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2011-2012 Ένας χρόνος με αγώνες ενάντια
στα «κύματα» των επιθέσεων Κυβέρνησης-Τρόικα

Η

χρονιά που πέρασε ήταν εφιαλτική. Παρότι άλλαξαν τρεις κυβερνήσεις καμία δεν
αντιστάθηκε στο παραμικρό στις επιταγές
της τρόϊκας και των δανειστών, με αποτέλεσμα
οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι
νέες να δεχτούν τρία ισοπεδωτικά «κύματα» επιθέσεων ενάντια σε αποδοχές και δικαιώματα.
Μεσοπρόθεσμο, μνημόνιο υπ’ αριθμό 2 και τελευταίο το περίφημο «πακέτο» μέτρων των 13,5
δις ευρώ, που επέφερε και τις πιο βίαιες ανατροπές, ήταν τα «εργαλεία» των επιθέσεων του τελευταίου χρόνου, που παρά τις διαβεβαιώσεις και τις
προσπάθειες εφησυχασμού όλα δείχνουν ότι δεν
θα είναι οι τελευταίες για έναν και βασικό λόγο:
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.
Γι’ αυτό, εδώ και 3 χρόνια η χώρα, η οικονομία,
η κοινωνία και οι εργαζόμενοι με όλα αυτά τα διαβόητα «μέτρα σωτηρίας» γυρίζουν τελικά πολλές
δεκαετίες πίσω.
Οι εκβιασμοί, η διάχυση του φόβου, η τρομοκράτηση της κοινωνίας, τα εκβιαστικά διλήμματα
και η συκοφάντηση κάθε αντίθετης άποψης αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν το οργανικό
μέρος του νέου τρόπου άσκησης της εξουσίας.
Η κατακρήμνιση των μισθών, η διάλυση του
Ασφαλιστικού Συστήματος, το σάρωμα του εργατικού δικαίου, η διάλυση των συλλογικών αγαθών συμπυκνώνουν την επιθετικότητα του πιο
αγοραίου και κερδοσκοπικού νεοφιλελευθερισμού, που επιχειρεί την ανασυγκρότησή του σε
συνθήκες κρίσης μετακυλώντας όλο το κόστος
τους εργαζόμενους.
Έτσι, ενώ η κοινωνία βρίσκεται στα πρόθυρα
μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης, με περισσότερα
από 400.000 παιδιά να υποσιτίζονται (στοιχεία της
UNISEF- Οκτώβριος 2012) και να λιποθυμούν σε

λύτερα αποτελέσματα στην προσπάθεια για την
ανατροπή αυτών των πολιτικών.
Παράλληλα, η Διοίκηση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ, όπως κάνει εδώ και χρόνια, με συνέπεια και σταθερότητα, που την έχουν αναδείξει στα
φωτεινά παραδείγματα του Συνδικαλιστικού Κινήματος, με προτάσεις, παρεμβάσεις, διάλογο και
κινητοποιήσεις στάθηκε μπροστά και πρωτοπόρα
στην προσπάθεια στήριξης των συναδέλφων μας
πετυχαίνοντας νίκες και βάζοντας παρακαταθήκες
νέων αγώνων μέχρι την οριστική ανατροπή αυτών των πολιτικών.
σχολεία, με άνεργους γονείς να έχουν μείνει ανασφάλιστοι και να μην μπορούν να κάνουν ούτε τα
βασικά εμβόλια στα παιδιά τους, την ίδια ώρα οι
πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι.
Μεγάλες εταιρείες τροφίμων, που διαφημίζουν
την «ελληνικότητά» τους, μεταφέρουν τις έδρες
τους στο εξωτερικό για να γλυτώσουν λίγους
φόρους, εφοπλιστές απολαμβάνοντας σωρεία
φοροαπαλλαγών κατασκευάζουν πλοία- πάντα
στο εξωτερικό- ενώ και κάποιοι απ’ αυτούς, που
μένουν εδώ, έχουν φροντίσει να εκμεταλλευτούν
ρυθμίσεις- δώρα παρουσιάζοντας τα σπίτια τους
ως…. εμπορικά κέντρα για να γλυτώνουν από το
«χαράτσι» στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, το οποίο
επιβαρύνει όλους μας, ακόμα και τα πιο φτωχικά
σπιτικά.
Σε αυτόν τον χρόνο βρεθήκαμε και εμείς μπροστά σε μια μεγάλη «θύελλα» ανατροπών, αλλαγών και προκλήσεων.
Πέρα από τα «κύματα» των επιθέσεων, που
«σάρωσαν» όλους τους εργαζόμενους είχαμε
να αντιπαλέψουμε και τις ανατροπές, που επέφερε η ενοποίηση όλων των φορέων 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 συναδέλφους του Μετρό και του
Τραμ, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα κα-

Η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,
η αντιμετώπιση τεράστιων προβλημάτων, που
είχαν παρουσιαστεί με την «άρον- άρον» ένταξη
των Ταμείων Υγείας μας στον ΕΟΠΥΥ, η συμφωνία με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για ρυθμίσεις
δανείων, η μέχρι τώρα αποτροπή της εφαρμογής
της «εργασιακής εφεδρείας» στους ΗΣΑΠ, είναι
μερικά θετικά βήματα μέσα σε αυτόν τον δύσκολο χρόνο.
Επίσης, προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις μας για
την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
στους χώρους δουλειάς προκαλώντας και τον
έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας στο εργοστάσιο του Πειραιά ενώ είναι σαφές ότι θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωση τον αγώνα
για την επιστροφή στην δουλειά τους όλων των
συναδέλφων μας, που μετατάγησαν- διώχθηκαν
από τους ΗΣΑΠ.
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 συντάξεων, της ισοπέδωσης εργασιακών δικαιωμάτων είναι μπροστά.
Γι’ αυτό, πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να συσπειρωθούν κοντά στο Σωματείο και ενωτικά
και διεκδικητικά να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
Μέχρι τη νίκη….
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Επίθεση κατά κύματα για την ισοπέδωση
Μ

ε επιθέσεις κατά κύματα οι κυβερνήσεις και
η τρόϊκα προχωράνε στην πλήρη ισοπέδωση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, κατοχυρωμένων με πολυετείς αγώνες.
Τα τελευταία μέτρα αποτελούν την χαριστική βολή
σε μια κοινωνία εξαντλημένη από τις προηγούμενες
«επιθέσεις», που ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2010 και
κορυφώθηκαν το καλοκαίρι του 2011 με το γνωστό
πια ως Μεσοπρόθεσμο και τον χειμώνα του 2012 με
το Μνημόνιο υπ’ αριθμόν 2.
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 τις
Συλλογικές Συμβάσεις 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 και μια πρωτοφανή φορολεηλασία με αναδρομική, μάλιστα, ισχύ (!) τον κεφαλικό
φόρο για τα εισοδήματα του 2010 και τα χαράτσια στα
ακίνητα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Και όλα αυτά ενώ το πετσόκομμα του εισοδήματος
των συναδέλφων είχε φτάσει σε ποσοστό 40% και
στην Βουλή κατατίθετο ένα πολυνομοσχέδιο με τίτλο
«συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις»
κατ΄ εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου.
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Το πρώτο κύμα

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. Και
εξηγούσαμε:
«Περιλαμβάνει μια σειρά μέτρα με τα οποία κατακρεουργούνται μισθοί και συντάξεις, διαλύονται τα
συλλογικά δικαιώματα, προστίθενται νέα δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη και οι εργαζόμενοι και η κοινωνία οδηγούνται στη φτώχεια και την εξαθλίωση».
Μερικά από αυτά που έφερε εκείνο το πολυνομοσχέδιο- έκτρωμα:
• Άνοιξε ο δρόμος για την επικείμενη καταιγίδα των
απολύσεων από τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο 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.

Το δεύτερο κύμα

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 Δώρο 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.
«Η κυβέρνηση οπερέτα μαζί με τους εκπροσώπους
των τοκογλύφων δανειστών προχώρησαν σε μια συμφωνία κοινωνικού ολοκαυτώματος. Δεν πρόκειται
περί δανειακής σύμβασης για την στήριξη της χώρας.
Η αλήθεια είναι ότι φέρνει την χρεοκοπία της χώρας
πιο κοντά», γράφαμε σε ανακοίνωση, που εκδώσαμε
στις 9/2/2012.

Με αυτό το 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 περίθαλψη.
• Νέα μείωση των επικουρικών συντάξεων.
• Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012 και
προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.
• Μείωση των ελάχιστων μισθών της Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κατά 22% και για
τους νέους κάτω των 25 ετών μείωση κατά 32%.
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εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων
Η νέα επίθεση - Μνημόνιο 3

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, 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.
Λίγες ημέρες μετά ακολούθησε και ο Προϋπολογισμός του 2013, όπου φαίνεται η επερχόμενη 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, την
οποία προοιωνίζονται τα βάρβαρα μέτρα του πολυνομοσχέδιου - τέρας, που περιέχει μεταξύ των άλλων
διατάξεις για:

• Δραστικές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, καταργήσεις δώρων και κοινωνικών επιδομάτων, ανατροπές στα εργασιακά, αυξήσεις φόρων σε τσιγάρα,
υγραέριο, αποχωρήσεις 2.000 δημοσίων υπαλλήλων μέσα στις επόμενες 50 ημέρες, απελευθέρωση μετατάξεων, αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών
αλλά και της συμμετοχής των ασφαλισμένων στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αύξηση των ορίων
συνταξιοδότησης.
Ειδικά, για τους εργαζόμενους στους πρώην ΗΣΑΠ
και γενικότερα στη ΣΤΑ.ΣΥ στις ΔΕΚΟ η επίθεση στους
μισθούς δεν θα έχει προηγούμενο αφού προωθείται η
κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων και η ένταξή
μας στο Ενιαίο Μισθολόγιο ενώ ήδη ζητήθηκαν στοι-

χεία προκειμένου να βγουν σε διαθεσιμότητα διοικητικοί υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Παράλληλα, μεθοδεύεται η ενοποίηση και η δημιουργία μιας επιχείρησης για την συντήρηση του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ, του μετρό, των ΗΣΑΠ και του τραμ
υπό την εταιρεία ROSCO (θυγατρική σήμερα του ΟΣΕ),
με βασικό στόχο την ιδιωτικοποίησή της και την παράδοση σε ιδιώτες του νευραλγικού τομέα της συντήρησης
του τροχαίου υλικού όλων των μέσων σταθερής τροχιάς
παρά τη διαβεβαίωση του Γ.Γ. του ΥΠΟΜΕΔΙ ότι αρχικά
αυτό θα ισχύσει μόνο για το τροχαίο υλικό του ΟΣΕ.
Όμως, και αυτή η νέα επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη. Με τους αγώνες μας μπορούμε να νικήσουμε,
να μην περάσουν τα μέτρα και να ανατρέψουμε αυτή
την πολιτική!...

Οι 20 μεγάλες ανατροπές που φέρνει το νέο μνημόνιο
1. Αυξάνεται στα 67 το όριο ηλικίας για 8. Παγώνουν οι τριετίες μέχρι να πέσει η

2.
3.
4.
5.
6.
7.

συνταξιοδότηση. Εναλλακτικά απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης και το 62ο
έτος, για τους ασφαλισμένους μετά την
1/1/1983.
Μειώνονται από 5% έως 20% οι συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ (σύνολο κύριας και επικουρικής).
Καταργούνται τα δώρα σε όλους τους
συνταξιούχους και τους εν ενεργεία
υπαλλήλους του Δημοσίου.
Γίνονται αυστηρότερα τα κριτήρια για
την καταβολή σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες.
Μειώνεται το εφάπαξ σε 23 Ταμεία, μεταξύ αυτών και στο ΤΑΠΙΤ για τους παλαιούς ασφαλισμένους του Μετάλλου.
Aυστηρά εισοδηματικά κριτήρια για τα
οικογενειακά επιδόματα.
Αλλάζει ο τρόπος καθορισμού του κατώτατου μισθού.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

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.
Περικοπές στα ειδικά μισθολόγια έως
27%.
Νέες μειώσεις αποδοχών στους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ. Ένταξη από 1/01/2013
στο ενιαίο μισθολόγιο.
«Καπέλο» 1 ευρώ ανά συνταγή (2014).
«Εισιτήριο» 25 ευρώ για κάθε ασθενή
που εισάγεται για νοσηλεία στο ΕΣΥ
(2014).
Αύξηση της εισφοράς των ασφαλισμένων του ΟΓΑ από 14,65 σε 25,87 ευρώ.
Αυξάνεται η τιμή των τσιγάρων 40 με 60

λεπτά το πακέτο και 1,4 ευρώ ο καπνός
για τα «στριφτά».

16. Αυξάνεται κατά 10 λεπτά η τιμή του
υγραερίου κίνησης.

17. «Γκάζι» για μετακινήσεις, υποχρεωτικές
μετατάξεις, προσωπικού σε όλο το Δημόσιο. Μειώνεται ο αριθμός των μετακλητών (20%).

18. Σε διαθεσιμότητα οι ΔΕ και ΥΕ Διοικητικού (αορίστου χρόνου), που έχουν μπει
στο Δημόσιο χωρίς ΑΣΕΠ, για ένα χρόνο με το 75% του βασικού μισθού και
απόλυση αν δεν απορροφηθούν.

19. Για 3 χρόνια θα ισχύει το δικαίωμα διορισμού των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. Μετά
θα χάνουν το δικαίωμα διορισμού.

20. Πλήρης απελευθέρωση επαγγελμάτων.

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ



Από τον ΗΣΑΠ στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ

Η

ενοποίηση των τριών επιχειρήσεων ΗΣΑΠΜετρό- Τραμ σε μια καινούργια επιχείρηση τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ σε εφαρμογή του Νόμου
3920/2011 δημιούργησε νέα δεδομένα και προκλήσεις αλλά και πολύ δύσκολες καταστάσεις σε μια περίοδο ανατροπών και καταστρατήγησης εργασιακών
δικαιωμάτων.
Όπως ενημερώσαμε τους συναδέλφους αλλά και
τα Μέσα Ενημέρωσης στις 6/9/11 λίγο πριν δημοσιευτούν οι υποχρεωτικές μετατάξεις εργαζομένων
από τους ΗΣΑΠ, «η Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ έδωσε στις
Διοικήσεις των Σωματείων το νέο Κανονισμό Προσωπικού, το νέο οργανόγραμμα ενώ λίγες ημέρες
πριν κατήγγειλε μονομερώς μέσα σε έξι όλες κι όλες
αράδες, όλες τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τις
Διαιτητικές Αποφάσεις κ.λπ.
Μια ολομέτωπη επίθεση κατ’ εντολή της τότε ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων είχε ξεκινήσει και έπρεπε να δώσουμε απαντήσεις….
Έτσι, 10/10/2011 πραγματοποιείται η πρώτη 24ωρη
απεργία των Σωματείων Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ ενάντια στο πολυνομοσχέδιο, που είχε κατατεθεί εκείνες
τις ημέρες και έγινε γνωστό ως το «Μεσοπρόθεσμο»
πρόγραμμα με περικοπές σε μισθούς και συντάξεις,
κατάργηση Συλλογικών συμβάσεων κ.α.
Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε για τη βήμα- βήμα
«απόκρουση» της νέας επίθεσης. Έτσι, αφού ενημερώσαμε όλους τους συναδέλφους για τα σχέδια του
νέου Οργανογράμματος και του νέου Κανονισμού Προσωπικού, που μας δόθηκαν στείλαμε
στις 13/2/2012 στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ τις πρώτες αντιρρήσεις και παρατηρήσεις μας επί του νέου Οργανογράμματος.
«Ως γενική παρατήρηση σχετικά με το σχέδιο του
νέου Κανονισμού Προσωπικού θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αυτός επιχειρεί να ανατρέψει το σύνολο του
Εργατικού και Πειθαρχικού Δικαίου καθώς και κάθε

Ο

β) Της βαθμολογικής εξέλιξης του προσωπικού.
Αυτά τα δύο θέματα περιμένουμε να συζητηθούν
και να υπάρξει συμφωνία απ’ όλα τα Σωματεία της
ΣΤΑΣΥ.

Ένα χρόνο χωρίς
εκπρόσωπο οι εργαζόμενοι
στο ΔΣ της Εταιρείας
Ένα «αγκάθι» υπάρχει σε αυτόν τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ και αφορά την εκπροσώπηση των εργαζόμενων στο ΔΣ της Εταιρείας.
εργασιακού εθίμου και εργασιακής πρακτικής», αναφέραμε, χαρακτηριστικά, στο έγγραφο, που είχαμε
στείλει.
Στις 5/3/2012 ζητήσαμε συνάντηση από την τότε
ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων για το θέμα της εργασιακής εφεδρείας και
των Συλλογικών Συμβάσεων.
Πραγματικά, στο θέμα της εργασιακής εφεδρείας
στην πρώτη φάση καταφέραμε να αποφύγουμε την
εφαρμογή του στην πλειοψηφία του προσωπικού
των Συγκοινωνιών και να αποτρέψουμε να σταλούν
στην ανεργία 65 συνάδελφοί μας.
Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το θέμα του νέου Οργανογράμματος και του νέου Κανονισμού
Προσωπικού, στο οποίο πρέπει να είμαστε
έτοιμοι να απαντήσουμε ώστε να διασωθούν οι εργασιακές σχέσεις.
Ήδη, η Ένωσή μας συγκεντρώνοντας και πολλές
παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων έχει καταθέσει τις προτάσεις της για το νέο κανονισμό, εκτός από
δύο κεφάλαια:
α) Του Πειθαρχικού Δικαίου. Και

Σύμφωνα με το νόμο, ο εκπρόσωπος των εργαζόμενων θα πρέπει να εκλεγεί από το αντιπροσωπευτικότερο σωματείο, που είναι το ΣΕΛΜΑ
(Σωματείο του Μετρό).
Ωστόσο, μέχρι τώρα το παραπάνω σωματείο
δεν έχει κάνει αρχαιρεσίες για την εκλογή του εκπροσώπου στο ΔΣ της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ.
Έτσι, για περισσότερο από έναν χρόνο, σε μια
εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο στο ΔΣ της ΣΤΑ.ΣΥ
ΑΕ λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για τους
εργαζόμενους χωρίς την συμμετοχή και την ψήφο
εκπροσώπου μας.
Γι’ αυτό στις 31/10/2012 το Σωματείο μας πήρε
ξανά, καινούργια πρωτοβουλία καλώντας όλες
τις Διοικήσεις των Σωματείων της ΣΤΑ.ΣΥ να
υποβάλουν εκ νέου αίτημα στο Εργατικό Κέντρο
Αθήνας ως τη μόνη δευτεροβάθμια και πλέον
αντιπροσωπευτική οργάνωση, προκειμένου να
προχωρήσει στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου μας στο Δ.Σ της ΣΤΑ.ΣΥ.

Προχωράμε μπροστά, ενωτικά!

δρόμος του αγώνα, της διεκδίκησης μέχρι τη
νίκη δεν μπορεί να είναι μοναχικός. Μόνο η
ενότητα, ο συντονισμός και η αλληλεγγύη
μπορούν να μας δώσουν την αναγκαία δύναμη και
να ανατρέψουμε τις πολιτικές που οδηγούν στην εξαθλίωση.
Με αυτό το σκεπτικό η Ένωση μας επεδίωξε από
την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, τον
Ιούλιο του 2011, την συγκρότηση ενός κοινού μετώπου αγώνα με τους συναδέλφους στο Μετρό και στο
Τράμ, πάντα, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της δουλειάς και της δράσης του κάθε σωματείου.
Έτσι, στις 27/7/2011 γίνεται η πρώτη κοινή παρέμβαση των Σωματείων Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΗΣΑΠ-

Μετρό- Τράμ). Ήταν προς την τότε ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το θέμα
των μετατάξεων, που αργότερα έγιναν πράξη.
Μια ημέρα αργότερα, στελνόταν πρόσκληση για
την πρώτη σύσκεψη όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζόμενων στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ, μετά
την καταγγελία των κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας.
Ήταν η αρχή μιας κοινής δράσης, που καταφέρνει
και ξεπερνάει δυσκολίες, συνεχίζοντας τον κοινό αγώνα. Η κοινή δράση συνεχίζεται μέχρι σήμερα απέναντι
στα μεγάλα προβλήματα παρά τις όποιες δυσκολίες
συνεννόησης εμφανίζονται κατά καιρούς. Η ενωση
μας θα συνεχίσει να συμβάλλει θετικά στην ενιαία
πορεία και δράση όλων των συνδικάτων της ΣΤΑΣΥ.

Η Ένωσή μας επιδιώκει 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 Αυστρία, την Ισπανία και την Σερβία, που
έφτασαν στην χώρα μας, με δικά τους έξοδα
και δική τους πρωτοβουλία στο πλαίσιο ενός
«Ταξιδιού Αλληλεγγύης» προς τους Έλληνες
εργαζόμενους.

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ



Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2012
Ένα σημαντικό βήμα για διατήρηση των
κατακτήσεών μας μέχρι σήμερα

Έ

χει γίνει πλέον αντιληπτό από όλους
ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αποτέλεσαν και αποτελούν το
βασικό στόχο της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας των Τροϊκανών αλλά και των
ντόπιων συμφερόντων, με απώτερο σκοπό τη κατάργησή τους.

Μετά τη παρέλευση της ημερομηνίας
αυτής και εφόσον δεν είχε συναφθεί νέα
ΣΣΕ, θα παρέμεναν σε ισχύ μόνο οι όροι
των συμβάσεων, που αφορούν το βασικό μισθό και τα επιδόματα ωρίμανσης,
τέκνων, σπουδών- εάν υπάρχουν- και
επικίνδυνης εργασίας.

Η στρατηγική τους επιλογή είναι να μας
οδηγήσουν στην εξατομίκευση των σχέσεων εργασίας και αμοιβών μέσα από
ατομικές συμβάσεις εργασίας για να μειώσουν ακόμη περισσότερο τους μισθούς.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό χρονικό
αλλά και θεσμικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί σε βάρος των εργαζομένων
έπρεπε να κινηθούμε και να δράσουμε
γρήγορα και αποφασιστικά.

Έτσι, δεν αργήσαμε να βρεθούμε και
εμείς αντιμέτωποι με μια επίθεση στην
δική μας ΣΣΕ, όταν μονομερώς ο προηγούμενος Διευθύνων Σύμβουλος κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου
3920/11, για την «εξυγίανση των Συγκοινωνιών», είχε καταγγείλει από τον Ιούλιο
του 2011 τις Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας όλων των εταιριών (ΗΣΑΠ – ΑΜΕΛ
- ΤΡΑΜ).

Εμείς στις συγκοινωνίες είχαμε επιπλέον
να αντιμετωπίσουμε και άλλα προβλήματα λόγω των δεσμεύσεων, που έθετε
ο νόμος 3920/11 για τις συγκοινωνίες καθορίζοντας συγκεκριμένα το τι θα εφαρμοστεί στην πρώτη Συλλογική Σύμβαση
που θα υπογράψουμε.

Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) της κυβέρνησης Παπαδήμου
στις 28.2.2012 προβλεπόταν ότι οι κανονιστικοί όροι των συμβάσεων Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί θα
συνεχίσουν να ισχύουν έως τις 14 Μαΐου
2012.

Η Διοίκηση της εταιρίας από την πλευρά της μας κάλεσε να υπογράψουμε τη
νέα Συλλογική Σύμβαση γνωστοποιώντας μας τους κανονιστικούς όρους και τη
διαμόρφωση των νέων μισθών, που ήταν
ταυτόσημοι με το ενιαίο μισθολόγιο των
Δημοσίων υπαλλήλων.
Η Ένωσή μας πήρε πρωτοβουλίες στο
όλο θέμα. Παρόλο ότι κάποιες πλευρές
υποστήριζαν ότι έπρεπε να καταρτίσουμε

σχέδιο για διαπραγμάτευση
τελικά συμφωνήσαμε ότι
στη παρούσα φάση αυτή η
τακτική θα μας οδηγούσε
σε αδιέξοδο και μας έφερνε
με τη πλάτη στον τοίχο.
Συμφωνήσαμε όλοι ότι
απέναντι στην πρόταση
– έκτρωμα της Διοίκησης,
η δική μας αντιπρόταση
θα είναι «παράταση ισχύος όλων των συμβάσεων
ΑΜΕΛ – ΗΣΑΠ – ΤΡΑΜ».
Αρχικά επιμείναμε για παράταση δύο
ετών και στο διάστημα αυτό εκπόνηση
νέας – ενιαίας σύμβασης, ένα εγχείρημα
το οποίο έχει μεγάλες δυσκολίες. Τελικά
καταλήξαμε στην υπογραφή με παράταση των συμβάσεων έως τις 31 Μαρτίου
2013.
Θεωρούμε κρίνοντας και εκ του αποτελέσματος ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό
βήμα διατήρησης όλων όσων έχουμε
κατακτήσει μέχρι σήμερα. Δεν εφησυχάζουμε όσο θετική και αν ήταν αυτή η
εξέλιξη. Από μόνη της δεν μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι «κλειδώνει» τα πάντα
και μας προστατεύει από νέες επιθέσεις.
Ήδη έχει οριστεί επιτροπή από όλα τα

Διεκδικούμε δικαστικά τα χρήματα που
μας αφαίρεσαν την τελευταία 3ετία

Σ

το πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε
για να αντιμετωπίσουμε και να αποκρούσουμε την ολομέτωπη επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, στις συνθήκες και στους όρους
εργασίας και στις αμοιβές όλων των εργαζομένων,
το σωματείο μας έχει θέσει, πέραν από την συμμετοχή του στους καθ’ εαυτό συνδικαλιστικούς και
εργατικούς αγώνες, σε άμεση προτεραιότητα την
με νομικά μέσα αντίδραση σε όσα επιχειρούνται να
επιβλη-θούν σε βάρος μας.
Έτσι, μετά την προσβολή των Υπουργικών Αποφάσεων για τις μετατάξεις των συναδέλ-φων μας το
σωματείο μας συντονίζει και επιμελείται της άσκησης αγωγής, ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων, από μία ομάδα συναδέλφων μας σχετικά με
τις μισθολογικές απώλειες, που έχουμε όλοι μας
υποστεί από την εφαρμογή των νόμων, αρχικά των
3833/2010 και 3845/2010 (Α΄ Μνημόνιο) έως και
το νόμο 4046/2012 (Β΄ Μνημόνιο).
Οι συνάδελφοι που θα ασκήσουν την αγωγή
έχουν επιλεγεί, έτσι ώστε να αποτελούν αντιπρο-

σωπευτικό δείγμα ειδικοτήτων και προϋπηρεσίας,
με σκοπό να αναδειχθεί το μέ-γεθος των μισθολογικών απωλειών που έχουμε υποστεί από την
θέση σε ισχύ των εφαρμοστικών νόμων των δύο
μνημονίων.
Η αγωγή αυτή βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας και βάσει αυτής θα αναζητη-θεί το σύνολο των μισθολογικών απωλειών που έχουν υποστεί οι ενάγοντες.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αγωγή αυτή ασκείται από ορισμένους μόνον, επιλεγμένες και αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις συναδέλφων και όχι
από όλους, διότι αφενός μεν είναι επισφαλής η έκβαση παρόμοιων αγωγών καθώς η νομολογία των
ελληνικών δικα-στηρίων είναι ακόμη διάσπαρτη
και αβέβαιη, αφετέρου δε διότι το κόστος και η
προε-τοιμασία μίας αγωγής από όλους τους συναδέλφους θα καθυστερούσε την άσκησή της λόγω
της δυσκολίας και του όγκου των απαιτουμένων
μισθολογικών στοιχείων.

Σωματεία για την εκπόνηση μελέτης της
νέας ενιαίας σύμβασης. Η επιτροπή συνεδρίασε και αποφάσισε να μελετήσει
καταρχήν ένα σενάριο ένταξης όλων των
εργαζομένων στα μισθολόγια της ΑΜΕΛ.
Θα εξεταστούν και άλλα σενάρια.
Είναι σαφές ότι το θέμα της ΣΣΕ είναι από
αυτά που θα κυριαρχήσουν το επόμενο
διάστημα. Γι’ αυτό η Ένωση το παρακολουθεί πολύ στενά και θα ενημερώσει με
ανακοινώσεις για όλες τις εξελίξεις.
Ωστόσο μετά την ψήφιση του Μνημονίου 3 βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέες
ανατροπές. Από 1/01/2013 προβλέπεται
η ένταξή μας στο ενιαίο μισθολόγιο του
δημοσίου, γεγονός που δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες και νέα δεδομένα που
πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ



Στο δρόμο του αγώνα. Ενωτικά,
Ü 2.9.2011	24ωρη απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υποδομών για να παγώσουν τώρα οι υποχρεωτικές μετατάξεις εργαζομένων των ΗΣΑΠ.
Ü 5.9.2011	Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον σταθμό των ΗΣΑΠ
στον Πειραιά για το θέμα των μετατάξεων.
Ü 7.9.11	Στάση εργασίας 12-16 για την υπογραφή ΣΣΕ και για τις μετατάξεις
Ü 9.9.2011
Συγκέντρωση στην Γενική Διεύθυνση των ΗΣΑΠ, στην Αθήνα
Ü 22.9.2011	24ωρη απεργία ενάντια στην εργασιακή εφεδρεία και στα χαράτσια
Ü 23.9.2011	24ωρη απεργία ενάντια στην εργασιακή εφεδρεία και στα χαράτσια
Ü 26.9.2011
24ωρη απεργία ενάντια στα επερχόμενα οικονομικά μέτρα
Ü 28.9.2011
24ωρη απεργία ενάντια στα επερχόμενα οικονομικά μέτρα
Ü 29.9.2011	Συμμετοχή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζόμενων στις
ΔΕΚΟ στην πλατεία Κλαυθμώνος ενάντια στην εργασιακή εφεδρεία
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Συναδ

Ü 5.10.2011	Συμμετοχή σε 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και διευκόλυνση
της συμμετοχής στο συλλαλητήριο με ενδιάμεση λειτουργία
10.00- 18.00
Ü 10.10.2011	24ωρη απεργία ενάντια στις απολύσεις και στην εργασιακή
εφεδρεία.
Ü 13-14.10.2011 48ωρη απεργία ενάντια στο πολυνομοσχέδιο με τα νέα μέτρα
Ü 19-20.10.2011	Συμμετοχή στη 48ωρη απεργία ενάντια στα νέα μέτρα με την
πραγματοποίηση στάσεων εργασίας για την διευκόλυνση των
απεργών να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια.
Ü 25.10.2011	Στάση εργασίας 12:00 - 16:00 ενάντια στα Μνημόνια,στην εργασιακή εφεδρεία και στην κατάργηση των ΣΣΕ.
Ü 17.11.2011	Συμμετοχή στην πορεία για τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου
Ü 1.12.2011	Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία με την πραγματοποίηση στάσεων εργασίας για την διευκόλυνση των απεργών να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια.

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ



Αγωνιστικά διεκδικούμε, Παλεύουμε

Ü 17.1.2012	Συμμετοχή σε 24ωρη Παναττική Απεργία με την πραγματοποίηση στάσεων εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας έως
τις 9.00 και από 21.00 έως λήξη για την διευκόλυνση της συμμετοχής των απεργών στα συλλαλητήρια.
Ü 7.2.2012	24ωρη απεργία ενάντια στο Μνημόνιο 2 με ενδιάμεση λειτουργία 10:00-17:00 για τη συμμετοχή των εργαζόμενων στο
συλλαλητήριο.
Ü 10-11.2. 2012	48ωρη απεργία ενάντια στο Μνημόνιο 2 με ενδιάμεση λειτουργία 10:00-17:00 για την συμμετοχή των εργαζόμενων στα
συλλαλητήρια.
Ü 28.3.2012	Προειδοποιητική στάση εργασίας 11:00 - 15:00 για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Ü 1.5.2012 	Συμμετοχή στην Εργατική Πρωτομαγιά και πραγματοποίηση
στάσης εργασίας από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 8.00
Ü 15.5.2012
Στάση εργασίας 11:00 - 15:00
Ü 17.7.2012	Στάση εργασίας 12.00 - 16.00 για τα προβλήματα από την
ένταξη στον ΕΟΠΥΥ

Ü 8.9.2012	Συμμετοχή στο συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη με αφορμή
τα εγκαίνια της ΔΕΘ.
Ü 12.9.2012	Κινητοποιήσεις με διανομή έντυπου υλικού και ανάρτηση πανό
ενάντια σε αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.
Ü 20.9.2012	Προειδοποιητική 24ωρη απεργία ενάντια στα επερχόμενα μέτρα.
Ü 26.9.2012	Στάσεις εργασίας με ενδιάμεση λειτουργία 09:00 - 21:00 ενάντια στα επερχόμενα μέτρα
Ü 8-9.10.2012	Συμμετοχή στα συλλαλητήρια κατά της επίσκεψης Μέρκελ
στην Αθήνα
Ü 18.10.2012	Στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 9.00 π.μ.
για την διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζόμενων στα
συλλαλητήρια ενάντια στα επερχόμενα μέτρα.
Ü 6-7-8-9.11.2012	Επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες ενάντια στο νέο Μνημόνιο 3

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ



Όταν ο κ. Μόρς
«ανακάλυψε»
το ΤΑΥΤΕΚΩ….

Η

ένταξη των κλάδων υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ,
μεταξύ των οποίων είναι και το ΤΑΠ- ΗΣΑΠ,
στον ΕΟΠΥΥ ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα δημιουργούσε αλυσίδα προβλημάτων, όπως είχαμε
προειδοποιήσει οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι
των ΗΣΑΠ.
Γι’ αυτό, αρχικά οι τότε υπουργοί Υγείας και Εργασίας Λοβέρδος και Κουτρουμάνης υπέγραψαν εγκύκλιο για παράταση αυτής της ένταξης.
Όμως, ο εκπρόσωπος της Τρόϊκα κ. Μόρς είχε διαφορετική γνώμη και κατά το κοινώς λεγόμενο «τους
τράβηξε το αυτί». Αυτό ήταν. Όπως καταγγείλαμε
στις 2/5/2012 μέσα 3 ημέρες οι δύο υπουργοί είχαν
σπεύσει να συμμορφωθούν με τις… υποδείξεις του
κ. Μόρς και ανακάλεσαν την εγκύκλιό τους!.
Έτσι, οι άστοχες πολιτικές παρεμβάσεις με τη βίαιη
και χωρίς καμία προετοιμασία ένταξη των Ασφαλιστικών μας ταμείων Συντάξεων και Υγείας στο ΙΚΑ
και στον ΕΟΠΥΥ, αντίστοιχα, δημιούργησαν τεράστια
προβλήματα τόσο στην έγκαιρη έκδοση των συντάξεων όσο και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
εργαζόμενων και συνταξιούχων.
Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων έγιναν μια σειρά κοινών παρεμβάσεων των Σωματείων
Εργαζομένων ΗΣΑΠ και του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ. Συναντήσαμε όλους τους εμπλεκόμενους: Διοικητή και υποδιοικητή του ΙΚΑ, τον πρόεδρο του
ΤΑΥΤΕΚΩ, τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και πολλούς
υπηρεσιακούς παράγοντες του ΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ
καθώς και τον διευθυντή του γραφείου του υπουργού Γ. Βρούτση ενώ είχε προηγηθεί συνάντηση και
με τον υπηρεσιακό υπουργό κ. Ρουπακιώτη.
Στις 16/7/2012 πραγματοποιήσαμε για αυτό το
θέμα στάση εργασίας.
Τελικά και μετά από τις φιλότιμες προσπάθειες των
υπαλλήλων του Ταμείου Συντάξεων, πολλών συναδέλφων από την Κεντρική Υπηρεσία και τη μηχανογράφηση των ΗΣΑΠ αλλά και των συναδέλφων της
Υγειονομικής Υπηρεσίας η όλη κατάσταση στην έκδοση συντάξεων και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που αφορά τη λειτουργία του ταμείου μας σε
ένα βαθμό έχει εξομαλυνθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ξεπεραστεί πολλά άλλα προβλήματα.
Καθημερινά εμφανίζονται νέα στην ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη δημιουργώντας ανασφάλεια σε
όλους τους ασφαλισμένους.
Τελικά αποδείχτηκε όπως από την αρχή είχαμε
προειδοποιήσει ότι όλα γίνονται στο πόδι, χωρίς καμιά μελέτη, καμία προετοιμασία και χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές.
Και φυσικά παρακολουθούμε από κοντά το όλο
θέμα μαζί με το σωματείο των συναδέλφων συνταξιούχων.

Ρυθμίσεις δανείων
Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου

Μ

ετά από συνεννόηση με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συμφωνήθηκε η δυνατότητα ευνοϊκότερης ρύθμισης για
τα δάνεια των εργαζόμενων των ΗΣΑΠ.
Το πακέτο συμπεριελάμβανε προτάσεις είτε
για περίοδο χάριτος αποπληρωμής είτε για παράταση του χρόνου αποπληρωμής κ.λπ και ορισμένοι συνάδελφοι έκαναν χρήση ρύθμισης των
δανείων τους με ευνοϊκότερους όρους.

Εφάπαξ αποζημίωση

Μ

ε συνεχείς παρεμβάσεις των Σωματείων και
μετά από συμφωνία με την Διοίκηση της Εταιρίας επαναφέραμε το θέμα της αποζημίωσης στο
ύψος που προβλέπουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
(33.330 ευρώ), το οποίο είχε μπλοκάρει ο προηγούμενος
Διευθύνων Σύμβουλος.
Ενώ αποφασίστηκε η σταδιακή (μηνιαία) καταβολή της
αποζημίωσης υπήρξε νέα εμπλοκή μετά από “ανώνυμη”
καταγγελία στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Ακολούθησαν σχετικά δημοσιεύματα για δήθεν σκανδαλώδη μεταχείριση των εργαζόμενων των ΗΣΑΠ, στα οποία δόθηκαν
ολοκληρωμένες απαντήσεις, αλλά το όλο ζήτημα εκκρεμεί
έως σήμερα.
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 έμμεση συμμετοχή μας στο ύψος αυτής από την
απομείωση των ποσοστών αύξησης των Συλλογικών Συμβάσεων και τη μεταφορά ποσών στην εφάπαξ
αποζημίωση.
Το θέμα αυτό έχει ρυθμιστεί με αλλεπάλληλες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, έχει κοστολογηθεί
αναλόγως κάθε φορά ενώ υπάρχουν σχετικές γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας της Νομικής Υπηρεσίας
των ΗΣΑΠ και του Νομικού Συμβούλου για τη νομιμότητα της καταβολής του.
Να σημειωθεί ότι με το Μνημόνιο 3 προβλέπεται εφεξής πλαφόν 15.000 ευρώ για την αποζημίωση.

Πρόσθετη (ομαδική) ασφάλιση

Μ

ετά 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 καταθέσαμε και εγγράφως στις 11/1/2012 τις προτάσεις μας για την συνέχιση της πρόσθετης (ιδιωτικής) ασφάλισης των
εργαζόμενων των ΗΣΑΠ.
Οι προσπάθειές μας είχαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρίας από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 οι εργαζόμενοι των ΗΣΑΠ εντάχθηκαν σε πρόγραμμα
Ομαδικής Ασφάλισης στην Εταιρία «Ευρωπαϊκή
Πίστη».
Η Ασφάλιση έχει προσωρινό χαρακτήρα και διάρκεια δύο μηνών (ήδη δόθηκε παράταση δύο
επιπλέον μηνών), με προοπτική στη συνέχεια να
γίνει ένα ενιαίο πρόγραμμα για όλους.

Τη στιγμή αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη ενιαίος διαγωνισμός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης για
όλους τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ
Υπεύθυνοι για το πρόγραμμα Ασφάλισης είναι οι
συνάδελφοι Καλλιόπη Βραβοσινού για τα θέματα
διαχείρισης και λειτουργίας του συμβολαίου και ο
Αναστάσιος Χρούσης (Υγειονομική Υπηρεσία) για
την εβδομαδιαία συγκέντρωση όλων των εγγράφων και παραστατικών, τα οποία αποστέλλονται
στην Ασφαλιστική εταιρεία για εκκαθάριση.

Προληπτικός έλεγχος υγείας
Με ρύθμιση μεσα απο τη Σ.Σ.Ε. του 2008 πραγματοποιείται Ιατρικός
προληπτικός έλεγχος υγείας (check up) σε όλους τους συναδέλφους
στους ΗΣΑΠ.
Μετά από αρκετή καθυστέρηση ο έλεγχος ξεκίνησε και πάλι από
τις 12/11/12 και θα διενεργείται στα νοσοκομεία Μετροπόλιταν (Εθν.
Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, Νέο Φάληρο) και Υγεία (Λ. Κηφισίας &
Ερ. Σταυρού 4, Φιλοθέη) για όλη τη ΣΤΑΣΥ.
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚA ΘEΜΑΤΑ
α) Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων.
β)	Υπολογισμός της σύνταξης με βάση την καλύτερη πενταετία της τελευταίας δεκαετίας πριν την
αποχώρηση.

Έ

να σοβαρό πρόβλημα που επί χρόνια ταλανίζει τις ασφαλισμένες μητέρες, εργαζόμενες
στους ΗΣΑΠ παρά τις πολλές προσπάθειες,
που έχουν γίνει, δεν έχει βρει μέχρι σήμερα τη λύση
του.
Το θέμα αφορά την κατάργηση συγκεκριμένης διάταξης του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών για
την οικειοθελή συνταξιοδότηση των γυναικών μετά
από 20ετή προϋπηρεσία.
Ο Κανονισμός του ΤΣΠ-ΗΣΑΠ δεν κάνει καμία
αναφορά σε ασφαλισμένες γυναίκες. Το γεγονός
αυτό οδήγησε σε μια αυθαίρετη ερμηνεία του αρμόδιου Υπουργείου ότι θα ισχύουν για τις γυναίκες
οι ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τους άνδρες, ανεξάρτητα αν έχουν ανήλικα παιδιά κλπ.
Η προσπάθεια τροποποίησης του Κανονισμού του
Ταμείου πριν αρκετά χρόνια «σκόνταψε» στο βέτο
της τότε κυβερνητικής εκπροσώπου.
Τον τελευταίο μήνα (Οκτώβρη 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 υπολογισμού 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 ικανοποιητικά
και με βάση τη λογική. Μετά όμως από τις βίαιες περικοπές των μισθών μας, οι οποίες μάλιστα

Ε

συνεχίζονται, η συνέχιση του υπολογισμού της σύνταξης με αυτό το τρόπο είναι αρνητική και κατάφορα άδικη.
Αυτό είναι εμφανέστερο στους μεταταγέντες συναδέλφους μας που συνταξιοδοτούνται λόγω του ότι
με τη μετάταξή τους εντάχθηκαν βίαια στο ενιαίο
μισθολόγιο του Δημοσίου και υπέστησαν σημαντικές μειώσεις αποδοχών.
Η όλη κατάσταση θα επιδεινώνεται από τις συνεχείς μειώσεις των μισθών μας.
Γι’ αυτό με έγγραφο του Σωματείου μας προτείναμε να υπάρξουν δύο τροποποιήσεις.
Συγκεκριμένα:
α) Για τις γυναίκες
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΄ αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.1902/1990
και τροποποιήθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 144
του ν. 3655/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής όπως ισχύουν
κάθε φορά, εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων και στους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης 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 νομοθεσίας των
φορέων αυτών δεν προβλέπεται η συνταξιοδότηση
γυναικών με ανήλικα παιδιά».

β) Για τους άντρες:
Προτείνουμε να τεθεί διάταξη που να ορίζει τα
εξής:
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περ. α (i) της παρ.
11 του άρθρου 2 του ν. 3029/02, προστίθεται 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 συνταξιοδοτούνται από την
1.1.2012 και εφεξής, προβλέπεται ότι: Οι αποδοχές
που θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της
σύνταξης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα
προσδιορίζονται από τον μέσο όρο των αποδοχών
των πέντε ημερολογιακών ετών, που επιλέγουν οι
ασφαλισμένοι, εντός της δεκαετίας που προηγείται του
έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης»
2. Η ίδια πρόβλεψη να υπάρξει και για την περίπτωση 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 τροποποίηση 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 αναφέρονται αποκλειστικά στο τελευταίο πριν την
αποχώρησή μας έτος, αλλά στο καλύτερο μετά
το 2008 έτος, της τελευταίας δεκαετίας πριν την
αποχώρησή μας.

Συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία
του ΚΕΑΠ- ΗΣΑΠ

κταμιεύτηκαν τα χρήματα του ΚΕΑΠ/ ΗΣΑΠ
μετά από την απόφαση των μετόχων και
αφού χρειάστηκε να ξεπεραστούν πολλές
δυσκολίες.

τέλεσε το μοναδικό λογαριασμό, ο οποίος είχε συσταθεί μετά το 1977 με την συμμετοχή του εργοδότη 1% επί του συνόλου των αποδοχών και 1%
αντίστοιχα του εργαζόμενου.

Η καθυστέρηση, που προκάλεσε πολλές εντάσεις, σε αρκετές περιπτώσεις δικαιολογημένες είχε
να κάνει και με αρκετές δυσκολίες, που έπρεπε να
ξεπεραστούν προς όφελος όλων των εργαζόμενων.

Ο λογαριασμός αυτός όπως και οι λογαριασμοί
νεότητας και πλεονάσματος πρόσθετης ασφάλισης
συνεχίζουν να λειτουργούν.

Προκειμένου να υπάρχει πληρέστερος έλεγχος
και διαφάνεια στις ρευστοποιήσεις τα Σωματεία
όρισαν τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά
κ. Νικ. Φίλιππα σαν σύμβουλο της Διοικούσας
Επιτροπής του ΚΕΑΠ- ΗΣΑΠ.
Ο λογαριασμός και η ίδρυση του ΚΕΑΠ το 1989
ήταν μια μεγάλη επιτυχία του Σωματείου και απο-

Να σημειώσουμε ότι η πρόνοια να δημιουργήσουμε αυτό το λογαριασμό πρόσθετης ασφάλισης
ήταν καθοριστικής σημασίας, αφού με το κλείσιμο της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial, στην
οποία είχαμε ασφαλιστεί καλύψαμε δεκάδες περιπτώσεις συναδέλφων, οι οποίοι είχαν εκκρεμότητες με νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα καταβάλλοντας τους, συνολικά ποσά
άνω των 200.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, όπως μας ενημέρωσε η Διοικούσα Επιτροπή μετά από απόφαση, που έλαβε στις
6/8/2012, αφού ζητήθηκαν και εξετάστηκαν έγγραφες προσφορές από Τράπεζες τοποθετήθηκε
ποσό 945.095,52 ευρώ σε προθεσμιακή κατάθεση 30 ημερών στην Τράπεζα Πειραιώς.
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Κοινωνική
δραστηριότητα
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Εδώ και πολλά χρόνια
Εταιρεία και Σωματεία εργαζομένων σε συνεργασία
με το Ιπποκράτειο νοσοκομείο
έχουμε δημιουργήσει την Τράπεζα Αίματος ΗΣΑΠ και δύο φορές
τον χρόνο (Μάιο και Οκτώβριο)
διοργανώνουμε εθελοντική αιμοδοσία.

Ήμασταν λίγοι, μας άφησαν λιγότερους.
Δεν το δεχόμαστε!

Χ

ωρίς καμία σοβαρή μελέτη, με καθαρά συνδικαλιστικά και εισπρακτικά κριτήρια αποφασίστηκε «εν μια
νυκτί» η απομάκρυνση δια της μετάταξης 164 συναδέλφων, με αποτέλεσμα το ήδη μειωμένο προσωπικό των
πρώην ΗΣΑΠ να μην επαρκεί να καλύψει στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες, εκδοτήρια να μένουν κλειστά, η εισιτηριοδιαφυγή να παίρνει «φωτιά» και η παραβατικότητα να
παίρνει μεγάλες διαστάσεις.
Πραγματικά είναι απορίας άξιον εάν υπολόγισε κανένας το
οικονομικό όφελος από τις μετατάξεις και εάν αντισταθμίζει το κόστος από την εισιτηριοδιαφυγή, που «φουντώνει»
λόγω της μείωσης του προσωπικού.

Το 2012 πραγματοποιήσαμε
τις ετήσιες αιμοδοσίες στις 24 και
25/5 και στις 23 και 24/10, ώστε
με την βοήθεια των συναδέλφων
να μπορέσουμε να στηρίξουμε
όποιον χρειαστεί.

Και όμως από τις 27/6/2011 αρχίσαμε να ενημερώνουμε
εγγράφως την τότε ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αφορμή την επικείμενη ενοποίηση
των ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ υπό ενιαίο φορέα ότι η «εφαρμογή του Νόμου για τις μετατάξεις στους ΗΣΑΠ θα αποτελεί
μνημείο αυθαιρεσίας, πολιτικών και συνδικαλιστικών σκοπιμοτήτων».

Όμως, η Ένωση μας έχει πρωταρχικό στόχο και την αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους
άλλων εργασιακών χώρων. Γι’
αυτό τα Χριστούγεννα του 2011
εκπρόσωποί μας επισκέφθηκαν
και παρέδωσαν τρόφιμα και άλλα
είδη πρώτης ανάγκης στους απεργούς της Χαλυβουργικής και του
τηλεοπτικού σταθμού ALTER, που
βρίσκονταν σε πολύμηνες κινητοποιήσεις και αγωνίστηκαν σε
δύσκολες εποχές και κάτω από
αντίξοες συνθήκες για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
των εργαζόμενων αλλά και για τη
Δημοκρατία στον τόπο μας.

Την ίδια ημέρα με αναλυτικό Δελτίο Τύπου ενημερώσαμε
και τα Μέσα Ενημέρωσης ενώ στις 6/7/2011 επανήλθαμε
προς την τότε ηγεσία του υπουργείου υπογραμμίζοντας ότι
«ο οριζόμενος αριθμός των μετατάξεων για τους ΗΣΑΠ είναι
εντελώς άδικος και αυθαίρετος», την στιγμή, μάλιστα, που
η Εταιρεία ζητούσε πριν από ένα χρόνο την πρόσληψη περίπου 300 εργαζόμενων.

Το Αρχείο της
Ένωσης στο Μουσείο

Το Σωματείο μας με σεβασμό
στην ιστορία των ΗΣΑΠ και στους
εκατοντάδες συναδέλφους, που
εργάστηκαν στο δίκτυο, αποφάσισε ομόφωνα στις 20/4/2012
να παραδώσει 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.

Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε και ενώ οι μετατάξεις δρομολογήθηκαν επανήλθαμε 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 εργαζόμενων του Μετρό το προηγούμενο
διάστημα..
Πραγματοποιήσαμε πάμπολλες κινητοποιήσεις διαφόρων
μορφών αλλά δεν σταμάτησαν. Και στις 8/9/2011 αναγκαστήκαμε να εκδώσουμε έκτακτη ανακοίνωση καταγγέλλο-

ντας την «αιφνιδιαστική και αυταρχική απόφασή τους να μεταταγούν 144 συνάδελφοί μας για να φυλάνε από σήμερα
το πρωί τα Μουσεία της πρωτεύουσας. Ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος αντιμετωπίζει ήδη από την πρώτη ημέρα σοβαρά
προβλήματα λειτουργίας».
Αργότερα, ολοκληρώθηκαν οι μετατάξεις με την απομάκρυνση και άλλων συναδέλφων, ανάμεσά τους και συνδικαλιστές, ο πρόεδρος και άλλα μέλη της Διοίκησης της
Ένωσής μας, με αποτέλεσμα στις 3.10.11 να χρειαστεί να
ανασυγκροτηθεί το ΔΣ της Ένωσης μας.
Στις 26/3/2012 θέσαμε εκ νέου το θέμα των ελλείψεων σε
υπηρεσίες του δικτύου των ΗΣΑΠ ενώ στις 12/6/2012 ενημερώσαμε και εκπροσώπους κομμάτων για την αυθαιρεσία
των μετατάξεων, για τα προβλήματα, που υπάρχουν λόγω
των ελλείψεων σε προσωπικό, με ένα από τα βασικότερα
την εισιτηριοδιαφυγή.
‘Όπως έχουμε διαμηνύσει προς κάθε κατεύθυνση δεν είναι δυνατό οι υπηρεσίες των ΗΣΑΠ να υπολειτουργούν, τα
περισσότερα εκδοτήρια να είναι κλειστά με αποτέλεσμα τεράστια απώλεια εσόδων, οι σταθμοί και οι εγκαταστάσεις να
είναι χωρίς προσωπικό και την ίδια ώρα οι 164 συνάδελφοί
μας με μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία να βρίσκονται σε
διάφορα υπουργεία με άσχετο αντικείμενο εργασίας….
Γι’ αυτό, πέρα από τις όποιες παρεμβάσεις είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα για την
δικαίωση των συναδέλφων, οι οποίοι στην πραγματικότητα
δεν μετατάχθηκαν αλλά κυριολεκτικά διώχτηκαν από την
Εταιρία.
Τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα επρόκειτο να εκδικαστούν
στις 29/2/2012 αλλά λόγω απεργίας του Δικηγορικού Συλλόγου εκδικάστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αναμένεται
τις επόμενες ημέρες η απόφαση.
Η δεύτερη δίκη για μια άλλη ομάδα μεταταχθέντων συναδέλφων είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 19 Νοεμβρίου
2012 και η τρίτη δίκη μετά από αναβολή προσδιορίστηκε
για τον Φεβρουάριο του 2013.

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ
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Εκεί που χτυπάει η «καρδιά» του «ηλεκτρικού»

αρούσα με διαρκείς παρεμβάσεις για την υγιεινή 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 προβλήματα καθαριότητας στους χώρους εργασίας του προσωπικού, των σταθμών και των εγκαταστάσεων της εταιρείας γενικότερα.

κλιματιστικών μηχανημάτων ή καλοριφέρ κ.ο.κ.
Για τα εποπτεία ζητήσαμε μεταξύ 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 μάλιστα ότι θα
πρέπει να αποτελέσει θέμα απόλυτης προτεραιότητας για την Εταιρεία.
Επίσης, στις 28/2/2012 με αφορμή τον τραυματισμό συναδέλφου στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, στον Πειραιά ζητήσαμε εγγράφως από την
Επιθεώρηση Εργασίας να πραγματοποιήσει έλεγχο
για να διαπιστωθεί εάν εφαρμόζονται οι διατάξεις για
την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων.
Πραγματικά, η Επιθεώρηση Εργασίας ανταποκρίθηκε και πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έλεγχος επί
αρκετές ημέρες.

Η κατάσταση, που οφειλόταν στον εργολάβο καθαρισμού, ο οποίος δεν παρείχε τα κατάλληλα υλικά
στις καθαρίστριες, εγκυμονούσε κινδύνους για την
υγεία των εργαζόμενων.
Λίγο καιρό αργότερα, στις 11/1/2012 μετά από
επίσκεψη στους χώρους εργασίας, 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 θέσαμε για τα εκδοτήρια
ήταν το βάψιμο εσωτερικών τοίχων, η επισκευή των
πάγκων συναλλαγής, την αντικατάσταση ή επισκευή

Μ

ετά από συνεχείς πιέσεις προς
την Διοίκηση της Εταιρείας με
στόχο την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού αποφασίστηκε η έγκρισης μιας σειράς εργασιών στους χώρους των εγκαταστάσεων
του Πειραιά.
Έτσι, σε εργολαβία εργασιών συντήρησης και επισκευής στα κτίρια και
τις εγκαταστάσεις του Πειραιά προβλέπεται μεταξύ άλλων:
 Η συντήρηση των βιομηχανικών δαπέδων στα κτίρια του εργοστασίου.
 Εργασίες επισκευής κουφωμάτων
στο κτίριο παλαιάς συντήρησης.
 Εργασίες επισκευής τμημάτων οροφών του εργοστασίου.
 Επισκευή της μόνωσης στο δώμα
του Μεγάρου Πειραιά.
Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν
προς τα τέλη Νοεμβρίου 2012 μετά και
την ολοκλήρωση των διαδικασιών από
την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Μάλιστα, στις 17/8/2012 η Επιθεώρηση Εργασίας
έστειλε ένα κείμενο- μελέτη 74 σελίδων με παρατηρήσεις και υποδείξεις για την λήψη μιας σειράς μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.

Με το ίδιο έγγραφο καλεί την εταιρεία να τα εφαρμόσει μέσα σε έξι (6) μήνες…
Η Διοίκηση του Σωματείου παρακολουθεί από κοντά το θέμα διότι η ασφάλεια της εργασίας και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των εργαζόμενων
είναι ζητήματα, στα οποία δεν χωράνε εκπτώσεις….

Και «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 ενημερώσαμε εγγράφως την διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ
ΑΕ και την Επιθεώρηση Εργασίας με διάφορα
προσχήματα και αλχημείες συνεχίζεται η καταπάτηση στοιχειωδών δικαιωμάτων των εργαζόμενων 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 εργασιακό τους δικαίωμα.
Σε αυτό το σύγχρονο «σκλαβοπάζαρο» δεν
μπορούσαμε να κλείσουμε τα μάτια. Δεν το
κάναμε και δεν θα το κάνουμε!.

Επισκευές στις εγκαταστάσεις
του Πειραιά
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Στο πλευρό του επιβάτη

Η

επαπειλούμενη αύξηση κατά 25% των τιμών
των εισιτηρίων από τις αρχές του 2013 αποτελεί ένα ακόμα δυσβάσταχτο «χαράτσι» για τον
άνεργο, τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τον φοιτητή, γενικά τον επιβάτη, που δοκιμάζεται ήδη από τις
περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και την ανεργία.
Η Ένωσή μας με ανακοίνωσή της στις 4/11/2012 κατήγγειλε με έμφαση τα σχέδια της κυβέρνησης και της
τρόϊκα και μια εβδομάδα αργότερα σε συντονισμό με
τα άλλα σωματεία εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ ξεκινήσαμε κινητοποιήσεις αναρτώντας πανό σε σταθμούς
και διανέμοντας ενημερωτικά φυλλάδια.
Παράλληλα, έγινε συνάντηση όλων των σωματείων
της ΣΤΑΣΥ με τον πρόεδρο του ΟΑΣΑ για το θέμα της
τιμής του εισιτηρίου και πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΟΑΣΑ.

Διεκδικούμε:
4 Μείωση του εισιτηρίου στο 1 ευρώ, στα επίπεδα του 2009.
4 Δωρεάν μετακίνηση για τους ανέργους, τους φοιτητές και τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Κλιμακώνοντας, μάλιστα, τις παρεμβάσεις μας διοργανώσαμε στις 23/10/2012 σε συνεργασία με τα άλλα σωματεία εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ ημερίδα
μαζί με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας.
Όμως, το ενδιαφέρον μας για τον επιβάτη δεν σταματάει εδώ. Με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις μας θέσαμε στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και ενημερώσαμε τον Τύπο για το τεράστιο πρόβλημα της παραβατικότητας διαφόρων ομάδων ή ατόμων και τη δράση πορτοφολάδων στους συρμούς, που πολλές φορές γίνονται επικίνδυνοι και για τους εργαζόμενους, στους σταθμούς και στους συρμούς
Στείλαμε επιστολή στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ενημερώσαμε για το πρόβλημα. Ακολούθησε νέα παρέμβαση μαζί με τα άλλα
σωματεία εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ., αναδεικνύοντας το πρόβλημα σε όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς.
Δυστυχώς, το θέμα δεν αντιμετωπίστηκε και χρειάστηκε τον Ιούλιο του 2012 να επανέλθουμε με Δελτίο Τύπου προς όλα τα Μέσα Ενημέρωσης ώστε να
ληφθούν μέτρα για την προστασία 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 λείπει και η αντιμετώπιση των κρουσμάτων ρατσιστικής βίας.
Γι’ αυτό καταγγείλαμε με δριμύτητα στις 6/2/2012 και στις 29/5/2012 περιστατικά ξυλοδαρμών και φασιστικής βίας μέσα στους σταθμούς και τα βαγόνια
του «ηλεκτρικού».

Αξιοποιούμε το διαδίκτυο

Ο

ι νέες τεχνολογίες έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας και η Ένωσή
μας φροντίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να αξιοποιεί τις δυνατότητες, που προσφέρονται για ενημέρωση και επικοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο προχωράμε σύντομα σε αναμόρφωση της ηλεκτρονικής
σελίδας μας, ώστε να γίνει πιο λειτουργική και φιλική προς τον αναγνώστη.
Με την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής σελίδας της Ένωσης θα μπορέσουμε
να έχουμε πιο ολοκληρωμένη επικοινωνία με τα μέλη μας.
Γι’ αυτό, καλούμε όσους συναδέλφους έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) και επιθυμούν να λαμβάνουν τα νέα μας να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία της Ένωσης (στην διεύθυνση info@isap-union.
gr) και να ενημερώσουν για την διεύθυνσή τους.
Με την ευκαιρία σας ενημερώνουμε ότι από τις 19/9 έχει ξεκινήσει να λειτουργεί ο νέος εταιρικός διαδικτυακός ιστότοπος www.stasy.gr.

