ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Σ

Επιστρατευµένοι, αντιµέτωποι µε τη βαρβαρότητα και τις περικοπές µισθών

τα «χακί», απέναντι σε
µια αδιάλλακτη κυβέρνηση, µε διαρκές «πετσόκοµµα» αποδοχών και
δικαιωµάτων. Το λέγαµε, το
καταγγέλλαµε αλλά ήρθε ή
ώρα να το ζούµε, καθηµερινά, όλοι οι εργαζόµενοι
στους ΗΣΑΠ, όλοι οι συνάδελφοι στη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ.
Τα «Μνηµόνια» έστρωσαν το
δρόµο. Όµως, οι αγώνες µας
ενάντια στις µεγάλες περικοπές των αποδοχών, που
επήλθαν µε την ένταξη µας
στο ενιαίο µισθολόγιο συνάντησαν την άκαµπτη στάση
µιας αυταρχικής κυβέρνησης,
η οποία αντί για τον διάλογο
επέλεξε να προχωρήσει στην
επιστράτευση των εργαζόµε-

νων. Αργότερα, φάνηκε ότι η
ίδια αντιµετώπιση περίµενε
και όποιον άλλον κλάδο επέλεγε τον δρόµο του αγώνα,
τους ναυτεργάτες, τους εκπαιδευτικούς, όλους όσοι
είναι αποφασισµένοι να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική
της διάλυσης των εργασιακών
σχέσεων, της διάλυσης της
ζωής µας.
Ωστόσο, δεν θα µας σταµατήσουν. Με κάθε µέσο, µε κινητοποιήσεις, µε διαµαρτυρίες
και προσφυγές επιδιώκουµε
να «κουρελιάσουµε» την
απόφαση της επιστράτευσης,
να διεκδικήσουµε τα δικαιώµατά µας.
Όπως, θα διαβάσετε αναλυτικά στο έντυπό µας έχουν

γίνει προσφυγές στη ∆ικαιοσύνη:
1. Για την ακύρωση της παράνοµης, αντισυνταγµατικής
απόφασης της πολιτικής επιστράτευσης.
2. Την ακύρωση των αποφάσεων, που σάρωσαν τους µισθούς µας µε την ένταξή µας
στο ενιαίο µισθολόγιο ενώ
µάλιστα βρισκόταν σε ισχύ
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Και βέβαια δεν σταµατάµε
εδώ. Αγωνιζόµαστε, διεκδικούµε, παλεύουµε για την
διασφάλιση κατοχυρωµένων
εργασιακών δικαιωµάτων µε
την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, για
να συνταχθεί ένα νέο Οργανόγραµµα, που δεν θα θέτει

σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας, για να µην βγει στο
«σφυρί» η περιουσία των
ΗΣΑΠ.
Παράλληλα, στηρίζουµε- συµπαραστεκόµαστε σε συναδέλφους άλλων κλάδων, µε
συγκεκριµένες κινήσεις, µε
την στήριξη των µελών του
Σωµατείου µας για να στέλνουµε αποφασιστικό µήνυµα
αλληλεγγύης: «Κανένας µόνος
του στην κρίση». Είναι λοιπόν
σαφές ότι χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να συσπειρωθούµε όλοι γύρω από το
Σωµατείο µας, να στηρίξουµε
τις αποφάσεις του, ενωτικά,
δυναµικά για να µπορέσουµε
να χτίσουµε, ξανά, ένα εργασιακό αύριο, µε αξιοπρέπεια!
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ΣΤΟ «ΣΦΥΡΙ» ΒΓΑΖΟΥΝ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τι αποκαλύπτει η «Λίστα Ακινήτων προς
Πιθανή Αξιοποίηση» του ΤΑΙΠΕ∆ - Εχουν
περιληφθεί προς «αξιοποίηση» και τρία
αµαξοστάσια του πρώην ΗΛΠΑΠ

Μ

έχρι και το νεοκλασικό
κτήριο του σταθµού
των ΗΣΑΠ στον Πειραιά σχεδιάζει το ΤΑΙΠΕ∆ να
βγάλει στο «σφυρί!
Αυτό αποκαλύφθηκε µε την
δηµοσιοποίηση «Λίστας Ακινήτων προς Πιθανή Αξιοποίηση», που έχει συνταχθεί
από το ΤΑΙΠΕ∆ και περιλαµβάνει έναν µακρύ κατάλογο
κτηρίων του ∆ηµοσίου, που
θεωρείται ότι µπορεί να πωληθούν.
Στις πρώτες θέσεις της λίστας
βρίσκεται το κεντρικό κτήριο
του σταθµού του Πειραιά
στην Ακτή Καλλιµασιώτη (ενδεχόµενα να συµπεριλαµβάνονται και τα 35 στρέµµατα
των εγκαταστάσεων της επισκευαστικής βάσης) ενώ λίγο
πιο κάτω ως διαθέσιµο για
«αξιοποίηση» αναφέρεται και
το κτήριο, που παραδοσιακά
στέγαζε τις διοικητικές υπηρεσίες των ΗΣΑΠ και τώρα
βρίσκονται οι υπηρεσίες διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ, στην
οδό Αθηνάς 67.
Η καταγραφή αυτή δίνει την
εικόνα ενός πραγµατικού «ξεπουλήµατος όσο- όσο», µε
τροµακτικά αποτελέσµατα για
την δηµόσια περιουσία, η
οποία, όπως έχει ειπωθεί, θα
εκποιηθεί σε ιδιώτες και στη
συνέχεια θα έρθει το ∆ηµόσιο
να µισθώνει κτήρια!.
Στην ίδια λίστα στα προς…
ξεπούληµα ακίνητα βρίσκονται ακόµα δύο κτήρια της Αττικό Μετρό ΑΕ, στην

λεωφόρο Συγγρού και στην
συµβολή των οδών Ερµού και
Αθηνάς, αντίστοιχα.
Επίσης, ακόµα µεγαλύτερη
απορία προκαλεί το γεγονός
ότι στην λίστα έχουν περιληφθεί προς «αξιοποίηση» τρία
αµαξοστάσια του πρώην
ΗΛΠΑΠ (Πειραιάς, Αττική και
Κόκκινος Μύλος) καθώς και
το νεόδµητο αµαξοστάσιο της
πρώην ΕΘΕΛ στην Ανθούσα….
Τέλος, στην λίστα βλέπουµε
να ετοιµάζονται να βγουν στο
«σφυρί» κτήρια του ΟΣΕ, της
ΕΡΤ κ.α.

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα φέρει και αυξήσεις
Στην τελική φάση µπαίνουν τα
έργα τηλεµατική και ηλεκτρονικό
εισιτήριο για τις αστικές
συγκοινωνίες της πρωτεύουσας,
σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα εφηµερίδων.
Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό
στόχος της εφαρµογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου είναι µεταξύ άλλων να εφαρµοστούν
χρεώσεις στους επιβάτες ανάλογα µε τις αποστάσεις που διανύουν ή το χρόνο κατά τον οποίο
πραγµατοποιούν τις µετακινήσεις
τους. Για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, που θα αντικαταστήσει το
γνωστό χάρτινο εισιτήριο µε
«κάρτες» θα κατατεθούν εντός
του Ιουλίου οι δεσµευτικές προσφορές.
Ήδη, πάντως, έχει εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από τις εξής 6 εταιρείες: Intracom IT Services -

Intraso- International - Intracom Telecom – Intrakat,
Indra Sistemas, Τέρνα Ενεργειακή - LG - CNS CO, ΑΤΕΣΕ,
Άκτωρ Παραχωρήσεις –
Unisystems και Ericsson Hellas.
Αντικείµενο του έργου είναι η
µελέτη, η χρηµατοδότηση, η εγκατάσταση, η υποστήριξη λειτουργίας, η συντήρηση και η
τεχνική διαχείριση ενός ενιαίου
Αυτόµατου Συστήµατος Συλλογής
Κοµίστρου για τις εταιρείες του
οµίλου ΟΑΣΑ για 12 έτη, µέσω
Σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Το έργο θα καλύπτει
επιχειρησιακά το σύνολο των
φορέων αστικών συγκοινωνιών
της Αττικής, δηλαδή τόσο των
σταθερών συγκοινωνιών
(µετρό, ηλεκτρικός σιδηρόδροµος και τραµ) όσο και των οδι-

κών (λεωφορεία και τρόλεϊ). Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το έργο
της τηλεµατικής στις «Οδικές
Συγκοινωνίες ΑΕ», εγκρίθηκαν
από το ∆.Σ. του ΟΑΣΑ οι τεχνικές
προσφορές και των δύο υποψηφίων (Τέρνα Ενεργειακή –
Unisystems και IntrasoK International - Intrakat), οι οποίοι στις
29 Μαρτίου 2013 είχαν καταθέσει δεσµευτικές προσφορές. Το
έργο αυτό αφορά στην εγκατάσταση ενός δικτύου 1.000 «έξυπνων» στάσεων σε όλη την
περιοχή αρµοδιότητας του ΟΑΣΑ,
οι οποίες και θα συνδέονται µε
2.500 λεωφορεία και τρόλεϊ.
Οι επιβάτες θα πληροφορούνται
τον ακριβή χρόνο διέλευσης των
οχηµάτων, τόσο από οθόνες που
θα είναι τοποθετηµένες στις στάσεις όσο και από το κινητό τηλέφωνο και τον υπολογιστή τους.
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«ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»

Μ

ήνυµα αλληλεγγύης, που
είναι σηµαντικό όπλο των
εργαζόµενων στην διάρκεια
της κρίσης, έδωσε η Ένωση µας
προσφέροντας συµβολική βοήθεια
προς τους απλήρωτους συναδέλφους των ναυπηγείων Σκαραµαγκά. Οι εργαζόµενοι στο άλλοτε
µεγαλύτερο ναυπηγείο της Ανατολικής Μεσογείου είναι απλήρωτοι
εδώ και περισσότερο από ένα

χρόνο καθώς η εταιρεία έχει προχωρήσει στην εφαρµογή της εκ περιτροπής εργασίας µιας (1) ηµέρας
της εβδοµάδας.
Οι εργαζόµενοι στον Σκαραµαγκά
έχουν κάνει σειρά κινητοποιήσεων
αλλά µέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν
έχει σκύψει στο πρόβληµά τους και
ήδη αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες.
Η Ένωση µας και πολλοί εργαζόµε-

νοι καθώς και το Σωµατείο των
Συνταξιούχων συναδέλφων στους
ΗΣΑΠ πήραν πρωτοβουλία για την
συγκέντρωση τροφίµων. Η ανταπόκριση όλων ήταν συγκινητική και
έτσι τις ηµέρες του Πάσχα παραδόθηκαν στον Σκαραµαγκά τα τρόφιµα που είχαν συγκεντρωθεί
στέλνοντας ταυτόχρονα ένα µήνυµα
ότι «Κανένας δεν θα είναι µόνος
του στην κρίση».

Καταστρατήγηση της επετηρίδας και του Κανονισμού
Με πρόσχηµα τη λειτουργία των νέων σταθµών στις γραµµές 2 και 3 της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ, η
∆ιοίκηση µε έγγραφό της ζήτησε από τους
συναδέλφους των εκδοτηρίων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση
των θέσεων Υπευθύνων Σταθµών.
Άµεση ήταν η αντίδραση των Σωµατείων µας
γι’ αυτή την επιλογή της ∆ιοίκησης, η οποία
εάν υλοποιηθεί θα επιφέρει τεράστιες ανατροπές στην επετηρίδα του προσωπικού και
στην εφαρµογή τόσο του νέου Οργανογράµµατος όσο και του νέου Κανονισµού.
Σε έγγραφο της Ένωσής µας και του Σωµατείου Ηλεκτροδηγών & Λοιπών Εργαζοµένων
Κίνησης στη ΣΤΑΣΥ προς τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας κ. Νίκο
Παπαθανάση µεταξύ άλλων αναφέρονται τα
εξής:
«Κύριε Πρόεδρε,
Με το τελευταίο Υπηρεσιακό Σηµείωµα (πρό-

σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για εθελοντική συµµετοχή εργαζόµενων για την
πλήρωση ΥΣ για τις Γραµµές 2& 3 της ΣΤΑ.ΣΥ
αποφασίσατε- µε το πρόσχηµα της λειτουργίας των νέων σταθµών- να παρακάµψετε
Νόµους, Οργανογράµµατα και κανονισµούς!
Είναι πάγια η άποψή µας ότι τα κενά που
έχουν προκύψει οφείλονται στις απολύσεις,
στις υποχρεωτικές µετατάξεις στην π. ΑΜΕΛ
και στους π. ΗΣΑΠ, αντίστοιχα, καθώς και
στις αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.
Ο Κανονισµός Εργασίας, το Οργανόγραµµα το
Καθηκοντολόγιο και η ΣΣΕ είναι εργαλεία που
εγγυώνται την αξιόπιστη Λειτουργία των
Εταιρειών και την αξιοκρατική βαθµολογική
εξέλιξη του προσωπικού, µε διαφανείς διαδικασίες και τη διασφάλιση των εργαζόµενων. Οι εργαζόµενοι είµαστε αντίθετοι σε
κάθε είδους προσπάθειας διάλυσης όλων

αυτών των θεσµοθετηµένων διαδικασιών.
Προτείνουµε, λοιπόν, τα λειτουργικά κενά να
καλυφθούν µέσω της επιστροφής των µεταταγµένων και των απολυµένων συναδέλφων
και ζητάµε από εσάς σε συνεννόηση µε την
πολιτική ηγεσία, να πραγµατοποιήσετε όλες
εκείνες τις ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Επειδή, όµως, όλα τα πιο πάνω είναι χρονοβόρα και ενδεχοµένως να υπάρξει αδυναµία
κάλυψης όλων των άµεσων αναγκών το προσεχές διάστηµα, καθώς επίσης στην περίπτωση που αποφασίσετε να επιλέξετε
προσωπικό σύµφωνα µε το συγκεκριµένο
υπηρεσιακό σηµείωµα, προτείνουµε οι συγκεκριµένοι να µην ονοµαστούν αλλά να εκτελούν χρέη υπευθύνου σταθµού µέχρι την
ολοκλήρωση και την εφαρµογή του νέου Κανονισµού Προσωπικού και του νέου οργανογράµµατος της Εταιρίας».
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Η «ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ» ΣΤΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Ό

πως είχαµε επισηµάνει κατά την ψήφιση του Τρίτου Μνηµονίου ο στόχος για την µείωση των µισθών µας
δεν περιοριζόταν στις τακτικές αποδοχές.
Το πλήγµα που δέχονται οι λεγόµενες δευτερεύουσες απολαβές και αφορούν τόσο
τους συναδέλφους που εργάζονται σε δια-

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Βασικός µισθός: 1.000€ Επιδόµατα: 500€ Σύνολο Μικτών 1.500€
1η Περίπτωση: Απασχόληση: Τέταρτο
Υπολογισµός: Σύνολο Μικτών (1.500€)/ 161,5 Ωροµίσθιο: 9,29€ Προσαύξηση 0% Ωροµ. µε προσαύξ: 9,29€
Απασχόληση: Υπερεργασία
Υπολογισµός: Σύνολο Μικτών (1.500€)/ 161,5 Ωροµίσθιο: 9,29€ Προσαύξηση 20% Ωροµ. µε προσαύξ: 11,15€
Απασχόληση: 6η Ηµέρα
Υπολογισµός: Σύνολο Μικτών (1.500€)/ 161,5 Ωροµίσθιο: 9,29€ Προσαύξηση 30% Ωροµ. µε προσαύξ: 12,07€
Απασχόληση: 7η Ηµέρα
Υπολογισµός: Σύνολο Μικτών (1.500€)/ 161,5 Ωροµίσθιο: 9,29€ Προσαύξηση 0 Ωροµ. µε προσαύξηση: 9,29€
2η Περίπτωση: Απασχόληση: Για υπερωριακή απογευµατινή εργασία µέχρι
22η ώρα
Υπολογισµός: Βασικός Μικτός (1.000€)/280. Ωροµίσθιο: 3,570€. Προσαύξηση: 0%. Ωροµ. µε προσαυξ: €3,570
Απασχόληση: Για υπερωριακή εργασία από 22η ώρα µέχρι 6η πρωινή πέρα
από την υποχρεωτική.

γράµµατα όσο και τον τρόπο πληρωµής
των υπερωριών όλων των συναδέλφων
όλων των ειδικοτήτων είναι
τεράστιο.Μπορείτε εύκολα να το διαπιστώσετε διαβάζοντας τους πίνακες και κυρίως τον τρόπο υπολογισµού των νέου
ωροµίσθιου.

Υπολογισµός: Βασικός Μικτός (1.000€)/280. Ωροµίσθιο: 3,570€. Προσαύξηση: 15%. Ωροµ. µε προσαυξ: €4,106
Απασχόληση: Για υπερωριακή εργασία από 22η ώρα µέχρι 6η πρωινή πέρα
από την υποχρεωτική µε διάγραµµα.
Υπολογισµός: Βασικός Μικτός (1.000€)/280. Ωροµίσθιο: 3,570€. Προσαύξ.:
32,25%.Ωροµ. µε προσαυξ: €4,721
Απασχόληση: Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιµων πέραν της υποχρεωτικής
από 6.00- 22.00
Υπολογισµός: Βασικός Μικτός (1.000€)/280. Ωροµίσθιο: 3,570€. Προσαύξ.:
25%.Ωροµ. µε προσαυξ: €4,463
Απασχόληση: Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιµων πέραν της υποχρεωτικής
από 6.00- 22.00 µε διάγραµµα
Υπολογισµός: Βασικός Μικτός (1.000€)/280. Ωροµίσθιο: 3,570€. Προσαύξ.:
43,75%.Ωροµ. µε προσαυξ: €5,132
Απασχόληση: Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιµων πέραν της υποχρεωτικής
από 22.00- 6.00
Υπολογισµός: Βασικός Μικτός (1.000€)/280. Ωροµίσθιο: 3,570€. Προσαύξ.:
30%.Ωροµ. µε προσαυξ: €4,641
Απασχόληση: Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιµων πέραν της υποχρεωτικής
από 22.00- 6.00 µε διάγραµµα

Νέα ΣΣΕ: Καταγραφή όλων των παροχών των ΣΣΕ από την Ένωση μας
Επειδή η προηγούµενη Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας έληξε στις 10
Απριλίου 2013 και η τρίµηνη παράτασή της (µετενέργεια) λήγει στις 10
Ιουλίου 2013 θα πρέπει να υπογραφεί νέα ΣΣΕ για να µην αµφισβητηθούν µονοµερώς όλες οι θεσµικές και
άλλες ρυθµίσεις που προβλέπονται
στις ΣΣΕ όλων των Σωµατείων της

ΣΤΑ.ΣΥ. Όπως όλοι γνωρίζουµε µε
αυθαίρετο και αντισυνταγµατικό
τρόπο µέσα από την ψήφιση του τρίτου µνηµονίου (Ν. 4093/12) και την
ένταξή µας στο ενιαίο µισθολόγιο του
∆ηµοσίου, η κυβέρνηση παραβίασε
την Συλλογική µας Σύµβαση που
αφορά τις οικονοµικές ρυθµίσεις (µισθός, επιδόµατα κ.λπ). Για όλα αυτά

προσφεύγουµε µε αγωγές στην ∆ικαιοσύνη για την ακύρωσή τους.
Ωστόσο- σύµφωνα και µε απάντηση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους- παραµένουν σε ισχύ µια σειρά
άλλες παροχές (π.χ. Βρεφονηπιακοί
Σταθµοί, Χρόνος προϋπηρεσίας εκτός
ΣΤΑ.ΣΥ, αργίες, αναπαύσεις, άδειες
κ.λπ. Έτσι, η ∆ιοίκηση της Ένωσης µας

µε την συµβολή και άλλων συναδέλφων κατέβαλε µια µεγάλη προσπάθεια και έχει συγκεντρώσει και
καταγράψει όλες τις παροχές των Συλ.
Συµβάσεων που έχουν υπογραφεί
µέχρι σήµερα και στις τρεις εταιρείες,
ΗΣΑΠ- ΑΜΕΛ- ΤΡΑΜ, για να αποτελέσουν τη βάση της σταδιακής ενιαιοποίησης των νέων Συµβάσεων.

ΣΕΛΙ∆Α 6

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΑΣΑ
Ο Οργανισµός επιχείρησε να µετατραπεί σε φορέα
λειτουργίας και παροχής συγκοινωνιακού έργου

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

Έχει προχωρήσει η όλη προεργασία, µετά την συγκέντρωση και επεξεργασία των
οικονοµικών στοιχείων των
συναδέλφων, που είναι αναγκαία για τη θεµελίωση των
αιτηµάτων µας για τις µειώσεις που προκύπτουν πριν
και µετά την 1.1.2013 και
είναι πλέον θέµα λόγων ηµερών η έναρξη της κατάθεσης
αγωγών σε οµάδες.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΦΥΛΑΞΗ

Να εξασφαλιστούν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζόµενων.
Αυτό ζήτησε µε έγγραφό της
η ∆ιοίκηση της Ένωσής µας
προς τον Πρόεδρο και το ∆Σ
της Εταιρείας ενόψει των
νέων εργολαβιών καθαριότητας και φύλαξης.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ

Ο

ι κινήσεις του ΟΑΣΑ να µετατραπεί σε
φορέα λειτουργίας και παροχής συγκοινωνιακού έργου προκάλεσαν την άµεση αντίδραση της Ένωσής µας, η οποία µαζί το Σωµατείο
Ηλεκτροδηγών & Λοιπών Εργαζοµένων Κίνησης
στη ΣΤΑΣΥ έκαναν, στις 22/5/2013, παράσταση
διαµαρτυρίας στην συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας.
Παράλληλα µε την παρέµβασή µας στη συνεδρίαση
του ∆Σ της Εταιρείας καταθέσαµε έγγραφο προς
τον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆Σ της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ, το
οποίο κοινοποιήσαµε στον υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων Κ. Χατζηδάκη, στον γενικό γραµµατέα
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Νικ. Σταθόπουλο και στον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΟΑΣΑ, Αλέξανδρο ∆ελούκα.
Με αυτούς τους τρόπους αντέδρασε η Ένωσή µας
στην απόφαση του ΟΑΣΑ να απαιτήσει από την ∆ιοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ να υιοθετήσει µε απόφαση
του ∆Σ µια αυθαίρετη «Σύµβαση Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου», την οποία µονοµερώς είχε εκπονήσει ο ΟΑΣΑ.
Όπως αναφέραµε τόσο στο έγγραφό µας όσο και
κατά την παρουσία µας στη συνεδρίαση του ∆Σ
«µε τη σύµβαση αυτή ο ΟΑΣΑ υπερβαίνει τα όρια
της αρµοδιότητάς του αλλά και σε κάθε ανεκτό
όριο από τη µεριά των εργαζόµενων, υποκαθιστά
και εµµέσως καταργεί τη λειτουργία της εταιρείας
και µετατρέπεται σε φορέα λειτουργίας και παρο-

χής συγκοινωνιακού έργου, αντί αυτού που είναι
ο συντονισµός, η εποπτεία και ο γενικός σχεδιασµός του συνολικού συγκοινωνιακού έργου και
επί µέρους εταιρειών».
«Με την παρούσα και πάλι επίκαιρα επαναφέρουµε τις ήδη κατ’ επανάληψη διατυπωθείσες
απόψεις µας, περί της αναγκαίας τροποποίησης
του Ν. 3920/2011, όπου και η «αιτία του κακού»
και ο οποίος εκτός των άλλων παραδίδει την
ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ και το µέλλον αυτής και των εργαζόµενων στον ΟΑΣΑ, που µόνο συγκοινωνιακό έργο
δεν γνωρίζει και δεν µπορεί να παράξει.
»Από την παρούσα σύµβαση αβίαστα συνάγεται
ότι πέρα από κάθε υπέρβαση και απρέπεια κάποιοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν αρµοδιότητες και ρόλους στους εαυτούς τους αδιαφορώντας
για τους εργαζόµενους, το επιβατικό κοινό και το
δηµόσιο συµφέρον.
»Εν κατακλείδι σας πληροφορούµε ότι αν δεν τροποποιηθεί η «αποικιοκρατική» αυτή σύµβαση,
ώστε να κατοχυρώνει το συµφέρον της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ
και των εργαζόµενων θα αντιδράσουµε δυναµικά,
καθολικά και µε κάθε τρόπο και µέσο για να προασπίσουµε το αύριο της εταιρείας, των οικογενειών µας και την εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού». Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
της Εταιρείας κ. Νίκος Παπαθανάσης και όλα τα
µέλη του ∆Σ συµφώνησαν µε την άποψή µας και
όπως πληροφορηθήκαµε οµόφωνα απέρριψαν τη
συγκεκριµένη Σύµβαση.

Με έγγραφό της η ∆ιοίκηση
της Εταιρείας µας γνωστοποίησε ότι θα αποφασίζει κατά
περίπτωση για την έγκριση
φοιτητικών αδειών. Σε αυτό
η Ένωσή µας απάντησε ότι
δεν αρνείται το διάλογο για
το θέµα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο
συνολογείται µέσα από τις
συλλογικές διαπραγµατεύσεις
και αποτελεί µέρος των ρυθµίσεων της επόµενης Συλλογικής Σύµβασης και δεν
µπορεί να αποφασιστεί µονοµερώς η κατάργηση της
εφαρµογής οποιασδήποτε
διάταξης.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Με έγγραφο της η Ένωσή µας
γνωστοποίησε στην ∆ιοίκηση
τους εκπροσώπους µας σε
συζήτηση που αφορά τις
προδιαγραφές προµήθειας
ιµατισµού του προσωπικού
και είναι οι εξής συνάδελφοι:
-για τον ιµατισµό γυναικών, η
Αθανασία Βρόντου, συλλέκτης εισιτηρίων.
-για τον ιµατισµό ανδρών, ο
Ιωακείµ Θεοδωρίδης, συλλέκτης εισιτηρίων.
-για τον ιµατισµό του τεχνικού προσωπικού, ο ∆ηµήτρης Ψίλιας- Τεχνίτης ∆ΕΑ
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Σε αναμονή δύο σημαντικών ρυθμίσεων
Σε αναµονή βρισκόµαστε για την προώθηση
δύο σηµαντικών νοµοθετικών ρυθµίσεων.
Η πρώτη αφορά Κοινή Υπουργική Απόφαση,
η οποία αναµένεται να εκδοθεί για να ρυθµιστεί το θέµα της χορήγησης του επιδόµατος
ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας και η
δεύτερη την ένταξη σε νοµοσχέδιο των διατάξεων για τις γυναίκες µε ανήλικα παιδιά και
του τρόπου υπολογισµού των συντάξεων.
Ειδικότερα, µε την αναµενόµενη Κ.Υ.Α προσδοκούµε να ρυθµιστεί το θέµα της χορήγησης του επιδόµατος ανθυγιεινής και
επικίνδυνης εργασίας, για το οποίο η Ένωση
µας έχει τονίσει προς την ∆ιοίκηση της Εται-

ρείας ότι το επίδοµα αυτό δεν θα πρέπει να
συµψηφιστεί µε καµία άλλη παροχή ή διαφορά µισθολογίου (υπερβάλλουσα διαφορά).
Σε έγγραφο, που έστειλε η Ένωσή µας και τα
άλλα σωµατεία εργαζοµένων στην ΣΤΑ.ΣΥ
ΑΕ, ζητήσαµε από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας
«να πράξετε ό,τι είναι απαραίτητο και δυνατόν ώστε να υπογραφεί η σχετική ΚΥΑ και
κατά συνέπεια να χορηγηθεί το εν λόγω επίδοµα άµεσα».
«Σε αντίθετη περίπτωση, θα υποχρεωθούµε
να µην παρέχουµε την εργασία µας στις περιπτώσεις που αυτή πραγµατοποιείται σε αν-

θυγιεινό και επικίνδυνο περιβάλλον και επιφυλασσόµαστε παντός νοµίµου δικαιώµατός
µας», κατέληγε το έγγραφο.
Η δεύτερη ρύθµιση αναµενόταν να ενταχθεί
στο πρόσφατο πολυνοµοσχέδιο, που ψηφίστηκε στην Βουλή αλλά τελικά δεν έγινε
αυτό. Με αυτή αναµένεται η επίλυση δύο σηµαντικών προβληµάτων, σύµφωνα µε πρόταση, που έχουν καταθέσει τα σωµατεία µας:
α) Για τις ασφαλισµένες γυναίκες του ΤΣΠΗΣΑΠ µε ανήλικα παιδιά.
β) Τον υπολογισµό της σύνταξης µε βάση τις
αποδοχές της καλύτερης 5ετίας της τελευταίας 10ετίας πριν από τη συνταξιοδότηση.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
Αίτηµα να κριθεί η υπόθεση από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας

Π

ροσφυγή στο Συµβούλιο της
Επικρατείας κατέθεσε η
Ένωση Εργαζοµένων ΗΣΑΠ
µαζί µε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και άλλα 5 σωµατεία εργαζοµένων στη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ για την
ακύρωση της απόφασης για την
«επιστράτευση».
Το ακραία αντισυνταγµατικό
µέτρο, όπως χαρακτηρίζεται και
στην προσφυγή, λήφθηκε στις 24
Ιανουαρίου από την κυβέρνηση
για να σταµατήσουν οι µεγάλες
απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζόµενων στη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ ενάντια στην ένταξη στο ενιαίο µισθολόγιο.Το ίδιο µέτρο
χρησιµοποιήθηκε, αργότερα, για
την καταστολή κινητοποιήσεων και
άλλων κλάδων, όπως των ναυτεργατών και προ ηµερών των καθηγητών δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η
κυβέρνηση αντί του διαλόγου επιλέγει τον ολισθηρό δρόµο του αυταρχισµού.
Η προσφυγή στο Συµβούλιο της
Επικρατείας έγινε από τα εξής σωµατεία:
Σωµατείο Ηλεκτροδηγών Τραµ Αττικής, Σύλλογο Εργαζοµένων
Τραµ, Ένωση Εργαζοµένων ΗΣΑΠ,
Σωµατείο Ηλεκτροδηγών και Λοιπών Εργαζοµένων Κίνησης ΣΤΑ,ΣΥ
ΑΕ, Σωµατείο Ηλεκτροδηγών Α.
Μετρό, Σωµατείο Εργαζοµένων
Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας

Μετρό Αθηνών και από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ). Η προσφυγή στρέφεται κατά όσων
υπογράφων τις Αποφάσεις επιστράτευσης, δηλαδή του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, του
υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα. Με
την προσφυγή ζητείται η ακύρωση
των τεσσάρων Αποφάσεων, που
εκδόθηκαν για την «πολιτική κινητοποίηση των εργαζόµενων στη
ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ», όπως είναι η επίσηµη, πλέον, ονοµασία της «επιστράτευσης» και βασίζεται σε 5

λόγους, νοµικούς και ουσίας.
Συγκεκριµένα, ως πρώτος λόγος
ακυρώσεως αναφέρεται η «παράβαση συνταγµατικών διατάξεων»,
τονίζοντας ότι η επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των εργαζόµενων «αντίκειται στις
προδιαληφθείσες συνταγµατικές
διατάξεις και είναι ως εκ τούτου
µη νόµιµες και ακυρωτέες από το
∆ικαστήριό Σας».
∆εύτερος λόγος ακυρότητας είναισύµφωνα µε το έγγραφο- το γεγονός ότι «οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στη
ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ δεν αποτέλεσαν απειλή

για τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια
υγεία των πολιτών της Χώρας,
καθώς ούτε η δηµόσια τάξη διασαλεύθηκε από αυτές, ενώ η απεργία µας δεν δηµιούργησε
πραγµατικές καταστάσεις που εγκυµονούν κινδύνους για τη δηµόσια υγεία».
«Κατά συνέπεια, οι προσβαλλόµενες πράξεις στερούνται νόµιµης
και επαρκούς αιτιολογίας και
έχουν εκδοθεί κατά παράβαση
νόµου, παρίσταται δε για το λόγο
αυτό ως µη νόµιµες και ακυρωτέες
από το ∆ικαστήριό Σας», επισηµαίνεται για το ίδιο θέµα.
Από εκεί και πέρα, τίθενται ως
λόγοι ακυρότητας η «κατάχρηση
εξουσίας», η «παραβίαση της
αρχής της αναλογικότητας» και η
«παράβαση των κανόνων δικαίου
υπερνοµοθετικής ισχύος».
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
λόγω της σοβαρότητας του θέµατος έχει υποβληθεί αίτηµα να κριθεί η υπόθεση από την Ολοµέλεια
του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Εκλογή εκπροσώπου των εργαζόµενων στο ∆Σ της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ
Ορίστηκε από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας µετά από
πρόταση όλων των Σωµατείων της ΣΤΑ.ΣΥ η τακτή
εφορευτική επιτροπή µε τους αναπληρωτές για την
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των εργαζόµενων και του αναπληρωτή του
στο ∆Σ της Εταιρείας.
Ο χρόνος, ο τόπος και η κατάθεση υποψηφιοτήτων θα
οριστούν από την Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας

τα τακτικά µέλη είναι οι εξής συνάδελφοι:
Παναγιώτης Βένιος, Μερκουρ. Βλαχογιώργης, Κων.
∆εληστάθης, Θεόδωρος Ζιγκήρης, Παναγ. Μακρυπίδης, ∆ηµ. Ξυµητήρης, Εµ. Οικονόµου, Κυρ. Παπακυριακόπουλος, Στεφ. Παπατριανταφύλλου, Ελευθ.
Πρινιωτάκης και Παναγ. Ψυρούκης. Αναπληρωµατικά
µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής είναι οι Αντ. Κυριακόπουλος και ∆ηµήτριος Ρούσος.
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64 ΧΡΟΝΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΣ
Το Χαρούµενο Χωριό περιµένει τους µικρούς φίλους του

Α

πό το 1950 και για 63 συνεχόµενα καλοκαίρια,
«...η κατασκήνωσή µας
είναι σούπερ!», σύµφωνα µε τα
λόγια ενός µικρού κατασκηνωτή
και λειτουργεί άψογα, σύµφωνα
µε το ιστορικό της αδιάλειπτης
και επιτυχηµένης πορείας της
αυτά τα 63 καλοκαίρια.
Το «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ» όπως
ονοµάζεται η κατασκήνωση,
ιδρύθηκε το 1950 σε ένα καταπράσινο φυσικό περιβάλλον,
στη Βαρυµπόµπη, µε πόρους
που διατέθηκαν από τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδροµο ΕΗΣ και την
Εµπορική Τράπεζα.
Mετά από συντονισµένες προσπάθειες η οµάδα διοίκησης του
«ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» από
πλευράς της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε και
της Εµπορικής Τράπεζας κατόρθωσε να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν από τις
πρόσφατες αλλαγές στις εταιρι-

κές τους δοµές (τη συγχώνευση
ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ και τη συγχώνευση Εµπορικής-ALPHA
Bank) και να βάλει το συµφέρον
των παιδιών πάνω απ' όλα.
Έτσι το 64ο καλοκαίρι του «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» περιµένει
και φέτος τους µικρούς του φίλους.
Η κατασκήνωση προτίθεται να
λειτουργήσει για το καλοκαίρι
2013 σε τρεις κατασκηνωτικές
περιόδους, οι οποίες θα διαρκέσουν από 20 ηµέρες η κάθε µία
και θα φιλοξενήσει παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών και των
δύο φύλων.
Η λειτουργία της κατασκήνωσης
αρχίζει στις 21 Ιουνίου 2013
και λήγει στις 21 Αυγούστου
2013. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στις
κατασκηνωτικές περιόδους,
µπορείτε να απευθύνεστε ως

Νέοι Γενικοί Διευθυντές στη ΣΤΑ.ΣΥ
Στην κάλυψη των τριών γενικών ∆ιευθύνσεων µε
το διορισµό Γενικών ∆ιευθυντών και αναπληρωτών Γενικών ∆ιευθυντών προχώρησε η ∆ιοίκηση της Εταιρίας. Στην Γενική ∆/νση Συντήρησης
και Έργων τοποθετήθηκε ως Γενικός ∆/ντής ο κ.
Παναγιώτης Τερεζάκης µε αναπληρωτή Γενικό
∆/ντή Συντήρηση τον κ. Κυριάκο Καραγιαννίδη.
Στην Γενική ∆/νση Λειτουργίας τοποθετήθηκε ως
Γενικός ∆/ντής ο κ. Νίκος Αλεξαντώνακης µε αναπληρωτή Γενικό ∆/ντή Λειτουργίας Λειτουργίας
Γραµµών 1,2,3 τον κ. Ιωάννη Στεφανή .
Στην Γενική ∆/νση Οικονοµικών, Υποστηρικτικών
και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών τοποθετήθηκε ως
Γενικός ∆/ντής ο κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκης. Στο
µεταξύ, µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας για την
στελέχωση των θέσεων του οργανογράµµατος
της Εταιρίας, εκδόθηκε υπηρεσιακό σηµείωµα για
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων των ∆ιευθυντών στις 13 νέα
θέσεις ∆/νσεων της ΣΤΑΣΥ.
Θεωρούµε ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να
προχωρήσει άµεσα και µε διαφανείς διαδικασίες και να ακολουθήσει το ταχύτερο δυνατόν και η στελέχωση των θέσεων των
Τοµεαρχών.
Είναι αναγκαίο για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της Εταιρίας

ακολούθως, καθηµερινά µεταξύ
10.00 – 14.00 :
ΣΤΑ.ΣΥ./ΗΣΑΠ, κ.
Βάσω ∆ιαµαντίδου, Αθηνάς 67,
Όροφος 4ος, Γραφείο 3, τηλ.:
210.3293140, εσωτ. 1140
ΣΤΑ.ΣΥ./ΑΜΕΛ, κ.
Σάσα Πατεράκη, αµαξοστάσιο
µετρό Σεπολίων, Όροφος 1ος,
τηλ.: 210.5194745, εσωτ.
6745 και η κ. Νία Κάσσου, τηλ.:
210.5194143, εσωτ. 6143
ΣΤΑ.ΣΥ./ΤΡΑΜ, κ.
Τζούλια Σταυρίδου, Αθηνάς 67,
Όροφος 4ος, Γραφείο 5, τηλ.:
210.3293143, εσωτ. 1143
Υ.Γ Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε άστοχη την ενέργεια της
∆ιοίκησης να ζητήσει ποσό συµµετοχής για τα παιδιά και τα εγγόνια των συνταξιούχων του
ΗΣΑΠ. Θα πρέπει να επανεξετάσει άµεσα το όλο το θέµα και να
δέχεται τα παιδιά χωρίς κανένα
τίµηµα.

“Αμοιχτά” πολλά τεχνικά προβλήματα

Σε αφόρητες συνθήκες αναγκάζονται να εργάζονται πολλοί
συνάδελφοι σε κάποιους σταθµούς της γραµµής 1, π. ΗΣΑΠ (
Βικτώρια , Πευκάκια, Κ. Πατήσια) καθώς υπάρχουν σοβαρά
προβλήµατα από συνεχείς βλάβες των κλιµατιστικών µηχανηµάτων παρά τις συνεχείς προσπάθειες επισκευής τους.
Για το θέµα η Ένωσή µας έκανε έγγραφο προς τον Γενικό ∆ιευθυντή Συντήρησης & Έργων κ. Παναγιώτη Τερεζάκη σηµειώνοντας ότι «θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες
συντήρησης και επισκευής για τη καλή λειτουργία των κλιµατιστικών µηχανηµάτων και στους υπόλοιπους σταθµούς (εκδοτήρια, ΚΕΛ, Σταθµαρχεία κ.λπ) της γραµµής 1».
Παράλληλα, το θέµα συζητήθηκε, µεταξύ άλλων, σε συνάντηση, που πραγµατοποίησε στις 20/5 το Προεδρείο της Ένωσής µας µε τον κ. Τερεζάκη. Από εκεί και πέρα, τέθηκαν στο
νέο Γενικό ∆ιευθυντή τα θέµατα που αφορούν τα τεχνικά τµήµατα των ΗΣΑΠ και κυρίως τα αξεπέραστα προβλήµατα που
έχουν προκύψει στις τεχνικές υπηρεσίες της επισκευαστικής
βάσης του Πειραιά και της συντήρησης οχηµάτων εξ αιτίας
της µεγάλης έλλειψης προσωπικού, εξέθεσε το προεδρείο της
Ένωσής µας στο νέο Γεν. ∆/ντή. Ο ίδιος δεσµεύτηκε να µας
απαντήσει για όσα του εκθέσαµε µετά και από εισηγήσεις που
έχει ζητήσει από τους επιµέρους τεχνικούς ∆/ντές . Σε κάθε
περίπτωση µας δήλωσε ότι συµµερίζεται τις απόψεις και τους
προβληµατισµούς µας και στις προθέσεις του είναι να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών δίνοντας προτεραιότητα σε θέµατα ασφάλειας τόσο του
προσωπικού όσο και των οχηµάτων.

ΣΥΝΤΟΜΑ

• Στην συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, στο Πασαλιµάνι συµµετείχε, την
Πρωτοµαγιά, το Σωµατείο µας
ενώ κατατέθηκε στεφάνι και στο
µνηµείο πεσόντων εργατών, που
υπάρχει εκεί. Την ίδια ηµέρα
πραγµατοποιήσαµε στάσης εργασίας.

• Ξεκινάει η διαδικασία για την
παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης

στους εργαζόµενους της ΣΤΑ.ΣΥ
ΑΕ. Η παροχή αυτή δινόταν στους
εργαζόµενους και µε απόφαση
του ∆Σ της εταιρείας προχώρησε η
διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού
διαγωνισµού, για την ανάθεση σε
οδοντιατρικό κέντρο της παροχής
οδοντιατρικών υπηρεσιών µε
σύµβαση για ένα χρόνο.
Η ετήσια δαπάνη υπολογίζεται ότι
δεν θα ξεπεράσει το ποσό των
70.000 €.

• Το αµέσως επόµενο διάστηµα
θα είναι έτοιµο το νέο Οργανόγραµµα της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ. Ήδη, το
κείµενο, που έχει συνταχθεί, µε
αρκετές τροποποιήσεις σε σχέση
µε το υπάρχον Οργανόγραµµα,
έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναµένεται η δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

• Εγκρίθηκε από το ∆Σ της
Εταιρείας η σύµβαση της συµπλη-

ρωµατικής (ιδιωτικής) Ασφάλισης
για τα εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών των εργαζόµενων (σύζυγοι και παιδιά). Ως ηµεροµηνία
έναρξης της Ασφάλισης ορίστηκε
η 25η Μαΐου 2013. Το Συµβόλαιο
αναλαµβάνει η ίδια Ασφαλιστική
Εταιρεία (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ) που
έχει και το συµβόλαιο των εργαζόµενων.

• ∆ύο συνάδελφοι «έφυγαν»
από κοντά µας τις τελευταίες ηµέ-

ρες αφήνοντας δυσαναπλήρωτο
κενό. Ο Γιώργος Κλέντος «έφυγε»
σε ηλικία 62 ετών και ο συνταξιούχος συνάδελφος Γιώργος ∆ασκαλάκης, που είχε διατελέσει
γενικός γραµµατέας της Ένωσής
µας σε ηλικία 63 ετών. Το ∆Σ της
Ένωσής µας εκφράζει στις οικογένειές τους τα συλλυπητήριά του.

