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Όχι στο ξεπούλημα των αστικών συγκοινωνιών! Η απεργία της 

21ης Σεπτέμβρη ήταν η αρχή 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Την ώρα, που η κοινωνία βιώνει τις συνέπειες από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, με 
τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος, η κυβέρνηση προετοιμάζει την 
ιδιωτικοποίηση του ύψιστου αγαθού, του νερού (ΕΥΔΑΠ) και προχωράει, με έναν 
εκτρωματικό νόμο, στο ξεπούλημα των εταιρειών των αστικών συγκοινωνιών της 
πρωτεύουσας (ΟΑΣΑ, ΣΤΑ.ΣΥ, ΟΣΥ). 
Ο νόμος, που ψηφίστηκε, με συνοπτικές διαδικασίες, εκτός από την ιδιωτικοποίηση 
προωθεί, όπως γράψαμε αναλυτικά σε ανακοίνωσή μας (για να διαβάσετε 
περισσότερα πατήστε εδώ), την δημιουργία εργαζόμενων πολλών ταχυτήτων μέσα 
στον ίδιο εργασιακό χώρο, την πρόσληψη ακριβοπληρωμένων golden boys 
παρακάμπτοντας τους ήδη εργαζόμενους, όπως έγινε στη ΔΕΗ, τις αδιαφανείς 
απευθείας αναθέσεις στις προμήθειες κ.α. 
Οι συνέπειες για την κοινωνία είναι απόλυτα προβλέψιμες: Αύξηση του εισιτηρίου, 
εκπτώσεις στην ασφάλεια και μειώσεις σε δρομολόγια. Τα πάντα για την αύξηση της 
κερδοφορίας, όπως απαιτείται από εταιρείες, που λειτουργούν με ιδιωτικά και όχι με 
κοινωνικά κριτήρια. 
Οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες πραγματοποίησαν, με απόφαση του 
Εργατικού Κέντρου Αθήνας, 24ωρη απεργία στις 21 Σεπτεμβρίου (για να διαβάσετε 
περισσότερα πατήστε εδώ). Η κυβέρνηση δείχνοντας, για ακόμα φορά, ότι δεν 
μπορεί να ανεχτεί καμία διεκδίκηση επεδίωξε την ποινικοποίηση του αγώνα μας και 
κατέφυγε σε σωρεία συκοφαντιών προς τους εργαζόμενους, στις οποίες δώσαμε 
αναλυτική απάντηση (για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ). 
Η μεγάλη συμμετοχή των εργαζόμενων αλλά και η ομόθυμη απόφαση των 
Σωματείων των συγκοινωνιών να συμμετάσχουν στην απεργία αποτελεί σαφώς μια 
μεγάλη παρακαταθήκη για έναν αγώνα, που θα συνεχιστεί. Για να παραμείνουν οι 
αστικές συγκοινωνίες δημόσιες. Για να υπάρχει εργασία με αξιοπρέπεια. 

         
                       

 e - Ενημέρωση                    Ενημερωτικό Δελτίο No 8 
 

https://stasy-union.gr/21-9-22-symmetechoume-stin-24ori-apergia-tou-eka/
https://stasy-union.gr/21-9-22-symmetechoume-stin-24ori-apergia-tou-eka/
https://stasy-union.gr/24ori-apergia-21-9-2022/
https://stasy-union.gr/24ori-apergia-21-9-2022/
https://stasy-union.gr/mia-ofeilomeni-apantisi-gia-tin-apergia-stis-sygkoinonies/


 
 

Το Σωματείο μας παρεμβαίνει στη Βουλή και εξηγεί γιατί είμαστε 
αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση των συγκοινωνιών 

 
Με τεκμηριωμένη παρέμβαση στην Διαρκή 
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το 
Σωματείο μας αιτιολόγησε, πλήρως, την αντίθεση 
μας στο νομοσχέδιο, που προώθησε η κυβέρνηση 
και οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση της ΣΤΑ.ΣΥ και των 
άλλων εταιρειών των αστικών συγκοινωνιών. 
Να σημειωθεί ότι το Σωματείο μας ήταν ένα από 
τα τρία Σωματεία όλης της Ελλάδας, που κλήθηκαν 
στη συνεδρίαση της Επιτροπής, για να διατυπώσει 

τις θέσεις του.  
Στη τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΔΣ του Σωματείου Πάνος Κοντογιάννης 
αποκάλυψε  άρθρο προς άρθρο τις διατάξεις εκείνες, που διαλύουν τις εργασιακές 
σχέσεις και προωθούν την αδιαφάνεια σε θέματα προμηθειών και προσλήψεων. Και 
υπογράμμισε: 
«Από θέση αρχής αλλά και για λόγους ουσίας είμαστε αντίθετοι με τα βασικότερα 
στοιχεία του νομοσχεδίου καθώς επιχειρείται με συγκεκριμένα άρθρα του η 
κατάργηση του Δημόσιου Χαρακτήρα των Εταιρειών Μεταφορών, του ΟΑΣΑ, της 
ΣΤΑ.ΣΥ, της ΟΣΥ κ.ο.κ. και η έμμεση ιδιωτικοποίησή τους αλλά και η πλήρης 
αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων». 
Ερωτήσεις στον Πρόεδρο έκαναν ο υπουργός Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας και  ο 
εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παππάς. Για να δείτε 
ολόκληρη τη συζήτηση πατήστε εδώ 
                           --------------------------------------------------------------------- 
 

Πληροφορίες για το πόρισμα για το δυστύχημα με θύμα τον συν.  
Π. Γιάμαλη 

Με μεγάλη καθυστέρηση φαίνεται να προχωράει η 
έρευνα για τις αιτίες και κυρίως για την απόδοση 
ευθυνών για το θανατηφόρο δυστύχημα, που έγινε, τον 
περασμένο Νοέμβρη, στην Γραμμή 1 και στοίχισε την 
ζωή στον συν. Πέτρο Γιάμαλη. 
Πάντως, στις αρχές Σεπτεμβρίου υπήρξαν 
δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, με 
πληροφορίες από το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, 
που διερεύνησαν το ατύχημα. 
Σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα το πόρισμα 
καταλογίζει «βαρύτατες ευθύνες για τραγικές 
παραλείψεις, έλλειψη ενημέρωσης και λειτουργία 
εκτός των κανόνων του πρωτοκόλλου στην ανάδοχο 

εργολαβική εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει με δική της μηχανή το έργο της λείανσης 
των γραμμών του ΗΣΑΠ». 
«Αναφορικά με την ΣΤΑ.ΣΥ, γράφει το ίδιο δημοσίευμα στο ethnos.gr, το πόρισμα δε 
φαίνεται να επιρρίπτει κάποια ευθύνη για λανθασμένους χειρισμούς, αν και γίνεται 
αναφορά σε πιθανά μέτρα που θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί» (για να διαβάσετε 
περισσότερα πατήστε εδώ) 
Να σημειώσουμε ότι το Σωματείο μας δεν έχει λάβει, ακόμα, επίσημα, το πόρισμα, 
οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλιο επί του περιεχομένου του. 
Πάντως, γενικότερα θα επισημαίναμε ότι η Εταιρεία θα πρέπει, σταδιακά, να 
προχωρήσει στις αναγκαίες προμήθειες υλικών και μηχανημάτων ώστε να γίνονται 
από την ίδια οι εργασίες, που γίνονταν στις γραμμές από τον εργολάβο/ ανάδοχο και 
να απεμπλακεί από τις εταιρείες αυτές. 
Εμείς, παρακολουθούμε στενά την υπόθεση μέχρι να φτάσει στη Δικαιοσύνη και ν’  
αποδοθούν ευθύνες σε όποιους τους αναλογούν. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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ΔΕΘ 2022: Μεγάλες συγκεντρώσεις εργαζόμενων ενάντια στη 
κυβερνητική πολιτική 

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας 
και μεγάλες πορείες ενάντια 
στην κυβερνητική πολιτική 
πραγματοποιήθηκαν, από 
νωρίς το απόγευμα του 
Σαββάτου 10/9, στη 
Θεσσαλονίκη,  λίγες ώρες 
πριν από την ομιλία του 
πρωθυπουργού, στο Βελλίδειο 
Εκθεσιακό Κέντρο, στο 
πλαίσιο των εγκαινίων της 
86ης ΔΕΘ. 
Κεντρικό σύνθημα ήταν «Δεν 
αντέχουμε άλλο! Άμεση 

ενίσχυση εισοδημάτων. Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων». 
Η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ πραγματοποιήθηκε στο άγαλμα του 
Βενιζέλου ενώ το ΠΑΜΕ πραγματοποίησε συγκέντρωση στη νότια πύλη της 
ΔΕΘ, στη πλατεία της ΧΑΝΘ. 
Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την διαμαρτυρία τους για το ανεξέλεγκτο κύμα 
ακρίβειας, που «ψαλιδίζει» το οικογενειακό εισόδημα και διαδήλωσαν 
ζητώντας αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, φθηνό ρεύμα και καύσιμα και 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας.  
Η κυβέρνηση, μη αντέχοντας τις διαμαρτυρίες και τις κινητοποιήσεις, 
επιστράτευσε ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, από όμορους Δήμους αλλά 
και από την Αττική, σε μια… επίδειξη δύναμης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα 
στη συμπρωτεύουσα βρέθηκαν περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί. 
Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή 9/9 στον Λευκό Πύργο πραγματοποιήθηκε 
μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τις Ομοσπονδίες των Πυροσβεστών, 
Αστυνομικών, Λιμενικών και Ένοπλων Δυνάμεων. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Διονύσης Τεμπονέρας: Η απεργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
και ο νόμος Χατζηδάκη 

Το θέμα του «προσωπικού ασφαλείας» στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τέθηκε κατ’ 
επανάληψη από κυβερνητικούς παράγοντες 
αλλά και ΜΜΕ κατά την πρόσφατη απεργία 
των εργαζόμενων στις αστικές συγκοινωνίες 
αποκλειστικά για την δημιουργία εντυπώσεων 
σε βάρος των απεργών και χωρίς- όπως 
συνήθως- να εξετάζεται η ουσία. 

Ο γνωστός δικηγόρος - εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας με ένα 
εξαιρετικό άρθρο του, για το οποίο πήρε αφορμή από την απεργία της 21ης 
Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτει ξεκάθαρα την κυβερνητική μεθόδευση, που έγινε 
με το νόμο Χατζηδάκη, ώστε, τελικά, όλες οι απεργίες στις ΔΕΚΟ να κρίνονται 
ως παράνομες, ανεξάρτητα ότι η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως οι 
διατάξεις του νόμου για το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας είναι 
ανεφάρμοστες! 
«Ο παραλογισμός τελικά, έγκειται στο γεγονός ότι, το δικαίωμα της απεργίας 
σε κάθε ΔΕΚΟ, δεν μπορεί να ασκηθεί και θα είναι μόνιμα παράνομο, αν δεν 
εφαρμοστεί ένας νόμος, που η ίδια η κυβέρνηση, ισχυρίζεται ότι, είναι 
ανεφάρμοστος!», αναφέρεται, εισαγωγικά, από το ieidiseis.gr, όπου 
δημοσιεύεται το πολύ ενδιαφέρον άρθρο.  
Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ 
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Σύντομα, με ενδιαφέρον…… 

 
 9 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα 

18 Σεπτέμβρη. Τιμάμε τη μνήμη 
του Παύλου Φύσσα, συνεχίζουμε 
τον αγώνα ενάντια στον φασισμό. 
Η θυσία του Παύλου δεν πρέπει να 
μείνει χωρίς δικαίωση. Η φυλάκιση 
της ηγεσίας και των μελών της 
φασιστικής / ναζιστικής 
οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» είναι 
μόνο ένα βήμα, αλλά από μόνο του 
δεν αρκεί για να νικηθεί ο 
φασισμός, που σηκώνει ξανά 

κεφάλι στην Ευρώπη. 
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, η ακροδεξιά ρητορική και οι φασιστικές πρακτικές 
είναι παρόντες στην καθημερινή ζωή μας, σπέρνοντας το μίσος και τη βία 
απέναντι σε κάθε διαφορετικό. 
Ιδιαίτερα, σήμερα που η φτώχεια, η ακρίβεια, η ανεργία υπονομεύει το 
δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή, στη υγεία, στη δημόσια εκπαίδευση, στη 
δημόσια ασφάλιση, που ολοένα και περισσότερο «συνηθίζουμε» σε 
αντιδημοκρατικά νομοθετήματα, βιώνουμε την αστυνομική τρομοκρατία και 
τις πάσης φύσεως απαγορεύσεις, ο εκφασισμός της δημόσιας ζωής δεν είναι 
μια αόρατη απειλή. 
 Γι’ αυτό, η ανακοίνωσή, που εκδώσαμε με αφορμή τα 9 χρόνια από τη 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα δεν είναι μια επετειακή υποχρέωση. Είναι η 
δέσμευσή μας για συνέχιση του αγώνα ενάντια στον φασισμό και στην 
ακροδεξιά. (Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ) 

                                                    -------------------- 
 Η αστυνομική τρομοκρατία δεν έχει θέση στα Πανεπιστήμια 

Η κλιμάκωση της αστυνομικής βίας και 
τρομοκρατίας από τους εργασιακούς χώρους στα 
Πανεπιστήμια δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. 
Το Σωματείο μας με ανακοίνωσή του κατήγγειλε 
την έφοδο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, με τη 
συνοδεία των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ και ΔΕΛΤΑ, στην 

Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη και εξέφρασε την 
συμπαράστασή μας στους φοιτητές, που αγωνίζονται ενάντια στην είσοδο της 
Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στα ΑΕΙ. (Για να διαβάσετε περισσότερα 
πατήστε εδώ) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο στάλθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ.  Δείτε 
την Πολιτική Απορρήτου.  
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