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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφ ισσες  -  Συνάδελφο ι ,

Το 2011 ήταν μια εφιαλτική χρονιά. H χώρα, η οι-
κονομία, η κοινωνία και οι εργαζόμενοι γύρισαν πολλά
χρόνια πίσω. Η Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου ήταν ο
βασικός πυλώνας που οργάνωσε και στήριξε αυτές τις
ανατροπές.

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ασκήθηκαν από
την δεκαετία του 1990 με την κυριαρχία του χρηματοπι-
στωτικού συστήματος και των ελεύθερων αγορών, απο-
τελούν τις βασικές αιτίες για την μεγαλύτερη κρίση που
σήμερα η χώρα  μας.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που πέφτει από το
ντόμινο των χωρών με την έναρξη της κρίσης. Χρησιμο-
ποιείται ως πειραματόζωο και ως εκείνο το παράδειγμα
που θα μεταδοθεί και στις υπόλοιπες χώρες, αφού
προηγουμένως η κυβέρνηση των προθύμων παρέδωσε
τα κλειδιά της οικονομίας και της κοινωνίας της στους
δανειστές.

Οι εκβιασμοί, η διάχυση του φόβου, η τρομοκράτη-
ση  της κοινωνίας και τα εκβιαστικά διλήμματα αποτελέ-
σαν αυτά τα δύο χρόνια οργανικό μέρος του νέου τρό-
που άσκησης της εξουσίας.

Η κατακρήμνιση των μισθών, η διάλυση του Ασφαλι-
στικού Συστήματος το σάρωμα του εργατικού δικαίου, η
διάλυση των συλλογικών αγαθών συμπυκνώνουν την ε-
πιθετικότητα του πιο αγοραίου και κερδοσκοπικού νεο-
φιλελευθερισμού, που επιχειρεί την ανασυγκρότησή
του  σε συνθήκες κρίσης μετακυλώντας όλο το κόστος
στους εργαζόμενους.

Η δημόσια συζήτηση που αναπτύσσεται εδώ και και-
ρό, από την κυβέρνηση και τους εργοδότες, ότι δήθεν
όλα αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία για την διόρθωση των
οικονομικών μεγεθών, ή ότι πρόκειται για πολιτικές ανα-
γκαίων μεταρρυθμίσεων, συνιστούν προσχήματα και
ψέμματα, από μια διαπλεκόμενη πολιτική  και οικονο-
μική ελίτ, που δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια ότι όλα
αυτά υπηρετούν ένα και μοναδικό στρατηγικό στόχο
του ελληνικού και ευρωπαϊκού κεφαλαίου, που είναι η
ληστρική αναδιανομή του πλούτου από τους φτωχότε-
ρους προς τους πλουσιότερους. 

Πάνω από 2000 επιχειρήσεις μέχρι σήμερα, δεν έ-
χουν καταβάλλει ούτε το δώρο των Χριστουγέννων
στους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι στη Χαλυβουργία απεργούν πάνω
από 80 ημέρες, γιατί αρνήθηκαν την μετατροπή της
σύμβασής τους σε 5ωρη απασχόληση. Οι εργαζόμενοι
στο ALTER, οι περίπου 600 εργαζόμενοι στην Ελευθε-
ροτυπία, οι  4.000 εργαζόμενοι σε άλλα μικρότερα μέσα
ενημέρωσης παραμένουν απλήρωτοι για 7 έως 12 μή-
νες.  Ακόμη, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Γερολυμάτος
– ΑΕ Εκδοτική – Ερρίκος Ντυνάν, παραμένουν απλήρω-
τοι επί μήνες. Χιλιάδες  επιπλέον εργαζόμενοι είναι σε ε-
πίσχεση εργασίας για την μη καταβολή των δεδουλευ-
μένων, με την αύξηση της ανεργίας να κινείται εκτός ε-
λέγχου.  

Στο τελευταίο δίμηνο προστέθηκαν χιλιάδες  νέοι ά-
νεργοι φτάνοντας στο εφιαλτικό νούμερο των
1.500.000, ανάλογο με εκείνο της δεκαετίας 1960, που
ήταν περίοδος της μεγάλης μετανάστευσης και παρ’ ό-
λα αυτά δείχνουν αδιάφοροι με το να κινούνται στην ίδια
γραμμή  με ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ
ΔΕΝΕΙ ΧΕΙΡΟΠΟΔΑΡΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕ -
ΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ.

Δείχνουν αμετανόητοι και χαρακτηρίζονται από πο-
λιτικό κυνισμό όλοι αυτοί που μας διαβεβαίωναν ότι αυ-
τά τα καταστροφικά μέτρα ναι μεν ήταν σκληρά και άδι-
κα, όπως έλεγαν, αλλά θα μας έσωζαν από την χρεοκο-
πία. Σήμερα έρχονται και πάλι οι ίδιοι, τα ίδια δηλαδή οι-
κονομοπολιτικά κέντρα για να οργανώσουν την επιβολή
νέων και σκληρότερων μέτρων, γιατί όπως ισχυρίζο-
νται η χρεοκοπία όχι μόνο δεν απομακρύνθηκε αλλά τώ-
ρα ήρθε πιο κοντά.

Δείχνουν πολιτική αμετροέπεια και προκαλούν. Οι
εμπνευ στές και ηθικοί αυτουργοί της κοινωνικής κατα-
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στροφής, τολμούν τώρα να στοχοποιούν τους εργαζό-
μενους με ένα νέο εκβιασμό: ή δέχεστε τα νέα μέτρα,
ή θα είσθε οι υπεύθυνοι για την καταστροφή που θα
ακολουθήσει για την χώρα. Αυτά διαμήνυσε ο νέος
πρωθυπουργός στην αντιπροσωπεία των Συνδικάτων
όταν συναντήθηκε πρόσφατα μαζί τους.

Η Τρόϊκα και η τριτοκομματική κυβέρνηση του κ.
Παπαδήμου, για άλλη μια φορά στο ρόλο των «προθύ-
μων», ρίχνονται στη μάχη για τη νέα μείωση των επι-
κουρικών συντάξεων, νέα μείωση μισθών στον ιδιωτικό
τομέα και στις ΔΕΚΟ, κατάργηση των Δώρων και στον ι-
διωτικό τομέα και ξεκινούν την ιδιωτικοποίηση όλων
των  εισηγμένων ΔΕΚΟ σε πρώτη φάση, ενώ εγκαταλεί-
πουν την εφεδρεία και ετοιμάζουν απολύσεις στο Δη-
μόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Συναδέλφ ισσες  -  Συνάδελφο ι ,

Το 2011 δεν ήταν μόνο εφιαλτικό για τους εργαζό-
μενους, μας άφησε ως παρακαταθήκη και πολλά αισιό-
δοξα μηνύματα.

Οι μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις που γέμι-
σαν τις πλατείες από διαδηλωτές, τα κινήματα ενά-
ντια στα χαράτσια, η κινητοποίηση εκατομμυρίων αν-
θρώπων σε όλη την χώρα, αποτελούν μία ζωντανή
παρακαταθήκη που μας κάνει αισιόδοξους ότι μπο-
ρούμε να περάσουμε στην αντεπίθεση.

Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων και των πο-
λιτών όχι μόνο βγήκε από την μέγγενη της παθητικής
στάσης και του ατομικισμού, αλλά επανασυνδέθηκε και
πάλι με την  συλλογική δράση. Ανακάλυψε και πάλι τις
αξίες της αλληλεγγύης, άλλαξε τον τρόπο που σκέπτε-
ται, με την κοινωνία να ριζοσπαστικοποιείται από μέρα
σε μέρα.

Αυτή η μαχητική στάση των εργαζομένων και της
κοινωνίας, ήταν η αιτία που αποσταθεροποίησε το πο-
λιτικό σύστημα, που υποχρέωσε σε παραίτηση την
κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου.

Η νέα τριτοκομματική κυβέρνηση του κ. Παπαδή-
μου που ήρθε με σκοπό να απορροφήσει την κοινωνική
δυσαρέσκεια, αποτελεί εργαστηριακό προϊόν μιας οι-
κονομικής και πολιτικής ελίτ που δεν έχει καμία νομι-
μοποίηση και ήδη βρίσκεται σε αντίστροφη πορεία
προς τα κάτω, παρά την κατασκευασμένη δημοφιλία
που έτρεξαν πολλοί να της  φιλοτεχνήσουν. 

Τα Συνδικάτα και ο λαϊκός παράγοντας μπήκαν  και
πάλι με την Απεργία των Εργατικών Κέντρων στις 17 Γε-
νάρη σε ένα νέο κύκλο δυναμικής παρέμβασης. Οι ερ-
γαζόμενοι στην Ελλάδα διαθέτουν τεράστια αποθέμα-
τα αγωνιστικής διάθεσης και εμπειρίας. Οι εργαζόμε-
νες  τάξεις  αντιστέκονται στην σκληρή επίθεση που δέ-
χονται και μπορούν να προβάλλουν ως ηγεμονική δύ-
ναμη για την ανασυγκρότηση της χώρας και ολόκληρης
της κοινωνίας.

Στις νέες συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη, η εργατική τάξη στην Ελλάδα μπορεί να απο-
δειχθεί ο κρίσιμος κρίκος μιας δυνατής αντεπίθεσης σ’

όλη την Ευρώπη μέσα από την κοινή δράση, την ενότη-
τα και μακριά από τις εύκολες  διαιρέσεις και τις ανέ-
ξοδες κομματικές περιχαρακώσεις.

Τα Συνδικάτα ως δυναμικές συλλογικές εκφράσεις
της μισθωτής εργασίας, στην ιστορική τους διαδρομή
έδωσαν και κέρδισαν σκληρές μάχες, απέναντι στην κα-
πιταλιστική εκμετάλλευση και βελτίωσαν την θέση των
εργαζομένων.

Σήμερα σε συνθήκες κρίσης τα Συνδικάτα  μπο-
ρούν να ανασυγκροτηθούν με την έμπρακτη επάνοδό
τους στις συλλογικές αξίες, στηριζόμενα σε μια αυτό-
νομη συνδικαλιστική κουλτούρα χωρίς τα βαρίδια του
Κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού και συ-
γκεκριμένα στην ΕΝΟΤΗΤΑ, στην ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΣΤΗ
ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ.

Τα Συνδικάτα αποτελούν τα τελευταία κοινωνικά
καταφύγια των εργαζομένων για να οργανώσουν την
αντίστασή τους. Αποτελούν την αναγκαία απάντηση
στην αγριότητα του κεφαλαίου.

Η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ, αποτέλεσε εκείνα
τα παραδείγματα στις γραμμές του Συνδικαλιστικού Κι-
νήματος, που ξεχώρισε όλα αυτά τα χρόνια για την
δράση της και για τα αποτελέσματά της. Ξεχώρισε ως
παράδειγμα και σε συνθήκες κρίσης γιατί έδειξε αντα-
νακλαστικά, ετοιμότητα και είχε την γνώση να αναλύσει
από τις πρώτες ημέρες τα βασικά χαρακτηριστικά αυ-
τής  της κρίσης.

Αποτέλεσε ένα από τα Συνδικάτα εκείνα που ενημέ-
ρωσε έγκαιρα χωρίς μισόλογα τους εργαζόμενους, για
τις διαφαινόμενες επιπτώσεις. Κινήθηκε στην αντίθετη
γραμμή από τις απόψεις άλλων δυνάμεων και Σωματεί-
ων που είτε από άγνοια, είτε εξαιτίας μιας σχέσης ε-
ξάρτησης με το μοντέλο του Κυβερνητικού Συνδικαλι-
σμού, έδειχναν να κινούνται σ’ ένα κλίμα εφησυχασμού
και διαδοχικών εμποδίων, στις πρώτες ημέρες αγωνι-
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στικής παρέμβασης όλων των εργαζομένων στις συ-
γκοινωνίες.

Τα Συνδικάτα των ΗΣΑΠ από τις πρώτες ημέρες
της κρίσης  αποτέλεσαν τον πυρήνα της πιο οργανωμέ-
νης και δυναμικής παρέμβασης του Συνδικαλιστικού Κι-
νήματος, όπου σε επίπεδο κλάδου για πρώτη φορά κι-
νητοποιήθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι στις μεταφορές,
την στιγμή δυστυχώς που η ηγεσία του Συνδικαλιστικού
Κινήματος και άλλοι χώροι των ΔΕΚΟ ήταν σε τροχιά α-
κινησίας.

Οι επιπτώσεις, οι συνέπειες από την εφαρμογή αυ-
τών των πολιτικών, με την χειρότερη εξέλιξη αυτής της
απομάκρυνσης μέσω μετατάξεων των συναδέλφων
μας  εκτός ΗΣΑΠ, ήταν μια αρνητική, αρνητικότατη ε-
ξέλιξη σε συνθήκες ενός κοινωνικού και εργασιακού
Αρμαγεδώνα, που άφηνε παντού πίσω του κοινωνικά ε-
ρείπια.

Είναι πασιφανές από τις εξελίξεις αλλά και από τις
επιπτώσεις που μετράμε στο επίπεδο της μισθωτής ερ-
γασίας και της κοινωνίας, πως η αναμέτρηση αυτή δεν
αφορούσε μια μάχη ανάμεσα στο Συνδικάτο των
ΗΣΑΠ και της  Κυβέρνησης, αλλά μιας μετωπικής σύ-
γκρουσης ανάμεσα στους Έλληνες εργαζόμενους και
μιας διεθνούς και εγχώριας συμμαχίας, που έχει πάρει
χαρακτηριστικά ενός παρατεταμένου πολέμου.

Αντίθετα, η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ αποτέλεσε
και πάλι την μοναδική εξαίρεση από τα όσα είχαν προη-
γηθεί σ’ άλλους εργασιακούς χώρους και πέτυχε να πε-
ριορίσει τις αρνητικές  επιπτώσεις σε πολύ χαμηλότερο
σημείο, από εκείνο που ανέφεραν αρχικά οι νόμοι.

Ο βασικός πυρήνας της Διοίκησης της Ένωσης
Εργαζομένων ΗΣΑΠ με πρώτο και καλύτερο τον πρό-
εδρο της, χωρίς δεύτερη σκέψη μετατάχθηκε  όπως και
οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας σ’ άλλες υπηρεσίες, επι-
βεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι το αξιακό φορτίο
αυτό  της ανιδιοτέλειας και της προσφοράς αυτού του
Συνδικάτου, αποτελεί ένα από τα αδιαπραγμάτευτα χα-
ρακτηριστικά του.

Οι δηλώσεις του πρώην  προέδρου της Ένωσης  ο
οποίος με την πρώτη ευκαιρία έλεγε ότι «είμαστε εδώ
και ν’ αγωνιζόμαστε όχι για να σώσουμε τους εαυτούς
μας, αλλά για να σωθούμε όλοι ή τουλάχιστον οι πε-
ρισσότεροι», απέδειξε μέχρι το τέλος την συνέπεια των
ισχυρισμών του.

Είναι προφανές ότι σε συνθήκες κρίσης, κατάρρευ-
σης και μεγάλων ανατροπών που έρχονται τα πάνω κά-
τω στην ζωή των εργαζομένων, ακούγονται και υπερβο-
λές λέγονται και πράγματα πάνω στην φόρτιση, αλλά ό-
μως η συνειδητή και άδικη κατασυκοφάντηση από ορι-
σμένους μέχρι χθες ευεργετηθέντες από την δράση
του Σωματείου, αγγίζει τα όρια της ανευθυνότητας και

δείχνει τα όρια εκείνων των συνειδήσεων που στην
πρώτη δυσκολία, γλιστρούν σε συμπεριφορές τουλά-
χιστον ανεύθυνες και ιδιοτελείς.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΜΕ ΠΑΝΤΑ

Με την ευκαιρία  αυτής της ανακοίνωσης θα περιο-
ριστούμε μόνο σε σύντομη αναφορά στις τελευταίες ε-
ξελίξεις και προσπάθειές μας.

Αντιμετωπίσαμε την νέα περιπέτεια της εφεδρείας
που θα έστελνε άλλους 65 συναδέλφους μας σε υπο-
χρεωτική ανεργία. Με Π.Δ. εξαιρέθηκε σχεδόν η πλειο-
ψηφία του προσωπικού των Συγκοινωνιών. Ήταν μία
εξέ λιξη που σαν Σωματείο είχαμε κινηθεί από την πρώ-
τη ημέρα,  είχαμε συναντήσει τον νέο Υπουργό Υποδο-
μών, ενώ είμαστε σε επιφυλακή και παρακολουθούμε
την πορεία αυτού του θέματος, για όσους συναδέλ-
φους δεν εξαιρέθηκαν.

Mετά από συνεννόηση έχει συμφωνηθεί η δυνατό-
τητα ευνοϊκότερης ρύθμισης για τα δάνεια των εργαζο-
μένων των ΗΣΑΠ με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ως ε-
ξής:

✓ Παράταση του χρόνου διάρκειας έως δεκαπέντε (15)
έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης για τα προε-
γκεκριμένα δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα
στεγαστικά.

✓ Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως τέσσερις (4) μή-
νες χωρίς καμία καταβολή με ταυτόχρονη δυνατότη-
τα παράτασης διάρκειας έως δεκαπέντε (15) έτη από
την ημερομηνία εκταμίευσης για τα προεγκεκριμένα
δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στεγαστικά.

✓ Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως εικοσιτέσσερις
(24) μήνες με καταβολή μόνο τόκων για όλο αυτό το
χρονικό διάστημα με ταυτόχρονη δυνατότητα παρά-
τασης διάρκειας έως δεκαπέντε (15) έτη από την η-
μερομηνία αρχικής εκμαίευσης για τα προεγκε-
κριμένα δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στε-
γαστικά.

Περισσότερες πληροφορίες σε όλα τα υποκατα-
στήματα του Τ.Τ, δηλώνοντας «εργαζόμενοι ΗΣΑΠ».

Εκταμιεύτηκαν τα χρήματα του ΚΕΑΠ/ΗΣΑΠ μετά
από την απόφαση των μετόχων και αφού χρειάστηκε να
ξεπεραστούν πολλές δυσκολίες. Η καθυστέρηση που
προκάλεσε πολλές εντάσεις, σε πολλές περιπτώσεις δι-
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καιολογημένες, λόγω της στάσης ορισμένων μελών της
Διοικούσας Επιτροπής, είχε να κάνει και με δυσκολίες
που έπρεπε να ξεπεραστούν  προς όφελος όλων των
εργαζομένων. Προκειμένου να υπάρχει πληρέστερος
έλεγ χος και διαφάνεια στις ρευστοποιήσεις, τα Σωμα-
τεία όρισαν τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά
κ. Φίλιππα Νικ. σαν σύμβουλο της Διοικούσας Επιτρο-
πής του ΚΕΑΠ-ΗΣΑΠ.

Ο λογαριασμός και η ίδρυση του ΚΕΑΠ ήταν μια με-
γάλη επιτυχία του Σωματείου και αποτέλεσε το μοναδι-
κό λογαριασμό όπου είχε συσταθεί μετά το 1977 με την
συμμετοχή του εργοδότη 1% επί του συνόλου των απο-
δοχών. 

Ο λογαριασμός αυτός, όπως και οι άλλοι λογαρια-
σμοί, συνεχίζουν να λειτουργούν. Η Διοικούσα Επιτρο-
πή μετά την ολοκλήρωση της καταβολής των ποσών
στους μετόχους, οφείλει να ενημερώσει αναλυτικά
τους συναδέλφους για την όλη πορεία των επενδύσε-
ων, τις αποδόσεις και τα αποτελέσματα.

Με συνεχείς παρεμβάσεις των Σωματείων και μετά
από συμφωνία με τη Διοίκηση της Εταιρίας επαναφέρα-
με το θέμα της αποζημίωσης στο ύψος που προβλέ-
πουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (33.330 Ευ-
ρώ), το οποίο είχε μπλοκάρει ο προηγούμενος Δ/νων
Σύμβουλος. Για το θέμα αυτό υπήρξε ανώνυμη καταγ-
γελία στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και ακο-
λούθησαν σχετικά δημοσιεύματα για δήθεν σκανδαλώ-
δη μεταχείριση των εργαζομένων του ΗΣΑΠ.

Το θέμα αυτό έχει ρυθμιστεί με αλλεπάλληλες Συλ-
λογικές Συμβάσεις Εργασίας, έχει κοστολογηθεί ανα-
λόγως κάθε φορά ενώ υπάρχουν σχετικές γνωμοδοτή-
σεις της Ολομέλειας της νομικής Υπηρεσίας του ΗΣΑΠ
και του Νομικού της Συμβούλου για τη νομιμότητα της
καταβολής του.

Για τα Σωματεία του χώρου όσο ισχύουν οι ρυθμί-
σεις των ΣΣΕ, η αποζημίωση θα πρέπει να καταβάλλε-
ται στο ύψος που έχει συμφωνηθεί. Για το θέμα αυτό
θα επανέλθουμε.

Για άλλη μια φορά, σε συνάντηση στο γραφείο του
κ. Κουτρουμάνη με τον Δ/ντή του, επαναφέραμε α-
σφ/κά θέματα που μας αφορούν άμεσα όπως το θέμα
υπολογισμού της σύνταξης στην καλύτερη 5ετία της

τελευταίας δεκαετίας. Το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη ση-
μασία για όλους, τόσο αυτούς που μετατάχτηκαν όσο
και τους υπόλοιπους εργαζόμενους που συνταξιοδοτη-
θούν τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα λόγω των επιπτώσε-
ων από τις σημαντικές μειώσεις των μισθών.

Επαναφέρουμε επίσης για πολλοστή φορά ―παρά την
κατηγορηματική άρνηση που υπάρχει― το θέμα της
συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων μητέρων του
ΗΣΑΠ. Επιτέλους αυτή η άδικη και άνιση μεταχείριση
θα πρέπει να ρυθμιστεί τώρα.

Στις 30 Ιανουαρίου εκδικάζονται τα πρώτα ασφ/κά
μέτρα μετά την αναβολή της 10/1/2013 των συναδέλ-
φων που μετατάχθηκαν.

Η Διοίκηση του Σωματείου μας είναι αποφασισμένη
να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα για τη δικαίωση των
συναδέλφων που δεν μετατάχτηκαν απλά, αλλά κυριο-
λεκτικά διώχτηκαν από την Εταιρία.  

Όπως έχουμε διαμηνύσει προς κάθε κατεύθυνση,
δεν είναι δυνατόν οι υπηρεσίες των ΗΣΑΠ να υπολει-
τουργούν, τα περισσότερα εκδοτήρια να είναι κλειστά
με αποτέλεσμα τεράστια απώλεια εσόδων, οι σταθμοί
και οι εγκαταστάσεις να είναι χωρίς προσωπικό και α-
φύλακτοι και 160 συνάδελφοί μας με μοναδική εμπειρία
και τεχνογνωσία, να βρίσκονται σε διάφορα Υπουργεία
(Πολιτισμού – Υποδομών κ.λπ.) σε άσχετο αντικείμενο
εργασίας.

Η Διοίκηση του Σωματείου επεξεργάζεται μετά και
από τις προτάσεις που κατέθεσαν οι συνάδελφοι, τα
σχέδια του Κανονισμού και του Οργανογράμματος της
νέας Εταιρίας ΣΤΑΣΥ, που μας γνωστοποίησε η Διοίκη-
ση. Για τις εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα θα ενημε-
ρωθείτε με νεώτερη ανακοίνωση.

Aντιπροσωπεία του Σωματείου των ΗΣΑΠ, επισκέ-
φτηκε τις ημέρες των εορτών, τους απεργούς της
Ελληνικής Χαλυβουργίας και του τηλεοπτικού Σταθμού
ALTER  και τους παρέδωσε τρόφιμα και αλλά είδη πρώ-
της ανάγκης εκ μέρους όλων των εργαζομένων και των
ΣΤΑΣΥ.

Εφάπαξ Αποζημίωση

Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά Θέματα

Μεταταγμένοι Συνάδελφοι

Κανονισμός - Οργανόγραμμα

Αλληλεγγύη στους Απεργούς
της Ελληνικής Χαλυβουργίας και του ALTER

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για τη Διοίκηση

O Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Β. ΣΤΑΘΟΥΣΗΣ Τ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ


