
Σεπτέμβριος 2022

15 Ιουλίου 1920- 15 Ιουλίου 2022. 102 χρόνια συνεχούς και συνεπούς
συνδικαλιστικής δράσης

Το Σωματείο  μας  συμπλήρωσε στις  15 Ιουλίου  2022
102  χρόνια  συνεχούς  και  συνεπούς  συνδικαλιστικής
δράσης.
Η μεγάλη αυτή διαδρομή, που καλύπτει όλα τα μεγάλα
ιστορικά γεγονότα, από τη Μικρασιατική καταστροφή,
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Εμφύλιο, την Χούντα
του 1967 και μέχρι  πρόσφατα την χρεωκοπία και τα
Μνημόνια  αποτελεί  μια  ιστορική  παρακαταθήκη  για
όλο το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας.
Γι’  αυτό,  ανιχνεύοντας  αυτή  τη  διαδρομή
αποκομίζουμε  σημαντικά  διδάγματα  παρεμβάσεων,
που  έγιναν  σε  δύσκολες  περιόδους.  Κυρίως,  όμως,
διαπιστώνουμε  ότι  η  ενότητα  των  συναδέλφων
αποτέλεσε  το  μεγαλύτερο  όπλο  απέναντι  και  στις
μεγαλύτερες δυσκολίες.
Χαρακτηριστικά,  θα  αναφέρουμε  ότι  σήμερα
θεωρούμε αυτονόητη την ύπαρξη του Προμηθευτικού
Συνεταιρισμού. Ωστόσο, έχει σημασία να γνωρίζουμε
ότι ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε,  το 1941, στη διάρκεια
της  Γερμανικής  κατοχής,  με  βασικό  μέλημα  την

σανατοριακή  περίθαλψη  των  εργαζομένων  και  των  μελών  των  οικογενειών  τους  που
έπασχαν από φυματίωση.
Για την εξυπηρέτηση της ανάγκης των διακοπών των παιδιών δημιουργήθηκαν, στις αρχές
του  1950,  οι  Παιδικές  Κατασκηνώσεις  και  λίγο  αργότερα ο  Παιδικός  Σταθμός  στο  Νέο
Φάληρο.
Αυτοί και άλλοι σταθμοί της δράσης του Σωματείου μας αναδεικνύουν την σημασία του
συνδικαλισμού και της ενωτικής δράσης, όχι μόνο για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας
ή  την  προώθηση  αιτημάτων,  πράγμα  όχι  αμελητέο,  αλλά  και  για  την  ανάληψη
πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση κοινωνικών δυσκολιών.
Για να διαβάσετε περισσότερα για την ιστορική διαδρομή του Σωματείου μας πατήστε εδώ.
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Μηδενικές αντοχές & ανοχές! Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο της
ΓΣΕΕ στη Θεσσαλονίκη

Το  συνδικαλιστικό  κίνημα
πραγματοποιεί,  στις  10
Σεπτέμβρη,  με  αφορμή  τα
εγκαίνια  της  Διεθνούς  Έκθεσης
(ΔΕΘ),  συλλαλητήριο,  στην
Θεσσαλονίκη.
Το  Σωματείο  μας  δίνει  το
παρόν  σε  αυτό  το
συλλαλητήριο,  που έρχεται ως
συνέχεια  της  Γενικής  Απεργίας
στις  6  Απρίλη  2022,  της
απεργίας  της  Πρωτομαγιάς  και
μιας  σειράς  άλλων
κινητοποιήσεων  ενάντια  στον

στραγγαλισμό  των  εργασιακών  δικαιωμάτων  και  των  συνδικαλιστικών  ελευθεριών  που
επιχειρεί, με διάφορους νόμους, η κυβέρνηση.
Ωστόσο, το φετινό συλλαλητήριο πραγματοποιείται κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες για
τους εργαζόμενους,  οι οποίοι  οδηγούνται στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, εξαιτίας του
γιγαντιαίου κύματος ακρίβειας στην ενέργεια, στα καύσιμα και σε βασικά είδη διατροφής,
που εξανεμίζει το μισθό τους.
Την  ίδια  ώρα,  η  κυβέρνηση  επιδίδεται  σε  ρεσιτάλ  αυταρχισμού,   εφαρμόζοντας  τις  πιο
ακραίες μεθόδους καταστολής, με συλλήψεις εργαζομένων, και αντιδημοκρατικές πρακτικές
προχωρώντας  σε  υποκλοπές  τηλεφωνικών  συνδιαλέξεων  χιλιάδων  πολιτών,  ακόμα  και
πολιτικών αρχηγών!
Η  ανάπτυξη  αγώνων  για  την  ανατροπή  αυτής  της  πολιτικής  αποτελεί  μονόδρομο!  Tο
Σωματείο μας, με την υπερεκατονταετή παρουσία του στους εργατικούς αγώνες
θα είναι παρών στους αγώνες.  Θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη και θα διεκδικήσουμε
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  (Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε
εδώ)
*Η φωτό είναι από τη συμμετοχή μας σε παλαιότερο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη

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

Υπογράφτηκε νέα Επ. ΣΣΕ! Για πρώτη φορά από το 2016
 

Μετά  από  σκληρές,  επίπονες
διαπραγματεύσεις  και  εξαντλητικές
πολύπλευρες  προσπάθειες  καταφέραμε  να
φτάσουμε  στην  υπογραφή  μιας  νέας  Επ.
Σ.Σ.Ε, για πρώτη φορά μετά το 2016.
Το  σχέδιο  της  διετούς  Επ.  Συλλογικής
Σύμβασης  Εργασίας  παρουσιάστηκε,  στις  27
Ιουλίου  2022,  σε  έκτακτη  Γενική  Συνέλευση
του  Σωματείου  μας  και  ζητήθηκε
εξουσιοδότηση  προς  το  Προεδρείο  για  την
υπογραφή της.
Οι  συνάδελφοι  και  οι  συναδέλφισσες
εξουσιοδότησαν  το  Προεδρείο  για  την

υπογραφή της νέας Επ. ΣΣΕ.
Με  αυτό  το  θετικό  τρόπο  «έκλεισε»  ένα  κορυφαίο  κεφάλαιο,  όπως  ήταν  η  υπογραφή
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 
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Όμως, ταυτόχρονα για εμάς, άνοιξε ένα άλλο:  Η παρακολούθηση της εφαρμογής της και
κυρίως η υλοποίηση της δέσμευσης της Διοίκησης και του Υπουργείου για την προώθηση
των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από το διαβόητο
πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Βέβαια,  όπως  έχουμε  γράψει  και  αναφέρει,  πολλές  φορές,  η  υπογραφή  Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας αποτελούσε ζήτημα προτεραιότητας για το Σωματείο μας. 
Γι’  αυτό,  από την πρώτη στιγμή της  εκλογής  του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
δόθηκε ιδιαίτερο βάρος και έγιναν πολλές προσπάθειες, ώστε να φτάσουμε σε
αυτό το αποτέλεσμα, προκειμένου να ξεφύγουμε όλοι μας από:

 το αδιέξοδο, στο οποίο είχε περιέλθει το θέμα της υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας

 την αβεβαιότητα, για την «επόμενη μέρα» σε ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις.
 την ανασφάλεια, για τις αποδοχές μας, τα δικαιώματά μας, για το μέλλον μας στη

ΣΤΑ.ΣΥ
Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ

--------------------------------------------------------------------------------------------
Συμπαράσταση στους απεργούς του εργοστασίου «Μαλαματίνα»  

Με  συλλήψεις  συνδικαλιστών κορυφώθηκε  ένα  αστυνομικό
όργιο  καταστολής,   για  να  καμφθεί  ο  αγώνας  των
εργαζόμενων  στο  εργοστάσιο  παραγωγής  ρετσίνας
«Μαλαματίνα» για  ανάκληση 15 απολύσεων και  υπογραφή
ΣΣΕ.
Η  πολιτική  ευθύνη  αυτών  των  πρωτοφανών
αντιδημοκρατικών,  αντεργατικών  ενεργειών  ανήκει
αποκλειστικά στην κυβέρνηση. 
Εμείς  οι  εργαζόμενοι  στη  ΣΤΑ.ΣΥ  έχοντας  βιώσει  την

τρομοκρατία και τις  απειλές φυλάκισης για τον απεργιακό αγώνα μας,  στείλαμε μήνυμα
συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους εργαζόμενους του εργοστασίου.  Για να διαβάσετε
περισσότερα πατήστε εδώ

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

Παρέμβαση για τις μετακινήσεις των ελεγκτών ασφαλείας

Ένα περιστατικό  φάρσας για  ύπαρξη βόμβας στο
σταθμό  «Μοναστηράκι»  ανέδειξε,  περίτρανα,  τα
προβλήματα,  που  έχουν  δημιουργηθεί  από  την
βεβιασμένη,  απροετοίμαστη,  μετακίνηση  των
Ελεγκτών  Ασφαλείας  από  τα  Κ.Ε.Λ.  στο  κτήριο
διοίκησης της Εταιρείας.
Το  Σωματείο  μας  με  επιστολή  προς  τον
Διευθύνοντα  Σύμβουλο  της  ΣΤΑ.ΣΥ,  Αθ.  Κοτταρά
αφού επεσήμανε ότι κατά το συμβάν «δεν μπόρεσε
να  ενημερώσει  το  Τμήμα  Ασφαλείας  της  ΣΤΑ.ΣΥ
τους  εμπλεκόμενους

φορείς» επεσήμανε τα εξής:
« (…)  θεωρούμε  ότι  η  μετακίνηση  των  Ελεγκτών  έγινε  με
αδικαιολόγητη βιασύνη, χωρίς την αναγκαία προετοιμασία για
να  ομογενοποιηθούν  οι  συνθήκες  εργασίας,  δεδομένης  της
διαφορετικότητας  στη  λειτουργία  σε  κάθε  Κ.Ε.Λ./  Γραμμή,
προκειμένου να δημιουργηθεί οικονομία κλίμακας.
Ειδικότερα,  διαπιστώνουμε  ότι  η  μετακίνηση  των  Ελεγκτών
έγινε, βιαστικά,  χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι  απαιτούμενες
εργασίες όπως είναι οι direct lines (τηλεφωνικές γραμμές) και
τα καταγραφικά τηλεφωνικών γραμμών ενώ δεν έχουν γίνει και
δοκιμές  καλής  λειτουργίας  του  CCTV  (κλειστό  κύκλωμα
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τηλεόρασης).  Όμως, το πιο επικίνδυνο είναι ότι δεν υπάρχει έστω μια γραπτή οδηγία, που
να  περιγράφει  τις  ενέργειες  του  εμπλεκόμενου  προσωπικού  σε  καταστάσεις  εκτάκτων
αναγκών, (…).
Επίσης,  δεν  πρέπει   να  διαφεύγει  της  προσοχής  ότι  το  δίκτυο  της  Γραμμής  1  έχει  την
ιδιαιτερότητα πως η Διακοπή Ρεύματος Έλξης  μπορεί να γίνει μόνο μέσω χειρισμού από το
ΚΕΛ  ή  της  χρήσης  του  βραχυκυκλωτήρα  του  συρμού,  όποτε  υπάρχει  ανάγκη  άμεσης
επέμβασης.
Τέλος, να επισημάνουμε ότι όλες οι διαταγές, υπηρεσιακά σημειώματα και διαδικασίες της
Γραμμής  1,  όπου  ενεργό  ρόλο  έχει  ο  Ελεγκτής  Ασφαλείας  χρήζουν  άμεσης
επικαιροποίησης».
Καταλήγοντας αναφέραμε ότι «για οτιδήποτε συμβεί λόγω των παραπάνω παραλείψεων
(…), δεν θα επιρρίψει καμία ευθύνη τους εργαζόμενους».

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

Συμπαράσταση σε διωκόμενο συνδικαλιστή

Το  Σωματείο  μας  εξέφρασε  την  συμπαράστασή  του
στον  συνδικαλιστή,  μέλους  του  ΓΣ  της  ΑΔΕΔΥ  και
εργαζόμενου  στον  Δήμο  Καισαριανής,  Γιώργου
Χαρίση,  που  διώκεται  μετά  από  ανάρτησή  του  στο
facebook  κειμένων  υπέρ  εργαζόμενης  στον  Δήμο
Αλίμου.
Είναι σαφές ότι η δίωξη του Γ. Χαρίση στοχεύει στη

φίμωση της ελεύθερης έκφρασης και στον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης. Γι’ αυτό,
η έκφραση της συμπαράστασης είναι επιβεβλημένη και αποτελεί καθήκον η υπεράσπιση της
απρόσκοπτης  συνδικαλιστικής  έκφρασης  και  δράσης!  Για  να  διαβάστε  περισσότερα
πατήστε εδώ

Κίνδυνος για την αισθητική στον σταθμό- κόσμημα του Πειραιά

Σοβαρό  κίνδυνο  να  αλλοιωθεί  η  αισθητική  του
ιστορικού  σταθμού  του  Πειραιά  δημιουργεί  η
απόφαση της Διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ να επιτρέψει
σε  αλυσίδα  παροχής  υπηρεσιών  γρήγορης
εστίασης-  καφέ  να  εγκαταστήσει  περίπτερο/
κιόσκι στη νοτιοδυτική πλευρά του σταθμού.
Η  διαφαινόμενη  αυτή  επέμβαση
ευαισθητοποίησε  και  ενεργοποίησε  τα
αντανακλαστικά  του  Σωματείου  μας,   του
Σωματείου  Συνταξιούχων  ΗΣΑΠ  και  του
Μουσείου  Ηλεκτρικών  Σιδηροδρόμων  του

Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ που έχουν αποδείξει πόσο σέβονται και προσπαθούν να
διαφυλάξουν την αισθητική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, όπως αυτή αποτυπώνεται στα
κτίρια ορισμένων σταθμών της Γραμμής 1.
Έτσι παρεμβήκαμε άμεσα και με κοινό εξώδικο προς την Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ εκφράσαμε
την  διαμαρτυρία  μας  και  την  πλήρη  αντίθεσή  μας  στην  προετοιμαζόμενη  εγκατάσταση
παροχής υπηρεσιών γρήγορης εστίασης- καφέ στη συγκεκριμένη θέση, υπογραμμίζοντας
την  «βάναυση  προσβολή  της  αισθητικής  και  του  αισθητικού  χαρακτήρα  του
σταθμού  του  Πειραιά,  ιδίως  λόγω  της  λειτουργίας  σε  παρακείμενη  με  το
περίπτερο - κιόσκι θέση του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων» και ζητώντας
την άμεση παύση των σχετικών εργασιών.
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Στο εξώδικο υπογραμμίζονται τα εξής σημεία, που τεκμηριώνουν το αίτημα για την παύση
των εργασιών:

1. Οι επεμβάσεις στον σταθμό, που είναι διατηρητέο κτήριο είναι επιτρεπτές «μόνο για λόγους
λειτουργικότητας και εφόσον αυτές δεν αντιστρατεύονται τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και
την αισθητική τους». 

«Σημειώνεται δε ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία στο κτίριο του σταθμού του Μουσείου
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου Συνταξιούχων Η.Σ.Α.Π.,  προσδίδει,  μέσω των
εκθεμάτων  και  της  ιδιαίτερης  αισθητικής  του,  επιπλέον  αισθητική  βαρύτητα  και
χαρακτηρίζει αποφασιστικά την φυσιογνωμική ταυτότητα του συγκεκριμένου σταθμού.(…). 
Ο χαρακτήρας λοιπόν του σταθμού Πειραιά δεν είναι δυνατόν να μην αλλοιωθεί από την
εγκατάσταση  του  συγκεκριμένου  περιπτέρου  –  κιόσκι,  Η  λειτουργία  μιας  τέτοιας
επιχείρησης  αντίκειται  στην  ιστορικότητα  του  σταθμού  και  ουδόλως  εξυπηρετεί
λειτουργικούς σκοπούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να προάγουν την ευρύτερη αισθητική του».

2. «Η εγκατάσταση – τοποθέτηση του ανωτέρω  περιπτέρου – κίοσκι στην νοτιοδυτική πλευρά
της αποβάθρας του σταθμού εγείρει ζητήματα ασφάλειας στην λειτουργία του σταθμού».

3. «Η τοποθέτηση του ανωτέρω περιπτέρου - κιόσκι στο συγκεκριμένο σημείο αντίκειται και
αντιφάσκει με την πάγια και ορθή πολιτική της ΣΤΑ.ΣΥ.  ΑΕ σχετικά με την απαγόρευση
κατανάλωσης φαγητού και ποτού στους χώρους των σταθμών και των συρμών του δικτύου
της».

4. «Στα πέριξ του σταθμού του Πειραιά και σε απόσταση 20 μ. από την έξοδο αυτού
βρίσκονται στην διάθεση του επιβατικού κοινού σωρεία παρεμφερών επιχειρήσεων
γρήγορης εστίασης». 

Το  εξώδικο  κοινοποιήθηκε  στο  Υπουργείο  Μεταφορών,   σε  υπηρεσίες  του  Υπουργείου
Πολιτισμού  και  του  Δήμου  Πειραιά  και  στην  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Εργαζομένων
Υπουργείου Πολιτισμού και στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων.     

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

Αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο στάλθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ.  
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