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Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η νέα Επ. Συλλογική Σύμβαση 

 

 
«Πράσινο φως» άναψε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ) για την 
έναρξη υλοποίησης της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
(Επ.Σ.Σ.Ε), που υπογράφτηκε μεταξύ της Διοίκησης και των Σωματείων 
Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ. 
Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώσαμε με την επιστροφή του κειμένου από το 
Γ.Λ.Κ., με την υπογραφή του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού, εγκρίθηκαν 
όλοι οι όροι της νέας Επ. Σ.Σ.Ε. και αναμένεται ότι θ’ αρχίσουν άμεσα να 
«τρέχουν» όλες οι παροχές. 
Ωστόσο, από το Γ.Λ.Κ. έγιναν τρεις παρατηρήσεις, που αφορούσαν τα εξής 
θέματα: 

1) Την αρχική παροχή του ΚΕΑΠ. 
2) Το ακροτελεύτιο άρθρο της Σύμβασης. Και 
3) Το ενδεχόμενο να έχουμε ιδιωτική ασφάλιση. 

Μόλις ενημερωθήκαμε κάναμε παρέμβαση προς την Διοίκηση και 
επιβεβαιώσαμε ότι με συντονισμένες προσπάθειες θα επιδιώξουμε να τις 
ξεπεράσουμε. 
Παράλληλα, πληροφορηθήκαμε  ότι εγκρίθηκαν από το υπουργικό συμβούλιο 
οι απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, που έχουν συμφωνηθεί, για να 
ρυθμιστούν οριστικά τα θέματα, που προέκυψαν από τον γνωστό έλεγχο του 
Γ.Λ.Κ αλλά και για να έχουμε τη δυνατότητα να συνάψουμε ιδιωτική 
ασφάλιση. 
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Τις επόμενες ημέρες ελπίζουμε να έχουμε τα προσχέδια των νομοθετικών 
ρυθμίσεων για να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς. 
 

Η ακρίβεια τσακίζει! Η μόνη απάντηση είναι ο συντονισμένος 
αγώνας για πραγματικές αυξήσεις! 

 
Η προπαγάνδα μέσω των 
καλοταϊσμένων ΜΜΕ και τα 
«μαγειρεμένα στοιχεία» της 
οικονομίας δεν κρύβουν την 
σκληρή πραγματικότητα! 
Τώρα, πια, όλοι ξέρουν ότι για 
τους περισσότερους ο μισθός 
δεν φθάνει να βγάλουν όχι το 
μήνα, αλλά ούτε το 
δεκαπενθήμερο! 
Η Ελλάδα έχει γίνει μια από 
τις ακριβότερες χώρες της 
Ευρώπης και το 29% των 

πολιτών βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού! 
Η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει την πραγματικότητα με την βοήθεια των 
«μπουκωμένων» με εκατομμύρια Μέσων Ενημέρωσης παρουσιάζοντας μια 
ειδυλλιακή εικόνα της καθημερινότητας και επιρρίπτοντας την ευθύνη για 
αυτή την κατάσταση στην παγκόσμια κρίση.  
Αποκρύπτουν, όμως, ότι ο Έλληνας βιώνει και μια άλλη πρωτόγνωρη 
κρίση, αποτέλεσμα της ακρίβειας και των χαμηλών εισοδημάτων ενώ 
την ίδια ώρα οι λίγοι και εκλεκτοί σωρεύουν ανεξέλεγκτα υπερκέρδη! 
Οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση, η οποία δεν παίρνει 
κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη μείωση των τιμών ειδών πρώτης ανάγκης, τον 
περιορισμό των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, την ενίσχυση των πολιτών. 
Και όπως φαίνεται στο σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2023, που 
συζητιέται αυτές τις μέρες, στη Βουλή, η ίδια πολιτική θα συνεχιστεί και την 
επόμενη χρονιά. 
Έτσι, παρότι ο πληθωρισμός «τρέχει» με 12% μειώνοντας τα 
εισοδήματα του λαού θα μείνει και το 2023 «παγωμένη» η 
μισθοδοσία στο δημόσιο τομέα, οπότε οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά 
και εμείς οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ θα έχουμε απώλειες, όπως και 
οι συνταξιούχοι, για τους οποίους προβλέπεται αύξηση 4%, κάτω από τον 
πληθωρισμό, οπότε στην πραγματικότητα θα δουν μείωση των συντάξεών 
τους. 
Αντίθετα, οι φόροι το 2023 θα αυξηθούν κατά 1,6 δις ευρώ, επίσης 
θα αυξηθεί η έμμεση φορολογία κατά 700 εκ., παρά τους περί του 
αντιθέτου κυβερνητικούς ισχυρισμούς. 
Ακόμα φαίνεται ότι  όχι μόνο δεν θα στηριχτεί το Δημόσιο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας αλλά θα υπάρξει μείωση των δαπανών κατά 1,3 
δισεκατομμύρια ευρώ για την Υγεία, την Πρόνοια, τους ανέργους! 
Εάν στα παραπάνω προσθέσουμε τα σκάνδαλα διαφθοράς, τις υποκλοπές, το 
ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας και το ξεθεμελίωμα των εργασιακών 
σχέσεων, όλα αυτά, που αναδείξαμε με ανακοίνωσή μας (για να τη διαβάσετε 
πατήστε εδώ) αποτυπώνουν το ζοφερό περιβάλλον, το οποίο έχει 
διαμορφωθεί για όλους μας. 
Η εμπειρία έχει δείξει ότι απάντηση σε τέτοιες δύσκολες 
καταστάσεις είναι μόνο μία: Η συσπείρωση γύρω από τα Συνδικάτα 
και ο συντονισμένος αγώνας  για την ανατροπή αυτής της ταξικής, 
αντιλαϊκής πολιτικής. 
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Όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να ελπίζουμε! Να αγωνιστούμε και να 
κερδίσουμε ένα καλύτερο αύριο, με αξιοπρέπεια! 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Οι βανδαλισμοί στο δίκτυο συνεχίζονται., αλλά οι αστυνομικοί 
προσάγουν εργαζόμενο της ΣΤΑ.ΣΥ σε Α.Τ.! 

 
Μεγάλες διαστάσεις πήρε το 
πρωτοφανές και απαράδεκτο 
περιστατικό της προσαγωγής 
συναδέλφου μας, στη διάρκεια της 
βάρδιας του, και της κράτησής του στα 
κρατητήρια του Α.Τ. Αγίου 
Παντελεήμονα, από αστυνομικούς, 
εντεταλμένους για τον έλεγχο της 
παραβατικότητας στο δίκτυο της 
ΣΤΑ.ΣΥ, στο πλαίσιο του σχεδίου 
«Αριάδνη». 

Οι αστυνομικοί μετά από φραστικό διαπληκτισμό με τον εργαζόμενο, στο 
κτήριο, στον σταθμό «Αττική», αντί να διευθετήσουν το θέμα, ενημερώνοντας 
τους αρμόδιους, επέλεξαν να τον συλλάβουν σαν κοινό εγκληματία, να του 
αφαιρέσουν ακόμα και το κινητό τηλέφωνο και να τον οδηγήσουν στο 
κρατητήριο! 
Αυτή η ενέργεια των αστυνομικών είχε ως αποτέλεσμα να μείνει ακάλυπτη η 
θέση του, στη βάρδιά του, σε βάρος της ασφάλειας του σιδηροδρόμου, καθώς 
εκείνος εκτελούσε καθήκοντα τεχνικού υποστήριξης λειτουργίας της Γραμμής 
1. 
Το Σωματείο μας κατήγγειλε το απαράδεκτο περιστατικό με Δελτίο Τύπου 
(για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ) και έστειλε επιστολή 
διαμαρτυρίας προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας καταγγέλλοντας, 
μεταξύ άλλων, την «παντελή αδιαφορία της Εταιρείας στην περιπέτεια του 
συναδέλφου και την έλλειψη οποιασδήποτε στήριξής του». (Για να διαβάσετε 
περισσότερα πατήστε εδώ). 
Η καταγγελία μας προκάλεσε δημοσιεύματα στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό Τύπο και παράλληλα κατατέθηκε Ερώτηση στη Βουλή 
από την ανεξάρτητη Βουλευτή Α’ Αθηνών, Αγγελική Αδαμοπούλου 
(Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ). 

 
Ζητάμε μέτρα για τις μετακινήσεις οπαδών ομάδων στη Γραμμή 1 

 
Με αφορμή μετακινήσεις οπαδών 
ομάδων κάναμε, για μια ακόμα 
φορά, παρέμβαση προς τη 
Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ, ζητώντας 
να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα σε 
συνεργασία με την Αστυνομία, 
ώστε να εκλείψουν τα 
περιστατικά βίας στο δίκτυο της 
ΣΤΑ.ΣΥ. 
Αφορμή για τη νέα παρέμβασή 
μας ήταν οι προγραμματισμένες 
αθλητικές και καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις του τετραημέρου από 

30/9 έως 3/10, στις οποίες αναμενόταν να συμμετάσχουν χιλιάδες κόσμου, 
ιδιαίτερα νέοι, οι οποίοι θα εξυπηρετούντο με συρμούς της Γραμμής 1. 
Έτσι, με επιστολή μας επαναλάβαμε ότι «η Εταιρεία, ως η κύρια και 
αποκλειστική υπεύθυνη για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, οφείλει 
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εγκαίρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε η διακίνηση του κόσμου να 
γίνει με ασφάλεια και τάξη». Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ 
Η έλλειψη μέτρων ασφαλείας αιτία του ξυλοδαρμού συναδέλφου στο 

σταθμό «Πευκάκια» 
 
Οργή και θλίψη προκάλεσε ο 
ξυλοδαρμός συναδέλφου εν ώρα 
εργασίας στο σταθμό «Πευκάκια» της 
Γραμμής 1. 
Το γεγονός αυτό αποτέλεσε, όπως 
καταγγείλαμε με Δελτίο Τύπου, 
κορυφαία απόδειξη της έλλειψης 
ουσιαστικής ασφάλειας εντός των 
σταθμών και των συρμών της Γραμμής 
1, με αποτέλεσμα να τίθεται σε σοβαρό 
κίνδυνο η ασφάλεια εργαζόμενων και 
επιβατών. 

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ 
                           ---------------------------------------------------- 

Εξετάζεται η επέκταση της Γραμμής 1 μέχρι τη Βαρυμπόμπη 
 
Στα σχέδια της Αττικό Μετρό φαίνεται 
ότι βρίσκεται η επέκταση της Γραμμής 1 
από την Κηφισιά μέχρι τη Βαρυμπόμπη. 
Αυτό ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών 
σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων λέγοντας ότι με 
αυτή την επέκταση «θα λύσουμε το 
ζήτημα της «ένωσης» της εθνικής οδού 
με το δίκτυο Μετρό της Αττικής». 
Όπως έγραψε το site ypodomes.com, 
στόχος της βόρειας επέκτασης της 
γραμμής 1 είναι να ενωθεί το Μετρό 

ψηλά στην Εθνική Οδό για να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι της Βόρειας 
Αττικής σε ένα σημείο που να υπάρχει σταθμός μετεπιβίβασης. 
Η άσκηση λοιπόν που εξετάζεται είναι η γραμμή να πάει βόρεια, να 
υπάρξει ένας ενδιάμεσος σταθμός στην Νέα Ερυθραία και τελικά η 
γραμμή να καταλήξει στον κόμβο Βαρυμπόμπης. Εκεί σε κοντινή 
απόσταση υπάρχει δημόσια έκταση η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως 
χώρος park and ride και οι επιβάτες να συνεχίζουν το ταξίδι τους 
χρησιμοποιώντας το δίκτυο σταθερής τροχιάς της Αθήνας. 
Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ  

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