πρόσθετες παροχές, έτσι και τώρα (2017) το Σωματείο 
 μας αφουγκράστηκε τις ανάγκες των συναδέλφων, απευθύνθηκε σε 
 μεγάλα αναλογιστικά γραφεία και ζητήσαμε τη συνδρομή τους για να 
 εξετάσουμε  τη  δυνατότητα  δημιουργίας  Επαγγελματικού Ταμείου 
 εντός της ΣΤΑ.ΣΥ.. 

Ανάλογα Ταμεία έχουν δημιουργηθεί από εργαζόμενους και άλλων 
εργασιακών χώρων του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 
Ενδεικτικά, αναφέρουμε το Ταμείο Πετρελαιοειδών (ΕΤΕΑΠΕΠ), Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας (ΤΕΑ ΕΕΚΕ), Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/ 
Πυροσβεστών/ Λιμενικών (ΤΕΑ ΕΤΔΕΑΠΛ), Γεωτεχνών (ΤΕΑΓΕ), 
Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) κ.α. 

Για να αποκτήσουμε 
άμεση γνώση για τα 

παραπάνω Ταμεία και 
τη λειτουργία τους μέλη 
του    Διοικητικού 

Συμβουλίου 
επισκέφθηκαν ορισμένα 
απ’ αυτά  και  είχαν 
συζητήσεις με στελέχη 
τους για τη λειτουργία 

τους και άλλα θέματα. 

Παράλληλα, θέλοντας να εξασφαλίσουμε τη πλήρη διαφάνεια στο εγχείρημα 
καλέσαμε σε ενημερωτική συνάντηση όλα τα Σωματεία του χώρου μας, 
δίνοντας την ευκαιρία, σε όσους ανταποκρίθηκαν, να ενημερωθούν 
διεξοδικά από τον επιστημονικό μας συνεργάτη- αναλογιστή. 

Επίσης, με αναλυτική Ανακοίνωση (22.5.2017) ενημερώσαμε αναλυτικά 
όλους τους συναδέλφους για τα βασικά στοιχεία, που μας διέθεσαν οι 
αναλογιστές, για το τι είναι Επαγγελματικό Ταμείο, πως θα λειτουργήσει κ.α. 

 

Όμως, επειδή η μελέτη και η υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι 
χρονοβόρα, εξετάστηκαν ορισμένες άμεσες ενέργειες, με στόχο να 
μπορέσουν, σε σύντομο χρόνο, ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους 
να έχουν συμπληρωτικές παροχές Υγείας, οι οποίες αθροιστικά θα 
διαμόρφωναν ικανοποιητικό επίπεδο Περίθαλψης. 

 
Το Σωματείο μας αφουγκράστηκε τις 

ανάγκες των συναδέλφων και εξέτασε τη 

δυνατότητα δημιουργίας Επαγγελματικού 

Ταμείου εντός της ΣΤΑ.ΣΥ. 
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Για αυτό αποφασίστηκε, μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη και να υλοποιηθεί 
το Επαγγελματικό Ταμείο να κάνουμε, από κοινού, ένα ασφαλιστικό 
συμβόλαιο για την παροχή πρόσθετων παροχών Υγείας για όλους τους 
συναδέλφους, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι αυτή η επιλογή αποτελεί μια 
λύση ανάγκης. 

 
Όμως, σε κάθε περίπτωση επειδή πιστεύουμε ότι: 

 
 Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρέπει να εμπλέκεται σε τέτοιες 

διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις με ασφαλιστικές εταιρείες. 

 Οι αποσπασματικές και μεμονωμένες κινήσεις αποβαίνουν, πάντα, 

ζημιογόνες. 

 
Γι’ αυτό, συνταχθήκαμε με την απόφαση της Διοίκησης του 

Συνεταιρισμού μας ν’ αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύναψη 

ασφαλιστικού συμβολαίου για ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους, 

ανεξάρτητα σε ποιο Σωματείο ανήκουν και εάν είναι μέλη του 

Συνεταιρισμού. 

 
Ο Συνεταιρισμός προχώρησε, σε διαγωνιστική διαδικασία για την υποβολή 

προσφορών από ασφαλιστικές εταιρείες και εξέδωσε αναλυτική 

ανακοίνωση με τους όρους της ασφάλισης ενώ πραγματοποιήθηκαν (9 & 

15.2.2018) ενημερωτικές συναντήσεις για τους συναδέλφους. 
 
 

 
Το επόμενο διάστημα η δημιουργία ενός 

διαφανούς συστήματος πρόσθετης υγειονομικής 

περίθαλψης για ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους θα 

συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα και βασική 

επιδίωξη. 
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 Σύντομα, αλλά σημαντικά 
 

  Υγεία, πάνω απ’ όλα: 
 

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν, τους τελευταίους μήνες, πολλοί 

συνάδελφοι και συναδέλφισσες με την Έγκριση Δελτίων Ασθενείας των 

ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ ( π. ΤΑΥΤΕΚΩ- ΤΑΠ-ΗΣΑΠ) εξαιτίας της 

γραφειοκρατικής και χρονοβόρας διαδικασίας που έχει οριστεί. 

 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τα δελτία ασθενείας θα αποστέλλονται προς 

έγκριση στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, όπου ανήκει ο κάθε 

εργαζόμενος. 

 
Από τη πρώτη στιγμή κάναμε παρέμβαση στον ΕΦΚΑ, επισημάναμε τις 

δυσλειτουργίες και τις 

καθυστερήσεις από τις 

νέες διαδικασίες και 

προτείναμε το εξής: 

• Να οριστεί μια 

υγειονομική επιτροπή 

από τις ήδη 

υφιστάμενες, στην 

οποία θα αποστέλλονται 

όλα τα δελτία ασθενείας, 

αλλά και θα μπορούν να 

προσέρχονται οι ίδιοι οι 

ασφαλισμένοι – όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο- καθώς όλοι βρίσκονται 

εντός Νομού Αττικής και η Εταιρία μας ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ εδρεύει στην Ομόνοια 

(Αθηνάς 67), σε αντίθεση με άλλους Οργανισμούς, που εκτείνονται 

Πανελλαδικά. 

 
Το αίτημά μας χαρακτηρίστηκε δίκαιο από τον ΕΦΚΑ αλλά για 

λειτουργικούς λόγους του Ταμείου έχει καθυστερήσει η ικανοποίησή του. 

Από τη πλευρά μας, συνεχίζουμε να κάνουμε παρεμβάσεις και να 

διεκδικούμε την αντιμετώπιση του προβλήματος, παρακολουθώντας στενά 

τις εξελίξεις. 
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  Για το παιδί: 
 

I. Κατασκήνωση: Η λειτουργία της θερινής παιδικής κατασκήνωσης 

στη Βαρυμπόμπη αποτελεί ένα κεκτημένο πολλών ετών, που είμαστε 

αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προσφέρεται στα παιδιά ΟΛΩΝ των 

συναδέλφων μας. 

Γι’ αυτό το λόγο, χρειάστηκε το 2016 να κάνουμε πετυχημένη δυναμική 

παρέμβαση εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της λειτουργίας της και την 

προσφορά στο παιδί. 

II. Κοντά στο γονιό: Με δυναμικές παρεμβάσεις μας: 

 διεκδικήσαμε τη κατάργηση της διάκρισης σε βάρος συναδέλφων, που 

δουλεύουν σε πρόγραμμα κυλιόμενων βαρδιών και κάνουν χρήση 

άδειας για ανατροφή τέκνου. Οι συνάδελφοι έβγαιναν από το 

διάγραμμα εργασίας όταν έκαναν χρήση του συγκεκριμένου 

δικαιώματος. 

 αποτρέψαμε την προσπάθεια κατάργησης της κάλυψης των εξόδων 

από την Εταιρεία για το νηπιαγωγείο. 

 διεκδικήσαμε να μην καταργηθεί το μειωμένο ωράριο (1 ώρα 

ημερησίως) καθώς και η ειδική άδεια 15 ημερών στους εργαζόμενους 

που έχουν σύζυγο με αναπηρία (πνευματική, ψυχική ή σωματική). 

III. Δίπλα στις μητέρες: Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τις συναδέλφισσες, 

ιδιαίτερα τις μητέρες ανήλικων παιδιών. Γι’ αυτό, κάναμε σειρά 

παρεμβάσεων και απαιτήσαμε απαντήσεις σε συγκεκριμένα θέματα σχετικά 

με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους. 

 Να σημειώσουμε ότι λάβαμε θετικές απαντήσεις και επιλύθηκε αυτό το 
 σημαντικό θέμα. 

 

  Για το συνάδελφο, που σπουδάζει: 
 

Στηρίζουμε έμπρακτα το συνάδελφο που σπουδάζει διευρύνοντας τις 

γνώσεις του και δημιουργώντας υπεραξία για την Εταιρεία. 

Γι’ αυτό, με αποφασιστικό τρόπο κάναμε παρέμβαση, με εμπεριστατωμένη 

νομική αιτιολογία, ώστε να αποτρέψουμε την περικοπή επιδομάτων 

σπουδών, που προωθείτο με έωλες και αστήριχτες μεθοδεύσεις. 

Δυστυχώς, το θέμα παραμένει «ανοιχτό» και αποτελεί σταθερή διεκδίκησή 

μας. 
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  Στο χώρο δουλειάς: 
 
 

 
I. Μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις μας εναρμονίστηκε το 
ωράριο εργασίας των τεχνιτών έτσι ώστε να υπάρχουν κοινοί όροι 
εργασίας. 
ΙΙ. Διεκδικήσαμε και καταφέραμε να σταματήσει η αδικαιολόγητη και 

ατεκμηρίωτη επιδίωξη της στελέχωσης από σταθμάρχες σε 24ωρη βάση 

των σταθμών της Γραμμής 1. Αυτό σημαίνει μονομερής τροποποίηση 

προγραμμάτων ωραρίου εργασίας αντίθετα με τα οριζόμενα στη Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας. 

ΙΙΙ. Μετά από παρέμβασή μας συγκροτήθηκε Επιτροπή για τον 

καθαρισμό διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων (αυτοκτονίες κ.α) στη Γραμμή 

1, ώστε να υπάρχει συγκροτημένο πλαίσιο καθηκόντων σε τέτοια 

περιστατικά, ώστε να διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και να υπάρχουν 

σαφείς κατευθύνσεις. 

Το έργο της Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουμε, βρίσκεται σε εξέλιξη. 
IV. Η διεκδίκηση «ίσων συνθηκών εργασίας» για όλους τους 

εργαζόμενους στη ΣΤΑ.ΣΥ μας οδηγεί στην έμπρακτη στήριξη των 

συναδέλφων, που εργάζονται σε συνθήκες «γαλέρας» σε ιδιωτικά 

εργολαβικά συνεργεία φύλαξης και καθαρισμού. 

Το Πάσχα του 2018 κάναμε παρέμβαση στην Διοίκηση της Εταιρείας, που 

ανταποκρίθηκε και έκανε ενέργειες, ώστε οι ιδιοκτήτες των παραπάνω 

συνεργείων να εξοφλήσουν οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές στους 

εργαζόμενους. 

Παράλληλα, επαναφέραμε το πάγιο αίτημά μας ώστε οι συνάδελφοι των 

συνεργείων καθαρισμού και φύλαξης στο χώρο της ΣΤΑ.ΣΥ να 

προσληφθούν από την Εταιρεία. 
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