
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, μετά την ενοποίηση των τριών συγκοινωνιακών φορέων σταθερής τροχιάς και 
την έναρξη λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, έχουν δημιουργηθεί νέες συνθήκες στους όρους άσκησης 
της συνδικαλιστικής δράσης στο χώρο της νέας εταιρείας. 

Τα δεδομένα που ίσχυαν, έως την ενοποίηση, σε κάθε μία εταιρεία έχουν αλλάξει, ενώ έχουν 
εμφανιστεί νέες ανάγκες συντονισμού, εκπροσώπησης και συνεννόησης μεταξύ όλων των εργα-
ζομένων της νέας εταιρείας, ανεξαρτήτως σε ποιόν φορέα εργάζονταν έως πρόσφατα και ανεξαρ-
τήτως της ειδικότητας που σήμερα έχουν. 

Η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ, ως η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο των 
πρώην ΗΣΑΠ, με ιστορία, αγώνες, δράση και εμπειρία ενενήντα (90) και πλέον ετών, αναδείχθηκε 
σε σημαντικό, συνεπή και αποτελεσματικό εκπρόσωπο των εργαζομένων στους πρώην ΗΣΑΠ, με 
σημαντικές κατακτήσεις και επιτυχίες στην υπεράσπιση των συμφερόντων τους.

Σήμερα, υπό τις νέες πια συνθήκες, επιβάλλεται από όλους μας η επαναξιολόγηση και επανεκτί-
μηση του τρόπου με τον οποίο δρούμε συλλογικά, του τρόπου με τον οποίο δραστηριοποιούμα-
στε συνδικαλιστικά, του τρόπου με τον οποίο θα οργανώσουμε, από εδώ και πέρα, τη συλλογική 
παρουσία, εκπροσώπηση και δράση των εργαζομένων στη νέα εταιρεία ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Στο πλαίσιο των νέων συνθηκών και αναγκών, οι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούμαστε μέσα 
από την Ένωση Εργαζομένων των πρώην ΗΣΑΠ, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην τροποποί-
ηση του καταστατικού του σωματείου, έτσι ώστε να διευρυνθεί και να μετεξελιχθεί σε ΕΝΩΣΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΣΥ ΑΕ. 

Στους κόλπους της ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΣΥ ΑΕ θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν 
όλοι ανεξαιρέτως οι συνάδελφοι - εργαζόμενοι στην εταιρεία, από οποιονδήποτε φορέα κι εάν 
προέρχονται και σε οποιαδήποτε ειδικότητα κι εάν εργάζονται, έτσι ώστε το σωματείο να αποτελέ-
σει το χώρο της ενότητας και της χωρίς αποκλεισμούς και ηγεμονισμούς, ενιαίας έκφρασης όλων 
των εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ. 

Για το σκοπό αυτό προχωρούμε αμέσως στην επεξεργασία Σχεδίου Τροποποιήσεων και «νέου» 
Καταστατικού, το οποίο τις επόμενες ημέρες θα τεθεί υπόψη όλων των συναδέλφων της ΣΤΑ-
ΣΥ Α.Ε, για τη διατύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων, προτού οριστικοποιηθεί και τεθεί προς 
έγκριση κατά νόμο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για τη Διοίκηση

Πειραιάς 20 /3/ 2012 

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς όλους τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 

Θέμα: Τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ

Ο Πρόεδρος

Β. Σταθούσης
Ο Γεν. Γραμματέας

T. Τριανταφύλλου

Τηλ.: 210 41.19.965 - 210. 41.79.482, Fαχ: 210.41.26.322
http/ /www. isap-un ion.gr  •  E -  mai l  in fo@isap-un ion.gr


