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Απολογισμός Δράσης 2009-2011
Τ

α δύο χρόνια που πέρασαν από τις τελευταίες εκλογές του Σωματείου μας μπορεί να
ήταν ένας σύντομος πολιτικός χρόνος, διανύσαμε όμως μια μεγάλη πολιτική απόσταση.

Εκείνοι που μέχρι χτες δαιμονοποιούσαν το κράτος και ότι ήταν δημόσιο είναι οι ίδιοι που τώρα
προσφεύγουν σ΄αυτό για να διασώσουν τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και την κερδοφορία τους μεταφέροντας παράλληλα με τον ανάλγητο τρόπο το
σύνολο του κόστους αυτής της κρίσης στις πλάτες
των εργαζομένων.

Ίσως να είναι η πρώτη φορά που ο ιστορικός
χρόνος τρέχει με τέτοια ταχύτητα.
Ίσως για πρώτη φορά η πολιτική αλλάζει προς
το χειρότερο και σε τέτοιο βαθμό τη ζωή των ανθρώπων.
Εάν θέλει κάποιος με ένα συμπυκνωμένο τρόπο να χαρακτηρίσει αυτή την περίοδο εύκολα θα
μιλούσε για κοινωνική γενοκτονία, για κοινωνικό
Αρμαγεδώνα, για κοινωνικό Ολοκαύτωμα.
Σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο βιώσαμε μία από
τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις μετά από το
1929.
Η κρίση αυτή ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2008
από το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της Αμερικής και διαδοχικά εξελίχθηκε σε κρίση χρέους,
σε κρίση δανεισμού, σε κρίση απασχόλησης, σε
κρίση αξιών και τελικά σε κοινωνική κρίση.
Η κρίση διαδοχικά μεταναστεύει από χώρα σε
χώρα.
Τα Νεοφιλελεύθερα δόγματα που αποτελούσαν τους πυρήνες των κυρίαρχων πολιτικών
που ασκούνται από την δεκαετία του 1990, πέρα

Ο νεοφιλελευθερισμός που αναγόρευσε τις
αγορές ως την μοναδική ρυθμιστική αρχή της
οικονομίας και της κοινωνίας μετά από αυτές τις
εξελίξεις έχει δεχτεί πλέον σοβαρό πλήγμα και
αμφισβήτηση.
Μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας των εργαζομένων στις αστικές
συγκοινωνίες προς το Υπουργείο Υποδομών, ενάντια στο Νόμο
3029/2011 που ισοπεδώνει τα εργασιακά μας δικαιώματα και
προβλέπει μεταξύ άλλων και τις υποχρεωτικές μετατάξεις - διώξεις
των εργαζομένων των ΗΣΑΠ.

Οι εμπνευστές αυτού του βάρβαρου δόγματος,
επιλέγουν τώρα τη σιωπή, επιλέγουν μια στάση
αναμονής και σε δεύτερο χρόνο επιχειρούν την
πιο επιθετική ανασυγκρότηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών τους.

από τις όποιες ενδογενείς αιτίες που υπάρχουν
σε κάθε χώρα ξεχωριστά, αποτελούν την βασική
κοινή αιτία που φτάσαμε ως εδώ.

Σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο όλοι αυτοί συγκροτούν μια μεγάλη συμμαχία και με πρωταγωνιστή το πιο κερδοσκοπικό κεφάλαιο ξεδιπλώνουν την πιο ληστρική επιδρομή σε βάρος των
εργαζομένων.

Οι Κυβερνήσεις μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις
αναζητούν το φάρμακο για να φρενάρουν την οικονομική κατρακύλα, κατευθύνοντας ιλιγγιώδη
ποσά σε δις Ευρώ από τους Προϋπολογισμούς
των κρατών στις τράπεζες και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα η νέα Κυβέρνηση που διαδέχτηκε
την προηγούμενη αφήνει σε πολλούς από εμάς
τη βεβαιότητα μιας εναλλαγής ενταγμένης στο
προαποφασισμένο σχέδιο της κοινωνικής επιδρομής που θα ακολουθούσε.
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To χρονικό της ισοπέδωσης των εργαζομένων και
Α΄ Φάση: Η κυβέρνηση επιχειρεί
1. Να ξεφορτωθεί άρον - άρον τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και να αποδεσμευτεί από το πρόγραμμα της
2. Να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα συμφιλίωσης των εργαζομένων με τις επικείμενες ανατροπές αξιοποιώντας την νωπή εντολή που είχε λάβει από τις πρόσφατες εκλογές
3. Δημιουργεί κλίμα καταστροφής – χρεοκοπίας
4. Επενδύει στο φόβο και στην ανασφάλεια
5. Τρομοκρατεί και εκβιάζει τους εργαζομένους
6. Πολιτεύεται με βασικά εργαλεία τα εκβιαστικά διλήμματα και την παραπληροφόρηση
7. Σε αγαστή συνεργασία με μια διαπλεκόμενη οικονομική και επιχειρηματική ελίτ μετατρέπει τα μέσα ενημέρωσης σε “ναυαρχίδα”
της κυβερνητικής προπαγάνδας
8. Επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό στρέφοντας την μια κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης
9. Συκοφαντεί και διαπομπεύει όποια κοινωνική ομάδα επιχειρεί να αντιδράσει
10. Συκοφαντεί τα συνδικάτα και την ίδια την ιδέα του συνδικαλισμού
11. Στοχοποιεί τους εργαζομένους και τις δημόσιες επιχειρήσεις στρώνοντας το έδαφος για την εκποίηση τους
12. Υιοθετεί ακόμα το σύνολο των αιτημάτων των μεγάλο – εργοδοτών και ταυτίζεται μαζί τους

Β΄ Φάση: Αναντιστοιχία λόγων και έργων - ολικές ανατροπές
1. Στις 15 Μαρτίου 2010 η Κυβέρνηση μετατρέπει
την προεκλογική δέσμευση για αυξήσεις στο ύψος του
πληθωρισμού, σε περικοπή κατά 10% όλων των
επιδομάτων και περικοπή σε 30% στα επιδόματα
Δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και Αδείας.
2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Τον Ιούνιο του 2010 μετατρέπει την προεκλογική δέσμευση για στήριξη του
Ασφαλιστικού Συστήματος, σε ολική ανατροπή του
μετατρέποντας ένα Δημόσιο Σύστημα αλληλεγγύης
και αναδιανομής, σε κεφαλαιοποιητικό. Το Υπουργείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Εργασίας με επικεφαλής
τον κ. Λοβέρδο, αφού για ολοκλήρους μήνες έπαιξε όλα τα επικοινωνιακά χαρτιά, επικαλούμενο την
ψευδεπίγραφη ανάγκη ΄΄ σωτηρία της πατρίδας΄΄, με
όχημα το κατάπτυστο μνημόνιο, επιχείρησε τους καλοκαιρινούς μήνες του χρόνου που πέρασε (κατά την
προσφιλή τακτική τους), την κατεδάφιση της Κοινωνικής Ασφάλισης και την ισοπέδωση των εργασιακών
σχέσεων.
Η κατεδάφιση της Κοινωνικής Ασφάλισης που ξεκίνησε το 1992 από την Κυβέρνηση της Ν.Δ., με αρχιτέκτονα τον κ. Σιούφα, συνεχίστηκε και την χρονιά που
πέρασε.

Με το νόμο 3863/2010, έγινε η πέμπτη κατά σειρά
παρέμβαση στο Ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας.
Η Κυβέρνηση με τον νόμο αυτό, πειθαρχώντας στις
υποδείξεις και τις απαιτήσεις της τρόϊκα, μειώνει δραματικά τις συντάξεις που φτάνουν σταδιακά στο 50%
του μισθού από το 80% που ήταν αρχικά και τις παγώνει για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον. Καταργεί ουσιαστικά τη 13η και 14η σύνταξη, ενώ επιβάλει παρακράτηση (ΛΑΦΚΑ) έως και 10%. Οι επικουρικές συντάξεις
είναι έωλες, τα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα
καταργούνται, οι απαιτούμενοι χρόνοι ασφάλισης και
τα όρια ηλικίας έγιναν απλησίαστα, ενώ οι γυναίκες
και ιδιαίτερα οι γυναίκες των ΗΣΑΠ κρίθηκαν για άλλη
μια φορά ένοχες. Οι προτάσεις των Σωματείων για
την ρύθμιση του συνταξιοδοτικού προβλήματος των
ασφαλισμένων γυναικών δεν έγιναν αποδεκτές.
Ακόμη και μια θετική ρύθμιση που υπήρχε στο νόμο
για εξαγορά πλασματικών χρόνων, ερμηνεύτηκε με
τέτοιο τρόπο που σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί.
Με το ν. 3863/2010, εισήχθη στην ασφάλιση το σύστημα των τριών πυλώνων:

• Θεσμοθετήθηκε η λεγόμενη βασική σύνταξη, η
οποία καθορίστηκε στα 360 ευρώ, με μεταβατικό
διάστημα για πλήρη εφαρμογή το 2015 (πρώτος
πυλώνας).
• Με βάση το νέο σύστημα, ο συντάξιμος μισθός
σταδιακά, θα υπολογίζεται με βάση τις εισφορές
όλου του εργάσιμου βίου και όχι π.χ. του τελευταίου έτους ή της τελευταίας πενταετίας. Σύμφωνα με
τις δηλώσεις Λοβέρδου για 40 χρόνια δουλειάς τα
ποσοστά αναπλήρωσης θα είναι 64%(!) (δεύτερος
πυλώνας).
• Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με την ατομική-ιδιωτική ασφάλιση που εισάγεται για πρώτη φορά.
Σημαντική ρύθμιση του ασφαλιστικού νόμου είναι
και αυτή που αναφέρεται στη χρηματοδότηση του
συστήματος, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται
η αύξηση των δαπανών για συνταξιοδοτικές παροχές
έως το 2060, πέραν του 2,5% του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.
- Όλα τα παραπάνω προϊδεάζουν για μελλοντικές
μειώσεις των συντάξεων πέραν αυτών που έχουμε δει
έως σήμερα.
- Με το ν. 3863 κατήργησαν ακόμη και την 37ετία
για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας και θέσπισαν
τα 40 χρόνια και ηλικία 60 ετών για πλήρη σύνταξη.
- Το ποσοστό για μειωμένες συντάξεις αυξήθηκε σε
6% για κάθε χρόνο που λείπει.
- Καταργείται σταδιακά η δυνατότητα λήψης σύνταξης των γυναικών στα 60.
- Από το 2021 και μετά, θεσμοθετείται η σύνδεση
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο
ζωής, ανά τριετία.
Ο σκοπός των δομικών αλλαγών στο ασφαλιστικό
σύστημα, δεν είναι απλά ένας νέος κοινωνικός σχεδιασμός του θεσμού, δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πραγματικών αιτιών που έχουν τραυματίσει το
ασφαλιστικό σύστημα. Είναι η συνέχιση της κατεδάφισης του ασφαλιστικού συστήματος.
3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Στον ίδιο νόμο η κυβέρνηση μετατρέπει την δέσμευσή της ότι θα ΄΄βάλει τάξη
στην αγορά εργασίας ζούγκλα΄΄ με μια σειρά ρυθμί-
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της Κοινωνίας που επιχειρήθηκε σε τρεις φάσεις
σεις άκρως νεοφιλελεύθερες, με ευθεία επίθεση στον
σκληρό πυρήνα των εργασιακών σχέσεων, όπως η
κατάργηση του κατώτατου μισθού, η ευθεία παρέμβαση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η ουσιαστική
κατάργηση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), η αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου
απολύσεων, η μείωση της αποζημίωσης λόγω απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα.
- Οι νέοι κάτω των 25 ετών εφεξής δεν θα αμείβονται με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
αλλά κάτω και από τον βασικό μισθό.
Όλες αυτές οι ρυθμίσεις, σημαίνουν την καθήλωση
των μισθών και την απαρχή κατάργησης των Συλλογικών Συμβάσεων, ενώ μπαίνουμε και σε καθεστώς
όπου υπάρχουν μόνο ατομικές συμβάσεις.
Στον ίδιο νόμο υπάρχουν και ρυθμίσεις που έχουν
να κάνουν με τη μείωση του ύψους αμοιβής της υπερεργασίας και των υπερωριών.
Και ο κατήφορος δεν έχει σταματημό στις επιταγές
και τα κελεύσματα της τρόϊκα.
Απέναντι στο αρχικό σχέδιο Νόμου – τερατούργημα
που κατέθεσε η κυβέρνηση, οι εργαζόμενοι των ΗΣΑΠ
και η Ένωσή μας παρά τις δυσκολίες λόγω καλοκαιριού, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των αγώνων για
την αποτροπή ψήφισης αυτού του Ν/Σ.
Η Ένωση Εργαζομένων συνέβαλε στην προπαγάνδα
των απεργιακών κινητοποιήσεων με ανάρτηση πανό
μπροστά στους συρμούς. Πραγματοποίησε μια σειρά
απεργιακών κινητοποιήσεων, πήρε μέρος σε πορείες,
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και άλλες αγωνιστικές

δράσεις.

γική της δέσμευση για αναβάθμιση των Μ.Μ.Μ. με-

Ανέλαβε πρωτοβουλία και έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στο συντονισμό και την κοινή δράση όλων των εργαζομένων στις μεταφορές, πέρα από τις γενικές κινητοποιήσεις.

τατρέπεται σε δραστική μείωση της επιδότησης τους,

4. Τον Αύγουστο του 2010 η Κυβέρνηση μετατρέπει την προεκλογική της δέσμευση για την στήριξη
όλων των Δημόσιων υποδομών σε διάλυση του Σιδηροδρομικού Δικτύου Ο.Σ.Ε. Κλείνει τα 2/3 του
δικτύου, αυξάνει τα εισιτήρια, διαλύει τους εργαζόμενους και δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για την
ιδιωτικοποίηση του (ΤΡΑΙΝΟΣΕ).
5. Το Νοέμβριο του 2010 φέρνει προς συζήτηση
το Σχέδιο νόμου για τις Συγκοινωνίες και η προεκλο-

ανοίγει δρόμους στους ιδιώτες επιχειρηματίες, καταργεί τις Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας και τους κανονισμούς, προβλέπει την υποχρεωτική μετάταξη 1500
εργαζομένων.
6. Το Δεκέμβριο του 2010 η δέσμευσή της για
αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού, μετατρέπεται
σε νέα οριζόντια μείωση μισθών στο ύψος του
10% και μηδενίζει για όσους εργαζόμενους αμείβονται από 1700 ευρώ και πάνω τα επιδόματα
Χριστουγέννων - Πάσχα - Άδειας.

Γ΄ Φάση: Η υπαγωγή της Ελλάδας στο ΔΝΤ - παράδοση άνευ όρων στους δανειστές
Το Δ.Ν.Τ. ένας από τους πιο σκληρούς καπιταλιστικούς οργανισμούς με υποτιμημένο κύρος, αφού από κάθε χώρα που πέρασε άφησε μόνο κοινωνικά ερείπια, τώρα
για πρώτη φορά αποκτά θεσμικό ρόλο στην καρδιά της Ευρώπης, με μεσολαβητή την Ελλάδα.
Τον Μάρτιο του 2010 υπογράφεται από την Κυβέρνηση το γνωστό μνημόνιο το οποίο εξελίσσεται σε μηχανισμό που οργάνωσε τελικά την πιο βάρβαρη αναδιανομή
εισοδήματος και δικαιωμάτων σε βάρος των εργαζομένων.
Η οικονομία και η κοινωνία παραδίδεται στην κυριολεξία στους Δανειστές.

Ένας χρόνος μνημόνιο
Το φάρμακο αποδείχτηκε τελικά δηλητήριο
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές
3 Η κρίση έγινε βαθύτερη και το δημόσιο χρέος μεγαλώνει
3 1.100.000 συνάδελφοί μας είναι χωρίς δουλειά
3 Ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού υποαπασχολείται ή υποαμείβεται
3 Η εργατική νομοθεσία καταργήθηκε στο σύνολό της
3 Οι συμβάσεις μπήκαν στο γύψο
3 Τα εισοδήματα ή το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων μειώθηκε 35% και πάνω
3 Το σύνολο του δημόσιου πλούτου υποθηκεύεται
3

Οι Δημόσιες κερδοφόρες επιχειρήσεις βγήκαν προς πώληση όσο – όσο και όπου – όπου

3 Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΖΕΤΑΙ

3 Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 28 ΕΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟ 50% με την πλειοψηφία τους να αναζητά λύση
εξόδου σε άλλες χώρες.
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ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

και άλλεS δράσεις του Σωματείου μας

Γ

ια δέκα ολόκληρους μήνες μετά την ψήφιση
του γνωστού μνημονίου, η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ αυτοτελώς, αλλά και σε συνεργασία
με τα άλλα Σωματεία των μεταφορών, οργάνωσε τη
αντίσταση των εργαζομένων μέσα από ένα σχέδιο
διαρκώς και πολύμορφων κινητοποιήσεων. Κτίσαμε
τις αναγκαίες συμμαχίες με την κοινωνία και εξασφα-

λίσαμε την μαζική συμμετοχή των εργαζομένων. Ο
αγώνας των εργαζομένων στις μεταφορές καταγράφεται ως ένα παράδειγμα που συγκέντρωσε την προσοχή και την επισήμανση όλου του Συνδικαλιστικού
Κινήματος.

χαρακτηριστικό ότι για το σύνολο των κινητοποιήσε-

Ο αγώνας αυτός αντιμετωπίστηκε με τον πιο αυταρχικό τρόπο από την κυβέρνηση και το υπουργείο. Είναι

νες διώξεις πραγματοποιήσαμε το σύνολο των απερ-

Ü Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009 Στάση Εργασίας από ώρα 11:00 έως 15:00.
Καταγγελία προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για αυθαίρετες προαγωγές Διευθυντών.
Ü 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από 11:00 π.μ έως 15:00. Οι
εργαζόμενοι στους ΗΣΑΠ διαμαρτύρονται για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις από
ομάδες νεαρών (γκράφιτι) σε βάρος συναδέλφων.
Ü Τετάρτη 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Στάσεις Εργασίας από έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 10 το πρωί και από τις 16.00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας. ΓΣΕΕ Πανελλαδική Απεργία
Ü Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010, 24ωρη Απεργία και συγκέντρωση στις
12:00μ.μ στη Πλατεία Συντάγματος. Για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης
Ü Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010. Στάσεις Εργασίας από έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 10 το πρωί και από τις 16.00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.
ΓΣΕΕ Πανελλαδική Απεργία
Ü ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 11:00 ΕΩΣ 17:00.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΣΑΠ
Ü ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΛΙΟΥ 2010 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 11:00 ΕΩΣ 17:00. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ü 1 ΜΑΗ Στάση Εργασίας Από έναρξη της κυκλοφορίας έως 07:00 π.μ
Απεργία Πρωτομαγιάς
Ü Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με λειτουργία από 10:00 έως 16:00.
Απεργία της ΓΣΕΕ
Ü ΤΕΤΑΡΤΗ 19 Μαΐου 2010 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.
Ü Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ λειτουργία από 10:00 έως
16:00 Απεργία της ΓΣΕΕ

Α Ν Ο ΙΧ

ΙΣ Τ
ΤΗ ΕΠ

ων μας παρέπεμπαν στα δικαστήρια, ακόμα και για
απεργίες που δεν είχαμε εξαγγείλει.
Παρόλα αυτά τα εμπόδια και τις επαναλαμβανόμεγιακών κινητοποιήσεων που είχαμε προγραμματίσει.

Ü 3 Ιουνίου 2010 24ωρη Απεργία. Όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας
Ü Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 Στάση Εργασίας από 11:00 π.μ έως
16:00. Όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας
Ü Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 Στάσεις Εργασίας από έναρξη
έως τις 10 το πρωί και από τις 16.00 έως τη λήξη.
ΓΣΕΕ Πανελλαδική Απεργία
Ü Τετάρτη 08/09/2010, Στάση Εργασίας από τις
12:00 έως τις 16:00. Συνδικάτων του Μετρό, των
Η.Σ.Α.Π. και Τραμ,
Ü ΤΡΙΤΗ 9 Νοεμβρίου 2010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στις
Συγκοινωνίες και Εξουσιοδότηση του Δ.Σ του Σωματείου μας για Αγωνιστικές Κινητοποιήσεις.
Ü Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010 κοινή σύσκεψη των Σωματείων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Ü Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010, 24ώρη Απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας Πλ. Κλαυθμώνος Όλων των Συνδικάτων Αστικών Συγκοινωνιών.
Ü Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 με 24ωρη Απεργία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα των Συνδικάτων Αστικών Συγκοινωνιών
Ü Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 Στάσεις Εργασίας από έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 10:00 π.μ. και από 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας Πανελλαδική Απεργία ΓΣΣΕ
Ü Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010 Στάση Εργασίας από 11:00 π.μ. έως
16:00 Των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ για τα οικονομικά μέτρα.
Ü Δ
 ευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010, με 24ωρη Απεργία.
Των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ για τα οικονομικά μέτρα
Ü Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010 Στάση Εργασίας από 11:00 π.μ. έως 16:00
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Από τις ανακοινώσεις των σωματείων των αστικών συγκοινωνιών που
μοιράστηκαν στο επιβατικό κοινό

Παρά την προπαγάνδα των Μ.Μ.Ε.
το επιβατικό κοινό εκφράζεται θετικά για
τις κινητοποιήσεις μας

Ενημερωτική αφίσα προς το
επιβατικό κοινό

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ



Από την κατάληψη των γραφείων της Διοίκησης της εταιρείας
ενάντια στις αυθαίρετες μετατάξεις - διώξεις των εργαζομένων

Από την συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις
διαμαρτυρίας ενάντια στη βαρβαρότητα των
μέτρων της κυβέρνησης, στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης.

Των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ για τα οικονομικά μέτρα
Ü

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010, με 24ωρη Απεργία.
Των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ για τα οικονομικά μέτρα
Ü

Πέμπτη 23/12/2010 Στάσεις Εργασίας και αποχή ν από
όλες τις εργασίες έκδοσης και έλεγχου εισιτηρίων

Ü ΠΕΜΠΤΗ 10/2/2011 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ

Ü Τετάρτη 29/12/2010 στάσεις εργασίας από την έναρξη
της βάρδιας έως τις 08:00πμ και από τις 22:00 έως την
λήξη της βάρδιας. όλων των εργαζομένων στις Συγκοινωνίες

Ü Παρασκευή 11/2/2011 ΗΣΑΠ και του ΜΕΤΡΟ Στάση Εργασίας και μηχανοκίνητη πορεία των εργαζομένων στις Αστικές Συγκοινωνίες

Ü Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011 Στάσεις Εργασίας
ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ, Για τα μέτρα της Κυβέρνησης
Ü Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Σωματεία των ΗΣΑΠ- ΜΕΤΡΟ- ΤΡΑΜ και αποχή από την έκδοση
και τον έλεγχο των εισιτηρίων.
Ü

Ü Τρίτη 8/2/2011 στάση εργασίας εργαζομένων ΗΣΑΠ -Τραμ συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον τηλεοπτικό σταθμό ΜΕGA. Οι εργαζόμενοι των ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟΤΡΑΜ πραγματοποίησαν κατάληψη στο γραφείο του Προέδρου του Μετρό.

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ü ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 12:00 μ.μ. ΜΕΧΡΙ
16:00 μ.μ. Γενική Συνέλευση
Ü ΔΕΥΤΕΡΑ 31/1/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου για την αναδιάρθωση των αστικών
συγκοινωνιών
Ü Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011 24ωρη απεργία ενάντια στις προωθούμενες
ρυθμίσεις του Ν/Σ για τις Αστικές Συγκοινωνίες
Ü Πέμπτη 3/2/2011 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε διάφορους χώρους της
Εταιρίας και στα γραφεία της Διοίκησης. συγκέντρωση διαμαρτυρίας των
εργαζομένων των ΗΣΑΠ στο σταθμό της Αττικής.
Ü Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σταθμό του
Ν. Φαλήρου.
Ü Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου Στάση Εργασίας από 12:00μμ έως 16:00.
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Γενική Δ/νση ΗΣΑΠ
Ü Δευτέρα 7/2/2011 στις 7.30 μ.μ. συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σταθμό
του Ηλεκτρικού στο Νέο Φάληρο και στην συνέχεια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Από την διαμαρτυρία μας μπροστά από τις εγκαταστάσεις του
τηλεοπτικού σταθμού MEGA για την κατασυκοφάντηση των αγώνων
και την διαπόμπευση των εργαζομένων του ΗΣΑΠ.

Ü Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 Στάση Εργασίας από 12:00μ.μ έως 16:00,
Γενική Συνέλευση εργαζομένων ΗΣΑΠ.
Ü Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην Απεργία της
ΓΣΕΕ
Ü Τετάρτη 9 Μαρτίου 24ωρη απεργία ΗΣΑΠ- ΗΛΠΑΠ ΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ κοινή
συνέλευση- συγκέντρωση όλων των εργαζομένων.
Ü ΠΕΜΠΤΗ 17 /3/ 2011 24 ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Συνέλευση εργαζομένων
Ü 1η Μάη 2011 24ωρη Απεργία
Ü Τρίτη 3 Μαΐου 2011 Στάση Εργασίας
Ενάντια στις υποχρεωτικές μετατάξεις των εργαζομένων του ΗΣΑΠ
Ü 4 Μαΐου 2011 κατάληψη του κτηρίου του ΗΣΑΠ
Ü 5 Μαΐου 2011 , στάση εργασίας συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο
Μεταφορών
Ü ΤΡΙΤΗ 10 /5/2011 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 12:00 ΕΩΣ 16:00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ Α.Ε ΗΣΑΠ Για τις μετατάξεις
Ü 11 /5/ 2011 Στάση εργασίας ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
Ü 17 /5/2001 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 12-4 μ.μ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ü 30/5/2011 Κατάληψη του γραφείου του Δ/ντος Συμβούλου της ΑΕ
ΗΣΑΠ για τις μετατάξεις
Ü 1/6/2011 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Εργαζόμενων
κ.Χ.Τσιόκα, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ για τις μετατάξεις

στον

Ü 3 /6/ 2011 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Για τα οικονομικά μέτρα και τις μετατάξεις
Ü ΠΕΜΠΤΗ 9 /6/ 2011 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην απεργία της ΓΣΕΕ
Ü Τετάρτη 15/6/2011 με στάση εργασίας συμμετοχή στην πανεργατική
απεργία της ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

Από τις κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό νομοσχέδιο Λοβέρδου

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ



ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο

ι εργολαβίες αυτές συντηρούν ένα σαθρό καθεστώς και άγριας εκμετάλλευσης των εργαζομένων από εργολάβους αρπακτικά. Η μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, οι απειλές,
οι εκβιασμοί, η τρομοκρατία συγκροτούν ένα εργασιακό καθεστώς που παραπέμπει στον
μεσαίωνα.
Η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ έχει αποδείξει στην πράξη και με τις ενέργειές της ότι οι εργαζόμενοι
αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ.
Μετά από δικές μας πρωτοβουλίες πραγματοποιήσαμε επτά (7)
ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας απαιτώντας την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, προκαλέσαμε δυο (2) φορές εργατική διαφορά στο αρμόδιο υπουργείο με τη παρουσία του αναπλ.
Υπουργού, υποχρεώσαμε τους εργολάβους σε πολλές περιπτώσεις να καταβάλλουν τα επιδόματα των δώρων και μισθών που
όφειλαν στους εργαζόμενους.
Αποτρέψαμε να εφαρμοστεί επιχειρησιακή σύμβαση για τους εργαζόμενους στην φύλαξη που προέβλεπε να αμείβονται κάτω και
από την ΕΣΣΕ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Μετά την ένταξη του ΤΑΠ-ΗΣΑΠ στο ΤΑΥΤΕΚΩ
σύμφωνα με τον νόμο Πετραλιά, με τρόπο βεβιασμένο και πρόχειρο, προέκυψαν μια σειρά προβλήματα στη λειτουργία του. Χάρη στις φιλότιμές
προσπάθειες των συναδέλφων στην Υγειονομική
Υπηρεσία πολλά ξεπεράστηκαν ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβουν τα Σωματεία
Εργαζομένων και Συνταξιούχων.
Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η επιβάρυνση εξ ολοκλήρου των δαπανών
των δελτίων ασθενείας του προσωπικού από το Ταμείο. Αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση της εργοδοτικής εισφοράς από 13% σε 6,25% και της μεγάλης αύξησης των δαπανών της νοσοκομειακής και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, έχουν οδηγήσει
το Ταμείο στο κόκκινο και σύντομα θα υπάρξουν
προβλήματα λειτουργίας επειδή δεν θα μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Τα Σωματεία του χώρου σε συνεννόηση με τα

Σωματεία των εργαζομένων της ΑΜΕΛ και του
ΤΡΑΜ που θα αποτελέσουμε τη νέα Εταιρία ΣΤΑΣΥ,
στείλαμε έγγραφο προς το Υπουργείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ζητώντας την ένταξη όλων των εργαζομένων της νέας Εταιρίας στο Ταμείο μας. Επίσης
με άλλο έγγραφο προτείναμε προς το ΤΑΥΤΕΚΩ και
το Υπουργείο μια σειρά εναλλακτικές λύσεις , ώστε
να βρεθεί τρόπος είτε να επανέλθει η εργοδοτική
εισφορά στο ύψος που ήταν πριν μειωθεί, είτε να
συνδυαστεί με την καταβολή επιδόματος ασθενείας
για τις τρεις πρώτες ημέρες από την Εταιρία, είτε να
αναλάβει εξολοκλήρου η Εταιρία την υποχρέωση
καταβολής των αποδοχών των δελτίων ασθενείας.
Το θέμα αυτό το παρακολουθούμε και πιέζουμε
προς το Υπουργείο ούτως ώστε να συμπεριληφθεί
μέσα στο Ν/Σ που ετοιμάζουν.
Επίσης από τον Ιούνιο του 2010, έχουμε ζητήσει
από το ΤΑΥΤΕΚΩ την πρόσληψη ενός φαρμακοποιού και δυο γιατρών.

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

Όπως και με το ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, εξίσου σοβαρά
προβλήματα αντιμετωπίζουμε και με το Ταμείο
συντάξεων το οποίο εντάχθηκε με το Νόμο Πετραλιά, άρον –άρον στο ΙΚΑ, όπως από την αρχή
είχαμε επισημάνει.
Εκτός από τα λειτουργικά προβλήματα του
Ταμείου λόγω έλλειψης προσωπικού που ξεπεράστηκαν χάρη στη συνδρομή των Σωματείων
Εργαζομένων και Συνταξιούχων, χρειάστηκε να
συνδράμουμε και σε μια σειρά συνταξιοδοτικά
ζητήματα συναδέλφων, λόγω και της αθρόας
συνταξιοδότησης που υπήρξε.
Την Πέμπτη 16/6/2011 έχει προγραμματιστεί
συνάντηση με τον Υποδιοικητή του ΙΚΑ, σχετικά με κάποια σοβαρά προβλήματα που έχουν
προκύψει για τις ημέρες ασφάλισης και ασθενείας
που αν δεν ξεπεραστούν εγκυμονούν τεράστιους
κινδύνους για όσους συνταξιοδοτούνται εφεξής
και για όσους έχουν συνταξιοδοτήθηκαν μετά την
1/8/2008.
Για την εξέλιξη αυτή θα ενημερωθείτε στη Γενική μας Συνέλευση.

ΚΕΑΠ - ΗΣΑΠ

Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις ενστάσεις
ή και τις δυστοκίες από μέρους ορισμένων συναδέλφων αλλά και μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΕΑΠ-ΗΣΑΠ, προχωρούν, μετά την αποφασιστική παρέμβαση της Διοίκησης της Ένωσής
μας οι αναγκαίες τροποποιήσεις του Κανονισμού
του ΚΕΑΠ-ΗΣΑΠ, προκειμένου να υπάρξει ευχέρεια καταβολής στους δικαιούχους συναδέλφους
ενός μεγάλου ποσοστού, από τον υπάρχοντα
προσωπικό λογαριασμό του καθενός.
Το όλο εγχείρημα δεν είναι εύκολο και πρέπει
να ληφθούν υπόψη μια σειρά παράμετροι. Την τελική απόφαση θα κληθούν να λάβουν οι ίδιοι οι
μέτοχοι του ΚΕΑΠ, αφού πρώτα ολοκληρωθούν
όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Για την εξέλιξη
αυτού του θέματος θα υπάρξει ενημέρωση στη
Γενική μας Συνέλευση, αλλά και με ανακοίνωση
του Σωματείου.

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ

Η ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΗΣΑΠ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Η

Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ μπροστά στις νέες εξελίξεις με τα Συνδικάτα και τους εργαζόμενους να
βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητες και τις ιεραρχήσεις της.
Χωρίς να παραιτηθεί ούτε για μια ημέρα από τα επί μέρους προβλήματα επεξεργάστηκε την στρατηγική και την
τακτική της. Από την πρώτη στιγμή χωρίς καμιά ταλάντευση ή επιφύλαξη ενημερώσαμε τους εργαζόμενους για την
νέα περίοδο που ανοίγει.
• Αρνηθήκαμε να γίνουμε μέρος μιας αντίληψης που
δυστυχώς επικράτησε μέσα στις γραμμές του Συνδικαλιστικού Κινήματος, από δυνάμεις που επέλεξαν μια
στάση ανοχής, που έψαχνε επιχειρήματα για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ξοδεύοντας δυστυχώς πολύτιμο χρόνο.
• Αρνηθήκαμε μια λογική που ήθελε να δημιουργήσει συνειδητά ή από άγνοια κλίμα εφησυχασμού του
τύπου, ότι τα μέτρα αυτά δεν θα αφορούν εμάς αλλά
κάποιος άλλους, να θυμηθούμε εδώ την περίπτωση
του Ο.Σ.Ε.
• Αρνηθήκαμε να γίνουμε μέρος μιας λογικής που
ήθελε τον καθένα να κλείνετε στο χώρο του, αναπτύσσοντας συντεχνιακά αντανακλαστικά προσδοκώντας
ότι έτσι θα εξαιρεθεί από τον τυφώνα που θα ακολουθήσει.
• Αρνηθήκαμε να χρησιμοποιηθούμε ως «οι πρόθυμοι» των Υπουργικών διαβεβαιώσεων ότι οι Συγκοινωνίες θα εξαιρεθούν από το καταστροφικό μοντέλο
του Ο.Σ.Ε.
Η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ από την πρώτη στιγμή
κατανόησε από τις αναλύσεις της ότι εδώ δεν έχουμε να
κάνουμε με μια συνηθισμένη κυβερνητική πολιτική και
δεν έχουμε κάποια επιμέρους επίθεση για τους μισθούς,
για το Ασφαλιστικό, για τις συνθήκες εργασίας, αλλά με
μία συνολική και βίαιη τομή στα θεμέλια της κοινωνίας
και των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης.
Κατανοήσαμε ότι δεν υπάρχει με άλλα λόγια περιθώριο για μια αντιπαράθεση που θα δοθεί σε κάθε χώρο
ξεχωριστά και σε ένα ασύμπτωτο χρόνο από επιχείρηση
σε επιχείρηση.
Κατανοήσαμε τα όρια αυτής της συνδικαλιστικής ηγεσίας και λάβαμε σοβαρά υπόψη μας τον κίνδυνο από
ένα μοντέλο κυβερνητικού συνδικαλισμού που άρχισε
να προβάλλει, τόσο σε επίπεδο κεντρικής ηγεσίας, όσο
και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας οργάνωσης.
Η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ με βάση αυτές τις ενδεικτικές αναλύσεις και εκτιμήσεις μας, εργάζεται από την πρώτη στιγμή για την αναγκαία συνεννόηση με όλους τους
εργαζόμενους στις Μεταφορές. Δεν περιμένει την ψήφιση
του νόμου για τις συγκοινωνίες, αλλά από τον Ιούνιο του
2010 βρίσκει το πρώτο κοινό βηματισμό με όλες τις Μεταφορές απέναντι στο Ασφαλιστικό.
Δεν έμεινε θεατής στην έγκριση για το σχέδιο νόμου
του Ο.Σ.Ε., αντίθετα επιδίωξε την συγκρότηση ενός κοινού μετώπου αγώνων και αντίστασης, παίρνοντας μέρος
με άλλα σωματεία των Μεταφορών στη διαδήλωση Θεσσαλονίκης. Για την ανάγκη αυτή των πρώτων βημάτων
ΟΡΓΑΝΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ και συγκροτήσαμε το ΚΟΙΝΟ ΜΠΛΟΚ
των εργαζομένων στις μεταφορές.



ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ
ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Σ

’ αυτές τις
συνθήκες της
πιο
άγριας
επίθεσης που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι το
Συνδικαλιστικό Κίνημα προσπάθησε να
οργανώσει την αντίστασή του.
Οργανώθηκαν
μέσα σε 14 μήνες 15
Γενικές Απεργίες, δημιουργήθηκαν μεγάΠορεία διαμαρτυρίας για την υπεράσπιση του Δημόσιου χαρακτήρα
των συγκοινωνιών και της Δημόσιας περιουσίας.
λα πολιτικά γεγονότα
όπως η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ
5 ΜΑΗ που σημαδεύτηκε από την δολοφονική ενέργεια (προβοκάτσια) των τριών νεκρών συναδέρφων μας στην τράπεζα
MARFIN.
Στα ΄΄ποιοτικά΄΄ χαρακτηριστικά αυτών των κινητοποιήσεων θα πρέπει να σημειώσουμε την συμμετοχή
πολλών πολιτών και εργαζομένων ανεξάρτητα της συμμετοχής τους ή όχι στα συνδικάτα.
Σχηματοποιώντας τα αποτελέσματα αυτών των κινητοποιήσεων μπορούμε να διακρίνουμε δύο πράγματα : οι κινητοποιήσεις μπορεί να μην κατάφεραν να ανατρέψουν την ψήφιση αυτών των μέτρων, σηματοδότησαν όμως την επανεμφάνιση στο προσκήνιο του λαϊκού παράγοντα και την ευρύτερη απονομιμοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών.
Οι αγώνες των εργαζομένων μετά την μεγάλη Απεργία στις 5 Μάη έδειξαν μια σταδιακή αποκλιμάκωση και απομαζικοποίηση. Η συμβιβαστική στάση των ηγεσιών του Συνδικαλιστικού Κινήματος και οι
διχαστικές πρακτικές που ακολούθησαν, δημιούργησαν κλίμα ηττοπάθειας και υποχώρησης και παρά
το αδιέξοδο αυτής της τακτικής κανείς κλάδος δεν φάνηκε ότι είναι σε θέση να μπει σε μια τροχιά παρατεταμένης κινητοποίησης, με εξαίρεση το χώρο των μεταφορών προκειμένου να δημιουργήσει μια άλλη
δυναμική στις εξελίξεις.
Άλλες επισημάνσεις που χαρακτηρίζουν τον πρώτο κύκλο αντιδράσεων του Συνδικαλιστικού Κινήματος ήταν η αποσπασματικότητα των κινητοποιήσεων , η έλλειψη ενός συνεκτικού σχεδίου που θα
εξασφάλιζε διάρκεια – συνέχεια, που θα έδινε την δυνατότητα σ’ όλο και περισσότερους εργαζομένους
να κινητοποιούνται.
Επιπλέον η σφοδρότητα της επίθεσης που δέχτηκε το Συνδικαλιστικό Κίνημα έφερε στην επιφάνεια
όλες τις παθογένειες του, όπως τα γνωστά φαινόμενα του κυβερνητικού συνδικαλισμού, των διχαστικών
πρακτικών του κατακερματισμού των εργαζομένων, των συντεχνιακών βεβαιοτήτων και την έλλειψη
στρατηγικής.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η

Θεσσαλονίκη ήταν το βήμα που μας έδειξε
τι θέλουμε να κάνουμε και πως θα πρέπει
να πορευτούμε. Ήταν το βήμα που ενόχλησε τους κυβερνητικούς παράγοντες και κατ’
επέκταση τους «πρόθυμους» μέσα στις γραμμές
του Συνδικαλιστικού Κινήματος που έβαλαν με τη
σειρά τους διαδοχικά εμπόδια για την μη πραγματοποίηση αυτού του συντονισμού.
Δεν δίστασαν οι αδαείς να διαδίδουν από εδώ
και από εκεί πληροφορίες του τύπου ότι θα είναι
καταστροφική η αγωνιστική μας ταύτιση μας με
τον Ο.Σ.Ε. με μία επιχείρηση όπως έλεγαν που έχει
απονομιμοποιηθεί στα μάτια των πολιτών.
Δεν δίστασαν να υπονομεύουν με την πρώτη
ευκαιρία αυτή την προοπτική της αγωνιστικής και
συντονισμένης ενότητας, με το επιχείρημα ότι, “Ο
Υπουργός τους έχει διαβεβαιώσει ότι δεν θα πειράξει
τις Αστικές Συγκοινωνίες”.
Έδειχναν με την στάση τους να είναι όχι μόνο πο-

λιτικά ανεπαρκείς, αλλά και να κουβαλούν βαριά
την κληρονομιά του κυβερνητικού συνδικαλισμού
καθώς υπονόμευαν κάθε βήμα κοινής δράσης με
την προκλητική απουσία τους, από τις κοινές συγκεντρώσεις.
Η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ υπήρξε μαζί με τις
άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις η καρδιά αυτού του συντονισμένου αγώνα.
Ο αγώνας των εργαζομένων στις Μεταφορές
ήταν η μοναδική οργανωμένη παρέμβαση του
Συνδικαλιστικού Κινήματος, σε επίπεδο τομέα ή
κλάδου στην οικονομία.
Ο αγώνας των εργαζομένων στις μεταφορές διέψευσε πολλές Κασσάνδρες και πολλά δημοσιεύματα που προδίκαζαν πριν την κατάθεση του Νόμου ότι οι αντιδράσεις στις συγκοινωνίες θα είναι
χαμηλής έντασης επειδή τα Συνδικάτα ήταν φιλικά
προσκείμενα όπως έλεγαν, προς την κυβέρνηση.

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ



Αξιοπρόσεκτα και ποιοτικά χαρακτηριστικά των
αγώνων των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες
Κάνοντας μια αποτίμηση των αγώνων του χρόνου
που πέρασε, παρατηρούμε τα εξής:
• Την ενοποίηση και τον κοινό βηματισμό 12.000
εργαζομένων που ανήκουν σε δεκάδες διαφορετικά σωματεία με διαφορετική οπτική και αντανακλαστικά.
• Τη διάρκεια του αγώνα και τη μαζικότητα του που
ξεπέρασε τους 10 μήνες
• Την πολυμορφία των κινητοποιήσεων
Επιπλέον:
• Αξιοποιήσαμε όλες τις μορφές δράσης Απεργίες
- πορείες - μηχανοκίνητη πορεία - κατάληψη κτιρίων και σταθμών - διαμαρτυρίες σε τηλεοπτικά
μέσα (MEGA - ΣΚΑΙ).
• Συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Υποδομών - Μεταφορών & Δικτύων.
• Αξιοποίηση με όλες τις δυνατότητες μας για την
ενημέρωση του επιβατικού κοινού, ειδικά φυλλάδια, ειδικές αφίσες, κοινές ανακοινώσεις όλων των
Σωματείων και συνεντεύξεις τύπου, απαντούσαμε
σε όλα τα συκοφαντικά δημοσιεύματα.
• Οργανώσαμε τακτικές συγκεντρώσεις όλων των
εργαζομένων και τακτικές συνελεύσεις σε επίπεδο ΗΣΑΠ για την πιο γρήγορη ενημέρωση όλων
των εργαζομένων.
• Αποτελέσαμε την μοναδική οργανωμένη παρέμβαση που δεν κατέβασε τα ρολά με την ψήφιση
του νόμου, όπως συνηθίζεται, αλλά συνεχίσαμε
με νέο κύκλο κινητοποιήσεων.
• Αποκτήσαμε την ικανότητα παρά τις επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις μας σε ένα ευαίσθητο
χώρο εργασίας από κοινωνικής άποψης και παρά
την πρωτόγνωρη ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού να έχουμε την αλληλεγγύη τους ή και την
σύμφωνη γνώμη τους σύμφωνα με τα στοιχεία
από την V.P.R.S., βάζοντας φραγμό στα μέχρι τότε

φαινόμενα του κοινωνικού αυτοματισμού.
• Τοποθετηθήκαμε με σαφήνεια κατά της αύξησης
στις τιμές των εισιτηρίων και αναπτύξαμε δράσεις
για το πάγωμα της τιμής τους.
Η αποδοχή από την κοινωνία και η συνέχιση του
αγώνα μετά από την ψήφιση του σχετικού νόμου,
δημιούργησε ανησυχία και εκνευρισμό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που έφτασε σε σημείο
να παρέμβει στο εσωτερικό των Συνδικάτων, αντικαθιστώντας τον Πρόεδρο του Σωματείου της ΕΘΕΛ με
μοναδικό στόχο να μπλοκαριστεί ο συντονισμένος
αγώνας των εργαζομένων στις Μεταφορές.
Η οργανωμένη παρέμβασή μας παρά την υπονόμευση και τα εμπόδια που συνάντησε ήταν ένας
αγώνας αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας για τους
εργαζόμενους. Αποτελεί τη ζωντανή παρακαταθήκη
για το Συνδικαλιστικό Κίνημα αποτελεί το παράδειγμα και θα πρέπει να μεταδοθεί και δεν κατανοούμε
ακόμα την δυστοκία και τα μπρος πίσω στο χώρο
των ΔΕΚΟ που ενώ είναι σε τροχιά εκποίησής τους
δείχνουν χαμηλά αντανακλαστικά και έλλειψη αγωνιστικού προσανατολισμού.
Ο πόλεμος που άνοιξε η Κυβέρνηση απέναντι
στους εργαζόμενους με διαρκώς καινούριες επιθέσεις είναι προφανές ότι μας υποχρέωσε σε μια αμυντική στάση και σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και να περιορίσουμε τις
απώλειες από αυτή την επίθεση.
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες χωρίς να εγκαταλείψουμε τον βασικό μας στόχο που ήταν η ακύρωση
αυτών των πολιτικών αξιοποιήσαμε όλες τις δυνατότητες μας για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις και τις
συνέπειες από αυτή την επιδρομή.
Μεταξύ άλλων:
• Πετύχαμε για πρώτη φορά όσοι από τους εργαζόμενους ΜΕΤΑΤΑΧΘΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕ-

ΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 33.000 ΕΥΡΩ
που ισχύει σήμερα (η ρύθμιση αυτή θεσμοθετείται για πρώτη φορά)
• Μειώσαμε τον αριθμό των μεταταχθέντων από τον
αριθμό των 390 που προέβλεπε το Σχ. Νόμου σε
224
• Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα των εθελοντικών
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ με τον αριθμό των αιτήσεων που
θα συγκεντρωθεί να αφαιρείται από το συνολικό
αριθμό του υπό μετάταξη προσωπικού φτάνοντας έτσι από 224 σε 168
• Καταθέσαμε τροπολογία και είναι σε εξέλιξη για
τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού στη βάση
της καλύτερης 5ετίας απ’ την τελευταία δεκαετία.
• Καταθέσαμε εναλλακτικές προτάσεις, φτάσαμε
παντού στην κατεύθυνση να ξεπεράσουμε την
πρόβλεψη του νόμου για υποχρεωτικές μετατάξεις. Ο αγώνας αυτός ένα είναι σίγουρο, ότι θα
ενταθεί με διαδοχικές δράσεις, αξιοποιώντας όλες
τις μορφές αγώνα.
• Η οριζόντια περικοπή του μισθού κατά 10% που
αποφασίστηκε τον Μάρτιο του 2010 περιορίστηκε κατά την εφαρμογή της σχετικής διάταξης στο
ύψος του 2%.
• Διατηρήσαμε το ύψος της αποζημίωσης με την
συνταξιοδότηση στα 33.000 ευρώ, ξεπερνώντας
τις αντιρρήσεις της Διοίκησης των ΗΣΑΠ που ήθελε από της 3/3/2011 ημερομηνία εφαρμογής του
νόμου να την περιορίσει στις 15.000 ευρώ.
Είναι προφανές ότι οι βελτιώσεις και οι ρυθμίσεις
που αναφέραμε εδώ δεν ακυρώνουν τον πυρήνα
ενός νόμου οδοστρωτήρα, αυτό όμως δεν σημαίνει
ότι πρέπει να παγιδευτούμε σε μία λογική Ή ΟΛΑ Ή
ΤΙΠΟΤΑ, αντίθετα οφείλουμε να εντείνουμε όλες τις
προσπάθειες μας για να περιορίσουμε τις συνέπειες
σε βάρος των εργαζομένων.

ΕΡΓΟ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΩΝ ΗΣΑΠ
Ταλαιπωρία 2,5 χρόνων του επιβατικού
κοινού και παρεμβάσεις της ένωσης μας

Π
ΣΔΙΤ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Το Δ.Σ. του ΟΑΣΑ αποφάσισε την εκχώρηση όλου του συστήματος
κομίστρου σε ιδιώτες. Η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ εμπόδισε το Δ.Σ.
της Α.Ε. ΗΣΑΠ να επικυρώσει την απόφαση αυτή σε προγραμματισμένη
συνεδρίασή του.
Σε δεύτερη συνεννόηση με την Διοίκηση του ΟΑΣΑ και του ΗΣΑΠ αποφασίστηκε να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας με την πώληση και
την τεχνική στήριξη των εισιτηρίων από τακτικό προσωπικό των ΗΣΑΠ και
πάρθηκε σχετική απόφαση.

αρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού των
ΗΣΑΠ, εξελίχθηκε τελικά σε
ένα έργο ταλαιπωρίας για το επιβατικό
κοινό. Η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ
με διαδοχικές παρεμβάσεις της συνέβαλε να ξεπερνιόνται προβλήματα δυσκολίες.
Για όσες φορές χρειάστηκε με δελτίο
τύπου και ειδικά φυλλάδια ενημέρωνε το επιβατικό κοινό, έτσι ώστε από
τη μια προστατεύει τους εργαζόμενους
από την οργή την αγανάκτηση του
επιβατικού κοινού και από την άλλη
ασκούσε πιεστικό έλεγχο στις παραλείψεις και στην αδιαφορία τόσο της
Διοίκησης των ΗΣΑΠ , όσο και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου

