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ΔΔΥΥοο  χχρροοννιιαα  μμεε  ααγγΩΩννεεςς  εεννααννττιιαα
ςςττηη  λλααιιλλααππαα  ττΩΩνν  μμννηημμοοννιιΩΩνν
Ηδιετία 2011-2013 ήταν

εφιαλτική. Παρότι σε
αυτό το διάστηµα άλλα-

ξαν τρεις κυβερνήσεις καµία
δεν αντιστάθηκε στις επιταγές
της τρόϊκας και των δανει-
στών, µε αποτέλεσµα οι ερ-
γαζόµενοι και οι
συνταξιούχοι, οι νέοι και οι
νέες να δεχτούν τρία ισοπε-
δωτικά «κύµατα» επιθέσεων
ενάντια σε αποδοχές και ερ-
γασιακά δικαιώµατα.
Μεσοπρόθεσµο και Μνηµόνια
2 και 3 επέφεραν δραµατικές
ανατροπές, γυρίζοντας την
κοινωνία πολλές δεκαετίες
πίσω, σε έναν Εργασιακό Με-
σαίωνα, βγαλµένο από µυθι-
στορήµατα νοσηρής
φαντασίας, µε αποτέλεσµα
όλες οι διαβεβαιώσεις και οι
προσπάθειες εφησυχασµού
για τις προοπτικές ανάπτυξης
να πέφτουν στο κενό.

Οι εικόνες των παιδιών
να λιποθυµάνε στα σχο-
λεία, ανθρώπων της δι-

πλανής πόρτας να ψάχνουν
στα σκουπίδια και οι απελπι-
σµένες «κραυγές» των συµ-
πολιτών µας, που οδηγούνται
στην αυτοκτονία δεν αφή-
νουν κανένα περιθώριο αι-
σιοδοξίας εάν δεν αλλάξει
ριζικά αυτή η πολιτική της λι-
τότητας και του κανιβαλισµού
των δικαιωµάτων.
Άλλωστε η  «συνταγή», που
ακολουθούν οι µνηµονιακές
κυβερνήσεις και η τρόϊκα για
να βγάλουν την χώρα από την
κρίση είναι ακριβώς η ίδια
νεοφιλελεύθερη πολιτική των
τραπεζών και των ελεύθερων
αγορών, που «βύθισε» την
Ελλάδα στο αδιέξοδο και στην
καταστροφή, όπως το ίδιο
έγινε στις χώρες που προ-
ηγήθηκε η εφαρµογή τους.

Οι εκβιασµοί, η διάχυση
του φόβου, η τροµοκρά-
τηση της κοινωνίας, τα

εκβιαστικά διλήµµατα και η
συκοφάντηση κάθε αντίθετης
άποψης αποτέλεσαν και συ-
νεχίζουν να αποτελούν το ορ-
γανικό µέρος του νέου
τρόπου άσκησης της εξου-
σίας.
Η κατακρήµνιση των µισθών,

η διάλυση του Ασφαλιστικού
Συστήµατος, το σάρωµα του
εργατικού δικαίου, η διάλυση
των συλλογικών αγαθών
συµπυκνώνουν την επιθετι-
κότητα του πιο αγοραίου και
κερδοσκοπικού νεοφιλελευ-
θερισµού, που επιχειρεί την
ανασυγκρότησή του σε συν-
θήκες κρίσης µετακυλώντας
όλο το κόστος στους εργαζό-
µενους.

Ετσι, ενώ η κοινωνία βιώ-
νει µια µεγάλη ανθρωπι-
στική κρίση µε 3,4

εκατοµµύρια ανθρώπους να
ζουν κοντά στο όριο της
φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού (στοιχεία Euro-
stat- ∆εκέµβριος 2012), µε
439.000 παιδιά να ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας και
να υποσιτίζονται (στοιχεία
της UNISEF- Οκτώβριος
2012) και πολλά να λιποθυ-
µούν σε σχολεία, µε άνερ-
γους γονείς να έχουν µείνει
ανασφάλιστοι και να µην
µπορούν να κάνουν ούτε τα
βασικά εµβόλια στα παιδιά
τους, την ίδια ώρα οι πλού-
σιοι γίνονται πλουσιότεροι,
οι εφοπλιστές απολαµβάνουν
νέες φοροαπαλλαγές και οι
τραπεζίτες συνεχίζουν να
απολαµβάνουν δυσθεώρητες
αποδοχές.

Από την «θύελλα» των
ανατροπών, αλλαγών
και προκλήσεων δεν θα

ήταν δυνατό να µείνουµε
εµείς αλώβητοι αυτή την διε-
τία.
Πέρα από τα «κύµατα» των
επιθέσεων, που «σάρωσαν»
όλους τους εργαζόµενους εί-
χαµε να αντιπαλέψουµε και
τις ανατροπές, που επέφερε
η ενοποίηση όλων των φο-
ρέων των µέσων σταθερής
τροχιάς (ΗΣΑΠ, Μετρό, Τράµ)
σε ένα νέα φορέα, τη ΣΤΑ.ΣΥ
ΑΕ.
Από την πρώτη στιγµή, όπως

κάναµε πάντα, επιδιώξαµε να
έχουµε µια ενωτική, κοινή
παρουσία µε όλους τους συ-
ναδέλφους του Μετρό και του
Τραµ, ώστε να µπο ρέσουµε
να έχουµε ακόµα καλύτερα
αποτελέσµατα στην προσπά-
θεια για την ανατροπή αυτών
των πολιτικών.
Παράλληλα, η ∆ιοίκηση της
Ένωσης Εργαζοµένων ΗΣΑΠ,
όπως κάνει εδώ και χρόνια,
µε συνέπεια και σταθερότητα,
µε προτάσεις, παρεµβάσεις,
διάλογο και κινητοποιήσεις
στάθηκε µπροστά και πρωτο-
πόρα στην προσπάθεια στή-
ριξης των συναδέλφων µας
πετυχαίνοντας νίκες και βά-
ζοντας παρακαταθήκες νέων
αγώνων µέχρι την οριστική
ανατροπή αυτών των πολιτι-
κών.

Ηυπογραφή Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας, η
αντιµετώπιση τεράστιων

προβληµάτων, που είχαν πα-
ρουσιαστεί µε την «άρον-
άρον» ένταξη των Ταµείων
Υγείας µας στον ΕΟΠΥΥ, η
ρευστοποίηση µέρους των
επενδύσεων του ΚΕΑΠ- ΗΣΑΠ
και της απόδοσης στους δι-
καιούχους για καλύτερη αξιο-
ποίηση, η µέχρι τώρα
αποτροπή της εφαρµογής της
«εργασιακής εφεδρείας»
στους ΗΣΑΠ και της «διαθεσι-
µότητας» που παραπέµπει σε
απολύσεις, η πρόσθετη
(τδιωτική) ασφάλιση για τους
εργαζόµενους και των οικο-
γενειών τους είναι µερικά θε-
τικά βήµατα µέσα σε αυτά τα
δύσκολα χρόνια.
Παρά τις µεγάλες δυσκολίες
και τα απανωτά προβλήµατα
από τα συνεχή µέτρα, η ∆ιοί-
κηση του Σωµατείου µας δεν
ξέχασε στιγµή και τους άδικα
διωγµένους συναδέλφους
µας. Σε κάθε κινητοποίηση,
σε κάθε έγγραφό µας προς το
Υπουργείο θέταµε το θέµα

της επαναφοράς όσων µετα-
ταγµένων επιθυµούσαν. Και
βέβαια αναλάβαµε την πλήρη
νοµική υποστήριξη στο αί-
τηµα επαναφοράς τους µε την
κάλυψη του Σωµατείου. Τί-
ποτα δεν αφήσαµε στην τύχη
του αυτά τα δύο χρόνια.

Ωστόσο, η τρικοµατική
κυβέρνηση µε µια καθ’
όλα παράνοµη και αν τι-

συνταγµατική απόφαση ανέ-
τρεψε την ισχύουσα ΣΣΕ και
µας ενέταξε στο Ενιαίο Μι-
σθολόγιο του ∆ηµοσίου κατ’
επιταγή του Μνηµονίου 3.
Συνεχίζοντας, µάλιστα, την
διολίσθηση στον αυταρχισµό
αντί για διάλογο επέλεξε να
προχωρήσει στην επιστρά-
τευση των εργαζόµενων στη
ΣΤΑ.ΣΥ για να ακολουθήσουν
αργότερα και άλλοι κλάδοι,
που αντέδρασαν σε ανάλογες
αποφάσεις για να φτάσουµε
να δούµε και την… προλη-
πτική επιστράτευση των κα-
θηγητών….

Σε όλα αυτά δεν ήταν δυ-
νατό να µείνουµε αδρα-
νείς. Αντιδράσαµε σε όλα

τα επίπεδα, µε κινητοποι-
ήσεις, παρεµβάσεις και δικα-
στικές προσφυγές.
Φυσικά, οι προσπάθειές µας
πρέπει να συνεχιστούν, οι
µεγάλες «µάχες» ενάντια στις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές
των Μνηµονίων 
της διάλυσης του κοινωνικού
ιστού, της δραµατικής 
µείωσης µισθών και συντά-
ξεων, της ισοπέδωσης εργα-
σιακών δικαιωµάτων είναι
µπροστά. 

Γι’ αυτό, πρέπει όλοι οι
συνάδελφοι να συσπει-
ρωθούν κοντά στο Σωµα-

τείο και ενωτικά και
διεκδικητικά να προχωρή-
σουµε όλοι µαζί. Μέχρι τη
νίκη….

∆ραµατικές αλλαγές στη διετία 2011 - 2013
έγιναν σε ολόκληρη την κοινωνία και στις
συνθήκες εργασίας - Ωστόσο µε αγώνες κα-
ταφέραµε µερικά θετικά βήµατα
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ΑΑννττΙΙ  γγΙΙΑΑ  δδΙΙΑΑλλοογγοο  μμεε  ττοουυςς  
εερργγΑΑζζοομμεεννοουυςς,,   εεππΙΙςςττρρΑΑττεευυςςηη

Ολοι γνωρίζουµε, πλέον,
ότι η κυβέρνηση αντί
να προσέλθει σε διά-

λογο µε τους εργαζόµενους
στη ΣΤΑ.ΣΥ. επέλεξε τον
δρόµο του αυταρχισµού και
αποφάσισε να ενεργοποιήσει
το αντιδηµοκρατικό και αντι-
συνταγµατικό µέτρο της επι-
στράτευσης όχι µόνο για να
σταµατήσει τις απεργιακές κι-
νητοποιήσεις, που µπήκαν,
τον Ιανουάριο, σε διαδικασία
κλιµάκωσης αλλά και να στεί-
λει µήνυµα σε όλους τους ερ-
γαζόµενους.
Άλλωστε, µετά από την
ΣΤΑ.ΣΥ ακολούθησε η επι-
στράτευση των απεργών
ναυτεργατών και πρόσφατα
των καθηγητών, µε στόχο να
µην… απεργήσουν. Με δύο
λόγια είδαµε πλέον και την
προληπτική επιστράτευση!
Κάθε φορά, µάλιστα, πριν
από κάθε επιστράτευση ενερ-
γοποιείται ένας ολόκληρος
προπαγανδιστικός µηχανι-
σµός ψεύδους και συκοφαν-
τίας ο οποίος ούτε λίγο ούτε
πολύ εµφάνιζε και εµάς  ως
µια «κάστα» προνοµιούχων
και ως µια συντεχνία που
απλά δε θέλουµε να ενταχ-
θούµε στο ενιαίο µισθολόγιο.
∆εν έλεγαν κουβέντα για την
κατάργηση των Σ.Σ.Ε.
Πραγµατικά, µε την επιστρά-
τευση µπήκε σε αναγκαστική
φάση οπισθοχώρησης ένας
µεγάλος αγώνας, που ξεκί-
νησε πριν από τα Χριστού-
γεννα, µε απεργία.
Με την αρχή του νέου έτους
ξεκίνησαν προσπάθειες σε
όλα τα επίπεδα για την απο-

τροπή της ένταξής µας στον
ενιαίο µισθολόγιο µε παράλ-
ληλη κατάργηση της ΣΣΕ, που

βρισκόταν εν ισχύ. Μάλιστα,
στις 16/1 µετά από συνάν-
τηση του υπουργού Οικονο-

µικών Γ. Στουρνάρα µε τον
υπουργό Ανάπτυξης Κ. Χα-
τζηδάκη και την διοίκηση της
ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ η κυβέρνηση εµ-
φανίστηκε αµετακίνητη στην
απόφαση για κατάργηση της
ΣΣΕ. Η απάντηση όλων των
Σωµατείων της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ
ήταν η πραγµατοποίηση
24ωρης απεργίας την Παρα-
σκευή 18/1 και παρά τις δια-
φοροποιήσεις που υπήρξαν,
τις επόµενες ηµέρες, στις
µορφές του αγώνα το αποτέ-
λεσµα ήταν κοινό: Από το
βράδυ της Πέµπτης 24/1
βρεθήκαµε όλοι στο «χακί».
Όµως, σε καµία περίπτωση
και για κανένα λόγο δεν υπο-
στέλλουµε την σηµαία του
αγώνα

Προσφυγή στο ΣτΕ
Προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε η
Ένωση Εργαζοµένων ΗΣΑΠ µαζί µε το Εργατικό Κέντρο Αθή-
νας και άλλα 5 σωµατεία εργαζοµένων στη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ για
την ακύρωση της απόφασης για την «επιστράτευση».
Η προσφυγή στρέφεται κατά όσων υπογράφων τις Αποφά-
σεις επιστράτευσης, δηλαδή του πρωθυπουργού Αντώνη
Σαµαρά, του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και
του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα.
Με την προσφυγή ζητείται η ακύρωση των τεσσάρων Απο-
φάσεων, που εκδόθηκαν για την «πολιτική κινητοποίηση
των εργαζόµενων στη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ», όπως είναι η επίσηµη,
πλέον, ονοµασία της «επιστράτευσης» και βασίζεται σε 5
λόγους, νοµικούς και ουσίας.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω της σοβαρότητας
του θέµατος έχει υποβληθεί αίτηµα να κριθεί η υπόθεση
από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Το δρόµο του αυταρχισµού επέλεξε η κυβέρνηση για να καταστείλει µε αντιδηµοκρατικό
τρόπο τους δίκαιους αγώνες µας στέλνοντας µήνυµα σε όλους τους εργαζόµενους
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ΔΔΥΥΟΟ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΒΒΙΙΑΑΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑττΡΡΟΟππΩΩΝΝ  κκΑΑΙΙ              ΑγΩΝΩΝ  εΝΑΝτΙΑ  σε  ΜΝηΜΟΝΙΑ

Με επιθέσεις κατά
κύµατα οι
κυβερνήσεις και η

τρόϊκα προχωράνε στην
πλήρη ισοπέδωση
εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωµάτων,
κατοχυρωµένων µε
πολυετείς αγώνες οδηγώντας
ολόκληρη την κοινωνία στην
εξαθλίωση µέσα σε έναν
εργασιακό µεσαίωνα.
Αυτή η κατάσταση σε
συνδυασµό µε την
διολίσθηση της σηµερινής
κυβέρνησης στον
αυταρχισµό, µε την επιβολή
µέτρων επιστράτευσης σε
όποιον κλάδο αντιδρά,
δηµιουργεί ανησυχητικές
καταστάσεις.
Η Ένωση µας ενωτικά
βρέθηκε στην πρωτοπορία
του αγώνα για την
απόκρουση αυτών των
ολοµέτωπων επιθέσεων και
πολλές φορές πέτυχε νίκες
και µαταίωσε κυβερνητικά
σχέδια αλλά ο αγώνας
αποδεικνύεται σκληρός,
επίπονος και όπως όλα
δείχνουν θα πρέπει να είναι
µακροχρόνιος.
Οι πρώτες επιθέσεις, που
δεχτήκαµε ξεκίνησαν το
καλοκαίρι του 2011 κατ’
εφαρµογή του ν. 3920/2011
µε τις µετατάξεις- διωγµούς
165 συναδέλφων, τη
µονοµερή καταγγελία όλων
των Συλλογικών Συµβάσεων,
τη µονοµερή κατάρτιση του
οργανογράµµατος της νέας
Εταιρίας και του νέου
κανονισµού προσωπικού
αλλά και τις προσπάθειες για
την εργασιακή εφεδρεία, την
οποία καταφέραµε σε εκείνη
την φάση να αποτρέψουµε.
Καταστήσαµε επίσης
ανενεργές τις διατάξεις για
την κατάργηση των ΣΣΕ ενώ

τόσο το νέο οργανόγραµµα
όσο και ο νέος Κανονισµός
Προσωπικού συµφωνήθηκε
ότι δεν θα εφαρµοστούν
µονοµερώς αλλά σε
συνεργασία µε τα Σωµατεία.
Όµως, η κυβέρνηση και η
τρόϊκα έδειξαν ότι δεν θα
σταµατούσαν εδώ. Στις
4/10/2011 ενηµερώθηκαν
µε αναλυτική ανακοίνωση
όλοι οι συνάδελφοι για τα
επερχόµενα µέτρα- σοκ.
ΤΤοο  ππρρώώττοο  κκύύµµαα
Στην πραγµατικότητα ήταν το
πρώτο κύµα της επίθεσης,
που είχαµε να
αντιµετωπίσουµε.
«Η κυβέρνηση σε
συνεργασία µε την τρόικα
κατέθεσε στην Βουλή το
περιβόητο πολυνοµοσχέδιο,
το οποίο αποτελεί λαιµητόµο
για τα δικαιώµατα των
εργαζόµενων, των
συνταξιούχων της
κοινωνίας», γράφαµε σε
ανακοίνωση της 12η
Οκτωβρίου 2011. 
Μερικά από αυτά που έφερε
εκείνο το πολυνοµοσχέδιο-
έκτρωµα:
• Άνοιξε ο δρόµος για την
επικείµενη καταιγίδα των
απολύσεων από τον ∆ηµόσιο
και ευρύτερο ∆ηµόσιο

Τοµέα.
• Κατακρεουργήθηκαν οι
επικουρικές συντάξεις
• Περικόπηκαν οι
συντάξεις για ποσά πάνω
από 1.200 ευρώ κατά 20%
• Μειώθηκαν περαιτέρω οι
συντάξεις πάνω από 1.000
ευρώ  κατά 40% για όσους
είναι κάτω από 55 ετών.
• Καταργήθηκαν οι
κλαδικές συλλογικές
συµβάσεις στον ιδιωτικό
τοµέα µε τη µη επέκτασή
τους για δύο χρόνια.
ΤΤοο  δδεεύύττεερροο  κκύύµµαα
Με την είσοδο του 2012 την
σκυτάλη είχε πλέον πάρει η
κυβέρνηση συνεργασίας του
τραπεζίτη Λ. Παπαδήµου και
τα Χριστούγεννα βρήκαν
τους εργαζόµενους σε
περισσότερες από 2.000
επιχειρήσεις να µην έχουν
πάρει ∆ώρο ενώ σε µια
σειρά από επιχειρήσεις
(Χαλυβουργική, Ερρίκος
Ντυνάν, ALTER κ.α)
βρίσκονταν σε
κινητοποιήσεις
παραµένοντας απλήρωτοι επί
µήνες.
Όµως, η τότε κυβέρνηση
δείχνοντας ότι θα παραµείνει
προσηλωµένη στις επιταγές
της τρόϊκας, χωρίς δισταγµό

και µε άκρατο πολιτικό
κυνισµό ετοιµάστηκε για να
εξαπολύσει ένα δεύτερο
κύµα επίθεση, που έγινε
γνωστό ως Μνηµόνιο 2.
Με αυτό το νέο Μνηµόνιο 
• Άνοιξε ο δρόµος για το
µεγάλο ξεπούληµα της
δηµόσιας περιουσίας
• Προβλέφθηκε αύξηση
κατά 25% στα τιµολόγια του
ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δίνοντας ένα
ακόµα χτύπηµα στον άνεργο,
στον µισθωτό, στον
χαµηλοσυνταξιούχο.
• Αυξήθηκε η φορολόγηση
των πολιτών µέσω της
κατάργησης φορολογικών
απαλλαγών και της µείωσης
φορολογικών συντελεστών.
• «Επισηµοποιήθηκε» η
µείωση των θέσεων στο
δηµόσιο κατά 150 χιλιάδες
ανάµεσα στο τέλος του 2010
και το τέλος του 2015. 
• Ενοποίηση όλων των
ταµείων (σ.σ.
δηµιουργήθηκε ο ΕΟΠΥΥ) µε
µείωση, όµως, του
συνολικού λειτουργικού και
µισθολογικού κόστους, µε
αποτέλεσµα να
δηµιουργηθούν τα γνωστά
προβλήµατα στην
ιατροφαρµακευτική

Η Ένωση µας ενωτικά βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα για την απόκρουση 
ολοµέτωπων επιθέσεων και πολλές φορές πέτυχε νίκες και µαταίωσε κυβερνητικά σχέδια 
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ΔΥΟ  ΧΡΟΝΙΑ  ΒΙΑΙΩΝ  ΑΝΑτΡΟπΩΝ  κΑΙ              ΑΑγγΩΩΝΝΩΩΝΝ  εεΝΝΑΑΝΝττΙΙΑΑ  σσεε  ΜΜΝΝηηΜΜΟΟΝΝΙΙΑΑ

περίθαλψη.
ΤΤοο  ττρρίίττοο  κκύύµµαα
Όµως, αυτή η ολοµέτωπη
επίθεση στα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα, σε
συντάξεις αλλά και τελικά
στην ίδια την ζωή ενός
ολόκληρου λαού, που έχει
γίνει το πειραµατόζωο όλου
του πλανήτη φαίνεται ότι δεν
έχει τέλος.
Στις 7 Νοεµβρίου 2012 µετά
από ένα τετράµηνο
επικοινωνιακών
τεχνασµάτων η νέα
τρικοµµατική κυβέρνηση
Σαµαρά, που προέκυψε µετά
από τις εκλογές του Ιουνίου
του 2012, συνεχίζοντας την
νεοφιλελεύθερη πολιτική
των προκατόχων της
προώθησε ένα καινούργιο
πολυνοµοσχέδιο-
Φρανκεστάϊν, µε την επίσηµη

ονοµασία «Μεσοπρόθεσµο»
ή «Μνηµόνιο 3», µε το οποίο
ξεκίνησαν οι πιο βίαιες
ανατροπές σε µισθούς,
συντάξεις και εργασιακά
δικαιώµατα, που γνώρισε η
χώρα.
Μεταξύ άλλων
θεσµοθετήθηκε:
• Αλλαγή τρόπου
καθορισµού του κατώτατου
µισθού.
• Αύξηση  στα 67 του ορίου
ηλικίας για συνταξιοδότηση.
Εναλλακτικά απαιτούνται 40
έτη ασφάλισης και το 62ο
έτος, για τους
ασφαλισµένους µετά την
1/1/1983.
• Μείωση από 5% έως
20% οι συντάξεις άνω των
1.000 ευρώ.
• Κατάργηση των δώρων
σε όλους τους συνταξιούχους

και τους εν ενεργεία
υπαλλήλους του ∆ηµοσίου.
• Παγώνουν οι τριετίες
µέχρι να πέσει η ανεργία
κάτω από το 10% και δεν
προβλέπεται επίδοµα γάµου.
• Μειώνονται οι
αποζηµιώσεις απόλυσης ενώ
σε ότι µας αφορά ως
εργαζόµενους στους ΗΣΑΠ
µπαίνει πλαφόν 15.000
ευρώ στις αποζηµιώσεις του
νόµου 2112/20.
• «Γκάζι» για µετακινήσεις,
υποχρεωτικές µετατάξεις και
απολύσεις προσωπικού σε
όλο το ∆ηµόσιο. 
Λίγες ηµέρες µετά
ακολούθησε και ο
Προϋπολογισµός του 2013 ,
όπου αποτυπώθηκε η
µείωση της µισθοδοσίας της
ΣΤΑ.ΣΥ κατά 30%...

Η Ένωση Εργαζοµένων ΗΣΑΠ
έδωσε µαχητικό παρών σε
απεργιακές κινητοποιήσεις
και συλλαλητήρια, µε τα
οποία εκφράστηκε η
µαχητική αντίδραση των
εργαζόµενων στα βάρβαρα
µέτρα λιτότητας και είχαν ως
αποτέλεσµα να κλονίσουν
την κυβερνητική
πλειοψηφία, ώστε το
πολυνοµοσχέδιο να ψηφιστεί
µε οριακή πλειοψηφία µόλις
τριών (3) ψήφων και να
µπουν γερά θεµέλια για να
καταλήξουν στον κάλαθο των
αχρήστων οι εφαρµοστικοί
νόµοι.
Η αντίσταση των
εργαζόµενων είναι άλλωστε
µονόδροµος για την
ανατροπή αυτής της
θηριωδίας.
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ΑΑπποο  ττοονν  ΗΗΣΣΑΑππ  ΣΣττΗΗνν  ΣΣττΑΑ..ΣΣΥΥ  ΑΑΕΕ

Ηενοποίηση των τριών
επιχειρήσεων ΗΣΑΠ-
Μετρό- Τραµ σε µια

καινούργια επιχείρηση τη
ΣΤΑΣΥ ΑΕ σε εφαρµογή του
Νόµου 3920/2011 δηµιούρ-
γησε νέα δεδοµένα, προκλή-
σεις αλλά και πολύ δύσκολες
καταστάσεις σε µια περίοδο
ανατροπών και καταστρατή-
γησης εργασιακών δικαιωµά-
των.
Η διαδικασία της ενοποίησης,
η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέµ-
βριο του 2011 είχε µέχρι
τώρα δυσµενέστατες συνέ-
πειες για τους εργαζόµενους,
αφού έγιναν:
• Βίαιες µετατάξεις -
συνταξιοδοτήσεις 340 εργα-
ζόµενων από τους ΗΣΑΠ.
• Απολύσεις 250 ερ-
γαζοµένων από ΑΜΕΛ/
Μετρό.
Ωστόσο, η «θύελλα» ακόµα
δεν έχει περάσει αφού παρα-
µένουν «ανοιχτά» κρίσιµα ζη-

τήµατα, που άπτονται της
απασχόλησης µέσα στη νέα
εταιρεία, όπως:
• Ο Ενιαίος Κανονι-
σµός Προσωπικού, που ση-
µειωτέον είχαν µόνο οι ΗΣΑΠ
και θα καθορίζει το Βαθµολό-
γιο, το Καθηκοντολόγιο, το
Πειθαρχικό ∆ίκαιο κ.ο.κ.
• Ο Κανονισµός ωρών
εργασίας- ανάπαυσης.
• Το νέο Οργανό-
γραµµα, το οποίο αναµένεται
να δηµοσιευτεί το αµέσως
επόµενο διάστηµα.
Το κείµενο, που έχει συνταχ-
θεί, µε αρκετές τροποποι-
ήσεις σε σχέση µε το
υπάρχον Οργανόγραµµα, έχει
σταλεί στο Εθνικό Τυπογρα-
φείο και αναµένεται η δηµο-
σίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
• Η Στελέχωση των
υπηρεσιών, δεδοµένων των
τεράστιων κενών σε θέσεις,
που υπάρχει σήµερα.

Τα τέσσερα κρίσιµα ζητήµατα που παραµένουν ανοιχτά στη νέα εταιρεία

«Φρενάραµε» την εργασιακή εφεδρεία Εκλογή αντιπροσώπου στο ∆Σ της ΣΤΑΣΥ
Μέσα στην «θύελλα» των ανατροπών των εργασιακών σχέσεων κα-
ταφέραµε να αποτρέψουµε την πρώτη προσπάθεια για την εφαρµογή
του µέτρου της εργασιακής εφεδρείας, που θα έστελνε στην ανεργία
65 συναδέλφους.Στις 5/3/2012 ζητήσαµε συνάντηση από την τότε
ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών για το θέµα της εργασιακής εφε-
δρείας και των ΣΣΕ. Πραγµατικά, στο θέµα της εργασιακής εφεδρείας
στην πρώτη φάση καταφέραµε να αποφύγουµε την εφαρµογή του
στην πλειοψηφία του προσωπικού των Συγκοινωνιών και να αποτρέ-
ψουµε να σταλούν στην ανεργία 65 συνάδελφοί µας.

Μετά την πρωτοβουλία, που πήρε στις 31/10/2012, το Σωµατείο
µας  καλώντας τις ∆ιοικήσεις των Σωµατείων της ΣΤΑΣΥ να υποβά-
λουν εκ νέου αίτηµα στο ΕΚΑ ως τη µόνη δευτεροβάθµια και πλέον
οργάνωση, προκειµένου να προχωρήσει στην εκλογική διαδικασία
ανάδειξης εκπροσώπου µας στο ∆Σ της ΣΤΑ.ΣΥ, ξεκίνησε η διαδικα-
σία.Tο Εργατικό Κέντρο Αθήνας όρισε µετά από πρόταση όλων των
Σωµατείων της ΣΤΑ.ΣΥ τακτική εφορευτική επιτροπή µε τους αναπλη-
ρωτές για την διεξαγωγή των εκλογών.Οι υποψηφιότητες θα πρέπει
να κατατεθούν από 30 Μάιου µέχρι 5 Ιουνίου 2013.

Με πρόσχηµα τη λειτουργία
των νέων σταθµών στις
γραµµές 2 και 3 της ΣΤΑ.ΣΥ
ΑΕ, η ∆ιοίκηση µε έγγραφό
της ζήτησε από τους συνα-
δέλφους των εκδοτηρίων να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους για την πλήρωση των
θέσεων Υπευθύνων Σταθ-
µών.
Άµεση ήταν η αντίδραση των
Σωµατείων µας γι’ αυτή την
επιλογή της ∆ιοίκησης, η

οποία εάν υλοποιηθεί θα επι-
φέρει τεράστιες ανατροπές
στην επετηρίδα του προσω-
πικού και στην εφαρµογή
τόσο του νέου Οργανογράµ-
µατος όσο και του νέου Κανο-
νισµού.
Σε έγγραφο της Ένωσής µας
και του Σωµατείου Ηλεκτρο-
δηγών & Λοιπών Εργαζοµέ-
νων Κίνησης στη ΣΤΑΣΥ προς
τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο της Εταιρείας κ.

Νίκο Παπαθανάση µεταξύ
άλλων αναφέρεται, ότι «ο
Κανονισµός Εργασίας, το Ορ-
γανόγραµµα το Καθηκοντολό-
γιο και η ΣΣΕ είναι εργαλεία
που εγγυώνται την αξιόπιστη
λειτουργία των Εταιρειών και
την αξιοκρατική βαθµολογική
εξέλιξη του προσωπικού, µε
διαφανείς διαδικασίες και τη
διασφάλιση των εργαζόµε-
νων». Και προτείναµε:
1. Τα λειτουργικά κενά να κα-

λυφθούν µέσω της επιστρο-
φής των µεταταγµένων και
των απολυµένων συναδέλ-
φων.
2. Για την κάλυψη άµεσων
αναγκών «να µην ονοµα-
στούν αλλά να εκτελούν χρέη
υπευθύνου σταθµού µέχρι
την ολοκλήρωση και την
εφαρµογή του νέου Κανονι-
σµού Προσωπικού και του
νέου οργανογράµµατος της
Εταιρίας».

Καταστρατήγηση της επετηρίδας και του Κανονισμού με πρόσχημα λειτουργικές ανάγκες
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ααγγρριιοο  ««ψψααλλιιδδιι»»  σσττιισσ  ααμμοοιιββΕΕσσ  μμαασσ  

Σε µια περίοδο, που οι
φόροι, έµµεσοι και άµεσοι,
παίρνουν τον «ανήφορο»

και µαζί µε τα «χαράτσια»- όποιο
όνοµα και εάν έχουν- µειώνουν
δραµατικά τα εισοδήµατα των
εργαζόµενων δεχόµαστε µια µε-
γάλη επίθεση µείωσης των απο-
δοχών µας.
Αυτή η δραµατική µείωση των
αποδοχών µας  σε συνδυασµό µε
την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπική
ακρίβεια µε τις καθηµερινές ανα-
τιµήσεις βασικών προϊόντων και
την φοροεπιδροµή οδηγεί πολ-
λούς από εµάς σε απόγνωση.
Όλοι γνωρίζουµε ότι συνάδελφοι
δυσκολεύονται, πλέον, να αντα-
ποκριθούν στις οικογενειακές
ανάγκες.
Κορυφαίο γεγονός της επίθεσης
στις αποδοχές µας αποτελεί η
«ετσιθελική», παράνοµη και αν-
τισυνταγµατική κατάργηση της
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας,
που υπο γ ράψαµε τον Μάρτιο του
2012 µε διάρκεια ενός έτους και
στην ουσία αποτελούσε παρά-
ταση ισχύος όλων των συµβά-
σεων ΑΜΕΛ- ΗΣΑΠ- ΤΡΑΜ για να
ενταχθούµε από την 1.1.2013
στον Ενιαίο Μισθολόγιο- Βαθµο-
λόγιο του ∆ηµοσίου.
Αυτή η δυσµενέστατη εξέλιξη,
που προδιαγράφτηκε µετά από
την οριακή ψήφιση του Μνηµο-
νίου 3, επέφερε νέες µειώσεις
στις αποδοχές µας έως 25% ενώ
από Μνηµόνιο 2 (νόµος
4046/12) είχαν προηγηθεί
άλλες περικοπές της τάξης του
25%. ∆ηλαδή, υπάρχουν περι-
πτώσεις, που οι µισθοί έχουν
µειωθεί ακόµα και κατά 50%!
Ωστόσο, την τελευταία διετία µε
τις κατά κύµατα επιθέσεις, που
δέχονται οι εργαζόµενοι στις
αποδοχές τους οι απώλειες είναι
πολύ µεγαλύτερες και µας οδη-
γούν σε απόγνωση.
Όλοι γνωρίζουµε ότι:
• Καταργήθηκαν επιδό-
µατα (οικογενειακών κ.λπ)
• «Πάγωσαν» τα χρονοε-
πιδόµατα (τριετίες κ.λπ) µέχρι η
ανεργία να πέσει κάτω από 10%
• Έγιναν δραµατικές µει-
ώσεις στις δευτερεύουσες απο-
λαβές.
• Καταργήθηκαν δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα και επι-
δόµατος αδείας.
Πάντως, από τις αντιδράσεις των
Σωµατείων φαίνεται ότι δροµο-

λογείται λύση για το θέµα της χο-
ρήγησης του επιδόµατος ανθυγι-
εινής και επικίνδυνης εργασίας,
µε την έκδοση Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης (ΚΥΑ).
Με την αναµενόµενη Κ.Υ.Α
προσδοκούµε να ρυθµιστεί το
θέµα της χορήγησης του επιδό-
µατος ανθυγιεινής και επικίνδυ-
νης εργασίας, για το οποίο η
Ένωση µας έχει τονίσει προς την
∆ιοίκηση της Εταιρείας ότι το
επίδοµα αυτό δεν θα πρέπει να
συµψηφιστεί µε καµία άλλη πα-
ροχή ή διαφορά µισθολογίου
(υπερβάλλουσα διαφορά).
Σε έγγραφο, που έστειλε η
Ένωσή µας και τα άλλα σωµατεία
εργαζοµένων στην ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ,
ζητήσαµε από την ∆ιοίκηση της
Εταιρείας «να πράξετε ό,τι είναι

απαραίτητο και δυνατόν ώστε να
υπογραφεί η σχετική ΚΥΑ και
κατά συνέπεια να χορηγηθεί το
εν λόγω επίδοµα άµεσα».
«Σε αντίθετη περίπτωση, θα
υποχρεωθούµε να µην παρέ-
χουµε την εργασία µας στις περι-
πτώσεις που αυτή
πραγµατοποιείται σε ανθυγιεινό
και επικίνδυνο περιβάλλον και
επιφυλασσόµαστε παντός νοµί-
µου δικαιώµατός µας», κατέληγε
το έγγραφο.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι επειδή η προηγούµενη Συλ-
λογική Σύµβαση Εργασίας έληξε
στις 10 Απριλίου 2013 και η τρί-
µηνη παράτασή της (µετενέρ-
γεια) λήγει στις 10 Ιουλίου 2013
διεκδικούµε την υπογραφή  νέας
ΣΣΕ για να µην αµφισβητηθούν

µονοµερώς όλες οι θεσµικές και
άλλες ρυθµίσεις που προβλέπον-
ται στις ΣΣΕ όλων των Σωµα-
τείων της ΣΤΑ.ΣΥ.
Έτσι, η ∆ιοίκηση της Ένωσης µας
µε την συµβολή και άλλων συνα-
δέλφων κατέβαλε µια µεγάλη
προσπάθεια και έχει συγκεντρώ-
σει και καταγράψει όλες τις πα-
ροχές των Συλ. Συµβάσεων που
έχουν υπογραφεί µέχρι σήµερα
και στις τρεις εταιρείες, ΗΣΑΠ-
ΑΜΕΛ- ΤΡΑΜ, για να αποτελέ-
σουν τη βάση της σταδιακής ενι-
αιοποίησης των νέων
Συλλογικών Συµβάσεων.
Τέλος, µε εξώδικο, που στείλαµε
µε τα άλλα Σωµατεία καλέσαµε
την Εταιρεία να προσέλθει σε
διάλογο για την υπογραφή νέας
ΣΣΕ.

Παράνοµες περικοπές στις αποδοχές µας - Με εξώδικο καλούµε σε διάλογο για νέα ΣΣΕ

Σε αγωγές για το σύνολο των µειώσεων των απο-
δοχών µας και την κατάργηση των δώρων Χρι-
στουγέννων- Πάσχα, επιδόµατος αδείας
προχώρησε η Ένωσή µας καλύπτοντας το κόστος
των δικαστικών δαπανών για όλους τους συναδέλ-
φους που θέλησαν να συµµετάσχουν σε αυτές τις
αγωγές.
Ο αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε να περιοριστούν
οι αγωγές στη διεκδίκηση µόνον των µειώσεων
που υποστήκαµε το τελευταίο διάστηµα . 
Το σκεπτικό του περιορισµού του αιτήµατός µας
µόνον όσον αφορά στις απώλειες αυτές, ήταν τε-
χνικό, υπό την έννοια ότι οι τελευταίες αυτές µει-
ώσεις των αποδοχών µας θεωρούνται παράνοµες,
όχι µόνον εξ αιτίας των γενικών επιχειρηµάτων
περί της αντισυνταγµατικότητας των µνηµονιακών
ρυθµίσεων, αλλά και διότι έρχονται, κατά τη γνώµη
µας, σε ευθεία και άµεση αντίθεση µε τον ίδιο το ν.
4024/2011. 
Η εκτίµηση, λοιπόν, ήταν ότι θα είναι ίσως πιο

βατή και µέσα στο πλαίσιο του δικαστηριακώς εφι-
κτού η επιδίκαση αυτών των µειώσεων.
Ωστόσο, επειδή εν συνεχεία εκτιµήθηκε ότι θα
ήταν χρήσιµο και περισσότερο προσαρµοσµένο
προς την τακτική και άλλων εργαζοµένων των συγ-
κοινωνιών να επιδιωχθεί η δικαστική διεκδίκηση
όλων των µειώσεων που έχουµε υποστεί από την
έναρξη ισχύος των µνηµονιακών διατάξεων, απο-
φασίστηκε να διεκδικηθεί το σύνολο των απω-
λειών που έχουµε υποστεί , µε βάση τόσο τα
γενικά περί αντισυνταγµατικότητας κ.λπ.
επιχειρήµατα, όσο και τα ειδικότερα επιχειρήµατα
που απορρέουν από την εφαρµογή του ν.
4024/2011. 
Η προετοιµασία αυτών των αγωγών, όπως γίνεται
εύκολα αντιληπτό, απαιτεί περισσότερο χρόνο και
κυρίως κόπο, για την συγκέντρωση οικονοµικών
στοιχείων που αποδεικνύουν τις διαφορές αποδο-
χών, και για αυτόν το λόγο θα καθυστερήσει για
µικρό χρονικό διάστηµα η κατάθεσή τους. 

Αγωγές για τις μειώσεις μισθών τα τρία τελευταία χρόνια
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ΒΒΙΙΑΑΙΙΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣ
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ
Την τελευταία διετία εκτός

των άλλων βίαιων ανα-
τροπών βιώσαµε και την

διάλυση του ασφαλιστικού
µας συστήµατος, µε συγχω-
νεύσεις ταµείων χωρίς καµία
µελέτη µε µόνο στόχο την
εξοικονόµηση χρηµάτων και
την εξυπηρέτηση των επι-
διώξεων των δανειστών και
της Τρόϊκα.
Η ένταξη των κλάδων υγείας
του ΤΑΥΤΕΚΩ, µεταξύ των
οποίων είναι και το ΤΑΠ-
ΗΣΑΠ, στον ΕΟΠΥΥ ήταν σχε-
δόν βέβαιο ότι θα δηµιουρ-
γούσε αλυσίδα προβληµάτων,
, όπως είχαµε προειδοποι-
ήσει οι εργαζόµενοι και οι
συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ.
Για την αντιµετώπιση αυτών
των προβληµάτων έγιναν µια
σειρά κοινών παρεµβάσεων
των Σωµατείων Εργαζοµένων
ΗΣΑΠ και του Σωµατείου Συν-
ταξιούχων ΗΣΑΠ. Συναντή-
σαµε όλους τους
εµπλεκόµενους:  ∆ιοικητή και
υποδιοικητή του ΙΚΑ, τον
πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ, τον
πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και πολ-
λούς υπηρεσιακούς παράγον-
τες του ΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ
καθώς και τον διευθυντή του
γραφείου του υπουργού Γ.
Βρούτση ενώ είχε προηγηθεί
συνάντηση και µε τον τότε
υπηρεσιακό υπουργό κ. Ρου-
πακιώτη.
Στις 16/7/2012 πραγµατο-
ποιήσαµε για αυτό το θέµα
στάση εργασίας.
Τελικά και µετά από τις φιλό-
τιµες προσπάθειες των υπαλ-
λήλων του Ταµείου
Συντάξεων, πολλών συναδέλ-
φων από την Κεντρική Υπη-
ρεσία και τη µηχανογράφηση
των ΗΣΑΠ αλλά και των συνα-

δέλφων της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας η όλη κατάσταση
στην έκδοση συντάξεων και
στην ιατροφαρµακευτική πε-
ρίθαλψη σε ένα βαθµό έχει
εξοµαλυνθεί, χωρίς αυτό να
σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν
ακόµη σοβαρά προβλήµατα
και εκκρεµότητες. 
Και φυσικά παρακολουθούµε
από κοντά το όλο θέµα.

Ιατρικός
προληπτικός
έλεγχος
Ιατρικός προληπτικός έλεγ-
χος υγείας (check up) πραγ-
µατοποιείται σε όλους τους
συναδέλφους στους ΗΣΑΠ
και γενικότερα στη ΣΤΑ.ΣΥ
ΑΕ
Ο έλεγχος ξεκίνησε από τις
12/11/12 και διενεργείται
στα νοσοκοµεία Μετροπόλι-
ταν (Εθν. Μακαρίου & Ελ.
Βενιζέλου 1, Νέο Φάληρο)
και Υγεία (Λ. Κηφισίας & Ερ.
Σταυρού 4, Φιλοθέη).

Συνεχίζει να λειτουργεί το ΚΕΑΠ/ΗΣΑΠ 
και ο Λογαριασμός 
Νεότητας (για τα παιδιά)
Εκταµιεύτηκαν τα χρήµατα του ΚΕΑΠ/ ΗΣΑΠ µετά από την
απόφαση των µετόχων και αφού χρειάστηκε να ξεπερα-
στούν πολλές δυσκολίες.
Το όλο θέµα της ρευστοποίησης των επενδύσεων ήταν δύ-
σκολο και χρειάστηκε να ξεπεραστούν αρκετά εµπόδια για
να υπάρχει µια κατάληξη προς όφελος όλων των εργαζόµε-
νων.
Προκειµένου να υπάρχει πληρέστερος έλεγχος και διαφά-
νεια στις ρευστοποιήσεις τα Σωµατεία όρισαν τον καθηγητή
του Πανεπιστηµίου Πειραιά κ. Νικ. Φίλιππα σαν σύµβουλο
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΚΕΑΠ- ΗΣΑΠ.
Ωστόσο ο λογαριασµός αυτός όπως και οι λογαριασµοί νεό-
τητας και πλεονάσµατος πρόσθετης ασφάλισης συνεχίζουν
να λειτουργούν.
Να σηµειώσουµε ότι η πρόνοια να δηµιουργήσουµε αυτό το
λογαριασµό πλεονάσµατος πρόσθετης ασφάλισης ήταν κα-
θοριστικής σηµασίας, αφού µε το κλείσιµο της ασφαλιστικής
εταιρείας Commercial, στην οποία είχαµε ασφαλιστεί καλύ-
ψαµε δεκάδες περιπτώσεις συναδέλφων, οι οποίοι είχαν εκ-
κρεµότητες µε νοσοκοµεία, ιδιωτικές κλινικές και
διαγνωστικά κέντρα καταβάλλοντας τους, συνολικά ποσά
άνω των 200.000 ευρώ. Το θέµα του ΚΕΑΠ- ΗΣΑΠ και η δι-
εύρυνσή του και για τους εργαζόµενους της π. ΑΜΕΛ και της
π. ΤΡΑΜ σε εθελοντική βάση, θα µας απασχολήσει στη νέα
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ  

Μετά το πρόβληµα
που αντιµετωπίσαµε
από το κλείσιµο της

ασφαλιστικής εταιρείας,
που είχαµε ασφαλιστεί,
διεκδικήσαµε την ασφάλιση
όλων των εργαζόµενων
των ΗΣΑΠ, σύµφωνα µε τις
συµβατικές υποχρεώσεις
της εταιρείας.
Σε αυτό το πλαίσιο µετά
από προφορικά διαβήµατα
προς την διοίκηση καταθέ-
σαµε και εγγράφως τις προ-
τάσεις µας για την συνέχιση
της πρόσθετης (ιδιωτικής)
ασφάλισης των εργαζόµε-
νων των ΗΣΑΠ.
Οι προσπάθειές µας είχαν
τα πρώτα θετικά 
αποτελέσµατα και µετά 
από απόφαση του ∆.Σ. της
Εταιρίας από την 
1η Σεπτεµβρίου 2012 
οι εργαζόµενοι των ΗΣΑΠ
εντάχθηκαν σε 
πρόγραµµα Οµαδικής
Ασφάλισης στην Εταιρία
«Ευρωπαϊκή Πίστη», το
οποίο στη συνέχεια διαµορ-
φώθηκε ενιαία για όλους
τους εργαζόµενους στη
ΣΤΑΣΥ.
Μάλιστα, από τις 25 Μάιου
2013 επεκτάθηκε στα 
εξαρτώµενα µέλη των 
οικογενειών των εργαζόµε-
νων (σύζυγοι και παιδιά),
όπως είχε συµφωνηθεί
εξαρχής από τα Σωµατεία,
µετά από την έγκριση 
από το ∆Σ της Εταιρείας της
σύµβασης της 
συµπληρωµατικής (ιδιωτι-
κής) Ασφάλισης.
Το Συµβόλαιο αναλαµβάνει 
η ίδια Ασφαλιστική 
Εταιρεία (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ) που έχει και το συµ-
βόλαιο των εργαζόµενων.

Από τις 25 Μάιου 2013 επεκτάθηκε στα εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών των εργαζόµενων 

Οδοντιατρική 
περίθαλψη στους 
εργαζόμενους 
της ΣΤΑΣΥ
Ξεκινάει η διαδικασία για την
παροχή οδοντιατρικής περί-
θαλψης στους εργαζόµενους
της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ.
Με απόφαση του ∆Σ της 
εταιρείας προχώρησε η 
διενέργεια ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού,
για την ανάθεση σε 
οδοντιατρικό κέντρο της πα-
ροχής οδοντιατρικών υπηρε-
σιών µε σύµβαση για ένα
χρόνο.
Η δαπάνη για την ετήσια
διάρκεια της εν λόγω ανάθε-
σης, για τις παρεχόµενες
υπηρεσίες στους εργαζοµέ-
νους της ΣΤΑ.ΣΥ υπολογίζε-
ται ότι δεν θα ξεπεράσει το
ποσό των 70.000 €.
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μμεειιωωσσεειισσ  σσεε  κκυυρριιεεσσ  κκααιι  
εεππιικκοουυρριικκεεσσ  σσυυννττααξξεειισσ

Σε ένα απέραντο σφαγείο έχουν µπει οι
συνταξιούχοι και οµαδικά πλέον οδηγούν-
ται στην εξαθλίωση από τις επαναλαµβανό-

µενες και άγριες περικοπές του µοναδικού τους
εισοδήµατος.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι την ώρα που αρχίζει η
σφαγή των συνταξιούχων στις αρχές του 2009
τα οικονοµικά αποτελέσµατα του κλάδου συντά-
ξεων του ΙΚΑ παρουσίαζαν πλεόνασµα για το
2008, 2.720.738.432 € σύµφωνα µε τα επί-
σηµα στοιχεία.
Η σφαγή στις κύριες και επικουρικές συντάξεις,
µέχρι σήµερα, πραγµατοποιήθηκε σε εννέα γύ-
ρους ξεκινώντας από τη µη χορήγηση αιτήσεων
το 2009 ποσοστού 5,5%.

Ακολούθησε η σταδιακή κατάργηση από το
2010 δύο συντάξεων, ∆ώρων Χριστουγέννων,
Πάσχα και επιδόµατος Αδείας.
Στη συνέχεια και για επτά συνεχόµενες φορές
από την 1.8.2010 έως και την 1.1.2013 µε το
Τρίτο Μνηµόνιο, πότε µε σταδιακές µειώσεις
ανάλογα µε το ύψος της σύνταξης ή την ηλικία
του συνταξιούχου και πότε µε µειώσεις ποσο-
στιαίες στο σύνολο των συντάξεων κύριων και
επικουρικών, σε συνδυασµό και µε τις αυξήσεις
άµεσων και έµµεσων φόρων, ισοπέδωσαν κυ-
ριολεκτικά τους απόµαχους της δουλειάς.
Και δεν θα σταµατήσουν απ’ ότι φαίνεται εδώ,
αν δεν τους σταµατήσουµε. Γιατί οι πολιτικές
αυτές δεν τροποποιούνται. Ανατρέπονται….

Επτά συνεχόµενες µειώσεις έγιναν από το ‘10 έως το ‘13

Μείωσαν 
την εφάπαξ 
αποζηµίωση
Το θέµα της εφάπαξ αποζηµίωσης αποτε-
λεί ένα θέµα, που µας απασχόλησε έντονα
την τελευταία διετία και δυστυχώς συνεχί-
ζει να προβληµατίζει καθώς µε το Μνηµό-
νιο 2 τέθηκε πλαφόν 15.000 ευρώ για την
αποζηµίωση.
Αυτό δεν το δεχόµαστε και προχωράµε σε
αγωγές για την διεκδίκηση του συνόλου
του ποσού που προβλέπουν οι Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας (33.330 ευρώ).
Για το θέµα είχε υπάρξει ανώνυµη καταγ-
γελία στον Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης και ακολούθησαν σχετικά
δηµοσιεύµατα για δήθεν σκανδαλώδη µε-
ταχείριση των εργαζόµενων των ΗΣΑΠ,
στα οποία δόθηκαν ολοκληρωµένες απαν-
τήσεις.
Σηµειώσαµε, ιδιαίτερα, ότι το θέµα αυτό
έχει ρυθµιστεί µε αλλεπάλληλες Συλλογι-
κές Συµβάσεις Εργασίας, έχει κοστολογη-
θεί αναλόγως κάθε φορά ενώ υπάρχουν
σχετικές γνωµοδοτήσεις της Ολοµέλειας
της Νοµικής Υπηρεσίας των ΗΣΑΠ και του
Νοµικού Συµβούλου για τη νοµιµότητα της
καταβολής του.
Σε άτυπη συνάντησή µας µε τους δύο
ελεγκτές που έχει ορίσει ο κ. Ρακιντζής
δώσαµε αρκετά στοιχεία για την εξέλιξη
της αποζηµίωσης µέχρι σήµερα και την έµ-
µεση συµµετοχή µας στο ύψος αυτής από
την αποµείωση των ποσοστών αύξησης
των Συλλογικών Συµβάσεων και τη µετα-
φορά ποσών στην εφάπαξ αποζηµίωση.
Ωστόσο παρότι πέρασαν 20 µήνες οι ελεγ-
κτές εξαφανίστηκαν...

Ένα σοβαρό πρόβληµα που επί χρόνια ταλανίζει
τις ασφαλισµένες  µητέρες, εργαζόµενες στους
ΗΣΑΠ φαίνεται να οδηγείται σε λύση.   
Το θέµα αφορά την κατάργηση συγκεκριµένης
διάταξης του Κανονισµού Εσωτερικών Υπηρε-
σιών για την οικειοθελή συνταξιοδότηση των
γυναικών µετά από 20ετή προϋπηρεσία.
Ο Κανονισµός του ΤΣΠ-ΗΣΑΠ δεν κάνει καµία
αναφορά σε ασφαλισµένες γυναίκες. Το γεγο-
νός αυτό οδήγησε σε µια αυθαίρετη ερµηνεία
του αρµόδιου Υπουργείου ότι θα ισχύουν για τις
γυναίκες οι ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότη-
σης µε τους άνδρες, ανεξάρτητα αν έχουν ανή-
λικα παιδιά κλπ.
Τον Οκτώβρη του 2012 συναντήσαµε άτυπα
δύο φορές τον Γ. Γραµµατέα του Υπουργείου κο
Κοκκόρη και του εκθέσαµε τόσο το πρόβληµα
συνταξιοδότησης των γυναικών του ΗΣΑΠ όσο
και τον άδικο όπως εξελίχθηκε τρόπο υπολογι-
σµού της σύνταξής µας.
Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το Κανονισµό
του Ταµείου µας τα χρόνια ασφάλισής έως το
2007 υπολογίζονται σύµφωνα µε τις αποδοχές
του  τελευταίου  έτους  πριν την  αποχώρησή
µας. Αυτό µέχρι σήµερα λειτουργούσε ικανο-
ποιητικά και µε βάση τη λογική. Μετά όµως από
τις βίαιες περικοπές των µισθών µας, οι οποίες
µάλιστα συνεχίζονται, η συνέχιση του υπολογι-
σµού της σύνταξης µε αυτό το τρόπο είναι αρ-

νητική και κατάφορα άδικη. 
Το δίκαιο των αιτηµάτων µας αναγνωρίστηκε
και αναµένεται, άµεσα, να ενταχθεί ως ρύθµιση
σε νοµοσχέδιο, που θα κατατεθεί στη Βουλή.
Γι’ αυτό µε έγγραφο του Σωµατείου µας προτεί-
ναµε να υπάρξουν δύο τροποποιήσεις.
Συγκεκριµένα:
ΓΓιιαα  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς
Προτείνουµε να τεθεί διάταξη που να ορίζει τα

εξής:
Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου

28 του α.ν. 1846/1951, όπως η περ. δ΄ αντι-
καταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν.1902/1990 και τροποποιήθηκε µε τη παρ. 1
του άρθρου 144 του ν. 3655/2008, προστίθε-
ται εδάφιο ως εξής : «Οι διατάξεις της περίπτω-
σης αυτής όπως ισχύουν κάθε φορά,
εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη ευνοϊκότερων
διατάξεων και στους  φορείς  κοινωνικής ασφά-
λισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας  και
Κοινωνικής Ασφάλισης  που µε το άρθρο 1 του
Ν.3655/2008 εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ακόµη
και αν από τις κείµενες διατάξεις της νοµοθε-
σίας των φορέων αυτών δεν προβλέπεται η
συνταξιοδότηση γυναικών µε ανήλικα παιδιά».
ΓΓιιαα  ττοονν  υυπποολλοογγιισσµµόό  σσύύννττααξξηηςς

Προτείνουµε να τεθεί διάταξη που να ορί-
ζει τα εξής :      

1.Μετά το πρώτο εδάφιο της περ. α (i) της
παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3029/02, προστί-
θεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά για τους ασφαλισµένους των Ταµείων ,
τα οποία από την 1.8.2008 εντάχθηκαν στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατ΄εφαρµογήν των διατάξεων του
άρθρου 1 του Ν.3655/08, οι οποίοι συνταξιο-
δοτούνται από την 1.1.2012 και εφεξής, προ-
βλέπεται ότι: Οι αποδοχές που θα λαµβάνονται
υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης σύµ-
φωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, θα προσδιο-
ρίζονται από τον µέσο όρο των αποδοχών των
πέντε ηµερολογιακών ετών, που επιλέγουν οι
ασφαλισµένοι, εντός της δεκαετίας που προ-
ηγείται του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η
αίτηση συνταξιοδότησης»
2.Η ίδια πρόβλεψη να υπάρξει και για την περί-
πτωση α (ii) της ιδίας παραγράφου.
3.Και στις δύο περιπτώσεις θα έχουν εφαρµογή
τα προβλεπόµενα στην περίπτωση (γ) της παρ.
11 του ιδίου άρθρου.
Εναλλακτικά προτείνουµε να υπάρξει τροποποί-
ηση της διάταξης  της παρ. 11 του άρθρου 2
του Ν. 3029/02 και οι συντάξιµες αποδοχές για
τα χρόνια ασφάλισης έως το 2007 να µην ανα-
φέρονται αποκλειστικά  στο τελευταίο πριν την
αποχώρησή µας έτος , αλλά στο καλύτερο µετά
το 2008 έτος, της τελευταίας δεκαετίας πριν την
αποχώρησή µας . 

Σε αναμονή δύο ρυθμίσεων για τις γυναίκες με ανήλικα και τον υπολογισμό των συντάξεων
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2011

2.9.2011 24ωρη

22.9.2011 24ωρη

23.9.2011 24ωρη

26.9.2011 24ωρη

28.9.2011 24ωρη

5.10.2011 Στάση εργασίας λειτουργία 10:00-18:00

10.10.2011 24ωρη

13.10.2011 24ωρη

14.10.2011 24ωρη

19.10.2011 Στάση εργασίας Έναρξη 10:00 – 18:00 Λήξη

20.10.2011 Στάση εργασίας έναρξη 09:00

25.10.2011 Στάση εργασίας 12:00 – 16:00

1.12.2011 Στάση εργασίας έναρξη 09:00 – 21:00 λήξη

2012

17.1.2012 Στάση εργασίας έναρξη 09:00 – 21:00 λήξη

7.2.2012 Στάση εργασίας Λειτουργία 10:00-17:00

10.2.2012 Στάση εργασίας Λειτουργία 10:00-17:00

11.2.2012 Στάση εργασίας Λειτουργία 10:00-17:00

1.3.2012 24ωρη (Ηλεκτροδηγών)

28.3.2012 Στάση εργασίας 11:00 – 15:00

1.5.2012 Στάση εργασίας έναρξη- 08:00

15.5.2012 Στάση εργασίας 11:00 – 15:00

20.9.2012 24ωρη

26.9.2012 Στάση εργασίας από έναρξη µέχρι 09:00 και

21.00 έως λήξη

8.10.2012 Συµµετοχή στο συλλαλητήριο ενάντια στην επίσκεψη της

Μέρκελ

9.10.2012 Συµµετοχή στο συλλαλητήριο ενάντια στην επίσκεψη της

Μέρκελ

18.10.12 Στάση εργασίας από έναρξη µέχρι 9.00

5-6.11.12 24ωρες απεργίες.

19.12.12 Στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας µέχρι τις

9.00. Κατάληψη στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ, στην οδό Αθήνας 67.

20.12.12 24ωρη απεργία

2013

18.01.2013 24ωρη απεργία

21.01.2013 Στάση εργασίας έναρξη- 8.00 και από 16.00- λήξη

22.01.2013 Στάση εργασίας 12-4

23.01.2013 Στάση εργασίας 12-4

24.01.2013 Στάση εργασίας 12-4

25.01.2013 24ωρη απεργία

31.1.2013 Κινητοποίηση µαζί µε τους συνταξιούχους στον

Σταθµό των ΗΣΑΠ

01.05.2013 Στάση εργασίας έναρξη- 9.00

31.05.2013 Συµµετοχή στο συλλαλητήριο στο Σύνταγµα των

«επιστρατευµένων» της ΣΤΑΣΥ, της ΟΛΜΕ και της ΠΝΟ.

ΚΚααννεεννααςς  ααγγωωννααςς  δδεενν  ππααεειι  χχααμμεεννοοςς

ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
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««ΚΚααννΕΕννααςς  μμΟΟννΟΟςς  ττΟΟυυ  ςςττηηνν  ΚΚρρΙΙςςηη»»

Το Σωµατείο µας σταθερά και ατα-
λάντευτα  έχει πρωταρχικό στόχο
και την αλληλεγγύη προς τους συ-

ναδέλφους άλλων εργασιακών
χώρων. 
Γι’ αυτό τα Χριστούγεννα του 2011 εκ-
πρόσωποί µας επισκέφθηκαν και πα-
ρέδωσαν τρόφιµα και άλλα είδη
πρώτης ανάγκης στους απεργούς της
Χαλυβουργικής και του τηλεοπτικού
σταθµού ALTER, που βρίσκονταν σε
πολύµηνες κινητοποιήσεις και αγωνί-
στηκαν σε δύσκολες εποχές και κάτω
από αντίξοες συνθήκες για τα εργα-
σιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των
εργαζόµενων. Τα Χριστούγεννα του
2012 και το Πάσχα του 2013 παραδό-
θηκε συµβολική  βοήθεια προς τους
απλήρωτους συναδέλφους των ναυ-
πηγείων Σκαραµαγκά.
Οι εργαζόµενοι στο άλλοτε µεγαλύ-
τερο ναυπηγείο της Ανατολικής Μεσο-
γείου είναι απλήρωτοι εδώ και
περισσότερο από ένα χρόνο καθώς η
εταιρεία έχει προχωρήσει στην εφαρ-
µογή της εκ περιτροπής εργασίας µιας
(1) ηµέρας της εβδοµάδας.
Οι εργαζόµενοι στον Σκαραµαγκά
έχουν κάνει σειρά κινητοποιήσεων
αλλά µέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει
σκύψει στο πρόβληµά τους και ήδη
αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Η
Ένωση µας και πολλοί εργαζόµενοι
καθώς και το Σωµατείο των Συνταξι-
ούχων συναδέλφων στους ΗΣΑΠ
πήραν πρωτοβουλία για την συγκέν-
τρωση τροφίµων. 
Η ανταπόκριση όλων ήταν συγκινητική
και έτσι τις ηµέρες του Πάσχα παραδό-
θηκαν στον Σκαραµαγκά τα τρόφιµα
που είχαν συγκεντρωθεί στέλνοντας
ταυτόχρονα ένα µήνυµα ότι «Κανένας
δεν θα είναι µόνος του στην κρίση».
• Παράλληλα, η Ένωσή µας επι-
διώκει και την ανάπτυξη δεσµών µε
συναδέλφους από το εξωτερικό. 
Έτσι στις 17/9/2012 υποδεχόµασταν
στα γραφεία της Ένωσης, στον Πειραιά
αντιπροσωπεία 20 συνδικαλιστών από
τον χώρο των µεταφορών 
από τη Γερµανία, την Ελβετία, την Αυ-
στρία, την Ισπανία και την Σερβία, 
που έφτασαν στην χώρα µας,  µε δικά
τους έξοδα και δική τους πρωτοβουλία
στο πλαίσιο ενός «Ταξιδιού Αλληλεγ-
γύης» προς τους Έλληνες 
εργαζόµενους.

Οι δράσεις αλληλεγγύης 
του Σωµατείου µας

Το Αρχείο της Ένωσης στο Μουσείο 
Το Σωµατείο µας µε σεβασµό στην ιστορία των ΗΣΑΠ και στους εκατοντάδες συναδέλ-
φους, που εργάστηκαν στο δίκτυο, αποφάσισε οµόφωνα στις 20/4/2012 να παραδώ-
σει το Αρχείο µας στο Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόµων (ΣΑΠ- ΕΗΣ- ΗΣΑΠ)
Σωµατείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Το  Αρχείο θα συµπεριληφθεί στην αίθουσα «Γιάννη Παπαδηµητρίου» προκειµένου να
αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο και να εκτεθούν ιστορικά έγγραφα και αρχεία
ενώ στο Σωµατείο θα παραµείνουν αντίγραφα όσων εγγράφων παραδοθούν.

Εθελοντική 
αιµοδοσία
Εδώ και πολλά χρόνια Εταιρεία
και Σωµατεία εργαζοµένων σε
συνεργασία µε το Ιπποκράτειο
νοσοκοµείο έχουµε δηµιουρ-
γήσει την Τράπεζα Αίµατος
ΗΣΑΠ και δύο φορές τον χρόνο
(Μάιο και Οκτώβριο) διοργα-
νώνουµε εθελοντική αιµοδο-
σία.
Το 2012 πραγµατοποιήσαµε τις
ετήσιες αιµοδοσίες στις 24 και
25/5 και στις 23 και 24/10,
ώστε µε την βοήθεια των συ-
ναδέλφων να µπορέσουµε να
στηρίξουµε όποιον χρειαστεί.
Επίσης, εθελοντική αιµοδοσία
πραγµατοποιήσαµε την Τρίτη
28/5/13 και την Τετάρτη
29/5/13.
Το ∆Σ ευχαριστεί όλους τους
συναδέλφους για την προ-
σφορά τους.

Συµµετείχαµε σε εκδηλώσεις 
µε κοινωνικό ενδιαφέρον
Συνδιοργανωτής σε εκδηλώσεις µε ευρύτ
ερο ενδιαφέρον ήταν το Σωµατείο µας.
Η πρώτη εκδήλωση έγινε, στις 15 Ιανουαρίου 2013,
στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, µε πρωτοβουλία 10
Σωµατείων. 
Οµιλητές  ήταν ο καθηγητής Παντείου Γιάννης Κουζής
µε θέµα «Εργασιακές σχέσεις και ΣΣΕ» και ο ειδικός
εργατολόγος ∆ηµήτρης Μπούρλος µε θέµα «Κοινω-
νική Ασφάλιση και Συνταξιοδοτικά θέµατα».
Η άλλη εκδήλωση µε θέµα: «Ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων» έγινε 
σε συνεργασία µε την Ένωση Καταναλωτών - Η Ποι-
ότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). 
Οµιλήτρια ήταν η δικηγόρος Παναγιώτα Καλαποθαρά-
κου και οι συζητή-
σεις έγιναν στις
27/2/13 στα γρα-
φεία του Σωµατείου
µας και στις
28/2/13  στη Γενική
∆ιεύθυνση της
ΣΤΑ.ΣΥ.
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ΣΣττοο  ππλλεευυρροο  ττοουυ  εεππιιββΑΑττηη
Αγωνιζόµαστε ενάντια στις αυξήσεις των εισιτηρίων 
- ∆ιεκδικούµε µείωση της τιµής στο ένα ευρώ

∆εν ξεχνάµε  
τους µεταταγµένους 
συναδέλφους
Χωρίς καµία σοβαρή µελέτη, µε καθαρά
συνδικαλιστικά και εισπρακτικά κριτήρια
αποφασίστηκε «εν µια νυκτί» η αποµά-
κρυνση δια της µετάταξης 164 συναδέλ-
φων, µε αποτέλεσµα το ήδη µειωµένο
προσωπικό των πρώην ΗΣΑΠ να µην
επαρκή να καλύψει στοιχειώδεις λει-
τουργικές ανάγκες, εκδοτήρια να µέ-
νουν κλειστά και η εισιτηριοδιαφυγή να
παίρνει «φωτιά» και η παραβατικότητα
να παίρνει µεγάλες διαστάσεις.
Και όµως από τις 27/6/2011 αρχίσαµε
να ενηµερώνουµε εγγράφως την τότε
ηγεσία του υπουργείου Υποδοµών, Με-
ταφορών και ∆ικτύων και στις
6/7/2011 επανήλθαµε προς την τότε
ηγεσία του υπουργείου.
∆υστυχώς, δεν εισακουστήκαµε και ενώ
οι µετατάξεις δροµολογήθηκαν επανήλ-
θαµε στις 25/8/2011 µε νέο έγγραφο
προειδοποιώντας ότι «η υλοποίηση των
µετατάξεων όπως έχει δροµολογηθεί θα
προκαλέσει σοβαρότατα λειτουργικά
προβλήµατα στη νέα Εταιρία ΣΤΑΣΥ ΑΕ»,
µετά και την άδικη απόλυση 250 εργα-
ζόµενων του Μετρό το προηγούµενο
διάστηµα..
Πραγµατοποιήσαµε πάµπολλες κινητο-
ποιήσεις διαφόρων µορφών και εκδώ-
σαµε ανακοίνωση προς το επιβατικό
κοινό καταγγέλλοντας την «αιφνιδια-
στική και αυταρχική απόφασή τους να
µεταταγούν 164 συνάδελφοί».
Αργότερα, ολοκληρώθηκαν οι µετατά-
ξεις µε την αποµάκρυνση και άλλων συ-
ναδέλφων, ανάµεσά τους και
συνδικαλιστές, ο πρόεδρος και άλλα
µέλη της ∆ιοίκησης της Ένωσής µας, µε
αποτέλεσµα στις 3.10.11 να χρειαστεί
να ανασυγκροτηθεί το ∆Σ της Ένωσης
µας.
Σε κάθε συνάντηση και έγγραφο θέταµε
το θέµα, τονίζοντας, µάλιστα, τις ελλεί-
ψεις σε υπηρεσίες του δικτύου των
ΗΣΑΠ ενώ στις 12/6/2012 ενηµερώ-
σαµε και εκπροσώπους κοµµάτων για
την αυθαιρεσία των µετατάξεων, για τα
προβλήµατα, που υπάρχουν λόγω των
ελλείψεων σε προσωπικό.
Πέρα από τις όποιες παρεµβάσεις είµα-
στε αποφασισµένοι να εξαντλήσουµε
όλα τα ένδικα µέσα για την δικαίωση
των συναδέλφων, οι οποίοι στην πραγ-
µατικότητα δεν µετατάχθηκαν αλλά κυ-
ριολεκτικά διώχτηκαν από την Εταιρία.
Τα ασφαλιστικά µέτρα ήταν αρνητικά. 
Το επόµενο στάδιο είναι 
η εκδίκαση στο ακυρωτικό Εφετείο τον
∆εκέµβρη.

Ηαύξηση της τιµής του εισι-
τηρίου αποτελεί ένα ακόµα
«χτύπηµα», που ετοιµάζε-

ται δώσει η κυβέρνηση στον
άνεργο, τον εργαζόµενο, τον
συνταξιούχο, τον φοιτητή, γε-
νικά τον επιβάτη, που δοκιµάζε-
ται ήδη από τις περικοπές σε
µισθούς, συντάξεις και την
ανεργία.
Τα αρχικά σχέδια για αύξηση
των τιµών των εισιτηρίων κατά
25% από τις αρχές του 2013
αποτράπηκαν- προσωρινά- µετά
από τον κοινό αγώνα µας µε
σωµατεία εργαζοµένων στη
ΣΤΑ.ΣΥ, στις µεταφορές, την
Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλή-
λων, Εργατικά Κέντρα κ.α.
Ωστόσο, είναι φανερό ότι δεν
έχουν εγκαταλειφθεί και ο κίν-
δυνος είναι και πάλι ορατός µε
τα σχέδια για την εφαρµογή του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Όπως έχει γίνει γνωστό στόχος
της εφαρµογής του ηλεκτρονι-
κού εισιτηρίου είναι µεταξύ
άλλων να εφαρµοστούν χρεώ-
σεις στους επιβάτες ανάλογα µε
τις αποστάσεις που διανύουν ή
το χρόνο κατά τον οποίο πραγ-
µατοποιούν τις µετακινήσεις
τους. Για το ηλεκτρονικό εισιτή-
ριο, που θα αντικαταστήσει το
γνωστό χάρτινο εισιτήριο µε
«κάρτες» θα κατατεθούν εντός
του Ιουλίου οι δεσµευτικές προ-
σφορές. 
Ήδη, πάντως, έχει εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από τις εξής 6 εται-
ρείες: 
Intracom IT Services - Intraso\

International - Intracom Tele-
com – Intrakat, Indra Sistemas,
Τέρνα Ενεργειακή - LG - CNS
CO, ΑΤΕΣΕ, Άκτωρ Παραχωρή-
σεις – Unisystems και Ericsson

Hellas. 
Αντικείµενο του έργου είναι η
µελέτη, η χρηµατοδότηση, η εγ-
κατάσταση, η υποστήριξη λει-
τουργίας, η συντήρηση και η
τεχνική διαχείριση ενός ενιαίου
Αυτόµατου Συστήµατος Συλλο-
γής Κοµίστρου για τις εταιρείες
του οµίλου ΟΑΣΑ για 12 έτη,
µέσω Σύµπραξης ∆ηµοσίου και
Ιδιωτικού Τοµέα.
Το έργο θα καλύπτει επιχειρη-
σιακά το σύνολο των φορέων
αστικών συγκοινωνιών της Αττι-
κής, δηλαδή τόσο των σταθερών
συγκοινωνιών (µετρό, ηλεκτρι-
κός σιδηρόδροµος και τραµ) όσο
και των οδικών (λεωφορεία και
τρόλεϊ).
Η Ένωσή µας µε ανακοίνωσή της
στις 4/11/2012 κατήγγειλε µε
έµφαση τα σχέδια της κυβέρνη-
σης και της τρόϊκα και µια εβδο-
µάδα αργότερα σε συντονισµό
µε τα άλλα σωµατεία εργαζοµέ-
νων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ ξεκινήσαµε
κινητοποιήσεις αναρτώντας
πανό σε σταθµούς και διανέµον-
τας ενηµερωτικά φυλλάδια.
Παράλληλα, έγινε συνάντηση
όλων των σωµατείων της ΣΤΑΣΥ
µε τον πρόεδρο του ΟΑΣΑ για το
θέµα της τιµής του εισιτηρίου
και πραγµατοποιήθηκε παρά-
σταση διαµαρτυρίας στα γραφεία
του ΟΑΣΑ. ∆ιεκδικούµε:
• Μείωση του εισιτη-
ρίου στο 1ευρώ , στα επίπεδα
του 2009.
• ∆ωρεάν µετακίνηση
για τους ανέργους, τους φοιτη-
τές και τους χαµηλοσυνταξιού-
χους.
Κλιµακώνοντας, µάλιστα, τις πα-
ρεµβάσεις µας διοργανώσαµε
στις 23/10/2012 σε συνεργα-
σία µε τα άλλα σωµατεία εργα-

ζοµένων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ ηµερίδα
µαζί µε την Οµοσπονδία Ιδιωτι-
κών Υπαλλήλων Ελλάδας .
Όµως, το ενδιαφέρον µας για
τον επιβάτη δεν σταµατάει εδώ.
Με αλλεπάλληλες παρεµβάσεις
µας θέσαµε στην ηγεσία του
υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη και ενηµερώσαµε τον Τύπο
για το τεράστιο πρόβληµα της
παραβατικότητας διαφόρων
οµάδων ή ατόµων και τη δράση
πορτοφολάδων στους συρµούς,
που πολλές φορές γίνονται επι-
κίνδυνοι και για τους εργαζόµε-
νους, στους σταθµούς και στους
συρµούς
Στείλαµε επιστολή στην ηγεσία
του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και ενηµερώσαµε για το
πρόβληµα. Ακολούθησε νέα πα-
ρέµβαση µαζί µε τα άλλα σωµα-
τεία εργαζοµένων στη ΣΤΑΣΥ
ΑΕ., αναδεικνύοντας το πρό-
βληµα σε όλα τα µέσα σταθερής
τροχιάς.
∆υστυχώς, το θέµα δεν αντιµε-
τωπίστηκε και χρειάστηκε τον
Ιούλιο του 2012 να επανέλ-
θουµε µε ∆ελτίο Τύπου προς
όλα τα Μέσα Ενηµέρωσης ώστε
να ληφθούν µέτρα για την προ-
στασία των επιβατών ενώ στις
5/9/2012 και αφού υπήρξαν
απειλές ακόµα και κατά της ζωής
των εργαζόµενων της
ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ επανήλθαµε µε νέα
παρέµβαση. Από το επίκεντρο
του ενδιαφέροντος µας δεν λεί-
πει και η αντιµετώπιση των
κρουσµάτων ρατσιστικής βίας.
Γι’ αυτό καταγγείλαµε µε δριµύ-
τητα στις 6/2/2012 και στις
29/5/2012 περιστατικά ξυλο-
δαρµών και φασιστικής βίας
µέσα στους σταθµούς και τα βα-
γόνια του «ηλεκτρικού».
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ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΓΓΙΙΕΕΙΙΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΟΟΥΥΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ
Παρούσα µε διαρκείς πα-

ρεµβάσεις για την υγι-
εινή και την ασφάλεια

στους χώρους δουλειάς είναι
η Ένωση Εργαζοµένων ΗΣΑΠ.
Στις 25/8/2011 µε επιστολή
µας προς τον τότε πρόεδρο
και διευθύνοντα σύµβουλο
της ΣΤΑΣΥ ΑΕ αλλά και προς
την Επιθεώρηση Εργασίας
ενηµερώσαµε για τα προβλή-
µατα καθαριότητας στους χώ-
ρους εργασίας του
προσωπικού, των σταθµών
και των εγκαταστάσεων της
εταιρείας γενικότερα.
Η κατάσταση, που οφειλόταν
στον εργολάβο καθαρισµού,
ο οποίος δεν παρείχε τα κα-
τάλληλα υλικά στις καθαρί-
στριες, εγκυµονούσε
κινδύνους για την υγεία των
εργαζόµενων.
Λίγο καιρό αργότερα, στις
11/1/2012 µετά από επί-
σκεψη στους χώρους εργα-
σίας, στα εκδοτήρια και στα
εποπτεία των σταθµών από
εκπροσώπους του Σωµατείου
µας  στείλαµε έγγραφο στο
νέο πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ κ.
Κων. Βασιλειάδη ζητώντας
συγκεκριµένες παρεµβάσεις.
Ανάµεσα στα θέµατα, που θέ-
σαµε για τα εκδοτήρια ήταν
το βάψιµο εσωτερικών τοί-
χων, η επισκευή των πάγκων
συναλλαγής, την αντικατά-
σταση ή επισκευή κλιµατιστι-
κών µηχανηµάτων ή
καλοριφέρ κ.ο.κ.
Για τα εποπτεία ζητήσαµε µε-
ταξύ άλλων βάψιµο τοίχων,
άµεση απολύµανση λόγω της
ύπαρξης πολλών τρωκτικών
κ.ο.κ.
Στις 15/1/2012 επανήλθαµε
µε νέο έγγραφο ζητώντας να
γίνουν µια σειρά παρεµβάσεις
στον χώρο του εργοστασίου
στον Πειραιά, τονίζοντας µά-

λιστα ότι θα πρέπει να αποτε-
λέσει θέµα απόλυτης προτε-
ραιότητας για την Εταιρεία.
Επίσης, στις 28/2/2012 µε
αφορµή τον τραυµατισµό συ-
ναδέλφου στην επισκευα-
στική βάση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ,
στον Πειραιά ζητήσαµε εγ-
γράφως από την Επιθεώρηση
Εργασίας να πραγµατοποιήσει
έλεγχο για να διαπιστωθεί
εάν εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις για την υγιεινή και ασφά-

λεια των εργαζόµενων.
Πραγµατικά, η Επιθεώρηση
Εργασίας ανταποκρίθηκε και
πραγµατοποιήθηκε ενδελεχής
έλεγχος επί αρκετές ηµέρες.
Μάλιστα, στις 17/8/2012 η
Επιθεώρηση Εργασίας
έστειλε ένα κείµενο 74 σελί-
δων µε παρατηρήσεις και
υποδείξεις για την λήψη µιας
σειράς µέτρων για την υγι-
εινή και ασφάλεια της εργα-
σίας.

Ανοιχτά πολλά τεχνικά προβλήματα
λόγω έλλειψης προσωπικού
Θέµατα, που αφορούν τα τε-
χνικά τµήµατα των ΗΣΑΠ και
κυρίως τα αξεπέραστα προβλή-
µατα, που έχουν προκύψει στις
τεχνικές υπηρεσίες της επι-
σκευαστικής βάσης του Πειραιά
και της συντήρησης οχηµάτων
εξαιτίας της µεγάλης έλλειψης
σε προσωπικό εξέθεσε το προ-
εδρείο της Ένωσής µας στο νέο
γενικό διευθυντή της Εταιρείας
κ. Π. Τερεζάκη. Η συνάντηση
έγινε στις 20/5 και ο κ. Τερε-
ζάκης δεσµεύτηκε να µας απαν-
τήσει για όσα του εκθέσαµε
µετά και από εισηγήσεις που
έχει ζητήσει από τους επιµέ-
ρους τεχνικούς ∆ιευθυντές. Σε
κάθε περίπτωση µας δήλωσε
ότι συµµερίζεται τις απόψεις
και τους προβληµατισµούς µας
και στις προθέσεις του είναι να
καταβάλει κάθε προσπάθεια για
την εύρυθµη λειτουργία των
υπηρεσιών δίνοντας προτεραι-
ότητα σε θέµατα ασφάλειας
τόσο του προσωπικού όσο και
των οχηµάτων.

Όχι στο «σκλαβοπάζαρο» εργαζόµενων

Το τεράστιο πρόβληµα της εκµετάλλευσης των
εργαζόµενων σε διάφορες εταιρείες παροχής
υπηρεσιών (security- καθαριότητα κ.λπ.)
στους χώρους της γραµµής 1 του πρώην
ΗΣΑΠ δεν µπορεί να µας αφήνει αδιάφορους.
Όπως διαπιστώθηκε από το Σωµατείο και ενη-
µερώσαµε εγγράφως την διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ
ΑΕ και την Επιθεώρηση Εργασίας µε διάφορα
προσχήµατα και αλχηµείες συνεχίζεται η κατα-
πάτηση στοιχειωδών δικαιωµάτων των εργα-
ζόµενων και ταυτόχρονα οι εργοδότες-
εργολάβοι 
δεν εφαρµόζουν τις υποχρεώσεις τους.
Οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι έχουν γίνει
«µπαλάκι» αφού σχεδόν κάθε ένα- δύο
µήνες είναι υποχρεωµένοι να υπογράφουν
συµβάσεις εργασίας µε νέες εταιρείες
απεµπολώντας µε αυτό τον τρόπο κάθε εργα-

σιακό τους δικαίωµα.
Σε αυτό το σύγχρονο «σκλαβοπάζαρο» 
δεν µπορούσαµε να κλείσουµε τα µάτια. 
Γι’ αυτό µε έγγραφό της η ∆ιοίκηση της 
Ένωσής µας προς τον Πρόεδρο και το ∆Σ της
Εταιρείας ενόψει των νέων εργολαβιών 
καθαριότητας και φύλαξης ζήτησε 
να εξασφαλιστούν όλα τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζόµενων. 
Ειδικότερά, ζητήσαµε να ληφθούν 
υπόψη οι διατάξεις του Νόµου 4144/13 
που αναφέρονται αναλυτικά στις 
υποχρεώσεις 
των εργολάβων έναντι των εργαζόµενων για
να αποφευχθούν επιτέλους απαράδεκτες συµ-
περιφορές και καταπάτηση στοιχειωδών δι-
καιωµάτων όπως γίνεται όλα τα τελευταία
χρόνια.
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ΑΑππΑΑννττaaμμεε  σσττΑΑ  εεννΑΑννττiiοονν  μμΑΑσσ  
δδηημμοοσσιιεεyyμμΑΑττΑΑ  ««λλaaσσππηησσ»»

Οι δυναµικές κινητοποι-
ήσεις των εργαζόµενων
στους ΗΣΑΠ έγινε πολύ

γρήγορα φανερό ότι «ενερ-
γοποίησαν» έναν ισχυρό
προπαγανδιστικό µηχανισµό
κατασυκοφάντησης.
Η «συνταγή» ήταν γνωστή
και δοκιµασµένη: 
Ρίχνουµε µέσα από δηµοσιεύ-
µατα τα γνωστά περί «υψηλό-
µισθων» και «βολεµένων»,
που θέλουν να διατηρήσουν
τα (ακόµα και ανύπαρκτα)
«προνόµιά» τους, ανακα-
τεύουµε και λίγο από «αγανα-
κτισµένους πολίτες» και νάτο,
έτοιµο το «κλίµα» για να πέ-
σουν νέες περικοπές.
Κάπως έτσι εµφανίστηκε σε
«αθώο χρόνο», στα τέλη
Μαΐου 2012, ένα δηµοσίευµα
της εφηµερίδας «Αδέσµευ-
τος» το οποίο αναφερόταν σε
«επιδόµατα- πρόκληση» στο
∆ηµόσιο και µεταξύ άλλων
ανέφερε ότι οι εργαζόµενοι
στους ΗΣΑΠ λαµβάνουµε
«επίδοµα κεραίας 750 ευρώ
το µήνα»!
Το αστείο στην υπόθεση είναι
ότι στις 17/2/2013 εµφανί-
στηκε ένα νέο δηµοσίευµα
στο «Πρώτο Θέµα», το οποίο
ανέφερε ότι παίρνουµε το
ίδιο επίδοµα, προφανώς µε…
αύξηση, ύψους 1.120 ευρώ
το µήνα!!...
Και στις δύο περιπτώσεις κα-
νένας από τους συντάκτες δεν
έκανε τον κόπο να ερευνήσει
αυτό, που κάποιοι του «πα-
σάρανε» και να διαπιστώσει
πολύ εύκολα ότι όχι µόνο ου-

δέποτε έλαβε εργαζόµενος
στους ΗΣΑΠ «επίδοµα κε-
ραίας» αλλά και δεν θα µπο-
ρούσε να λάβει αφού ο
«ηλεκτρικός» δεν έχει κε-
ραίες….
Στο µεταξύ, στις 8/9 εµφανί-
στηκε ένα άλλο δηµοσίευµα-
άρθρο στην «Καθηµερινή» 
µε απαξιωτικούς χαρακτηρι-
σµούς  ενάντια στους 
εργαζόµενους στους ΗΣΑΠ
και γενικότερα στα Μέσα 
Σταθερής Τροχιάς, επειδή 
είχαµε ορθώσει το ανάστηµά
µας ενάντια στις επικείµενες
αυξήσεις των τιµών των 
εισιτηρίων πράγµα, που 
πετύχαµε να πάρει τουλάχι-
στον µια προσωρινή ανα-
βολή.

Και φυσικά ήρθε και το «κε-
ρασάκι». Η επιστολή ενός
«αγανακτισµένου πολίτη», ο
οποίος µε σχεδόν πανοµοι-
ότυπες επιστολές του σε δύο
εφηµερίδες (ΤΟ ΠΑΡΟΝ
18/11 και Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
30/11), γεµάτες υβριστικούς
χαρακτηρισµούς για τους ερ-
γαζόµενους στους ΗΣΑΠ και
στο Μετρό και µε ανερµάτιστα
επιχειρήµατα εξέφραζε την
«αγανάκτησή» του για τους
«χρυσούς»- όπως ανέφερε-
µισθούς. 
Αφορµή για την επιστολή; Η
συµµετοχή στις απεργιακές
κινητοποιήσεις, που πραγµα-
τοποιήθηκαν σε όλη την Ελ-
λάδα ενάντια στην ψήφιση
του Μνηµονίου 3 και του

Προϋπολογισµού του 2013
που συρρικνώνουν µισθούς
και συντάξεις και διαλύουν
εργασιακά δικαιώµατα.
Η Ένωση µας σε όλες τις πε-
ριπτώσεις έστειλε απαντητι-
κές   επιστολές διαµαρτυρίας
και ∆ελτία Τύπου στις εφηµε-
ρίδες αλλά φυσικά δεν είχαµε
την δύναµη να σταµατήσουµε
αυτόν τον προπαγανδιστικό
µηχανισµό, που εκπορεύεται
από κέντρα εξουσίας και
έδρασε σε όλο του το… µεγα-
λείο στις τελευταίες κινητο-
ποιήσεις µας.
Απλά, διερωτόµαστε ποιοι
άλλοι θα γίνουν στόχος του;
Μήπως όσοι κινητοποιούνται
ενάντια στη νεοφιλελεύθερη
πολιτική των περικοπών;

Στόχος ήταν η συκοφάντηση των κινητοποιήσεών µας

Στο «σφυρί» βγάzουν ακόµα και τον σταθµό του Πειραιά Ρυθµίσεις δανείων TT
Μέχρι και το νεοκλασικό κτήριο του σταθµού των
ΗΣΑΠ στον Πειραιά σχεδιάζει το ΤΑΙΠΕ∆ να βγάλει
στο «σφυρί!
Αυτό αποκαλύφθηκε µε την δηµοσιοποίηση «Λί-
στας Ακινήτων προς Πιθανή Αξιοποίηση», που έχει
συνταχθεί από το ΤΑΙΠΕ∆ και περιλαµβάνει έναν
µακρύ κατάλογο κτηρίων του ∆ηµοσίου, που θεω-
ρείται ότι µπορεί να πωληθούν.
Στις πρώτες θέσεις της λίστας βρίσκεται το κεν-

τρικό κτήριο του σταθµού του Πειραιά στην Ακτή
Καλλιµασιώτη  (ενδεχόµενα να συµπεριλαµβάνον-
ται και τα 35 στρέµµατα των εγκαταστάσεων της
επισκευαστικής βάσης) ενώ λίγο πιο κάτω ως δια-
θέσιµο για «αξιοποίηση» αναφέρεται και το κτή-
ριο, που παραδοσιακά στέγαζε τις διοικητικές
υπηρεσίες των ΗΣΑΠ και τώρα βρίσκονται οι υπη-
ρεσίες διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ, στην οδό Αθηνάς
67.

Μετά από συνεννόηση µε το Ταχυδροµικό Τα-
µιευτήριο συµφωνήθηκε η δυνατότητα ευνοϊ-
κότερης ρύθµισης για τα δάνεια των
εργαζόµενων των ΗΣΑΠ.
Το πακέτο συµπεριλάµβανε προτάσεις είτε για
περίοδο χάριτος αποπληρωµής είτε για παρά-
ταση του χρόνου αποπληρωµής κ.λπ και ορι-
σµένοι συνάδελφοι έκαναν χρήση ρύθµισης
των δανείων τους µε ευνοϊκότερους όρους.
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Η βαρβαρότητα, που έχει κυριαρ-
χήσει τα τελευταία χρόνια, δια-
µορφώνοντας έναν Εργασιακό
Μεσαίωνα, µια εξαθλιωµένη κοι-
νωνία, προς όφελος των πλου-
σίων και των ξένων δανειστών
δεν αποτελεί µονόδροµο.
Όσοι προσπαθούν να εµφανίσουν
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές ως
σωτηρία της χώρας, κρύβουν την
πραγµατικότητα, ξεγελάνε τον µε-
γάλο φόβο τους, την αντίδραση
του Λαού.
Με τεχνητούς διαχωρισµούς,
όπως «δηµόσιοι και ιδιωτικοί
υπάλληλοι», «άνεργοι και εργα-
ζόµενοι», «καλοπληρωµένοι και
βολεµένοι», προσπαθούν να δι-
χάζουν τον Λαό για να µην βγει
ξανά ενωτικά στους δρόµους.
Η εικόνα των δεκάδων χιλιάδων
διαδηλωτών στο Σύνταγµα φέρνει

τρόµο στην Τρόϊκα, στους δανει-
στές και στους εγχώριους υπο-
στηρικτές τους.
Ας θυµηθούµε πόσο πανικόβλητοι
ήταν όλοι τους όταν οι διαδηλω-
τές πληµµύριζαν ειρηνικά το Σύν-
ταγµα.
Ας θυµηθούµε πόσες φορές αναγ-
κάστηκαν να αναδιπλωθούν όταν
δηµιουργούνταν ποτάµια διαδη-
λωτών στους δρόµους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές τις
ηµέρες στην Τουρκία µια µεγάλη
λαϊκή εξέγερση παρά τις προσπά-
θειες της κυβέρνησης να την
«πνίξει» στο αίµα, έµεινε ζων-
τανή, προκάλεσε παγκόσµιες πα-
ρεµβάσεις και ανάγκασε την
αλαζονική κυβέρνηση να οπισθο-

χωρήσει και να αποµακρύνει, αρ-
χικά, την Αστυνοµία από τους
δρόµους.
Στο χέρι µας είναι να σταµατή-
σουµε και εµείς τον αυταρχικό κα-
τήφορο της κυβέρνησης των
επιστρατεύσεων, που επιδιώκει
τώρα να απαγορεύσει τις διαδη-
λώσεις, να καταργήσει την συνδι-
καλιστική δράση, να απαξιώσει τα
Συνδικάτα ολοκληρώνοντας την
επιστροφή σε ότι πιο µαύρο έχει
γνωρίσει αυτός ο τόπος.
Η εγκατάλειψη, η απογοήτευση
και η αναζήτηση τεχνητών «εχ-
θρών» είναι ο χειρότερος δρό-
µος, που µπορούµε να
ακολουθήσουµε. Είναι ο δρόµος,
που «στρώνει» το χαλί στην κυ-

ριαρχία των νεοφιλελεύθερων
πολιτικών.
Οι συλλογικές προσπάθειες αλλά
και οι ατοµικές πρωτοβουλίες, η
αλληλεγγύη ανάµεσά µας και κυ-
ρίως η συµµετοχή µας είναι τα µε-
γάλα όπλα, που έχουµε για να
ανατρέψουµε τις πολιτικές των
Μνηµονίων.
Η συσπείρωση γύρω από το Σω-
µατείο µας είναι ένα πρώτο βήµα,
που θα πρέπει να γίνει απ’ όλους
µας. Η ενωτική δράση, χωρίς
ψευτοδιαχωρισµούς, είναι το
επόµενο βήµα, που θα κάνουµε
όλοι µαζί για να καταργήσουµε τα
Μνηµόνια και να ανατραπούν
αυτοί που τα υπηρετούν.
Για να φτιάξουµε όλοι µαζί ένα
καλύτερο αύριο.
Για να µπουν οι άνθρωποι πάνω
από τα κέρδη.

ΤΤοο  ΑΑΥΥρριιοο  μμΑΑςς  ΑΑννΗΗκκεειιΤΤοο  ΑΑΥΥρριιοο  μμΑΑςς  ΑΑννΗΗκκεειι

««ΠΠρροοσσππααθθώώννττααςς  γγιιαα  ττοο  ααδδύύννααττοο,,  
κκααττοορρθθώώννοουυµµεε  ττοο  κκααλλύύττεερροο  δδυυννααττόό»»
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