
 

1 

 
Τηλ.: 210 41.19.965 - 210. 41.79.482,  Fαχ: 210.41.26.322 
http:// www.isap-union.gr   
e-mail:  
info@isap-union   
isapunion@stasy.gr 

Μάης 2015 

 

      ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013- 2015 

 ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ:  
 

 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ, ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 

 ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

 

 ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2015- 2017 

 

2013- 2015: ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΚΤΑΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ  

 

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 6-7-8 



 

2 

Πιο αποφασισμένοι είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε  

τα  δίκαια αιτήματά μας 

2013- 2015: Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας 

      Η διετία, που πέρασε, ήταν εξαιρετικά δύσκολη, με πολλές ιδιαιτερότητες 
και προκλήσεις, καθώς από τον Ιανουάριο του 2013 και για 18 ολόκληρους 
μήνες, μείναμε σε καθεστώς πολιτικής επιστράτευσης, βιώνοντας το 
αυταρχικό πρόσωπο της τότε κυβέρνησης. 

Η βάρβαρη, νεοφιλελεύθερη πολιτική, που εφαρμόστηκε, οδήγησε στη 
φτωχοποίηση το μεγαλύτερο μέρος του λαού, αφήνοντας τους τοκογλύφους 
δανειστές να μετράνε, ανενόχλητοι, τα κέρδη τους και οι πλούσιοι να 
γίνονται πλουσιότεροι. 

Οι εικόνες των παιδιών να λιποθυμάνε στα σχολεία, ανθρώπων της 
διπλανής πόρτας να ψάχνουν στα σκουπίδια και οι απελπισμένες «κραυγές» 
των συμπολιτών μας, που οδηγούνται στην αυτοκτονία δεν αφήνουν κανένα 
περιθώριο αισιοδοξίας εάν δεν αλλάξει ριζικά αυτή η πολιτική της λιτότητας 
και του κανιβαλισμού των δικαιωμάτων. 

Όπως έχει φανεί, ξεκάθαρα, στα χρόνια της εφαρμογής των Μνημονίων, 
που έχουν γυρίσει την Ελλάδα στην δεκαετία του 1970, βασική επιδίωξη 
ήταν η ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων. 

Στον χώρο μας η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είχε λήξει από τον Ιούλη  
του 2013 και η κυβέρνηση συνέχισε να μας κρατάει υπό καθεστώς ομηρείας 
παρατείνοντας αδικαιολόγητα την ισχύ του αντιδημοκρατικού, αυταρχικού 
μέτρου της «πολιτικής επιστράτευσης», αποδυναμώνοντας μας 
διαπραγματευτικά. 

Όμως, δεν μείναμε αδρανείς. Δεν εγκαταλείψαμε τον αγώνα. Αντιδράσαμε 
σε όλα τα επίπεδα, ενωτικά, με κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις και δικαστικές 
προσφυγές.  
 

 

 

 

 

Έτσι, όλοι μαζί, με την στήριξη των μελών της Ένωσής μας 
καταφέραμε να αρθεί το καθεστώς «επιστράτευσης» και να έρθουμε 
σε συμφωνία για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 
δίνοντας οριστικό τέλος σε όσους επεδίωκαν να βάλουν από το 
«παράθυρο» στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ τις ατομικές συμβάσεις. 

  Η κυβερνητική αλλαγή, που έγινε, στο μεσοδιάστημα, στις 25 Γενάρη, δεν 
μας κάνει να επαναπαυόμαστε.  
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Αντιδράσαμε σε όλα τα επίπεδα, ενωτικά, με 
κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις και δικαστικές προσφυγές. 

 

 

 

Πιο αποφασισμένοι είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε δίκαια 
αιτήματά μας για: 

 Τη ριζική αναμόρφωση του μνημονιακού, καταστροφικού νόμου 
3920/11, που άλλαξε την δομή της Εταιρείας, άνοιξε τον δρόμο για τις 
μετατάξεις και την ένταξή μας στο ενιαίο μισθολόγιο, δημιούργησε 
προϋποθέσεις για ιδιωτικοποιήσεις κ.ο.κ. 

 Την αποτροπή κάθε αυθαιρεσίας εντός της ΣΤΑ.ΣΥ 
 Την  ανατροπή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της 

Εταιρείας 
 Την επιστροφή των μεταταγμένων συναδέλφων μας 
 Το συνταξιοδοτικό. 

 

Ο αγώνας μας για να κατακτήσουμε την χαμένη αξιοπρέπειά μας, για 
να αποκατασταθούν οι αδικίες, που έγιναν στα χρόνια του μνημονίου, 
συνεχίζεται. Ενωτικά, αταλάντευτα, αποφασιστικά. 

Η νίκη θα είναι δική μας. 
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Αντί για διάλογο με τους εργαζόμενους, ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ! 

Τον Ιούλη του 2014 οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ συμπλήρωσαν 18 μήνες 
(!) σε καθεστώς πολιτικής επιστράτευσης, επειδή είχαν διεκδικήσει εργασία 
με αξιοπρέπεια και συγκροτημένα δικαιώματα. 

 
Η συγκυβέρνηση των Μνημονίων επέλεξε να εφαρμόσει το 

αντιδημοκρατικό, αυταρχικό μέτρο και να μας φορέσει το «χακί», για 
να μας θέσει υπό ομηρεία και να μπορέσει να περάσει στη ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ τα 
σχέδιά της για ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων και τη μείωση μισθών. 
Όπως ενημερώθηκαν, κατά διαστήματα, τα μέλη μας αναλυτικά,  η Ένωσή 
μας ανέλαβε τις εξής πρωτοβουλίες: 

 Προχωρήσαμε σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να 
ακυρώσουμε το καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης. 

 
 
 Γνωστοποιήσαμε τις θέσεις μας με εξώδικο στον πρωθυπουργό καλώντας 

τον να άρει αυτό το ακραίο και αντιδημοκρατικό μέτρο. 
 

 Κάναμε συνεχή διαβήματα και παραστάσεις προς την ηγεσία του υπουργείου 
Μεταφορών. 
 

 Πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος ενημέρωσης στα πολιτικά κόμματα για να 
αρθεί το επαχθές μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης. 
 

 Έγιναν συναντήσεις με κόμματα και την Τρίτη 28/1/14 μετά από επίκαιρη 
επερώτηση την οποία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε συζήτηση στην Βουλή, η 
οποία επαναλήφθηκε στις 28/2/14 
 
Τελικά, η κυβέρνηση κάτω από την πίεση μας αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει και να άρει το επαίσχυντο μέτρο. 
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Βήμα- βήμα η συμφωνία για την υπογραφή νέας ΣΣΕ 

Η δραματική κατάσταση στην αγορά εργασίας, αποτέλεσμα της βάρβαρης 
νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής πολιτικής, που ισοπεδώνει τις εργασιακές 
σχέσεις, δεν άφηνε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας ότι θα επέλθει συμφωνία 
με την Διοίκηση της Εταιρείας για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας (ΣΣΕ) 

Είναι άλλωστε, γνωστό, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΣΣΕ, που 
έληξαν δεν ανανεώθηκαν και στην θέση τους, με μοχλό πίεσης την ανεργία, 
που έχει φτάσει στο 27,4%, εμφανίστηκαν ατομικές συμβάσεις. 

Πολλοί ίσως να μην έχουν σαφή εικόνα για τις επιπτώσεις μιας ατομικής 
σύμβασης ή μιας επιχειρησιακής σύμβασης με δραματικές περικοπές.  

Γι’ αυτό, καλό θα είναι να σημειώσουμε στοιχεία της ΓΣΕΕ σύμφωνα με τα 
οποία: 

Από τα τέλη του 
2011 έως τον Ιούνιο 
του 2014 
υπογράφηκαν 1.440 
επιχειρησιακές 
συμβάσεις με 
μείωση αποδοχών 
έως και 50%.  

Ακόμη και οι 
περιορισμένες 
κλαδικές 
συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας 
που έχουν 
υπογραφεί (85 στο 
ίδιο διάστημα και 
το 2014 μόλις 10) 
προέβλεψαν 

μειώσεις μισθών λόγω της οικονομικής συγκυρίας. 

Στον εργασιακό χώρο μας, στα τέλη του  Σεπτέμβρη 2014 έγινε μια 
προσπάθεια από την Διοίκηση της Εταιρείας να φέρει τις πρώτες  Ατομικές 
Συμβάσεις. Όμως, συνάδελφοι ενημέρωσαν την Διοίκηση του Σωματείου μας 
και αμέσως κάναμε τις εξής κινήσεις: 
Ενημερώσαμε τα μέλη μας να μην  υπογράψουν κανένα έγγραφο. Και 

κάναμε δυναμική παρέμβαση μαζί με το Σωματείο Ηλεκτροδηγών και 

Λοιπών Εργαζόμενων Κίνησης στη ΣΤΑ.ΣΥ προς όλα τα ανώτατα κλιμάκια 

(Υπουργείο Μεταφορών, ΟΑΣΑ, ΣΤΑ.ΣΥ), απαιτώντας να αποσυρθεί η 

Ατομική Σύμβαση Εργασίας. 

Η αποφασιστική στάση μας ανάγκασε την Διοίκηση να 
υπαναχωρήσει και να αποσύρει το έγγραφο «ως μη γενόμενο» αλλά 
πολύ σύντομα διαπιστώσαμε ότι υπήρξε προσπάθεια, με κυβερνητικές 
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μεθοδεύσεις, να οδηγηθεί σε αδιέξοδο ο διάλογος, τον οποίο είχαμε 
αρχίσει για την υπογραφή νέας ΣΣΕ. 

Μπροστά στον ορατό κίνδυνο να «εκτροχιαστούν», οριστικά, οι 
συζητήσεις και να επανέλθει η απειλή των Ατομικών Συμβάσεων, που 
προσωρινά είχαμε αποτρέψει, αποφασίσαμε να αντιδράσουμε δυναμικά και 
εξαγγείλαμε, για τις 15/10, προειδοποιητική στάση εργασίας με προοπτική 
κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. 

     Αυτή η αντίδραση έφερε, ξανά, την Διοίκηση στο τραπέζι του διαλόγου και 
την υποχρέωσε να αποσύρει τις προτάσεις της για το κείμενο της ΣΣΕ. Έτσι, 
ξανάρχισαν οι διαπραγματεύσεις με τα 6 από τα 7 σωματεία του χώρου, στην 
βάση των προτάσεων των εργαζόμενων.  

Δυστυχώς,  το ΣΕΛΜΑ αποφάσισε να απουσιάζει, για άλλη μια φορά, από 
την κοινή προσπάθεια, αδιαφορώντας για τους ορατούς κινδύνους 
ισοπέδωσης των εργασιακών δικαιωμάτων, που εγκυμονεί το ενδεχόμενο 
της μη υπογραφής ΣΣΕ. 

Τελικά, μετά από μια δύσκολη διαπραγματευτική προσπάθεια επήλθε 
συμφωνία για υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας   ώστε: 

Να υπάρξουν ίδιες θεσμικές ρυθμίσεις για όλους τους εργαζόμενους, 
να εξισωθούν στο σύνολό τους και να ρυθμιστούν στα ανώτερα 
επίπεδα, που ίσχυαν μέχρι σήμερα μη αποδεχόμενοι παράλληλα τους 
μνημονιακούς εφαρμοστικούς νόμους, που κατακρεούργησαν τις 
αποδοχές μας και επέβαλαν το ενιαίο μισθολόγιο.  Με αυτό τον τρόπο 
όλοι οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ αναβαθμίζονται στο σύνολό τους. 

Η διοίκηση του ΣΕΛΜΑ επέμεινε στην αρνητική, διασπαστική στάση της, 
φτάνοντας, μάλιστα, στο σημείο να καταγγείλει τη Σύμβαση, «εκ του 
ασφαλούς», διότι και απουσίαζε από την κοινή προσπάθεια και ήταν από 
τους πρώτους που έτρεξαν για να πάρουν τις διατακτικές τροφής, για τις 
οποίες εξαπέλυαν μύδρους αλλά και να ωφεληθούν απ’ όλες τις θετικές 
διατάξεις, που καταφέραμε να ισχύσουν, πρώτη φορά, για όλους τους 
συναδέλφους              

Τι άλλαξε με τη νέα ΣΣΕ 

Η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) αφορά όλους τους 
εργαζόμενους στη ΣΤΑ.ΣΥ και έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του 2015. 

 Από τα πιο σημαντικά στοιχεία της ΣΣΕ είναι ότι αναγνωρίζεται, ρητά, 
το δικαίωμα των Σωματείων και των μελών τους να συνεχίσουν τον 
δικαστικό αγώνα τους αλλά και γενικότερα τον αγώνα τους για την 
ανατροπή των μνημονιακών νόμων (ν. 4024/2011 και 4093/2012) με 
τους οποίους περικόπηκαν οι αποδοχές μας. 

Επίσης, προβλέπεται ότι εφόσον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση κριθεί 
ότι σε ότι αφορά τις αποδοχές μας οι παραπάνω νόμοι αντίκειται στο 
Σύνταγμα ή σε Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας- όπως υποστηρίζουμε εμείς- ή 
ότι σε κάθε περίπτωση που είναι δυνατός ο ευνοϊκότερος καθορισμός των 
όρων της αμοιβής με Συλλογικές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν εντός τριμήνου 
διαπραγματεύσεις για τον ανακαθορισμό των όρων αμοιβής. 
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Ακόμα, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι με τη νέα ΣΣΕ εξασφαλίζονται 
ΟΛΑ  τα μέχρι τώρα κεκτημένα μας σε ότι αφορά άδειες- ωράριο 
εργασίας κ.α.. Και καταφέραμε να κατοχυρώσουμε, επιπλέον, τα εξής: 

1. Χορηγείται σε κάθε εργαζόμενο για την σίτισή του ποσό τεσσάρων 
ευρώ (4 €) για κάθε ημέρα, που θα βρίσκεται στην δουλειά. Η 
παροχή θα δοθεί αναδρομικά από 1η Ιουλίου. 

2. Καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης με ταξί ή ιδιωτικό μέσο (ΙΧ, 
μοτο κ.α.)  για τους εργαζόμενους, που ολοκληρώνουν ή 
αναλαμβάνουν εργασία στην διάρκεια της νύχτας. 

Συγκεκριμένα, για όσους χρησιμοποιούν ταξί  (με την προσκόμιση 
απόδειξης) καλύπτεται ποσό 10 € ημερησίως για όσους ολοκληρώνουν ή 
αναλαμβάνουν εργασία μεταξύ 23.30- 6.00 και 15€ ημερησίως για όσους 
ολοκληρώνουν ή αναλαμβάνουν εργασία μεταξύ 00.30- 5.00. Το ίδιο ισχύει 
και για τους εργαζόμενους που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους. 
Για όσους χρησιμοποιούν ιδιωτικό μέσο (με υπεύθυνη δήλωση) 
καλύπτονται από 5 έως 10 €, ημερησίως, ανάλογα την απόσταση του 
σπιτιού από τον χώρο εργασίας. 

3. Κατοχυρώθηκε η χορήγηση χρηματικών διευκολύνσεων στο 
προσωπικό, μέχρι δύο μηνιαίους μισθούς τον χρόνο, με αποπληρωμή 
σε 15 άτοκες δόσεις. 

4. Αυξάνεται σε 240 € το ετήσιο επίδομα για κάθε παιδί 
εργαζόμενου, που φοιτά στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) 
και σε 290 € για κάθε παιδί, που φοιτά στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Γυμνάσιο- Λύκειο). Τα αντίστοιχα ποσά ήταν 200 € και 
για τις δύο περιπτώσεις. 

Αυξάνεται σε 390 € (από 250€) το ετήσιο επίδομα για κάθε παιδί, που 
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έως την ολοκλήρωση της 
κανονικής διάρκειας των σπουδών για κάθε έτος εκπαίδευσης. 
Τα νέα ποσά (η διαφορά) καταβλήθηκαν αναδρομικά από την 1η 
Αυγούστου. 
5. Σε κάθε εργαζόμενο χορηγείται για την γέννηση του πρώτου παιδιού 

εφάπαξ χρηματικό ποσό 600€ , για το δεύτερο παιδί 800€ και για το 
τρίτο και άνω παιδί 1.200€. Τα ποσά αυτά δόθηκαν αναδρομικά 
από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

6. Η εταιρεία θα χορηγεί κάθε χρόνο έξη μηνιαίες κάρτες ΟΑΣΑ για τη 
μετακίνηση με τα ΜΜΜ παιδιών εργαζόμενων, μαθητών ή 
φοιτητών, που δικαιούνται μειωμένου εισιτηρίου.  

7. Θεσπίζεται σύστημα υποτροφιών που θα αφορά όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) για τα 
παιδιά των εργαζόμενων και για τους ίδιους τους εργαζόμενους.  

8. Χορηγείται άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους (μετά από 
αίτημα και έγκρισή του), χωρίς μείωση αποδοχών, μέχρι 2 ώρες κάθε 
μήνα, σε όλους τους εργαζόμενους, πλην των απασχολούμενων σε 
σύστημα κυλιόμενων βαρδιών. Για τους εργαζόμενους σε σύστημα 
κυλιόμενων βαρδιών χορηγείται ειδική άδεια απουσίας τριών (3) 
ημερών κάθε χρόνο. 

9. Η διάρκεια της ετήσιας άδειας αυξάνεται: 
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Α) Κατά μια (1) επιπλέον μέρα για τους εργαζόμενους, που έχουν 
συμπληρώσει είτε συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας 23 ετών, εντός και 
εκτός Εταιρείας είτε το 53ο έτος της ηλικίας τους. 
Β) Κατά τρεις (3) επιπλέον μέρες για τους εργαζόμενους, που έχουν 
συμπληρώσει είτε συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας 30 ετών είτε το 55ο έτος 
της ηλικίας τους. 

10. Χορηγείται στον πατέρα άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών, μετ’ 
αποδοχών, για τη γέννηση τέκνου ή τέκνων. Σε περίπτωση μη φυσιολογικού 
τοκετού η άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες και φθάνει στις πέντε (5) 
ημέρες. 
11. Η γονική άδεια τεσσάρων (4) ημερών για την ενημέρωση σχετικά με 
τη σχολική επίδοση κάθε ενός παιδιού, χορηγείται μέχρι και το τέλος της 
σχολικής περιόδου. 
12. Χορηγείται άδεια μετ’ αποδοχών τεσσάρων (4) ημερών κάθε χρόνο 
στους γονείς παιδιών μέχρι 5 ετών (προσχολική ηλικία) για λόγους υγείας 
(με ιατρική γνωμάτευση). Σε εργαζόμενους με τρία ή παραπάνω παιδιά η 
άδεια αυξάνεται κατά μια ημέρα. 
13. Η άδεια μητρότητας (κύησης και λοχίας) αυξάνεται σε 19 εβδομάδες (8 
εβδομάδες πριν από τον τοκετό και 11 μετά τον τοκετό).  

 Σε περίπτωση γέννησης δίδυμων, τρίδυμων κ.λπ τέκνων χορηγείται 
επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας τριών μηνών για κάθε 
παιδί πέραν του ενός για το δίωρο μετά τα 2 πρώτα χρόνια. 

14. Οι εργαζόμενες σε κυλιόμενες βάρδιες για όσο διάστημα δικαιούνται 
μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω μητρότητας δε θα αναλαμβάνουν 
υπηρεσία πριν από τι 7.00 π.μ. και δεν θα την ολοκληρώνουν μετά τις 17.00 
μ.μ 
15.  Για όλους τους εργαζόμενους πλην των εργαζόμενων σε βάρδιες οι 
μέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι ετησίως 104. Σε αυτές προστίθενται 12 
θεσμοθετημένες αργίες και ο συνολικός αριθμός των ημερών ανάπαυσης 
διαμορφώνεται σε 116 (από 114), όπως είναι για τους εργαζόμενους σε 
βάρδιες. 
16. Σε περίπτωση περιστατικού αυτοκτονίας ή απόπειρας 
αυτοκτονίας επιβάτη ή άλλου ατυχήματος, που έχει ως αποτέλεσμα 
τον θάνατο ατόμου ή τον τραυματισμό του στην τροχιά του δικτύου 
της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ ή στο δίκτυο του προαστιακού λαμβάνουν ειδική άδεια 
μετ’ αποδοχών έως και τριών (3) ημερών το άμεσα εμπλεκόμενο 
προσωπικό κατά την στιγμή του ατυχήματος. 
17. Το πρόγραμμα Οδοντιατρικής φροντίδας για τους εργαζόμενους 
επεκτείνεται και στα παιδιά τους, μέχρι 12 ετών.  
18. Η εταιρεία αναλαμβάνει το ετήσιο κόστος προληπτικού ελέγχου (check 
up) της υγείας των εργαζόμενου και για την διενέργεια του ελέγχου 
χορηγείται άδειας μίας (1) ημέρας με αποδοχές. 
19. Ο χρόνος για το κλείσιμο ταμείου από εκδότες εισιτηρίων ορίζεται στα 
30 λεπτά της ώρας και υπολογίζεται ως πραγματικός χρόνος απασχόλησης. 
Το ίδιο ισχύει και για τη μεταφορά ταμείου.  
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Τα δικαστήρια μας δικαιώνουν 

Το Σωματείο μας, από την πρώτη στιγμή, που εκδηλώθηκε η βάρβαρη 
μνημονιακή επίθεση, δεν έμεινε με «σταυρωμένα χέρια» ούτε, όμως, 
κατέφυγε 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 ξεκινήσαμε έναν πολύμορφο αγώνα για την 
αποκατάσταση της αξιοπρέπειας στον χώρο μας . 

Παράλληλα, προσφύγαμε στην Δικαιοσύνη, ένα ακόμα πεδίο, στο οποίο το 
Σωματείο μας αποφάσισε να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματά μας με τον 
πλέον αποφασιστικό τρόπο, ενάντια στις άγριες περικοπές των αποδοχών 
μας, που προκάλεσαν οι μνημονιακές πολιτικές. 

Δύο πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών (οι με 
αριθμό 247/2015 και 277/2015), ήρθαν για να δικαιώσουν αυτή την επιλογή 
μας, κρίνοντας ότι: 

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 
υποστεί. 

Είναι προφανές ότι η Εταιρεία έχει, ακόμα, στην διάθεσή της ένδικα μέσα, 
καθώς οι αποφάσεις είναι πρωτόδικες. 

Γι’ αυτό, δεν πανηγυρίζουμε ούτε εξακοντίζουμε μεγαλοστομίες. 
Αισιοδοξούμε, πατάμε στα πόδια μας και προετοιμάζουμε τις επόμενες 
κινήσεις μας. 

Παράλληλα, προχωράνε οι διαδικασίες για την εκδίκαση του συνόλου των 
διεκδικήσεων για όλους τους συναδέλφους και συνεχίζουμε να 
διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε για να δοθεί πολιτική λύση και να 
αποκατασταθούν πλήρως οι αποδοχές του συνόλου των εργαζόμενων. 
 

 
 

 

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. 
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Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας 

 

 
 

 

 7/9/2013 συμμετείχαμε στη συγκέντρωση και συλλαλητήριο των 

συνδικάτων, στην Θεσσαλονίκη, που διοργάνωσε η ΓΣΕΕ. 

 

 6/11/2013 Πραγματοποιήσαμε κοινή συγκέντρωση με το Σωματείο 
Κίνησης στη ΣΤΑ.ΣΥ. (ΣΗΕΚ) και το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ 
στον κεντρικό σταθμό των ΗΣΑΠ στον Πειραιά. Και ακολούθως όλοι 
μαζί πήραμε μέρος στη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, στο Πεδίο του Άρεως 
 

 17/11/13: Συμμετείχαμε στη πορεία για την επέτειο του 
Πολυτεχνείου διαδηλώνοντας ενάντια στο καθεστώς της πολιτικής 
επιστράτευσης και για την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής 

 

 9/4/14: συμμετείχαμε σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος 
δίνοντας με όλους τους εργαζόμενους τον αγώνα για την ανατροπή 
αυτής της πολιτικής, που οδηγεί σε συνθήκες φτώχειας το μεγαλύτερο 
μέρος της κοινωνίας και στην ανεργία δεκάδες χιλιάδες πολίτες. 

 

 1/5/14: πραγματοποιήσαμε στάση εργασίας από την έναρξη της 

βάρδιας μέχρι τις 9 το πρωί και πήραμε μέρος στις εκδηλώσεις. 
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 2/9/2014: Συμμετείχαμε μαζικά σε  συγκέντρωση, στο Υπουργείο 

Μεταφορών για την επαναπρόσληψη των απολυθέντων του Μετρό 

 

 6/9/2014: Αντιπροσωπεία του Σωματείου μας μετέβη στην 
Θεσσαλονίκη και συμμετείχε στο μεγάλο συλλαλητήριο, με αφορμή τα 
εγκαίνια της ΔΕΘ. 

 

 1/11/2014: Συμμετείχαμε στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ 
στο Σύνταγμα ενάντια στην ανεργία αφού πραγματοποιήσαμε 
προσυγκέντρωση στην πλατεία Κάνιγγος. 

 

 2/11/2014: Στηρίξαμε την 24ωρη πανελλαδική απεργία στο εμπόριο 
ενάντια στον αντεργατικό μνημονιακό νόμο, που γενικεύει τη 
λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. 

 

 17/11/2014: Συμμετείχαμε στη πορεία για την επέτειο της εξέγερσης 
του Πολυτεχνείου διαδηλώνοντας για να μπει τέλος στη λιτότητα και 
στους φόρους, να πληρώσουν την κρίση αυτοί που τη δημιούργησαν, 
οι φοροκλέπτες οι τραπεζίτες, οι τζογαδόροι και όχι εκείνοι που δεν 
ευθύνονται, τα μόνιμα υποζύγια ,οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι 
απλοί πολίτες. 

 

 7/12/14: Συμμετείχαμε στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ, στην Αθήνα 
ενάντια στο νέο μνημονιακό προϋπολογισμό. 

 

 23/12/14: Πραγματοποιήσαμε στάση εργασίας καταγγέλλοντας τον 
εμπαιγμό, που είχαμε υποστεί και διεκδικώντας την κάλυψη των 
κενών θέσεων εργασίας μέσω της επιστροφής στην επιχείρηση των 
απολυμένων και μεταταγμένων συναδέλφων.  
 

 1/5/15: Συμμετείχαμε με στάση εργασίας στην κινητοποίηση της 
Εργατικής Πρωτομαγιάς και πήραμε μέρος στις συγκεντρώσεις. 
 

 12/5/15: Πραγματοποιήσαμε προειδοποιητική στάση εργασίας για 
να αναδείξουμε τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού, που υποχρεώνει 
συναδέλφους να εργάζονται πέραν του συμβατικού ωραρίου τους και 
να σταματήσουμε την αρνητική στάση της μνημονιακής διοίκησης της 
Εταιρείας, που οι επιλογές της όχι μόνο δεν βοηθούν την Εταιρεία 
αλλά αντίθετα τορπιλίζουν την εργασιακή ειρήνη.  
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Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της 

Εταιρείας & Οργανόγραμμα: μοχλοί ανάπτυξης και 

αξιοκρατίας  ή αδιαφάνειας και παρακμής; 

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας αποτελεί ένα 
«κλειδί» για την ανάπτυξη της Εταιρείας και την κατοχύρωση της 
αξιοκρατίας, της διαφάνειας  και της διασφάλισης της ομαλής εργασίας όλων 
των εργαζόμενων. 

Δυστυχώς, όμως, ο σκοπός των μνημονιακών πολιτικών είναι ένας και 
προφανής: το τσάκισμα του κόσμου της εργασίας, η διάλυση των 
εργασιακών σχέσεων, η ισοπέδωση του ηθικού των εργαζομένων.  

Γι’ αυτό, η μνημονιακή διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ επέλεξε να μετατρέψει τον 
Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας αλλά και το 
Οργανόγραμμα της Εταιρείας, σε «οχήματα» για να ισοπεδώσουν κάθε 
αντίσταση,  διαταράσσοντας ασταμάτητα το εργασιακό περιβάλλον, 
συγχωνεύοντας, μετατάσσοντας, μετακινώντας και έχοντας πάντα σε 
«επιφυλακή» και το χαρτί της απόλυσης…. 

Στον εξειδικευμένο χώρο των Μέσων Σταθερής τροχιάς, ο παραγκωνισμός, 
ο αποκεφαλισμός ή ο ευνουχισμός οργανικών μονάδων και στελεχιακού 
δυναμικού επιχειρήθηκε να λάβει…  θεσμικό χαρακτήρα. 

Οι εργαζόμενοι, υπό το καθεστώς συνεχούς απειλής και των ελάχιστων 
δικαιωμάτων που ακόμη διαθέτουν, ωθούνται είτε προς την έξοδο είτε 
υποβαθμίζονται. Χωρίς ένα θετικό όραμα που να εμπνέει και να οδηγεί, χωρίς 
θετική αποτίμηση της προσφοράς των εργαζομένων, οι πάντες κινδυνεύουν 
να θεωρηθούν περιττοί, ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης (τεχνίτες, 
μηχανικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, εκδότες, οδηγοί, υπεύθυνοι σταθμών κλπ). 

Η Ένωσή μας από το ξεκίνημα της δημιουργίας του καινούργιου 
Κανονισμού και Οργανογράμματος με εξώδικο προς την Διοίκηση κατήγγειλε 
την ανάθεση της σύνταξης τους σε μια ιδιωτική εταιρεία, χωρίς καμία 
ενημέρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, σε καθεστώς πλήρους 
αδιαφάνειας. 

Βέβαια, δεν μείναμε στις καταγγελίες. Από την πλευρά μας έγινε 
πραγματικός «αγώνας δρόμου» για να επεξεργαστούμε προτάσεις, 
τεκμηριωμένες με την συνδρομή των νομικών συμβούλων μας, ώστε να 
συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο. 

Να σημειωθεί ότι οι ΗΣΑΠ ήταν η μοναδική Εταιρεία από τις συνολικά 
τρεις Εταιρείες Μέσων Σταθερής Τροχιάς, που συγχωνεύτηκαν και 
δημιούργησαν τη ΣΤΑ.ΣΥ, η οποία λειτουργούσε βάσει Κανονισμού. Οι άλλες 
δύο Εταιρείες (Μετρό, Τραμ) είχαν παραμείνει, σκόπιμα, να λειτουργούν 
χωρίς Κανονισμό.  

Από την εμπειρία, που είχαμε και τη γνώση για τη σημασία του να έχει η 
Εταιρεία έναν Κανονισμό Λειτουργίας ανοίξαμε τον δρόμο και καθοδηγήσαμε 
όσα Σωματεία ανταποκρίθηκαν, ώστε να συντάξουμε προτάσεις, με μοναδικό 
στόχο να διαμορφωθεί ένας ενιαίος Κανονισμός, για την προαγωγή της 
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αξιοκρατίας, της διαφάνειας, την ανυπαρξία του 
«διευθυντικού δικαιώματος», ώστε να 
διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και την 
ανάπτυξη της Εταιρείας. 

Δυστυχώς, όμως, η Εταιρεία αγνόησε 
επιδεικτικά και προκλητικά το μεγαλύτερο και 
ουσιαστικότερο μέρος των προτάσεών μας 
θέλοντας να επιβάλει αυτό τον απαράδεκτο, 
αδιαφανή και οπισθοδρομικό Κανονισμό επιβολής 
του «διευθυντικού δικαιώματος», που ψηφίστηκε 
από το ΔΣ της Εταιρείας και δημοσιεύτηκε στη 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθ. φύλλου 
505/28.2.2014. 

Το ίδιο συνέβη και με το νέο 
Οργανόγραμμα της Εταιρείας, το οποίο δεν 
βοηθάει καθόλου στον εξορθολογισμό των 
δαπανών, στην οικονομία κλίμακας και στην 
αυτάρκεια. Αντίθετα, με την δημιουργία πολλών 
θέσεων σε ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα 
εξυπηρετήθηκαν οι κομματικές προσταγές και 
προωθήθηκε η τοποθέτηση σε αυτά προσώπων, 
που σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο δεν είχαν 
την εμπειρία ή και τις ικανότητες για να παίξουν 
τον επιτελικό ρόλο, που τους ανατέθηκε, αλλά 
συμβάλλουν έως σήμερα στο να διαιωνίζεται 
ένας άτυπος «ρεβανσισμός». Να σημειώσουμε, 
δε, ότι Οργανόγραμμα χωρίς συγκεκριμένο 
αριθμό θέσεων δεν έχει καμία ουσία 

Έτσι, τα πρώτα «κρούσματα» της 
επιβολής του διευθυντικού δικαιώματος, της 
αδιαφάνειας και του αυταρχισμού  φάνηκαν από 
την ανάδειξη, σε διευθυντικές θέσεις, ορισμένων 
ανθρώπων, ανεπαρκών και με απαξίωση 
καταξιωμένων στελεχών, με εμπειρία και 
τεράστιο έργο τα προηγούμενα χρόνια πριν αλλά 
και μετά την συγχώνευση των εταιρειών στη 
ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ. 

Μάλιστα, όταν χρειάστηκε έγινε έντονη 
παρέμβαση, προειδοποιώντας για δυναμικές 
αντιδράσεις μετά από την απαξιωτική 
συμπεριφορά συγκεκριμένου στελέχους 
απέναντι στους εργαζόμενους κατά παράβαση 
ακόμα και του Κανονισμού, που έχει η ίδια η 
Διοίκηση θεσμοθετήσει. 

 

 

 

 

 Καταγγείλαμε 
έντονα τις 
παραβιάσεις 
ακόμα και αυτού 
του «άδικου και 
ατελή 
Κανονισμού», 
όπως 
σημειώναμε, 
εγγράφως. 
 
 
 

 Η  Ένωσή μας δεν 
εγκατέλειψε τις 
προσπάθειες, 
ακόμα και μετά 
με την 
δημοσίευση του 
Κανονισμού στην 
Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 

 

 

 Διεκδικήσαμε και 
πετύχαμε να 
κατοχυρωθεί στη 
νέα ΣΣΕ η 
συγκρότηση 
Επιτροπής για 
την αναθεώρηση 
του Κανονισμού. 
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Επίσης καταγγείλαμε έντονα τις παραβιάσεις ακόμα και αυτού του 
«άδικου και ατελή Κανονισμού», όπως σημειώναμε, εγγράφως, διεκδικώντας 
την διαγραφή από τον φάκελο συναδέλφου πειθαρχικής ποινής επίπληξης 
μετά την πάροδο τριετίας, στην οποία παράτυπα γινόταν αναφορά από την 
Διοίκηση. 

Παράλληλα, η Ένωσή μας δεν εγκατέλειψε τις προσπάθειες, ακόμα και 
μετά με την δημοσίευση του Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αντίθετα, διεκδικήσαμε και πετύχαμε να κατοχυρωθεί στη νέα ΣΣΕ η 
συγκρότηση Επιτροπής για την αναθεώρηση του Κανονισμού. 

Ταυτόχρονα, με τις προσπάθειές μας για την ανατροπή αυτού του 
Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, που οδηγεί σε 
συρρίκνωση την Εταιρεία και προάγει την αδιαφάνεια και το ρουσφέτι σε 
βάρος της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ορθολογικής λειτουργίας της 
Εταιρείας, χρειάστηκε να κάνουμε έντονες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα τους 
τελευταίους μήνες, οπότε εμφανίστηκαν διάφορα κρούσματα αυθαιρεσίας 
κατά παράβαση ακόμα και διατάξεων αυτού του Κανονισμού. 

Ιδιαίτερα τονίσαμε με έγγραφο προς την Διοίκηση ότι «οι όποιες 
προαγωγές ή αναθέσεις  καθηκόντων ή μεταβολές του προσωπικού,  θα 
πρέπει να γίνουν συγκροτημένα και συνολικά για όλες τις περιπτώσεις που 
εκκρεμούν στην ΑΕ ΣΤΑΣΥ και όχι αποσπασματικά και με φωτογραφικό 
τρόπο, αμέσως με την τοποθέτηση της νέας Διοίκησης από τον αρμόδιο 
Υπουργό και τη νέα κυβέρνηση». 

Είναι προφανές ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να έχουμε 
διάλογο με αυτή την Διοίκηση.  

Ωστόσο, την καλέσαμε να αναλογιστεί τις ευθύνες της, να δώσει τέλος σε 
μια ανεύθυνα, μικροκομματική τακτική, που απαξιώνει τη μεγάλη 
πλειοψηφία των εργαζόμενων στη ΣΤΑ.ΣΥ και οδηγεί σε «εκτροχιασμό» την 
Εταιρεία. 

Από την πλευρά μας, είναι σαφές ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, 
να προτείνουμε να παρεμβαίνουμε και να αγωνιζόμαστε, με όλους 
τους συναδέλφους, για: 

 Νέο δίκαιο και λειτουργικό Κανονισμό 
 Νέο αναμορφωμένο, πραγματικό οργανόγραμμα, που να κατοχυρώνει 

τις θέσεις εργασίας σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της 
Εταιρείας. 

 Την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και την αναβάθμιση του 
βιοτικού μας επιπέδου . 

 Δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζόμενων, χωρίς τα απαράδεκτα 
κριτήρια της σημερινής Διοίκησης και στελέχωση της Εταιρείας με 
αξιοκρατία.  
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Αντιστεκόμαστε… 

Αιφνιδιαστικά λάβαμε, το Νοέμβρη του 2014 ένα Υπηρεσιακό 
Σημείωμα, το οποίο έδινε, αυθαίρετα, μονομερώς και χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση ή/ και διάλογο με τα Σωματεία, την εντολή 
ότι η αίτηση αλλαγής βάρδιας «θα πρέπει να κατατίθεται 
τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα από την αναγραφόμενη ημερομηνία 
αλλαγής». 

Καταγγείλαμε αυτή την εντολή ως  αυθαίρετη, μονομερή, χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση ή/και διάλογο με τα Σωματεία.  

Ταυτόχρονα αποκαλύψαμε ότι δεν εξυπηρετεί στην βελτίωση της 
λειτουργίας της Εταιρείας. 

Καλέσαμε τους συναδέλφους να το αγνοήσουν και να συνεχίσουν 
να δηλώνουν αλλαγές υπηρεσίας και αργίας μέχρι και την 
προηγούμενη ημέρα, όπως κάναμε πάντα. 

Έτσι, όλοι μαζί ενωτικά  καταφέραμε να ακυρώσουμε, στην πράξη, 
τις αυθαίρετες, μονομερείς και αιφνιδιαστικές τροποποιήσεις, που 
επιχειρήθηκε, να επιβληθούν με Υπηρεσιακά Σημειώματα των 
Διευθύνσεων, στο θέμα των αλλαγών υπηρεσίας και αργίας. 

Δυστυχώς, όμως, η επίθεση για τη μονομερή τροποποίηση των 
μέχρι  τώρα εφαρμοζόμενων συνεχίστηκε και χρειάζεται όλοι μαζί να 
συνεχίσουμε την προσπάθεια για την οριστική ανατροπή τέτοιων 
ενεργειών 
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Με τις τεκμηριωμένες θέσεις μας  καταφέραμε να πείσουμε  
τα συναρμόδια υπουργεία και  να εγκαταλείψουν τις σκέψεις 

για απολύσεις στη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ  
και να εξετάσουν το θέμα των προσλήψεων 

 

 

Με αγώνες κατοχυρώνουμε την δουλειά μας 

 

 

     Στη  διάρκεια του καλοκαιριού του 2014 ανακινήθηκε το θέμα των 6.500 
απολύσεων από τον Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. 

Μάλιστα, κατά διαστήματα εμφανίζονταν δημοσιεύματα ότι σε αυτό τον 
αριθμό η κυβέρνηση περιλάμβανε και εργαζόμενους στις αστικές 
συγκοινωνίες. 

Πραγματοποιήσαμε, άμεσα, παρεμβάσεις στα συναρμόδια 
υπουργεία Μεταφορών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
καταφέραμε, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία, να αναδείξουμε ότι 
στην ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ  όχι μόνο δεν πρέπει να γίνουν απολύσεις αλλά ότι 
χρειάζονται προσλήψεις, καθώς οι δραματικές ελλείψεις σε τεχνικούς και σε 
προσωπικό Λειτουργίας καθιστούν δυσχερή την παροχή ικανοποιητικών 
υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό. 

Με τις τεκμηριωμένες θέσεις μας  καταφέραμε να πείσουμε τα συναρμόδια 
υπουργεία και  να εγκαταλείψουν τις σκέψεις για απολύσεις στη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ 
και να εξετάσουν το θέμα των προσλήψεων ενώ δρομολογείται και η 
επαναφορά των μεταταγμένων συναδέλφων στον τομέα Λειτουργίας καθώς 
η πλειοψηφία αυτών προέρχεται από αυτό τον εργασιακό τομέα. 

Η Ένωσή μας παρακολουθεί με πολύ προσοχή τις εξελίξεις του θέματος 
και διεκδικεί: 

 Την επαναφορά των μεταταγμένων συναδέλφων των π. ΗΣΑΠ, οι 
οποίοι αν και έχουν εξειδίκευση στην εργασία τους στη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ 
διατέθηκαν στην φύλαξη αρχαιολογικών χώρων, χωρίς καμία σχετική 
γνώση. 
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Μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες μας καταφέραμε να 
κατοχυρωθεί στη ΣΣΕ η σύσταση Επιτροπής, αποτελούμενη από 
εκπροσώπους των εργαζόμενων και μελών της Εταιρείας, η οποία 
θα επανεξετάσει τις ανάγκες σε προσωπικό για την στήριξη του 
αιτήματος της Εταιρείας για την επιστροφή των μεταταγμένων 
του πρώην ΗΣΑΠ και την  επαναπρόσληψη των απολυμένων από το 
Μετρό. Το πόρισμα της Επιτροπής θα κατατεθεί στα συναρμόδια 
Υπουργεία και στη Βουλή. Ωστόσο, υποβάλαμε σχέδιο τροπολογίας 
προς τα συναρμόδια Υπουργεία για να προωθηθεί στην Βουλή, αλλά 
η προηγούμενη κυβέρνηση το απέρριψε. 

 

Τον Απρίλη του 2015 ενημερώσαμε, διεξοδικά, για την αναγκαιότητα 
της επιστροφής των μεταταγμένων συναδέλφων τους συναρμόδιους 
υπουργούς Πολιτισμού Νίκο Ξυδάκη, Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη και 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργο Κατρούγκαλο.  

 

Παράλληλα, καταθέσαμε σχέδιο τροπολογίας, το οποίο 
κατατέθηκε αυτούσιο στην Βουλή. Όμως, για διαδικαστικούς 
λόγους η τροπολογία απεσύρθη αλλά πήραμε την δέσμευση ότι θα 
ενταχθεί σε επόμενο νομοσχέδιο, με σχετικό αντικείμενο. 

 

Όπως εξηγούμε, εμπεριστατωμένα, οι λόγοι που επιβάλλουν την 
επαναφορά των υπαλλήλων αυτών στην προηγούμενη υπηρεσία τους 
είναι συνοπτικά οι εξής: 

1. Ο αριθμός των υπηρετούντων ως φυλάκων είναι πλέον μικρός (63) και 
τυχόν απουσία τους δεν επηρεάζει τις συνθήκες και την επάρκεια 
φύλαξης των μουσείων. 
 

2. Οι υπάλληλοι αυτοί πηγαίνουν στην κυριολεξία «χαμένοι», δοθέντος 
ότι, προ της μετακίνησής τους, είχαν λάβει εκπαίδευση και διέθεταν 
εξειδικευμένη εμπειρία (μοναδική για τα Ελληνικά δεδομένα ) από την 
θητεία τους σε έναν συγκοινωνιακό φορέα (ΗΣΑΠ ΑΕ), προσόντα τα 
οποία σήμερα δεν τα αξιοποιούν στις θέσεις, που τοποθετήθηκαν και 
υπηρετούν.  
 

 
3. Τα προσόντα αυτά συνεχίζουν να είναι απολύτως αναγκαία και 

απαραίτητα στον φορέα προέλευσής τους (ΣΤΑΣΥ ΑΕ), ο οποίος 
διαμαρτύρεται και ζητά την κάλυψη των κενών σε προσωπικό και στις 
ειδικότητες, που έχουν οι μετακινηθέντες στο Υπουργείο Πολιτισμού. 

 
Παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος και είμαστε πεπεισμένοι ότι 
η επαναφορά τους θα γίνει σε σύντομο χρόνο. 
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Καθημερινά στους χώρους δουλειάς 

Το Σωματείο μας έχει ξεκάθαρη εικόνα και γνώση για τα θέματα, που 
απασχολούν, όλους τους συναδέλφους, στους χώρους δουλειάς. 

Για μικρά και μεγάλα προβλήματα κάναμε, σε αυτή την διετία, 
παρεμβάσεις και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε, ώστε η 
Ένωσή μας  να αποτελεί το στήριγμα του κάθε συναδέλφου. 

Αυτά καθορίζουν την πρακτική μας και υπαγορεύουν τις δράσεις, που 
έχουμε αναλάβει για θέματα, τα οποία ανακύπτουν στους χώρους δουλειάς, 
με θετικά αποτελέσματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έγιναν λάθη και 
παραλείψεις. Έτσι: 

 Έγιναν προσπάθειες από την μνημονιακή Διοίκηση να κλείσουν την Τεχνική 
Επισκευαστική Βάση (ΤΕΒ), στον Πειραιά και να μετακινήσουν το 
προσωπικό, όπου ήθελαν. Το πρώτο «χτύπημα» ήταν η μη συμπλήρωση των 
κενών οργανικών θέσεων. Έτσι, μέσω της αποχώρησης λόγω 
συνταξιοδοτήσεων απαξιώνεται σταδιακά η Τεχνική Βάση, με αποτέλεσμα: 

i) Να χάνεται πολύτιμη τεχνογνωσία καθώς δεν υπάρχει ομαλή 
αναπλήρωση εργατοτεχνικού προσωπικού. Και 

ii) Με βάση τον καταστροφικό μνημονιακό νόμο 3920/11, που 
προβλέπει την ιδιωτικοποίηση των επισκευαστικών βάσεων, να 
«ανοίγει» ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση της ΤΕΒ. 

iii) Να ανατίθεται όλο και μεγαλύτερο έργο σε εργολάβους, καθώς- 
σχηματικά- θα μπορούσε να πει κανένας ότι κάθε εργαζόμενος που 
λείπει όλο και περισσότερο έργο περνάει σε ιδιώτες. 

Η Ένωσή μας έχει αναδείξει το θέμα, με διαρκείς παρεμβάσεις, της τόσο στην 
προηγούμενη όσο και στη σημερινή ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών 
αλλά και στην Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. Όλοι αναγνώρισαν την ανάγκη να γίνουν 
προσλήψεις αλλά το θέμα «κόλλησε» στους μνημονιακούς νόμους, που 
εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους. Ωστόσο, καταφέραμε να περιληφθεί 
αριθμός προσλήψεων στην εισήγηση, που είχε κάνει η Διοίκηση προς το 
υπουργείο Μεταφορών. 
Η νέα ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών ενημερώθηκε, αναλυτικά, 
και διεκδικούμε την πραγματοποίηση προσλήψεων. 
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 Με γραπτά και προφορικά διαβήματα προς την Διοίκηση και με την 
προειδοποίηση για την άμεση λήψη μέτρων διεκδικήσαμε, το 2014, τη 
βελτίωση των υποδομών στο σταθμό «Μοναστηράκι», ώστε να 
διευκολυνθεί η εργασία των συναδέλφων-Υπευθύνων Σταθμού, των οποίων 
τα καθήκοντα έχουν άμεση σχέση με την αναχώρηση των συρμών και την 
ασφάλεια των επιβατών κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 
 
Παράλληλα, όπως κάνουμε, πάντα, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για 
όλα τα θέματα, αφού δεν μας αρκεί να «κραυγάζουμε», με άγονη διάθεση 
αντιπαράθεσης. 
Ανάλογες προτάσεις- παρεμβάσεις έγιναν σε θέματα υποδομών στους 
σταθμούς «Ταύρο» και «Ομόνοια». 
 Κάναμε προτάσεις- παρεμβάσεις βελτίωσης της εξυπηρέτησης των 
επιβατών κατά την αγορά και ανανέωση μηνιαίων καρτών και την 
έκδοση εισιτηρίων. 

Ανάμεσα στις προτάσεις, που κάναμε ήταν η ανάγκη εγκατάσταση 
σύγχρονων εκδοτικών μηχανημάτων, η στελέχωση του Υπεύθυνου Σταθμού, 
έτσι ώστε ο εκδότης να μπορεί να απασχολείται απερίσπαστα και 
αποκλειστικά μόνο με την έκδοση εισιτηρίων – καρτών και ο Υπεύθυνος 
Σταθμού να επιλαμβάνεται όλων των άλλων ζητημάτων, που καθημερινά 
προκύπτουν στους σταθμούς μας, όπως η αύξηση του χρόνου παραλαβής – 
παράδοσης ταμείου κ.α. 

 Διεκδικήσαμε η έκδοση των μηνιαίων καρτών να γίνεται από το 
σύνολο των εκδοτηρίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. με αποκλειστικό στόχο την 
εξυπηρέτηση των επιβατών και καταγγείλαμε έντονα απόφαση του  Ο.Α.Σ.Α., 
ώστε να πωλούνται οι μηνιαίες κάρτες μέσω πιστωτικής κάρτας 
συγκεκριμένης τράπεζας, γεγονός το οποίο δυστυχώς σημαίνει ότι αυτοί που 
λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις, ενδεχομένως στοχεύουν στην ενίσχυση 
συγκεκριμένων συμφερόντων. Επίσης, καταφέραμε και αποτρέψαμε την 
εγκατάσταση συσκευών χρήσης πιστωτικών καρτών στα εκδοτήρια και 
«παγώσαμε» την εφαρμογή του μέτρου. 
Τον Ιανουάριο του 2014 μετά από παρέμβασή μας ρυθμίστηκε κατά θετικό 
τρόπο το ζήτημα σχετικά με το ωράριο καθημερινής εργασίας των 
εργαζόμενων της π. ΗΣΑΠ, που εργάζονται στο τμήμα ελέγχου εισιτηρίων και 
το οποίο είναι 7 ώρες και 45 λεπτά, με αποτέλεσμα να δικαιούνται οι 
συνάδελφοι υπερωριακή απασχόληση για το 15λεπτο της επιπλέον 
ημερήσιας εργασίας τους. Διεκδικούμε την επέκταση αυτού του 
ωραρίου εργασίας σε όλους τους συναδέλφους. 

 Κάναμε παρέμβαση και καταγγείλαμε, έντονα, αυθαίρετες 
μετακινήσεις προσωπικού,  χωρίς καμία αιτιολογία και παρά τις 
πραγματικές ανάγκες του δικτύου συντήρησης κατ’ εντολή  ορισμένων 
υπηρεσιακών παραγόντων, που οι αποφάσεις τους εκπορεύονται από 
προσωπικά κίνητρα και απαξιώνουν τους εργαζομένους και την ιστορία της 
Εταιρίας. 
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Παρεμβαίνουμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σωματείου μας με τη νέα ηγεσία 
του υπουργείου Εργασίας και θέσαμε εκ νέου δύο δίκαια αιτήματα του 
κλάδου μας: 

1.   Το ύψος της σύνταξης να υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της καλύτερης 
πενταετίας της  τελευταίας  δεκαετίας . 

2.    Να συνταξιοδοτούνται οι συναδέλφισσες, μητέρες με ανήλικα παιδιά, με 
βάση τις ισχύουσες γενικές διατάξεις. 

Πήραμε διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει επεξεργασία των δύο αιτημάτων και θα 
προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση. Παρακολουθούμε και επιμένουμε μέχρι 
την τελική δικαίωση. 
 

 Από συναδέλφους πληροφορηθήκαμε ότι σε χώρους της ΣΤΑ.ΣΥ 
εμφανίστηκε κάποιος «σύμβουλος» του προέδρου του ΟΑΣΑ, εντεταλμένος 
να κάνει μελέτη για «μείωση του κόστους» και ως μη όφειλε εμφανίστηκε 
να επιχειρεί να ελέγξει συναδέλφους ελεγκτές, υπεύθυνους σταθμού και 
εκδότες. Κάναμε, αμέσως,  παρέμβαση στον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο του ΟΑΣΑ και του καταστήσαμε σαφές ότι σε περίπτωση 
επανεμφάνισης του συγκεκριμένου ατόμου η αντίδρασή μας θα είναι άμεση 
και δυναμική. Πήραμε την δέσμευση ότι ο συγκεκριμένος «σύμβουλος» δεν 
θα επισκεφθεί ξανά εργασιακούς χώρους. 
 

 

Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τη νέα ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και 
θέσαμε όλο το πλαίσιο των αιτημάτων μας για την διετία 2015-2017, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα εξής σημεία: 

1. Διασφάλιση των δημόσιων συγκοινωνιών, με κοινωνικό χαρακτήρα. 
2. Υπογραφή νέας ΣΣΕ, με την ικανοποίηση και οικονομικών αιτημάτων, ώστε να 

υπάρξει μια πρώτη προσέγγιση στα προ κρίσης προσέγγιση των αποδοχών μας. 
3. Αλλαγή του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας & του Οργανογράμματος 
4. Άμεση πραγματοποίηση προσλήψεων. 
5. Άμεση επαναφορά των μεταταγμένων συναδέλφων 
6. Προμήθεια νέου τροχαίου υλικού και ανταλλακτικών για τα υφιστάμενα 

οχήματα 
7. Εξεύρεση πολιτικής λύσης για την αποκατάσταση των αποδοχών μας, στο 

πλαίσιο των δικαστικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί μετά από τις 
προσφυγές μας. 

8. Αναβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου. 
9. Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής με γνώμονα την εξυπηρέτηση των 

κοινωνικών αναγκών. 
 
Για όλα τα παραπάνω υποβάλαμε συγκεκριμένες προτάσεις στην πολύωρη 
συνάντηση και συμφωνήθηκε να ξεκινήσει διάλογος για κάθε ένα από τα παραπάνω 
θέματα, σε πιο συγκεκριμένη βάση, μετά την τοποθέτηση της νέας Διοίκησης της 
Εταιρείας. 
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Με σχέδιο διεκδικούμε,  

προτείνουμε, προχωράμε 

 Με έγγραφό μας προς την Διοίκηση της ΓΣΕΕ ζητήσαμε να γίνει συνάντηση 
μαζί με τα άλλα Σωματεία στη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ, ώστε να ενημερωθούμε και να 
συζητήσουμε για το θέμα της αλλαγής του συνδικαλιστικού νόμου (ν. 
1264/82), σχετικά με την κήρυξη απεργίας, την ανταπεργία (lock-out), την 
λειτουργία των συνδικάτων κ.ο.κ. 
 

 Παροχές (Δελτία) ασθενείας: Μέχρι τώρα η Εταιρεία κατέβαλε τα Δελτία 
Ασθενείας στον εργαζόμενο και στη συνέχεια απέδιδε στο ΤΑΥΤΕΚΩ τις 
προβλεπόμενες εισφορές αφαιρώντας το ποσό, που είχε καταβάλει για τα 
Δελτία Ασθενείας.  Η διαδικασία, όμως, έχει αλλάξει και πλέον η καταβολή 
των Δελτίων Ασθενείας γίνεται απευθείας από το ΤΑΥΤΕΚΩ. Ωστόσο, 
επειδή το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν έχει το αναγκαίο προσωπικό για σύντομη 
διεκπεραίωση σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις.  
Το Σωματείο μας έκανε συνάντηση με τον Διοικητή του ΤΑΥΤΕΚΩ και 
βρέθηκαν, από κοινού, τρόποι ώστε τα Δελτία Ασθενείας να πληρώνονται, 
το συντομότερο δυνατό, από το ΤΑΥΤΕΚΩ και σήμερα έχουν 
ελαχιστοποιηθεί οι καθυστερήσεις. 
Να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2015 με επιστολή μας προς την  
Διοίκηση της Εταιρείας ζητήσαμε να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό η 
Υγειονομική Υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να ανταποκριθεί στο έργο της, 
ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των συναδέλφων, εν 
ενεργεία και συνταξιούχων, δεδομένου ότι μετά από την συγχώνευση των 
τριών εταιρειών (ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ, Τραμ) στη ΣΤΑ.ΣΥ όλοι οι εργαζόμενοι και 
συνταξιούχοι συνάδελφοι έχουν πρόσβαση ή μπορούν να εξυπηρετηθούν 
εκεί. 
 

 ΚΕΑΠ- ΗΣΑΠ: Μπροστά στον κίνδυνο «κουρέματος» των καταθέσεων 
δρομολογήθηκαν οι αναγκαίες διαδικασίες ώστε οι συνάδελφοι να έχουν 
δικαίωμα να λαμβάνουν το μέρισμά τους όχι μόνο κατά την 
συνταξιοδότηση αλλά και ενώ εξακολουθούν να εργάζονται. 

Με τη νέα ΣΣΕ, το Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
(ΚΕΑΠ) διευρύνεται με την ένταξη όλου του προσωπικού της ΣΤΑ.ΣΥ, 
με αποτέλεσμα να ισχυροποιείται ο Λογαριασμός και να γίνεται πιο 
παραγωγικός. Έχουν ξεκινήσει από την 1η Μάη 2015 οι διαδικασίες για 
την ένταξη σε αυτό όσων επιθυμούν. 
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Για τα παιδιά… 

 Κατασκήνωση:  Το καλοκαίρι του αντιμετωπίσαμε τον κίνδυνο να μην 
λειτουργήσει η κατασκήνωσή μας «Χαρούμενο Χωριό». Αμέσως, η Ένωσή 
μας έκανε αποφασιστική παρέμβαση και έτσι καταφέραμε να λειτουργήσει 
κανονικά η κατασκήνωση και να κατοχυρωθεί στη νέα ΣΣΕ η συνέχιση της 
λειτουργίας της για τα επόμενα χρόνια. 

 Παιδικός σταθμός:  Η Εταιρεία παραχώρησε για χρήση στον Δήμο Πειραιά 
τον Παιδικό Σταθμό, στο Νέο Φάληρο, με την ρητή προϋπόθεση ότι τα 
παιδιά των εργαζόμενων στη ΣΤΑ.ΣΥ θα εγγράφονται κατά προτεραιότητα. 
Τυχόν, δε, παραβίαση αυτής της προϋπόθεσης είναι λόγος ακυρότητας της 
Σύμβασης Παραχώρησης. 
Ωστόσο, οι ενέργειες της προηγούμενης δημοτικής αρχής για τις εγγραφές 
της περιόδου 2014- 15 ήταν αντίθετες με τις προβλέψεις της Σύμβασης. Γι’ 
αυτό, η Ένωσή μας έκανε άμεσα παρέμβαση στον Δήμο και με την απειλή ότι 
δεν θα επιτρέψουμε την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού, ο Δήμος 
εφάρμοσε τα συμφωνηθέντα με την Εταιρεία. Παρακολουθούμε την 
εφαρμογή της σύμβασης για τη νέα σχολική περίοδο. 

Η Αλληλεγγύη είναι δύναμή μας 

 Αιμοδοσία: Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ύψιστη προσφορά 
αλληλεγγύης, την οποία η Ένωσή μας έχει καθιερώσει,  από το 1986, και  οι 
συνάδελφοι, διαχρονικά, συμμετέχουν πρόθυμα και μαζικά για να 
διατηρούμε την δική μας Τράπεζα Αίματος. 
 

 Τον Φεβρουάριο του 2014 συνάδελφοι τεχνικοί πήγαν, πρόθυμα, στην 
Κεφαλονιά, η οποία είχε πληγεί από ισχυρό σεισμό και εργάσθηκαν με 
αίσθημα αλληλεγγύης προσφέροντας βοήθεια όπου χρειαζόταν. 
  Η συμβολή των συναδέλφων στην κοινωνία των πληγέντων 
συνανθρώπων   μας της Κεφαλονιάς ήταν αξιοθαύμαστη και αξιέπαινη. 
Ωστόσο, πέραν της μεγάλης βοήθειας η από κοινού εργασία  συναδέλφων, 
που δεν είχαν βρεθεί, μέχρι τότε, σε κοινό χώρο εργασίας αφού 
προέρχονται από τις τρεις πρώην εταιρείες, που συγκρότησαν τη ΣΤΑ.ΣΥ. 
δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους και αυτό αποδεικνύει ότι το 
επόμενο διάστημα ανάλογοι δεσμοί θα αναπτυχθούν στο σύνολο των 
εργαζόμενων, ανεξάρτητα σε ποια από τις πρώην εταιρείες εργάζονταν το 
προηγούμενο διάστημα.  
 
 Τον Σεπτέμβριο του 2014 κάναμε παρέμβαση προς την Διοίκηση της 
Εταιρείας για αντιμετωπιστούν οι εξοντωτικές συνθήκες εργασίας, που 
αντιμετώπιζαν οι συνάδελφοι της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης (security), 
στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών φύλαξης σταθμών, συρμών 
και εγκαταστάσεων. 

Συγκεκριμένα, διεκδικήσαμε από την Εταιρεία ως αναθέτουσα το έργο να 
ελέγχει- ως όφειλε- την συγκεκριμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης 
αλλά και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, στην οποία αναθέτει υπηρεσίες εντός 
του δικτύου της, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα υποχρεωτικής εργασίας, 
σε συνεχείς «διπλοβάρδιες», χωρίς καμία αργία. 
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Μαζί με τον επιβάτη. Για δημόσιες συγκοινωνίες 

 
Αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για το Σωματείο μας η διατήρηση 
της τιμής του εισιτηρίου σε προσιτά επίπεδα για το σύνολο του επιβατικού 
κοινού ενώ με σειρά παρεμβάσεων έχουμε αναδείξει την αναγκαιότητα 
δωρεάν μετακινήσεων για όλους τους μακροχρόνια ανέργους. 
 
Έτσι, με σειρά ανακοινώσεών μας και παρεμβάσεων έχουμε επισημάνει ότι: 
 Στη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ έχουμε αρνηθεί να γίνουμε «κεφαλοκυνηγοί» 

παίρνοντας «μπόνους» για την βεβαίωση κλήσεων λόγω της 
έλλειψης εισιτηρίου. Οι συνάδελφοι ελεγκτές δεν έχουν κανένα 
προσωπικό όφελος από τις βεβαιώσεις κλήσεων. Απλώς κάνουν την 
δουλειά τους με τις δυσκολίες, που υπάρχουν λόγω της έλλειψης 
προσωπικού. 
 

 Το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας και η οικονομική ανέχεια 
μεγάλου μέρους των κατοίκων της χώρας, δεν πρέπει να φέρνει 
αντιμέτωπους ανέργους ή οικονομικά ασθενέστερους με τους 
εργαζόμενους συναδέλφους, που απλά κοιτάζουν να κάνουν την δουλειά 
τους.  
 

 Γι’ αυτό εδώ και καιρό, διεκδικούμε την θεσμοθέτηση της δωρεάν 
μετακίνησης με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ και για την 
ικανοποίηση αυτού του αιτήματος καλούμε σε συμπαράταξη όλους τους 
επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 
 

 Ο έλεγχος καταβολής κομίστρου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πρέπει 
να γίνεται οργανωμένα, από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, 
το οποίο θα αμείβεται όπως όλο το υπόλοιπο προσωπικό, σύμφωνα με 
τους Νόμους και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 



 

24 

 

Αντί επιλόγου 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Όπως αποτυπώνεται, τεκμηριωμένα, στο κείμενο του απολογισμού του 

Σωματείου μας για την περίοδο 2013-2015, πήραμε πρωτοβουλίες, 

συντονίσαμε- όπου στάθηκε δυνατό- τα άλλα Σωματεία της ΣΤΑΣΥ, 

κάναμε τεκμηριωμένες προτάσεις και παρά την 18μηνη επιστράτευση, 

διεκδικήσαμε, με όλες τις δυνατές μορφές πάλης και πετύχαμε 

μικρότερες και μεγαλύτερες νίκες, πετυχαίνοντας να σταματήσουμε 

κάθε προσπάθεια επιβολής ατομικών συμβάσεων αλλά κυρίως να 

υπογράψουμε την πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με ίδιους όρους 

για όλους τους συναδέλφους στην Εταιρεία. 

Η ενότητα και η κοινή δράση όλων των συναδέλφων, ανεξάρτητα από 

ποια εταιρεία προέρχονται, αποτελεί ανάγκη των καιρών. Οι 

ψευτοδιαχωρισμοί και οι «περιχαρακώσεις» για την εξυπηρέτηση 

ατομικών ή παραταξιακών μικροσυμφερόντων  έχουν μπει, οριστικά,  

στο «συρτάρι» της συνδικαλιστικής ιστορίας. Η «βουή», που φτάνει από 

τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων, απαιτεί ενότητα και ενιαία 

δράση, με προτάσεις, χωρίς «κορώνες», για την διεκδίκηση ΚΟΙΝΩΝ 

αιτημάτων, για την επίλυση των κοινών προβλημάτων. 

Η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ ανταποκρινόμενη σε αυτή την απαίτηση, 

«ζυμωμένη» σε ενωτική δράση, έχει έτοιμο το νέο καταστατικό της, 

ώστε να διαμορφωθεί ένα συνδικαλιστικό όργανο, εκπροσώπησης 

ΟΛΩΝ των συναδέλφων στη ΣΤΑ.ΣΥ.  

Έτσι, την επόμενη διετία (2015- 2017) πρώτος στόχος μας θα είναι η 

συσπείρωση ΟΛΩΝ των συναδέλφων, σε ένα συνδικαλιστικό όργανο, 

ώστε να δώσουμε από καλύτερες θέσεις τους νέους πολύμορφους 

αγώνες μας για: 

 Υπογραφή νέας ΣΣΕ 

 Ριζική αναμόρφωση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και 

Λειτουργίας και του Οργανογράμματος 

 Κατάργηση των μνημονιακών νόμων 

 Σταδιακή αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών μας 

 Ανάπτυξη των ΔΗΜΟΣΙΩΝ συγκοινωνιών, με κοινωνικό 

χαρακτήρα. 

Όλοι μαζί θα νικήσουμε! 
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