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Μάρτιος 2022 

 

«Πυρετός» διαπραγματεύσεων για την ΣΣΕ 

 
 

«Πυρετός» διαπραγματεύσεων, με πολλές εντάσεις, επικράτησε τον Μάρτιο για την 
υπογραφή νέας Επ. ΣΣΕ. 

Κομβικό σημείο αποδείχτηκε η εμφάνιση πορίσματος-καταπέλτη του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ), που χαρακτηρίζει «μη σύννομες» σχεδόν  όλες τις 
παροχές που προκύπτουν από τις ΣΣΕ. Εξετάζει το σύνολο των παροχών και της 
μισθοδοσίας και διαπιστώνει ότι «ήταν λανθασμένος ο υπολογισμός της προσωπικής 
διαφοράς». Για όλα αυτά ούτε λίγο ούτε πολύ, καλεί την Εταιρεία να ζητήσει να της 
επιστραφούν τα χρήματα  ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

Το Σωματείο μας εξέτασε το θέμα με νομικούς συμβούλους  με στόχο να 
ξεπεραστούν τα εμπόδια, που έθεσε το Υπουργείο Οικονομικών δια του Γ.Λ.Κ, 
υπογραμμίζοντας ότι όλες οι απολαβές των εργαζόμενων είναι νόμιμες και 
προκύπτουν από Συλλογικές Συμβάσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο υπουργό. 

Ακόμα, καταγγείλαμε την κυβερνητική πολιτική του «μαστίγιου και του 
καρότου», που από την μια είναι υπέρ του δικαιώματος να έχουν οι εργαζόμενοι μια 
Συλλογική σύμβαση και από την άλλη να θεωρεί παράνομη οποιαδήποτε παροχή 
περιλαμβάνει μια ΣΣΕ! 

Τα Σωματεία απέρριψαν, με έντονο τρόπο, με κοινή επιστολή, στις 22/3, (για 
περισσότερα πατήστε εδώ)  την πρόταση που έκανε (16/3)  η Διοίκηση στην «λογική» του 
πορίσματος, δηλαδή του «ψαλιδίσματος» παροχών. Σε αυτό το διάβημα ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος απάντησε (23/3) με μια επιστολή, σε πολιτικό ύφος, που επιχειρούσε 
να διχάσει τους εργαζόμενους, ισχυριζόμενος, ανακριβώς,  ότι η πρόταση της Εταιρείας 
«έχει παροχές για τους εργαζόμενους περίπου 20% αυξημένες σε σχέση από την ΣΣΕ του 
2016». 

Τα Σωματεία με νέα επιστολή τους (24/3)  κατέρριψαν τους ισχυρισμούς του 
Προέδρου και κατέθεσαν νέα αντιπρόταση για την ΕΣΣΕ, η οποία θα επιδιώξουμε 
να γίνει αποδεκτή, με όλους τους συναδέλφους, συσπειρωμένους γύρω από τα 
Συνδικάτα. Συνεχίζουμε…. 
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              Πάρτε επιτέλους μέτρα για τα περιστατικά βίας στη Γραμμή 1 

Παρά τις διαβεβαιώσεις τις εταιρείας τα περιστατικά βίας, που 
θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα εργαζομένων και 
επιβατών και καταστρέφουν την δημόσια περιουσία συνεχίζονται 
αμείωτα. 
Κάτι ανάλογο βίωσαν οι συνάδελφοι βάρδιας την Κυριακή 
20/3/2022 κατά τις ώρες μετακίνησης οπαδών για την 
ποδοσφαιρική αναμέτρηση ΑΕΚ- ΠΑΟΚ. Όπως ενημερωθήκαμε 
από συναδέλφους, στους σταθμούς από την Αττική μέχρι την 
Ειρήνη ήταν παντελής η έλλειψη αστυνομικών δυνάμεων, 
γεγονός, που καθιστούσε απαγορευτική οποιαδήποτε ενέργεια για 
τις εκκενώσεις συρμών από οπαδούς.  
Το Σωματείο μας μαζί με άλλα τρία Σωματεία έκανε παρέμβαση 

προς την Διοίκηση απαιτώντας την άμεση λήψη μέτρων 
«Αναλογιστείτε τις ευθύνες σας και προχωρήστε σε ουσιαστικά μέτρα. Δεν θα ανεχτούμε 

άλλες καθυστερήσεις και διαβεβαιώσεις περί ύπαρξης σχεδίων για μέτρα, που 
αποδεικνύονται κουρελόχαρτα στον επόμενο αγώνα και θα υποχρεωθούμε όπως είχε γίνει 
και στο παρελθόν, να αποσύρουμε τους συρμούς τις ώρες των μετακινήσεων οπαδών», 
υπογραμμίζαμε στην επιστολή μας.  Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

Παρέμβαση για τα υπόλοιπα κανονικών αδειών 
Η ετήσια κανονική άδεια αποτελεί κατάκτηση των 
εργαζόμενων και η χορήγησή της κατοχυρωμένη από 
τη νομοθεσία για την απαραίτητη ανάπαυσή τους. 
Ειδικά, το 2021 λόγω των εκτάκτων συνθηκών εξαιτίας 
της πανδημίας υπήρξαν πολλοί συνάδελφοι με 
υπόλοιπα κανονικής άδειας. 
Η εταιρεία, με το Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ’ αριθμ. 
6551/30.12.2021 ζήτησε να εξαντληθούν οι ημέρες 
κανονικής άδειας του 2021 μέχρι 31.3.2022. 

Έτσι, ενώ οι συνάδελφοι έκαναν τον προγραμματισμό τους με βάση αυτό το Υπηρεσιακό 
Σημείωμα παρουσιάστηκαν φαινόμενα αναστολής της χορήγησης 
προγραμματισμένων αδειών.  
Το Σωματείο μας έκανε παρέμβαση προς τον Πρόεδρο της Εταιρείας ζητώντας να 
σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.  Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ 

 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Αλλαγή Καταστατικού στο ΚΕΑΠ προς όφελος των εργαζόμενων 
 

Μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη Καταστατική Γενική 
Συνέλευση, με μεγάλη συμμετοχή, εγκρίθηκε, σχεδόν 
ομόφωνα, η αλλαγή του Καταστατικού του Κανονισμού 
Λειτουργίας και Παροχών του Κ.Ε.Α.Π. – ΣΤΑ.ΣΥ. 
Αυτές οι αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να 
αρθούν τα εμπόδια και οι «τρικλοποδιές», που μπαίνουν 
κατά τη διαπραγμάτευση της νέας Επ. ΣΣΕ 
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Όχι σε διαχωρισμούς των εργαζόμενων! 
               Πρωτοφανής εμπαιγμός από την εταιρεία 

Τις ημέρες της σφοδρής κακοκαιρίας τον περασμένο Ιανουάριο, όλοι 
οι συνάδελφοι εργάστηκαν με αυταπάρνηση για να μπορέσει να 
λειτουργήσει κανονικά η Γραμμή 1. 
Ξέρουμε, πολύ καλά, πόση προσπάθεια κατέβαλαν οι συνάδελφοι 
έτσι ώστε να λειτουργήσει η ΣΤΑ.ΣΥ. αυτές τις δύσκολες ώρες και να 
κομπάζει δεξιά αριστερά για το επίτευγμά της. 
Ωστόσο, από την πλευρά της Διοίκησης εμφανίστηκε ένα 
ακατανόητο σχέδιο, βασισμένο σε πρακτικές επηρμένων 

golden boys, που προέβλεπε μια πρωτοφανή διαδικασία διαχωρισμού των εργαζόμενων 
και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και υπαγόρευσε την απονομή των «αριστείων του 
χιονιά» μόνο σε μια μικρή μερίδα εργαζόμενων που προέκυψε με ακατανόητα για εμάς 
κριτήρια, αποκλείοντας έτσι με έντεχνο τρόπο την πλειοψηφία των συναδέλφων που 
πάλεψαν με τα χιόνια κατά τις ημέρες της κακοκαιρίας «Ελπίδα» . 

Για εμάς είναι ξεκάθαρο! Διαχωρισμοί εργαζομένων δεν γίνονται αποδεκτοί. Γι’ αυτό, 
αντιδράσαμε έντονα και καταγγείλαμε αυτές τις πρακτικές.  Για να διαβάσετε περισσότερα 
πατήστε εδώ 

 

 
Στο πλευρό των νεοπροσληφθέντων συναδέλφων 

 
Στις προσλήψεις που πραγματοποίησε η 
Εταιρία  τον Μάρτιο και τον Απρίλιο τους 2021, 
οι Διοικήσεις των Συνδικάτων δεν ασχολήθηκαν 
ως όφειλαν  με την διαδικασία καθώς και με 
τους όρους  πρόσληψης  των νέων συναδέλφων.  
Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν μέσα 
στην αρχική σύμβαση «περίεργοι» όροι.  
Για αυτό το λόγο και ενόψει της ανανέωσης της 
Σύμβασης Εργασίας αυτών που 

προσελήφθησαν με την προκήρυξη υπ’ αριθμ. πρωτ. 84120/30.10.2020 επιδιώξαμε να 
ενημερωθούμε για το περιεχόμενο των νέων Συμβάσεων. 
Έτσι, σε συνεργασία με τους νομικούς μας εξετάσαμε το κείμενο των νέων  Συμβάσεων και 
ενημερώσαμε με σαφήνεια και εμπεριστατωμένα τους συναδέλφους, που απευθύνθηκαν στο 
Σωματείο, με διάφορα ερωτήματα. 
Ωστόσο, αποτελεί πάγια και σταθερή θέση μας η κάλυψη όλων των νεοπροσληφθέντων από 
τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ώστε να μην υπάρχουν εργαζόμενοι 
δύο ταχυτήτων εντός της εταιρίας. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Οι λαοί είναι τα θύματα όλων των πολέμων 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν μπορεί να αφήνει κανέναν 
αδιάφορο! 
Το Σωματείο μας, με την 100ετή ιστορία του, έχει τεράστια 
εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά ότι «οι εργαζόμενοι και 
γενικότερα οι λαοί είναι τα μόνα θύματα αυτών των 
πολεμικών συρράξεων, είτε ανήκουν στην πλευρά των 
νικητών, είτε σε αυτή των ηττημένων». 
Γι’ αυτό από πολύ νωρίς πήραμε ξεκάθαρη θέση εναντίον αυτού 
του πολέμου, ζητώντας να μην υπάρξει καμία στρατιωτική 

εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη της Ουκρανίας. Για να διαβάσετε 
περισσότερα πατήστε εδώ  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://stasy-union.gr/ebaigmos/
https://stasy-union.gr/ebaigmos/
https://stasy-union.gr/kamia-stratiotiki-ebloki-tis-elladas-stin-polemiki-syrraxi-tis-oukranias/
https://stasy-union.gr/kamia-stratiotiki-ebloki-tis-elladas-stin-polemiki-syrraxi-tis-oukranias/
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Μακριά ή κοντά. Στη γη ή στον ουρανό. 
Ό,τι αγαπάς βρίσκεται μέσα σου 

Ενώ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
Κώστας Καραμανλής διαβεβαιώνει στη Βουλή 
ότι εντός τριμήνου θα εκδοθεί το πόρισμα των 
πραγματογνωμόνων για το δυστύχημα στη 
Γραμμή 1, που στοίχισε την ζωή στον ΠΕΤΡΟ 
ΓΙΑΜΑΛΗ, οι συνάδελφοι του τίμησαν τη 
μνήμη του με έναν αγώνα ποδοσφαίρου 
φιλανθρωπικού σκοπού. 
Συγκεκριμένα, ο υπουργός έδωσε την 
παραπάνω διαβεβαίωση απαντώντας σε 
ερώτηση, που κατέθεσαν 32 βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, 
ότι το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής 
πραγματογνωμόνων «θα περιλαμβάνει και 
προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών για την 
αύξηση της ασφάλειας». Για να διαβάσετε 

περισσότερα πατήστε εδώ 
Στο μεταξύ, η ποδοσφαιρική ομάδα των εργαζόμενων στη ΣΤΑ.ΣΥ διοργάνωσε φιλικό 
ποδοσφαιρικό αγώνα στη μνήμη του ΠΕΤΡΟΥ με αντίπαλο του βετεράνους 
ποδοσφαιριστές του Ιωνικού Νίκαιας, που υπήρξαν συμμαθητές, συναθλητές και φίλοι του 
εκλιπόντα. Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ 

----------------------------------------------------------------- 
      Ενδιαφέρουν και αυτά…… 

 
Παρέμβαση για την Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 του Μάρτη, 
έκανε το Σωματείο μας υπογραμμίζοντας τους διαχρονικούς 
κοινωνικούς αγώνες του γυναικείου κινήματος και του 
συνδικαλιστικού για ισότητα στην εργασία, ίσες ευκαιρίες και 
ενάντια σε φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Παράλληλα, καταγγείλαμε την απαράδεκτη ενέργεια της εταιρείας, υποτιμητική για τη 
γυναίκα, να αντιμετωπίσει τις συναδέλφισσες,  με όρους life style, κάνοντας διαλογή για να 
τις φωτογραφήσει στους χώρους εργασίας τους! Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ 

 
Αιμοδοσία: Στηρίζουμε έμπρακτα τη διοργάνωση από την 
Υγειονομική Υπηρεσία της ΣΤΑ.ΣΥ εθελοντικής αιμοδοσίας, την 
οποία πραγματοποιεί εδώ και χρόνια το Σωματείο μας. Για αυτό 
συμμετέχουμε μαζικά σε κάθε πρόσκληση προσφέροντας το αίμα 
μας στον άγνωστο συνάνθρωπο. 

  
 

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

© 2022, Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.  
Τηλ. +30 2104119965 | +30 2104179482 

Πλ. Λουδοβίκου 1 Μέγαρο ΗΣΑΠ Πειραιάς | Ημερ: 31/01/2022 
Διαγράφη από την λίστα λήψης δελτίων ενημέρωσης 
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