
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                
Νοέμβριος 2022 

 

Ο μεγάλος ξεσηκωμός της 9ης Νοέμβρη έστειλε το μήνυμα:  
«Φθάνει πια! Η ακρίβεια τσακίζει. Αυξήσεις στους μισθούς» 

 
Αγωνιστικό παρών έδωσαν, στις 9 Νοέμβρη, χιλιάδες εργαζόμενοι, στο 
μεγαλύτερο συλλαλητήριο των τελευταίων χρόνων, που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΓΣΕΕ. 
Η μεγάλη κινητοποίηση εκτός από τη μαζικότητα του συλλαλητηρίου είχε δύο 
ακόμα βασικά στοιχεία: α) την αυξημένη συμμετοχή στην απεργία στους 
εργασιακούς χώρους και β) την παρουσία συγκροτημένων, μεγάλων μπλοκ 
εργατικών συνδικάτων. 
Οι απεργοί διαδηλωτές με τη μεγαλειώδη κινητοποίηση έστειλαν ξεκάθαρο 
μήνυμα προς την κυβέρνηση: «Φθάνει πια! Δεν αντέχουμε άλλη ακρίβεια! 
Τώρα πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς». 
Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση οφείλει, πλέον να λάβει υπόψη την λαϊκή 
θέληση. Δεν μπορεί να συνεχίζει την πολιτική στήριξης του μεγάλου 
κεφαλαίου, την καταστολή και τις επικοινωνιακές «φούσκες», αδιαφορώντας 
για τα προβλήματα του λαού. Παράλληλα η μεγάλη συμμετοχή δημιουργεί 
πρόσθετες υποχρεώσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα για να προχωρήσει σε 
νέες κινητοποιήσεις, μέχρι την ανατροπή αυτής της πολιτικής. 
Το Σωματείο μας συμμετείχε στην πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ 
πραγματοποιώντας στάσεις εργασίας, για να διευκολυνθούν οι απεργοί στη 
συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο. Ωστόσο, η κυβέρνηση δια της Διοίκησης 
της ΣΤΑ.ΣΥ συνέχισε τις αντιδημοκρατικές ενέργειες προσφεύγοντας στο 
δικαστήριο και απαιτώντας για πρώτη φορά να κηρυχθεί παράνομη η 
συμμετοχή μας σε πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ! 
(Για να διαβάσετε  περισσότερα πατήστε εδώ) 
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https://stasy-union.gr/o-telikos-stochos-einai-to-dikaioma-stin-apergia/


Ένας χρόνος χωρίς τον Πέτρο….  
Η  απόδοση Δικαιοσύνης αργεί πολύ 

 
 Ένας χρόνος πέρασε από τη 
«μαύρη» Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, 
που «έφυγε» από κοντά μας εν ώρα 
καθήκοντος από εργατικό ατύχημα, 
ο συνάδελφος Πέτρος Γιάμαλης. 
Το Σωματείο μας, όλοι εμείς, οι 
φίλοι και συνάδελφοί του, δεν 
ξεχνάμε τον Πέτρο. Τον κρατάμε 
«ζωντανό» μέσα μας και 
συνεχίζουμε να διεκδικούμε την 
απόδοση Δικαιοσύνης και τον 
καταλογισμό ευθυνών για τον άδικο 

χαμό του. Έτσι, την Τετάρτη 16/11 πραγματοποιήσαμε συμβολική στάση 
εργασίας και μεταβήκαμε, στο τόπο του δυστυχήματος, όπου αποδώσαμε 
φόρο τιμής. 
Όπως αναφέραμε σε σχετική ανακοίνωση: 
«Το Σωματείο μας, από την πρώτη στιγμή, ζητάει και θα συνεχίσει με επιμονή, 
να διεκδικεί την απονομή Δικαιοσύνης  καθώς με οργή διαπιστώνουμε 
ολιγωρία στην πορεία των ερευνών, με αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά το 
θανατηφόρο δυστύχημα να μην έχει ξεκινήσει καν η δικαστική διαδικασία!» 
(Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ) 
 

Υπεύθυνη ενημέρωση για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

 
Στο προηγούμενο τεύχος του ενημερωτικού 
δελτίου μας είχαμε κάνει εκτενή ενημέρωση 
για τα θέματα της Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας. 
Όμως χρειάστηκε να επανέλθουμε με 
ανακοίνωσή μας, προκειμένου οι 
συνάδελφοι να έχουν πλήρη ενημέρωση για 
τις εξελίξεις, όπως επιδιώκουμε, ανελλιπώς, 
από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των 
καθηκόντων μας ως νέα Διοίκηση. 
Για εμάς, η ενημέρωση πρέπει να διέπεται 

από σοβαρότητα και εγκυρότητα και να αποφεύγεται ο εύκολος δρόμος της 
δημαγωγίας και του εντυπωσιασμού. Έτσι για να μην προκαλείται σύγχυση 
και ανασφάλεια στους εργαζόμενους διασταυρώνουμε και αξιολογούμε 
οποιαδήποτε πληροφορία. Για αυτό αρκετές φορές επιλέγουμε την σιγή από 
την διάδοση ανυπόστατων φημών. Η επιλογή ορισμένων να διασπείρουν 
φήμες, να παραπληροφορούν τους εργαζόμενους και να διαστρεβλώνουν την 
πραγματικότητα, εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς. Τον ίδιο δρόμο 
ακολουθούν όσοι τροφοδοτούν  σε καθημερινή σχεδόν βάση τους 
εργαζόμενους  με πληροφορίες χάριν εντυπωσιασμού, που πολλές φορές 
δυσχεραίνει ή και ζημιώνει τις προσπάθειες που με πολύ κόπο γίνονται. 
Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ 

 

 
 

https://stasy-union.gr/ena-chrono-meta-ton-thanato-tou-petrou-giamali/
https://stasy-union.gr/enimerosi1/


Σχέδιο Αριάδνη: Αντί να αντιμετωπίζεται η παραβατικότητα στο δίκτυο, 
αυξάνονται οι αυθαιρεσίες απέναντι στους εργαζόμενους 

 
Ένα ακόμα περιστατικό αστυνομικής 
αυθαιρεσίας σε βάρος εργαζόμενης της 
ΣΤΑ.ΣΥ ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά 
προηγούμενων, δημιουργώντας έντονο 
προβληματισμό και ανησυχία. Το νέο 
περιστατικό σημειώθηκε, το Σάββατο 19/11, 
στο σταθμό «Ηράκλειο» της Γραμμής 1.  
Όπως καταγγείλαμε, με δελτίο τύπου, ο 

αστυνομικός επιδεικνύοντας απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι στη συνάδελφο 
σταθμάρχη, που εκτελούσε βάρδια, αρνήθηκε ουσιαστικά κατά παρέκκλιση της 
όποιας  διαδικασίας, να συνεργαστεί μαζί της. (Για να διαβάσετε περισσότερα 
πατήστε εδώ). Το ανησυχητικό είναι ότι όχι μόνο τα περιστατικά αστυνομικής 
αυθαιρεσίας αυξάνονται σε βάρος των εργαζόμενων στη ΣΤΑ.ΣΥ, αλλά μέχρι τώρα 
δεν έχουμε βρει καμία ανταπόκριση από τους υπεύθυνους ( ΣΤΑ.ΣΥ και ΕΛΑΣ) του 
πολυδιαφημισμένου σχεδίου «Αριάδνη» στο αίτημά μας, να πραγματοποιηθεί 
μια συνάντηση και να εξεταστούν από κοινού όλα τα θέματα, ώστε να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες και να μπορέσει να 
λειτουργήσει το σχέδιο για να περιοριστεί η αυξανόμενη παραβατικότητα εντός 
του δικτύου. 
 

Η ΣΤΑ.ΣΥ επιλέγει την διαστρέβλωση της πραγματικότητας αντί να εξετάσει 
πως θα μπορέσει να λειτουργήσει με επάρκεια το «Σχέδιο Αριάδνη».  

Τι απάντησε σε ερώτηση ανεξάρτητης βουλευτού. 

 
Ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί η 
αντιμετώπιση της ΣΤΑ.ΣΥ στα ζητήματα, 
που έχουν προκληθεί από την 
δυσλειτουργία του σχεδίου «Αριάδνη». Η 
Διοίκηση της Εταιρείας όχι μόνο δεν 
ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις μας για 
διάλογο, αλλά δείχνει να παρακολουθεί 
αμέτοχη α)τα προβλήματα που δημι-
ουργούνται από τις αστυνομικές 

αυθαιρεσίες απέναντι σε εργαζόμενους και β) από την ελλιπή αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας στο δίκτυο. Μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση της ανεξάρτητης 
βουλευτού Α΄ Αθηνών κ. Αγγελικής Αδαμοπούλου αντί να τοποθετηθεί επί της 
ουσίας επέλεξε να καταφύγει σε μια εμφανή προσπάθεια διαστρέβλωσης της 
πραγματικότητας. Η ερώτηση της βουλευτού, στη Βουλή έγινε με βάση την 
καταγγελία του Σωματείου μας για την προσαγωγή συναδέλφου σε Αστυνομικό 
Τμήμα (για να διαβάσετε περισσότερα για την προσαγωγή, που είχε γίνει τον 
Οκτώβριο πατήστε εδώ και για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ). 
Το Σωματείο μας με αναλυτική επιστολή προς την κ. Αδαμοπούλου, που 
κοινοποιήθηκε στα Υπουργεία Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και σε 
όλα τα Πολιτικά Κόμματα κατέθεσε τεκμηριωμένα, τις απόψεις του για την 
απάντηση της ΣΤΑ.ΣΥ τονίζοντας ότι «τα «σχέδια επί χάρτου» χωρίς κανόνες και 
διαδικασίες αλλά και την άποψη των άμεσα εμπλεκομένων που είναι και οι 
εργαζόμενοι, δεν πρόκειται να λειτουργήσουν». (Για να διαβάσετε περισσότερα 
πατήστε εδώ) 

 

https://stasy-union.gr/neo-peristatiko-astynomikis-afthairesias/
https://stasy-union.gr/neo-peristatiko-astynomikis-afthairesias/
https://stasy-union.gr/katangelia-gia-tin-prosagogi-ergazomenou-tis-stasy/
https://stasy-union.gr/erotisi-stin-vouli-katangelia-gia-tin-prosagogi-ergazomenou-ton-statheron-sygkoinonion/
https://stasy-union.gr/epistoli-schetika-me-to-erotima-tis-voulefti-k-adamopoulou/
https://stasy-union.gr/epistoli-schetika-me-to-erotima-tis-voulefti-k-adamopoulou/


 
Μια καντίνα «ξεφύτρωσε» στον σταθμό- μνημείο των ΗΣΑΠ στον Πειραιά 

Ένα ασυγχώρητο «έγκλημα» σε βάρος 
του σταθμού - μνημείου των ΗΣΑΠ 
στον Πειραιά έγινε, τις τελευταίες 
μέρες, με την τοποθέτηση μιας 
καντίνας!... 
Η σοβαρότατη παρέμβαση σε βάρος 
της αισθητικής και της ιστορίας του 
σταθμού των ΗΣΑΠ στον Πειραιά, που 
είναι χαρακτηρισμένος ως μνημείο, 
είχε προκαλέσει, από το καλοκαίρι, 
την αντίδρασή του Σωματείου μας, 

του Σωματείου των συνταξιούχων συναδέλφων μας και του Μουσείου 
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων. 
Η αντίθεσή μας έγινε γνωστή σε όλους και κλιμακώσαμε τις παρεμβάσεις μας σε 
όλα τα επίπεδα στέλνοντας εξώδικα και υπομνήματα, τονίζοντας ότι η ισχύουσα 
νομοθεσία δεν επέτρεπε την τοποθέτηση της καντίνας. 
Ωστόσο, με θλίψη και οργή πληροφορηθήκαμε ότι τοπική επιτροπή του 
Υπουργείου Πολιτισμού αντί να προστατεύσει- ως όφειλε- την πολιτιστική 
κληρονομιά έδωσε άδεια για να «φυτρώσει» η καντίνα! 
«Σε μια εποχή που πωλούνται τα πάντα η εν λόγω παρέμβαση συνιστά τον 
ορισμό και το όριο της αισθητικής και λειτουργικής υποβάθμισης ενός 
Μνημείου», υπογραμμίζαμε σε αναλυτικό Δελτίο Τύπου, με το οποίο 
δημοσιοποιήσαμε το θέμα και το ιστορικό των ενεργειών των Σωματείων και του 
Μουσείου (Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ). 
Είναι προφανές ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ! Καλούμε τη Διοίκηση της 
Εταιρείας και την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να αναθεωρήσουν τη μέχρι 
τώρα στάση τους και να μην επιτρέψουν ο πανέμορφος σταθμός- μνημείο να 
θυσιαστεί σε ιδιοτελείς σκοπιμότητες! Εμείς, θα είμαστε παρόντες.... 

 

 
Ενδιαφέρουν και αυτά….. 

 
 Νίκη του ΕΚΑ και του συνδικαλιστικού κινήματος η απόφαση του ΣτΕ 

για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Οργανώσεων του νόμου Χατζηδάκη 
Δημοσιεύθηκε αυτές τις μέρες η απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αριθμό 
2175/2022, η οποία έκρινε ομόφωνα ότι η 
Υπουργική Απόφαση που περιέχει τις 
ρυθμίσεις για το Γενικό Μητρώο 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων 
(ΓΕΜΗΣΟΕ) του Νόμου Χατζηδάκη, είναι 
αντισυνταγματική σε διάφορες διατάξεις 
της, παραπέμπει δε το ζήτημα και για 

λόγους σπουδαιότητας στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου. 
Να σημειώσουμε ότι το Σωματείο μας ήταν εξαρχής αντίθετο με τις διατάξεις 
για το «ηλεκτρονικό φακέλωμα» του ΓΕΜΗΣΟΕ. Γι’ αυτό ποτέ δεν υιοθέτησε 
την ηλεκτρονική εγγραφή και πήραμε μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις, που 
έγιναν. 
Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ. 
 

https://stasy-union.gr/aparadekti-prosthiki-kantinas-sto-mnimeio-stathmo-tou-isap-ston-peiraia/
https://www.eka.org.gr/gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/7097/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-2022-11-08


 
 Πολυτεχνείο 2022: Τα αιτήματα της εξέγερσης παραμένουν επίκαιρα 

 
Η ηρωική εξέγερση του 
Πολυτεχνείου, σήμερα, 49 
χρόνια μετά, παραμένει 
ένα ζωντανό παράδειγμα 
για την οργάνωση του 
αγώνα και τη διεκδίκηση, 
μέχρι τη τελική δικαίωση, 

των πάντα επίκαιρων αιτημάτων της ενάντια στο φασισμό, για «Ελεύθερη και 
ανεξάρτητη Ελλάδα», για «Δημοκρατική διακυβέρνηση». 
Οι πρωτοπόροι φοιτητές είχαν κάνει τη μεγάλη υπέρβαση. Ξεπέρασαν τα καθαρά 
φοιτητικά αιτήματα και θέτοντας τα κορυφαία θέματα της Εθνικής Ανεξαρτησίας 
και της Δημοκρατίας κατάφεραν μετά από 7 χρόνια ακινησίας να κινητοποιηθούν 
και να μπουν στον αγώνα μεγάλες μάζες του λαού. 
Σήμερα, 49 χρόνια μετά από εκείνες τις μέρες του Νοέμβρη του 1973, τα ίδια 
αιτήματα παραμένουν δραματικά επίκαιρα. (Για να διαβάσετε περισσότερα 
πατήστε εδώ) 

 
 Έγινε σημαντικό «βήμα» για την αναβάθμιση συρμών  

της δεκαετίας του 1980 
Ένα «βήμα» φαίνεται να απέχει η 
έναρξη του έργου της συντήρησης και 
αναβάθμισης 14 συρμών για 70 
βαγόνια που λειτουργούν στη 
Γραμμή 1 από τη δεκαετία του 1980. 
Όπως μετέδωσε το site 
ypodomes.com εγκρίθηκε από τη 
Βουλή η σύμβαση της ΣΤΑ.ΣΥ για το 
έργο και τώρα πλέον το μόνο που 
απομένει είναι να κλειδώσει η 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και στη συνέχεια να ξεκινήσει η 
ανακατασκευή των γερασμένων συρμών. (Για να διαβάσετε περισσότερα 
πατήστε εδώ)  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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