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ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΛΗ.   ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ!

Η κυβέρνηση και τα διά-
φορα επιτελεία που δια-
μορφώνουν την κοινή γνώ-
μη  παίζουν σε προνομιακό
έδαφος, καθώς εδώ και δε-
καετίες έχει αξιοποιηθεί η
σαπίλα του εργοδοτικού
και κυβερνητικού συνδικα-
λισμού σε ιδιωτικό και δη-
μόσιο τομέα προκειμένου
να συκοφαντηθεί στο σύ-
νολο του ο συνδικαλισμός,
δηλαδή το δικαίωμα των
εργαζομένων να διεκδι-
κούν συλλογικά τα δικαιώ-
ματα τους. 

Έτσι, τα προηγούμενα
χρόνια κυβερνήσεις και ερ-
γοδοσία από τη μια στήρι-
ξαν και στηρίχθηκαν από έ-
να πολύ βολικό για τους ε-
πιχειρηματίες συνδικαλι-
σμό, από την άλλη όποτε έ-
κριναν αναγκαίο έβγαζαν
στη φόρα τα «άπλυτα» αυ-
τού του ολότελα διεφθαρ-
μένου μηχανισμού.

Όπως αναφέρθηκε,
στόχος αυτής της τακτικής
είναι να ταυτιστεί στη συ-
νείδηση των εργαζομένων
η έννοια του συνδικαλι-
σμού/ή με την έννοια της
λαμογιάς/ου. 

Ειδικότερα, στο στόχα-
στρό τους βρίσκεται το τα-
ξικά συνεπές εργατικό κί-
νημα που δε κάνει πίσω
στις δυσκολίες του αγώνα,
που δεν ταυτίζει τα εργατι-
κά συμφέροντα με αυτά
της εργοδοσίας.

Οι προβλέψεις του νέου
«συνδικαλιστικού» νόμου
επικεντρώνουν κυρίως
στις προϋποθέσεις κήρυ-
ξης απεργίας με στόχο να
απαιτείται το 50% των με-
λών ενός πρωτοβάθμιου
σωματείου για να παρθεί
απόφαση.

Αν αυτό γίνει νόμος, εί-
ναι σίγουρο πως ουσιαστι-
κά θα απαγορεύει τη κήρυ-

ξη απεργίας, ιδιαίτερα σε
σωματεία που τα μέλη τους
δε συγκεντρώνονται σε έ-
ναν εργασιακό χώρο, αλλά
εργάζονται σε ευρύτερη
διασπορά στα πλαίσια των
επιχειρήσεων ενός κλάδου
για τα κλαδικά σωματεία, ή
σε όλη την Ελλάδα για τα
πανελλαδικού χαρακτήρα
σωματεία (π.χ. σωματείο ε-
πιχείρησης με υποκατα-
στήματα σε κάθε μεγάλη
πόλη).

Μια άλλη πλευρά εξίσου
αρνητική για το δικαίωμα
της συνδικαλιστικής δρά-
σης αφορά τη συγκρότηση
ηλεκτρονικού αρχείου, ό-
που το κάθε σωματείο θα
είναι υποχρεωμένο να πα-
ραδίδει το μητρώο μελών
του. Μιλάμε δηλαδή για
την επιδίωξη του αυτό-χα-
φιεδισμού και μάλιστα τη
στιγμή που με τις πλάτες
της κυβέρνησης η εργοδο-
σία έχει ξεσαλώσει και το
να είναι μέλος σωματείου
κάποιος εργάτης μπορεί να
αποτελέσει αιτία απόλυ-
σης!

Έτσι λοιπόν θα παραδί-
δουν σε κάθε ενδιαφερόμε-
νο εργοδότη τα μητρώα
των σωματείων που τους
ενδιαφέρουν προκειμένου
να παίρνουν τα «κατάλλη-
λα μέτρα» για να μη διατα-
ραχθεί το δικαίωμά τους
στην εκμετάλλευση του
προσωπικού τους.

Αλήθεια, ποιός εργαζό-
μενος ειδικά στον ιδιωτικό
τομέα θα γράφεται σε σω-
ματείο γνωρίζοντας ότι
φακελώνεται;

Ο νέος νόμος ουσιαστι-
κά φιλοδοξεί να επιβάλλει
σιγή νεκροταφείου στους
τόπους δουλειάς, να απο-
μακρύνει τους εργάτες από
τη συλλογική δράση, να με-
τατρέψει τα σωματεία σε ε-

ξωραϊστικούς συλλόγους
χωρίς τη δυνατότητα να
παίρνουν αποφάσεις, προ-
κειμένου να ανοίξει κι άλλο
ο δρόμος στις περίφημες
«ενώσεις προσώπων» που
με μόλις 5 (!) μέλη μπορεί
να συσταθούν σε μια επι-
χείρηση και να υπογρά-
ψουν ΣΣΕ. Η έως τώρα ε-
μπειρία και η κοινή λογική
λέει πως πολύ εύκολα ένας
εργοδότης μπορεί να συ-
στήσει μία τέτοια ένωση
και να διαπραγματευτεί με
τα φερέφωνά του.

Μεγάλες ευθύνες έχουν
οι παρατάξεις του παλιού
και νέου κυβερνητικού και
εργοδοτικού συνδικαλι-
σμού που με τις εκφυλιστι-
κές διαδικασίες που ακο-
λουθούν έχουν δώσει δι-
καιώματα επέμβασης στα
εσωτερικά των συνδικά-
των. 

Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα ανάμεσα σε χιλιά-
δες άλλα η προσφυγή συν-
δικαλιστών στα δικαστή-
ρια, προκειμένου να ανα-
τρέψουν αποφάσεις του
συνεδρίου του ΕΚΑ, που έ-
δωσε το πάτημα να παρέμ-
βει το κράτος με δικαστική
απόφαση και να διορίσει δι-
οίκηση προς διεξαγωγή νέ-
ου συνεδρίου. 

Την προσπάθεια των ερ-
γοδοτών και της κυβέρνη-
σης να πετάξει έξω από τις
πύλες των χώρων δουλειάς
τη συνδικαλιστική, πολιτι-
κή δράση και την ελεύθερη
διακίνηση ιδεών φαίνεται
πως σιγοντάρουν διάφο-
ροι φασιστικής αντίληψης
που έσκισαν πανό του
ΠΑΜΕ στο Α/Σ Ελληνικού, ή
που επιτέθηκαν φραστικά
σε εκπρόσωπο της ΔΑΣ στο
Α/Σ Βοτανικού που μοίραζε
ανακοίνωση σε στάση ερ-
γασίας!

Η προσπάθειά τους να
βγάλουν έξω από την πύλη
το δικαίωμα στο συλλογι-
κό αγώνα, στη διακίνηση ι-
δεών,  στην πολιτική έκ-
φραση, έχει στόχο να μπαί-
νει μέσα από τη πύλη μόνο
η φωνή της εργοδοσίας (ε-
κεί κάνουν μόκο τα παιδιά)
η δική της πολιτική, πολιτι-
κή εμπορευματοποίησης
της συγκοινωνίας με εντα-
τικοποίηση της δουλειάς,
καταπάτηση δικαιωμά-
των. 

Θέλουν να γίνεται χωρίς
ενοχλητικές «παρεμβολές»
η πλύση εγκεφάλου που έ-
χει στόχο να στρέψει το
προσωπικό των Μ.Μ.Μ.  ε-
νάντια σε άλλες κατηγο-
ρίες εργατών ή άνεργων,
που έχει στόχο να πεισθεί ο
συνάδελφος πως έχει ευθύ-
νες για το πώς φτάσαμε ε-
δώ που φτάσαμε και άρα
να είναι και ευχαριστημέ-
νος που έχει δουλειά έτσι ό-
πως την έχει.

Αυταπατώνται αν πι-
στεύουν πως ο ταξικός πό-
λος, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ
στον χώρο των συγκοινω-
νιών που έχουν δώσει αγώ-
νες και αγώνες θα κάνουν
πίσω. 

Αποδεικνύεται πως οι
πάσης φύσεως φασιστικές
καρικατούρες είναι σε δια-
τεταγμένη υπηρεσία ενά-
ντια στον ίδιο τον κλάδο
και φυσικά στους πιο πρω-
τοπόρους, σε όσους αγωνί-
ζονται.

Οι προβοκάτσιες και οι ε-
πιθέσεις τους απλώς επιβε-
βαιώνουν τί πραγματικά
φοβάται η κυβέρνηση και η
εργοδοσία: Την οργανωμέ-
νη πάλη των εργατών, τους
αγώνες που αποκτούν τα-
ξικά χαρακτηριστικά.
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εργαζόμενοι
σε ΚΙΝΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

• άρθρο:
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ» - ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

σελ. 2
• άρθρο:

ΝΑ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ 
Η ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ

σελ. 2
• άρθρο:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΜΕ
σελ. 3

• άρθρο:
ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

σελ. 3
• άρθρο:

ΛΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - 
ΦΟΡΕΙΣ ΔΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ:
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΦΤΗΝΕΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΚΩΝΙΕΣ

σελ. 4
• άρθρο:

ΟΧΙ στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ:
Στρώνει το έδαφος για η-
λεκτρονικό φακέλωμα,
αυξήσεις εισιτηρίων και
μειώσεις δρομολογίων

σελ. 4
• άρθρο:

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΤΑΞΙ

σελ. 5
• συνέντευξη:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ
Μέλος Δ.Σ. Σωματείου
Τεχνικών ΟΑΣΑ Ο.ΣΥ - 
Μέλος Γραμματείας
Αστ. Συγκοινωνιών 
του ΠΑΜΕ

σελ.6-7
• άρθρο:

ΔΑΣ ΟΑΣΑ
Παραβίαση ωραρίων

σελ. 7

Διανέμεται δωρεάν

Ένα από τα προαπαιτού-
μενα της τρίτης αξιολόγη-
σης, που προωθεί η κυβέρ-
νηση είναι το ζήτημα του νέ-
ου συνδικαλιστικού νόμου.
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Η εργοδοσία κανονίζει ποιός, πότε και τί
θα ψηφίσει στις αρχαιρεσίες

Αποκαλυπτικό το έγγραφο με «οδηγίες» που διακινούν
προϊστάμενοι σε μεγάλο κατάστημα της Αθήνας.

Πλήρως αποκαλύφθηκε πλέον το εργοδοτικό όρ-
γιο που έχουν στήσει οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ
στις αρχαιρεσίες του «σωματείου» - μηχανισμού με
την επωνυμία «Ενωση Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφί-
μων και Σούπερ Μάρκετ Αθηνών».

Ο «Ριζοσπάστης» αποκάλυψε έντυπο που κυκλο-
φορεί στα σούπερ μάρκετ «Μy Market», το οποίο α-
πεδείκνυε την απευθείας παρέμβαση της εργοδο-
σίας στις αρχαιρεσίες.

«Συστάσεις» για το εργοδοτικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ...
Συγκεκριμένα, εργαζόμενος της εταιρείας φωτο-

γράφισε τις γραπτές οδηγίες των διευθυντικών στε-
λεχών προς το προσωπικό καταστήματος και αμέ-
σως τις έστειλε στον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων
Αθήνας, καταγγέλλοντας το γεγονός.

Οι «συστάσεις» της εργοδοσίας προς τους εργαζό-
μενους είναι σαφείς: Να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο
του ΣΥΡΙΖΑ, που η ίδια ελέγχει απόλυτα, αφού σε αυ-
τό φιγουράρει πλειάδα διευθυντικών στελεχών.
Αφού ενημερώνει τους εργαζόμενους ότι θα δουν 2
ψηφοδέλτια, σημειώνει: «Θα επιλέξουμε τα ψηφο-
δέλτια που γράφουν μόνο το "ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ - ΜΑΡΚΕΤ
ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ" (σ.σ. ο εργοδοτικός συνδυασμός
του ΣΥΡΙΖΑ) και όχι αυτό που γράφει ΔΑΣ»!

Λίγο παρακάτω, μάλιστα, επαναλαμβάνοντας
την ίδια εντολή, σημειώνει και το εξής αμίμητο: «Να
ψηφίσουμε ελεύθερα όποιον θέλετε (ΟΧΙ της ΔΑΣ)»!!!

...και αναφορά στο γραφείο του προϊσταμένου
Η εργοδοσία μάλιστα δεν έμεινε μόνο στη «σύ-

σταση», τί να ψηφίσουν οι εργαζόμενοι. 
Θέλοντας προφανώς να έχει πλήρη εικόνα για το

αν, ποιοί και πότε ψήφισαν το εργοδοτικό ψηφο-
δέλτιο, τους υπεδείκνυε να το δηλώσουν στο «γρα-
φείο» του προϊσταμένου: «Οσοι πηγαίνουν να μας ε-
νημερώνουν στο γραφείο», αναφέρει στις οδηγίες.
Δηλαδή, τα αφεντικά και τα τσιράκια τους απαιτούν
από τους εργαζόμενους να τους δίνουν αναφορά ό-
τι πήγαν και τους ψήφισαν!

Οι εργοδοτικές αυτές «οδηγίες» επιβεβαίωσαν
πλήρως τις καταγγελίες της ΔΑΣ, του Συλλόγου
Εμποροϋπαλλήλων, του ΠΑΜΕ αλλά και δεκάδων
σωματείων, που εδώ και καιρό σήκωναν κύμα κατα-
δίκης της προκλητικής εργοδοτικής παρέμβασης
στο εργατικό κίνημα. Επιβεβαίωσαν επίσης όσα δια-
πίστωναν καθημερινά έξω από το εκλογικό κέντρο
τα στελέχη του ΠΑΜΕ, δηλαδή τον ασφυκτικό κλοιό
των εργοδοτικών σε εργαζόμενους, που τους «συ-
νοδεύουν» μέχρι τις κάλπες.

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ έθεσαν το νέο αυτό στοι-
χείο της απροκάλυπτης εργοδοτικής παρέμβασης
στην προγραμματισμένη συζήτηση στο Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) καθώς
και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ τη Δευτέρα
9 Οκτώβρη.

Οι αρχαιρεσίες αυτού
του «σωματείου» αποτε-
λούν χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα για τον τρόπο, με
τον οποίο η εργοδοσία πα-
ρεμβαίνει απροκάλυπτα
στα σωματεία. Παρά το γε-
γονός πως αφορά άλλον
κλάδο, πιστεύουμε πως αξί-
ζει μια τόσο εκτεταμένη α-
ναφορά μιας και οι επιδιώ-
ξεις της εργοδοσίας είναι
κοινές σε κάθε κλάδο. Δηλα-
δή να διαμορφώνουν μια
ευνοϊκή για αυτήν πλειοψη-
φία στα σωματεία.

Χρειάζεται να ξέρουμε
πώς επεμβαίνουν οι κεφα-
λαιοκράτες στο εργατικό κί-
νημα για να βγάζουμε συ-
μπεράσματα για το ποιοί
ευθύνονται για το γεγονός
πως δε «κουνιέται φύλλο»
ενάντια στα συνεχή αντιλαϊ-
κά μέτρα που ψηφίζονται
και για το πώς συμβάλλουν
έτσι στην απογοήτευση,
στο δε γίνεται τίποτα κτλ. 

Το σωματείο στο οποίο
αναφερόμαστε, εκλέγει α-
ντιπροσώπους για τις αρ-
χαιρεσίες του ΕΚΑ και της
ΟΙΥΕ (ομοσπονδία) απ’ ευ-
θείας ελεγχόμενων από
τους ιδιοκτήτες των αλυσί-
δων σουπερμάρκετ.

Το εργοδοτικό σωματείο
αυτήν τη φορά δεν κατάφε-
ρε να κάνει εκλογές στη ζού-
λα με αποτέλεσμα εκτός
του ενιαίου ψηφοδελτίου
να κατέβει και ψηφοδέλτιο
της ΔΑΣ και να καταγγελ-
θούν από τις ταξικές δυνά-
μεις του κλάδου αλλά και
άλλα σωματεία, οι εκφυλι-
στικές διαδικασίες που ε-
φαρμόζει η εργοδοτική δι-
οίκηση. Χαρακτηριστικά οι
εργαζόμενοι ενημερώνο-
νται για τις εκλογές από
τους διευθυντές των κατα-
στημάτων οι οποίοι επιλέ-
γουν και ποιοι εργαζόμενοι
θα ψηφίσουν(!). Η ψήφος
είναι υποχρεωτική με την α-
πειλή κυρώσεων, οι εργαζό-
μενοι πάνε κυριολεκτικά
μαντρωμένοι από τα τσιρά-
κια των αφεντικών, συχνά
εντός του ωραρίου τους (!).
Στο χώρο εκλογών (ΚΥΒΕ

στο Περιστέρι) τα μεγάλα
στελέχη των επιχειρήσεων
(διευθυντές, περιφερεια-
κοί) που είναι και οι υποψή-
φιοι  με τη παρουσία τους
πιέζουν ακόμη πιο πολύ
τους εργαζόμενους.

Αυτή την άκρως εκφυλι-
στική κατάσταση κατήγγει-
λε η ΔΑΣ στη συνεδρίαση
του Δ.Σ του ΕΚΑ που προ-
κλήθηκε με την κατάθεση
13 υπογραφών μελών του
Δ.Σ. 

Η ΔΑΣ πρότεινε:
1) Να βγει δελτίο τύπου α-

πό το ΕΚΑ. 
2) Τη συμμετοχή του ΕΚΑ

στα ασφαλιστικά μέτρα
που έχουν κατατεθεί ενά-
ντια στο σωματείο-μαϊμού.

3) Τη διαγραφή του από
μέλος του ΕΚΑ. 

Επίσης, αναφέρθηκε το
γεγονός πως στη εφορευτι-
κή επιτροπή έχουν κατατε-
θεί 100 ενστάσεις εργαζομέ-
νων για τα τεκταινόμενα
των εκλογών. Τα όσα κα-
ταγγέλθηκαν από τη ΔΑΣ δι-
καιολογήθηκαν από τη πα-
ράταξη ΕΑΚ (ΜΕΤΑ) στο ό-
νομα της μαζικοποίησης!!
των σωματείων και με το
ευτελές επιχείρημα πως
στο παραβάν οι εργαζόμε-
νοι μπαίνουν μόνοι.

Κατήγγειλαν μάλιστα
πως μέλη του ΠΑΜΕ προ-
σπάθησαν να δημιουργή-
σουν πρόβλημα στην ομαλή
διεξαγωγή των εκλογών!

Προς το τέλος της συνε-
δρίασης, η παράταξη ΕΑΚ α-
ποχώρησε, και το ΔΣ συνε-
χίστηκε καταλήγοντας
στην απόφαση να καταγ-
γείλει με δελτίο τύπου την
εργοδοτική τρομοκρατία
και στη σύσταση επιτροπής
από κάθε παράταξη για να
μεταβεί την επόμενη στο
ΚΥΒΕ και να παρακολουθή-
σει τις εκλογές. Τα ασφαλι-
στικά μέτρα με συμμετοχή
του ΕΚΑ και η διαγραφή του
«σωματείου» απορρίφθη-
καν με τη πρόβλεψη για συ-
νολική εξέταση τέτοιων θε-
μάτων στο σύνολο των με-
λών του ΕΚΑ.

Ίσες αποστάσεις προ-

σπάθησε να κρατήσει η
ΠΑΣΚΕ δια του γραμματέα
του ΕΚΑ  (υπέγραψε για τη
σύγκλιση ΔΣ) λέγοντας μά-
λιστα πως συνειδητά δε πή-
γε να δει ο ίδιος τι συμβαίνει
στο χώρο διεξαγωγής. Κα-
ταδίκασε την εργοδοτική
τρομοκρατία και συμφώνη-
σε στο δελτίο τύπου, δια-
φώνησε στα ασφαλιστικά
και στη διαγραφή.

Αναφέρουμε το γεγονός
όχι γιατί θέλουμε να κάνου-
με εκτενή αναφορά στη
στάση που κράτησε η κάθε
παράταξη.

Αλλά γιατί έχει μια σημα-
σία για το πώς οι επιχειρη-
ματίες μπορούν να εγκλω-
βίζουν εργαζόμενους και
κυρίως συνδικαλιστές με
πολλούς τρόπους.

Γραμματέας του ΕΚΑ εί-
ναι ο συνάδελφος τεχνίτης
Κώστας Κουλούρης που εί-
ναι επίσης και γραμματέας
του σωματείου τεχνιτών
στην ΟΣΥ, θυμίζουμε πως
το εν λόγω σωματείο όπου
η ΠΑΣΚΕ έχει την απόλυτη
πλειοψηφία, πρωτοστάτη-
σε στο κλείσιμο συμφω-
νιών με σουπερμάρκετ για
παροχή κουπονιών με έκ-
πτωση.

Πώς λοιπόν θα πάρει θέ-
ση που θα δυσαρεστήσει
τους ιδιοκτήτες των σού-
περ μάρκετ την ώρα που συ-
νεργάζονται μαζί τους;

ΝΑ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ Η ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣΝΑ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ Η ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ
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ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
στη ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑστη ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

λαϊκής οικογένειας. Τα δά-
νεια όμως αυτά δεν «κοκ-
κίνισαν» επειδή οι εργάτες
και τα παιδιά τους ζούσαν
πλουσιοπάροχα, αλλά ε-
πειδή πλήρωσαν την καπι-
ταλιστική κρίση με τον ίδιο
τρόπο που τα προηγούμε-
να χρόνια πλήρωναν την α-
νάπτυξη για το κεφάλαιο.

Εργαζόμενοι και αυτοα-
πασχολούμενοι γονάτι-
σαν από τους φόρους και
τα χαράτσια, τη μείωση
των μισθών και των συ-
ντάξεων, την απληρωσιά
και την ανεργία. Χώρια
που πλήρωσαν από το υ-
στέρημά τους τις τρεις α-
νακεφαλαιοποιήσεις των
τραπεζικών ομίλων, ενώ έ-
χει ήδη ανοίξει συζήτηση
και για το ενδεχόμενο τέ-
ταρτης.

Ολα αυτά καταλήγουν
σήμερα σε ένταση των πιέ-
σεων και των εκβιασμών
στα εργατικά - λαϊκά νοι-
κοκυριά να κόψουν κι από
τα ελάχιστα για να αντα-
ποκριθούν στα δάνεια, αλ-
λιώς θα χάσουν το σπίτι
τους.

Το στόχο αυτό υπηρε-
τούν και οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί που εξαγ-
γέλθηκαν, και οι οποίοι θα
γίνονται τρεις φορές τη
βδομάδα (αντί μίας). 

Στην πραγματικότητα
που διαμορφώνεται, οι
«προστατευμένες» από το
νόμο πρώτες κατοικίες θα
αποτελούν «σταγόνα
στον ωκεανό» των λαϊκών
κατοικιών που κινδυνεύ-
ουν με πλειστηριασμό.

Η κλιμάκωση της επίθε-
σης με τους πλειστηρια-
σμούς πάει χέρι - χέρι με ό-
λο τον αντιλαϊκό προ-
γραμματισμό που «τρέχει»

στο πλαίσιο της 3ης «αξιο-
λόγησης» από κυβέρνηση -
κεφάλαιο - κουαρτέτο. 

Πάει μαζί με τις περικο-
πές στα προνοιακά επιδό-
ματα, τη μεγαλύτερη φο-
ρομπηξία και τις κατασχέ-
σεις για χρέη προς το Δημό-
σιο, τη θέσπιση νέων ε-
μποδίων για την οργάνω-
ση της εργατικής - λαϊκής
πάλης, της απεργιακής κι-
νητοποίησης.

Γι' αυτό, μόνο ως ειρω-
νεία μπορούν να εκλη-
φθούν οι δεσμεύσεις της
κυβέρνησης για «διανομή
κοινωνικού μερίσματος»
σ' αυτούς που ζουν στην α-
κραία φτώχεια, όταν με
την πολιτική της χρεοκο-
πεί συνολικά την εργατική
τάξη και τα λαϊκά στρώμα-
τα, και από την άλλη διευ-
κολύνει και το ξεσπίτωμά
τους.

Γίνεται επομένως καθα-
ρό ότι η προστασία της πε-
ριουσίας των εργαζομέ-
νων, που με κόπο κατάφε-
ραν να αποκτήσουν, πρέ-
πει να γίνει υπόθεση των
σωματείων και των Λαϊ-
κών Επιτροπών. Απαιτεί-
ται να ενταθούν η αλλη-
λεγγύη, η επαγρύπνηση, η
πολύμορφη δράση ώστε
να μην επιτραπεί στα κο-
ράκια να βάλουν στο χέρι
ούτε μία λαϊκή κατοικία.

Η επαφή των εργαζομέ-
νων με τα σωματεία τους,
η ένταση της αλληλεγγύης,
η άμεση επικοινωνία με το
ΠΑΜΕ, όπως και η επιτρο-
πή που συγκροτεί για την
αντιμετώπιση της κατά-
στασης, αποτελούν μόνο
την αρχή μιας σημαντικής
μάχης που έχουν μπροστά
της η εργατική τάξη και ο
λαός.

Επείγοντα χαρακτήρα
αποκτά το κάλεσμα που α-
πευθύνει το ΠΑΜΕ στους
εργαζόμενους και τα συν-
δικάτα να οργανώσουν
την πάλη απέναντι στην ε-
πίθεση που δέχεται η λαϊ-
κή κατοικία, για λογαρια-
σμό των τραπεζών και συ-
νολικά του κεφαλαίου.

Οι χιλιάδες ηλεκτρονι-
κοί πλειστηριασμοί, για
τους οποίους δίνουν το
«πράσινο φως» κυβέρνη-
ση - Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ., κάνουν
θρύψαλα το παραμύθι της
«δίκαιης ανάπτυξης» και α-
ποδεικνύουν ότι στο κυνή-
γι του καπιταλιστικού κέρ-
δους κανένα δικαίωμα δεν
είναι κατοχυρωμένο, ούτε
βέβαια αυτό της λαϊκής
στέγης.

Η πρωτοβουλία του
ΠΑΜΕ για οργανωμένη α-
πάντηση στους πλειστη-
ριασμούς, μέσα από τα
συνδικάτα και τους άλ-
λους φορείς του κινήμα-
τος, για ένταση της επιφυ-
λακής και της λαϊκής αλλη-
λεγγύης απέναντι στα κο-
ράκια των «funds» και των
τραπεζών, χρειάζεται να
αγκαλιάσει πλατιά το λαό.

Να ανέβει η ετοιμότητα
σε κλάδους και χώρους
δουλειάς, στις γειτονιές, ώ-
στε κανείς να μην κινδυνέ-
ψει να χάσει το σπίτι του.
Κυβέρνηση και τραπεζίτες
να βρουν στο οργανωμένο
λαϊκό κίνημα έναν ισχυρό
αντίπαλο, που θα βάλει ε-
μπόδια στα σχέδιά τους.

Είναι φανερό ότι η δια-
μόρφωση «φιλικού επεν-
δυτικού περιβάλλοντος»
περιλαμβάνει και το «ξε-
μπούκωμα» των τραπε-
ζών από τα «κόκκινα» δά-
νεια, για να μπορέσουν να
στηρίξουν την ανάκαμψη
της οικονομίας, διοχετεύο-
ντας χρήμα στους νέους ε-
πενδυτές και σε όσες επι-
χειρήσεις μπορούν να α-
νταποκριθούν σε παλιότε-
ρα δάνεια.

Εκτός από τα επιχειρη-
ματικά «κόκκινα» δάνεια,
υπάρχουν και χιλιάδες
στεγαστικά, που αφορούν
το κεραμίδι της εργατικής -

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στην ΟΣΜΕ
Με μια ανακοίνωση της  η ΟΣΜΕ καταφέρεται ενα-

ντίον 6 μελών του ΔΣ γιατί δε παρέστησαν σε οικονομι-
κό ΔΣ. Μάλιστα τους κατηγορεί πως συναποφάσισαν
να μη πάρουν μέρος επικαλούμενοι προσχηματικά κω-
λύματα. Η ανακοίνωση κάνει λόγο πως απέμεναν λιγό-
τερες από 48 ώρες έως την προγραμματισμένη ώρα έ-
ναρξης και πως η σύγκλιση του ΔΣ της ΟΣΜΕ δε μπορεί
να ακυρώνεται τελευταία στιγμή γιατί στο ΔΣ συμμετέ-
χουν συνδικαλιστές από όλη την Ελλάδα (που κάνουν
χρήση άδειας, βγάζουν εισιτήρια κτλ.)
Το πιο σημαντικό όμως η ανακοίνωση το αφήνει για το
τέλος όπου απειλεί με έκπτωση από το ΔΣ όποιον συν-
δικαλιστή απουσιάσει εκ νέου από συνεδρίαση του ΔΣ.

Η ΔΑΣ απαντάει στο προεδρείο της ΟΣΜΕ, πρώτον:
παίρνουμε πολύ σοβαρά τις διαδικασίες του κινήμα-
τος. Για να απουσιάσει ο εκπρόσωπος της ΔΑΣ από συ-
νεδρίαση του ΔΣ πάει να πει πως αντιμετώπιζε κάποιο
πολύ σοβαρό πρόβλημα που του επέβαλλε να απου-
σιάσει, γι’ αυτό το λόγο άλλωστε σας ζήτησε αναβολή
του ΔΣ.

Δεύτερον: η απουσία του εκπροσώπου μας δε μπο-
ρεί να τσουβαλιαστεί με τις απουσίες των μελών των
ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ. Τους λόγους για τους οποίους δε πα-
ρευρέθηκαν δε μπορούμε να τους ξέρουμε. Ίσως τους
λόγους να τους γνωρίζετε εσείς καλύτερα, ειδικά τώρα
που είστε στα μαχαίρια για τα μάτια της κεντροαριστε-
ράς.

Εν πάση περιπτώση δε μας αφορούν τα όσα εκφυλι-
στικά συμβαίνουν στους κόλπους του εργοδοτικού και
κυβερνητικού συνδικαλισμού παλιού και νέου.

Τρίτον και το πλέον σημαντικό: χρειάζεται μεγάλο
θράσος που προφανώς δε σας λείπει, για να παριστάνε-
τε τους υπερασπιστές των συνδικαλιστικών διαδικα-
σιών και του κινήματος. Μάλλον θα κάνετε πολύ πα-
ρέα με τον «σύντροφο» σας στο κόμμα υπουργό Μετα-
φορών που το έχει συνήθειο να κατηγορεί και να απει-
λεί τους εργαζόμενους που εσείς υποτίθεται πως υπε-
ρασπίζεστε. Ισχύει απόλυτα το με όποιον δάσκαλο κα-
θίσεις…

Οι απειλές σας στη ΔΑΣ εδώ πάντως δεν πιάνουν.

ΤΗΝ ΠΡΕΜΟΥΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΑΧΙΣΤΑ 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ,

ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΟΥ ΣΥΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ 
ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ,
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ.
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ΟΧΙ στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΟΧΙ στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Στρώνει το έδαφος για μαζικό φακέλωμα, αυξήσειςΣτρώνει το έδαφος για μαζικό φακέλωμα, αυξήσεις

εισιτηρίων και μειώσεις δρομολογίωνεισιτηρίων και μειώσεις δρομολογίων
Με ταχείς ρυθμούς υλοποιεί η κυβέρνηση

το σχεδιασμό της για το ηλεκτρονικό εισιτή-
ριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρω-
τεύουσας, μέσω του οποίου διαμορφώνο-
νται οι συνθήκες για την αύξηση της τιμής
των εισιτηρίων, την ίδια στιγμή που παραδί-
δεται ένα κρίσιμο στοιχείο της λειτουργίας
τους σε ιδιωτικό επιχειρηματικό όμιλο, ενώ
σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων
των επιβατών. Επιπλέον, ως «παράπλευρη
απώλεια» θα πρέπει να θεωρείται η σοβαρή
ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού που έχει
προκληθεί όλες αυτές τις μέρες, εξαιτίας τε-
χνικών προβλημάτων που εμφάνισε το σύ-
στημα λειτουργίας, παρά τις επίσημες ανα-
κοινώσεις του ΟΑΣΑ που προσπαθεί να υπο-
βαθμίσει το όλο ζήτημα.

Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρί-
ου, με τον τρόπο που γίνεται, και ενταγμένη
όπως είναι στη συνολικότερη πολιτική ε-
μπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης
των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιεί η
κυβέρνηση, ανοίγει το δρόμο για την υλο-
ποίηση μέτρων όπως η σύνδεση της από-
στασης μετακίνησης με το κόστος του εισι-
τηρίου και η περαιτέρω αύξηση του κό-
στους μετακίνησης για τα λαϊκά στρώματα,
η κατάργηση γραμμών και η περικοπή δρο-
μολογίων λόγω του ότι δεν θα έχουν «μετα-
φορικό φόρτο» κ.ο.κ. Πυρήνας του μέτρου,
εξάλλου, είναι η αντίληψη των κυβερνήσε-
ων του κεφαλαίου ότι οι μεταφορές είναι ε-
μπόρευμα το οποίο ο λαός πρέπει να το πλη-
ρώνει δυο και τρεις φορές, αλλά και η λογική
της «εξοικονόμησης» μέσω της περικοπής
δαπανών που αφορούν εργατικές και λαϊ-
κές ανάγκες.

Οι διαδικασίες για την εγκατάσταση του
«ηλεκτρονικού εισιτηρίου» στις αστικές συ-
γκοινωνίες της πρωτεύουσας είχαν ξεκινή-
σει το 2014, επί κυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, υπό
τη μορφή ΣΔΙΤ (το ανέλαβε η κοινοπραξία
των εταιρειών «ΤΕΡΝΑ» - «LG» και χρηματο-
δοτήθηκε κατά 50% από το ΕΣΠΑ). Στόχοι εί-
χαν τεθεί η επιβολή «ζωνικού συστήματος
χρεώσεων», η τιμολόγηση δηλαδή των δια-
δρομών βάσει χιλιομετρικών αποστάσεων,
αλλά και η «πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής».

Αυτοί ακριβώς οι στόχοι είναι και οι εκπε-
φρασμένες επιδιώξεις της σημερινής κυβέρ-
νησης, αφού μέσω παλιότερων σχετικών
δηλώσεων του αρμόδιου υπουργού Υποδο-
μών Χρ. Σπίρτζη σχεδιάζεται η επιβολή του
λεγόμενου «αναλογικού κομίστρου».

ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Μια άλλη επικίνδυνη όψη της αξιοποίη-

σης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου είναι αυτή
που αφορά την προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων των χρηστών. Για την έκδο-
ση της προσωποποιημένης ηλεκτρονικής
κάρτας, που θα αντικαταστήσει τις γνωστές
μέχρι σήμερα χάρτινες κάρτες απεριορί-
στων διαδρομών, απαιτείται από τον επιβά-
τη να προσκομίσει επίσημο έγγραφο που να

προσδιορίζει
τον αριθμό
ΑΜΚΑ και την
α σ τ υ ν ο μ ι κ ή
του ταυτότη-
τα, ενώ κατά
τη διαδικασία
έκδοσης της
κάρτας, το σύ-
στημα παρά-
γει και αποθη-
κεύει στη βάση δεδομένων του το ψηφιακό
αποτύπωμα που προκύπτει από το συνδυα-
σμό ΑΜΚΑ και κωδικού, καθώς και το μήνα
και έτος γέννησης.

Οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο ΟΑΣΑ για
την έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας του ει-
σιτηρίου θυμίζουν προϋποθέσεις έκδοσης
ενός «εσωτερικού διαβατηρίου», ενώ το κε-
ντρικό και επικίνδυνο πρόβλημα εντοπίζε-
ται στην προσωποποίηση του εισιτηρίου,
στη δυνατότητα ταύτισης δηλαδή του χρή-
στη με τις διαδρομές που καταγράφονται η-
λεκτρονικά στην κάρτα. 

Από τη στιγμή που το ηλεκτρονικό εισι-
τήριο στο τσιπ του έχει καταχωρημένη την
ταυτότητα του χρήστη, η βάση δεδομένων
που καταγράφει τις διαδρομές, και πραγμα-
τοποιεί και είναι σε θέση να γνωρίζει κάθε
μετακίνηση κάθε προσώπου ξεχωριστά.

Η βάση αυτή μπορεί να αποθηκεύει στοι-
χεία (τις διαδρομές του χρήστη), να τα επε-
ξεργάζεται και να τα αξιοποιεί ανάλογα με
τις επιδιώξεις κρατικών μηχανισμών, υπη-
ρεσιών κ.λπ. 

Ανοίγονται έτσι άπειρες δυνατότητες για
τους μηχανισμούς καταστολής, οι οποίοι α-
νά πάσα στιγμή θα μπορούν να παρακολου-
θούν και να καταγράφουν τις καθημερινές
κινήσεις φυσικών προσώπων. Αυτό συνι-
στά ευθεία παραβίαση του απορρήτου των
μετακινήσεων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι αρχικά η Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είχε
απορρίψει τις ηλεκτρονικές κάρτες, καθώς
διαπίστωνε κινδύνους αναφορικά με τα
προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Ο
ΟΑΣΑ, ενώπιον της ΑΠΔΠΧ που ασχολήθηκε
με το ζήτημα, προέβαλε προσχηματικές αι-
τιολογίες για τις προϋποθέσεις που απαιτεί,
όπως ότι δήθεν χρειάζονται τα στοιχεία για
τον καταλογισμό προστίμων σε περίπτωση
παραβάσεων, για την επιστροφή ποσού σε
περίπτωση απώλειας, για δυναμικό σχεδια-
σμό των δικτύων και την εξυπηρέτηση πε-
λατών κ.λπ.

Στη δεύτερη γνωμοδότηση του περασμέ-
νου Αυγούστου, όπου είχε δώσει τελικά την
έγκρισή της μετά από ορισμένες αλλαγές
στις οποίες είχε προβεί ο ΟΑΣΑ, η Αρχή είχε
προτείνει να μην αποθηκεύεται στο κεντρι-
κό σύστημα του Οργανισμού ολόκληρος ο
αριθμός ΑΜΚΑ του κάθε χρήστη, αλλά ένα
«ψηφιακό αποτύπωμα» (hashedvalue).

Οι όποιες τροποποιήσεις έγιναν από τότε
ουσιαστικά δεν έχουν αλλάξει την ουσία.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΦΤΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΛΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

«Οχι στις μπάρες και
τον εκφοβισμό, φτηνές
συγκοινωνίες για όλο
το λαό» απαίτησαν μέ-
λη των Λαϊκών Επιτρο-
πών Αγ. Αναργύρων -
Καματερού, Ιλίου και
Πετρούπολης, μαζί με
σωματεία και άλλους
μαζικούς φορείς της πε-
ριοχής που συγκεντρώ-
θηκαν την Τρίτη 31
Οκτώβρη το απόγευμα
στην κεντρική πλατεία
του Ιλίου. 

Στην κινητοποίηση
παραβρέθηκε και ο δή-
μαρχος Πετρούπολης
Βαγγέλης Σίμος.

Το πρόβλημα με τα
Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς στα δυτικά προ-
άστια έχει οξυνθεί ιδιαί-
τερα τα τελευταία χρό-
νια και «έρχεται να προ-
στεθεί σε όλα τα άλλα
προβλήματα που βιώ-
νουν οι εργαζόμενοι»,
όπως είπε κατά τη διάρ-
κεια του χαιρετισμού
του στη συγκέντρωση ο
Σοκόλ Ντέτε, εκ μέρους
του Συνδικάτου Οικο-
δόμων της περιοχής.

Τις τεράστιες ελλεί-
ψεις σε οχήματα, α-
νταλλακτικά και προ-
σωπικό, τη μείωση των
δρομολογίων και την ε-
ντατικοποίηση των
ρυθμών εργασίας των
εργαζομένων στις δη-

μόσιες συγκοινωνίες υ-
πογράμμισε στην ομι-
λία του ο Γ. Βαρδάκης,
εκπροσωπώντας τη
Γραμματεία Αστικών
Συγκοινωνιών του
ΠΑΜΕ.

Παράλληλα με την πε-
ριγραφή των άσχημων
συνθηκών που επικρα-
τούν στις συγκοινωνίες
των δυτικών προα-
στίων, ο Ανδ. Μιχαλά-
κης, εκ μέρους της Λαϊ-
κής Επιτροπής Αγ. Αναρ-
γύρων - Καματερού, κά-
λεσε τους συγκεντρω-
μένους να εντείνουν την
πάλη τους για: 

Μείωση της τιμής
των εισιτηρίων κατά
50%, δωρεάν μετακίνη-
ση για τους εργαζόμε-
νους τις ώρες αιχμής,
δωρεάν μετακίνηση α-
νέργων, μαθητών και
σπουδαστών, ειδική
μέριμνα για την εξυπη-
ρέτηση ηλικιωμένων
και ΑμΕΑ, σύνδεση
των περιοχών με το
Μετρό, σύνδεση των
γειτονιών μεταξύ τους
με τοπικά δρομολό-
για, κρατική επιχορή-
γηση για την επισκευή
και ανανέωση του
στόλου των οχημά-
των, προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού με
πλήρη δικαιώματα.

Από τη συγκέντρωση που οργάνωσαν μαζικοί 
φορείς και σωματεία στα δυτικά προάστια.
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ΔΑΣ ΟΑΣA
ΔΔHMOKPATIKHHMOKPATIKH AAΓΩNIΣTIKHΓΩNIΣTIKH ΣΣYNEPΓAΣIAYNEPΓAΣIA

Αθήνα,7-11-2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΣΤΗ ΣΤΑΣΤΑ..ΣΥΣΥ

Συνάδελφοι-σσες, 
Το «δούλεμα πάει σύννεφο» και από την κυβέρνηση και από τις  συνδικαλιστικές πλειοψηφίες των Σωμα-

τείων .  Οι παρατάξεις  που διοικούν τα Σωματεία της ΣΤΑΣΥ ̈ ανακάλυψαν¨ ξαφνικά ότι οι κυβερνήσεις μας
δουλεύουν και ότι οι  Αστικές Συγκοινωνίες είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Κάλλιο αργά παρά πο-
τέ. Αυτή  η αντιμετώπιση  των Αστικών Συγκοινωνιών, δηλαδή  η  σχέση  κόστους – κέρδους,  εχει συμβάλει ε-
δώ και αρκετά χρόνια κατόπιν εντολών του μεγάλου κεφαλαίου  της χώρας και του κουαρτέτου  να διαμορ-
φωθεί η σημερινή άθλια κατάσταση για εργαζόμενους και επιβάτες με ευθύνη διαχρονικά ΟΛΩΝ των κυβερ-
νήσεων  (Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ –ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ).

Τί να πρωτοθυμηθούμε (;) το Νόμο 3920 του Ρέππα, τις απολύσεις, τις υποχρεωτικές μετατάξεις, την κα-
τάργηση 13ου μισθού, το ενιαίο μισθολόγιο, την ένταξή μας στο Υπερταμείο Συμμετοχών ή την υποχρηματο-
δότηση των Αστικών Συγκοινωνιών από τον Κρατικό προϋπολογισμό κι ένα σωρό άλλα.

Μήπως να μιλήσουμε για τους αντιδραστικούς Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού που επί των ημερών
της σημερινής κυβέρνησης έγιναν ακόμη πιο αντιδραστικοί, έχοντας το Διευθυντικό Δικαιώμα κυρίαρχο ό-
πλο στα χέρια των διοικήσεων για μετακινήσεις, προαγωγές, καθαιρέσεις, ανάλογα με τα γούστα της εκάστο-
τε εξουσίας. 

Συνάδελφοι-σσες, 
Ούτε το ηλεκτρονικό εισιτήριο που σε συνδυασμό με τις μπάρες στοχεύει στον αποκλεισμό όλων αυτών

που φτωχοποίησαν οι Κυβερνήσεις στα χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης δεν είναι καινούρια ι-
δέα. Είναι από την δεκαετία του ’90. Η εφαρμογή του είναι καινούρια. Είναι κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ένω-
σης στα πλαίσια της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται γύρω από την αστι-
κή συγκοινωνία.

Όλα αυτά είναι γνωστά και δεν αποτελεί δικαιολογία για κανέναν συνδικαλιστή να λέει, δεν ήξερα. Οι πλει-
οψηφίες των Σωματείων μας και το  ήξεραν και  το περίμεναν, άλλωστε έχουν πάρει θέση υπέρ αυτών των αρ-
νητικών εξελίξεων με φαρδιές, πλατιές τις υπογραφές τους για τη σύνδεση των εσόδων με το μισθολόγιο.
Έχουν ευθύνη για τις νέες εργασιακές σχέσεις που διαμορφώνονται , για τις προσλήψεις αρκετών νέων μαθη-
τευόμενων συναδέλφων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με τσακισμένα εργασιακά, μισθολογικά και ασφα-
λιστικά δικαιώματα.
Βέβαια, όλα γίνονται για την κερδοφορία ης εταιρίας «για να μην υπάρχουν ελλείματα», «για να μην πληρώνουν
οι φορολογούμενοι».  (Έτσι λέει το παραμύθι τους).

Για όλα αυτά η Δ.Α.Σ έχει προειδοποιήσει έγκαιρα τους εργαζόμενους και έχει επαληθευτεί. 

Συνάδελφοι-σσες, 
Όταν η Δ.Α.Σ τους καλούσε για οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων ενάντια σε αυτήν την αντεργατική

καταιγίδα, οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες  στη ΣΤΑ.ΣΥ και στην Ο.ΣΥ σφύριζαν αδιάφορα, ποτέ δεν οργάνω-
σαν κοινή  πάλη εργαζομένων στα ΜΜΜ κι επιβατικού κοινού. Αποδέχτηκαν τη λειτουργία των Αστικών συ-
γκοινωνιών, με όρους αγοράς και τώρα έχουν το θράσος να καλούν τάχα σε ενότητα. 
Ταυτόχρονα, τυχοδιωκτικά προσαρμόζουν και αναπροσαρμόζουν  το όποιο απεργιακό πρόγραμμα ανάλο-
γα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Αποφασίζουν το πρωί κινητοποίηση και το απόγευμα την παίρνουν πίσω. Απεργεί η ένωση στον ΗΣΑΠ και
λειτουργεί το ΣΕΛΜΑ και ανίστροφα. Βάζουν απέναντι τους επιβάτες, απογοητεύουν τους εργαζόμενους.
Έχουν καταργήσει και τις συλλογικές διαδικασίες. Δεν κάνουν Γενικές Συνελεύσεις.

Συνάδελφοι-σσες, 
Η ΔΑΣ καλεί τους εργαζόμενους στη ΣΤΑΣΥ να βγάλουν συμπεράσματα από την στάση των πλειοψηφιών

των Σωματείων.
Καλούμε τους εργαζόμενους σε πραγματική ενότητα στην κατεύθυνση του ταξικού αγώνα, της διεκδίκη-

σης της ίδιας της ζωής τους. 
Σας καλούμε να παλέψουμε σαν μια γροθιά, πραγματικά ενωμένοι, για να γίνει πραξη αυτό που προτείνει η

Δ.Α.Σ και που αρνούνται για ευνόητους λόγους  οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες, δηλαδή η δημιουργία  ΕΝΟΣ
Συνδικάτου στη ΣΤΑΣΥ. 

Για να σταματήσει η πολυδιάσπαση των εργαζομένων, να αποκρούσουμε τα νέα αντεργατικά μέτρα που
φέρνει μαζί του το 3ο μνημόνιο και τα προαπαιτούμενα, όπως ο συνδικαλιστικός νόμος, η εκ περιτροπής ερ-
γασία, το ευέλικτο ωράριο, η πλήρης ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών.

Σας καλούμε να παλέψουμε μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι το διεκδικητικό πλαίσιο που ανταποκρίνε-
ται στις σύγχρονες ανάγκες της ζωής μας:

▶ Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
▶ Ενιαίος κρατικός φορέας με συμπληρωματικά τα μέσα μεταξύ τους και όχι ανταγωνιστικά.
▶ Κρατική χρηματοδότηση για τις λειτουργικές ανάγκες της ΣΤΑΣΥ.
▶ Καμμία επιχειρηματική δράση στη συγκοινωνία. Έξω οι εργολάβοι από τα Μ.Μ.Μ.
▶ Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα (εργασιακά, ασφαλιστικά).
▶ Επαναφορά μισθών και δικαιωμάτων στα προ κρίσης επίπεδα.
▶ Αυξήσεις στους μισθούς με κατάργηση του ενιαίου μισθολογίου.
▶ Όχι στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Όχι στις μπάρες και στον εκφοβισμό.
▶ ΦΘΗΝΗ - ΣΥΧΝΗ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ.
▶ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ 50%.

1) UBER: Διαδικτυακός Μεσολαβητής

Ξεκίνησε από την Αμερική σαν διαμεσολα-
βητής για την εναλλάξ μετάβαση στο κέντρο
ανθρώπων που μένουν και δουλεύουν κοντά
ο ένας με τον άλλον («συνειδητή οικολογι-
κή»!)

Βλέποντας την επιτυχία είπε: «Ας κάνουμε
μπίζνες!!!»

Εξαπλώθηκε έτσι σιγά σιγά σχεδόν σ’ όλο
τον κόσμο και με τον Νόμο της Ν.Δ. 4070 ε-
δραιώθηκε και στην Ελλάδα στα πλαίσια της
«απελευθέρωσης των μεταφορών». Ξεκίνη-
σε με λίγα ταξί γιατί δεν γινόταν αλλιώς και
συνέχισε με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο
(πολύ μεγαλύτερος – αδιευκρίνιστος αριθμός
οχημάτων).  

Δεν έχει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, δεν
κόβει αποδείξεις, δεν… δεν…

Υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει σύμβα-
ση μεταξύ πελάτη και εταιρίας, τουλάχιστον
6 ½ ωρών, η οποία συνήθως δεν υπάρχει ή
φτιάχνουν στο πόδι.

Έλεγχος δεν υπάρχει από τα αρμόδια όρ-
γανα ποτέ και πουθενά, με συνέπεια να κά-
νουν μέχρι τοπικές διαδρομές.

Οι χρεώσεις τους είναι κατά πολύ μικρότε-
ρες του τιμολογίου των ταξί.

Σε όλα αυτά να προσθέσουμε ότι συνάδελ-
φοι έχουν καταδικαστεί για εξύβριση της U-
BER και κανένας οδηγός της UBER για πειρα-
τεία.

Έχουμε δύο γνωστά παραδείγματα.
Επίσης σε κλήσεις στην Τροχαία Αεροδρο-

μίου για έλεγχο σε αυτοκίνητα της UBER η α-
πάντηση είναι ότι δεν έχουν διαθέσιμες δυνά-
μεις.

2) BEAT

Ελληνική διαδικτυακή μεσολαβητική με
την διαφορά ότι δουλεύει ακόμα με ταξί.

Πρόσφατα πουλήθηκε στην DAIMLER ένα-
ντι 45.000.000 ευρώ.

Εδώ έχουμε τα εξής:
1) Διαλέγει ο πελάτης τον οδηγό με βάση

την απόσταση και την φωτογραφία του οδη-
γού.

2) Ο πελάτης βαθμολογεί τον οδηγό μετά
την διαδρομή και πάντα ανάλογα με την διά-
θεσή του. Εάν δεν έχεις βαθμολογία τουλάχι-
στον 4,5 σε διαγράφουν.

3) Το σημαντικότερο, «σπάει» το τιμολό-
γιο του ταξί με προσφορές που ισχυρίζονται
ότι απλά σαν bonus επιστρέφεται στον πελά-
τη, αυτό μπορεί να επιφέρει κατάργηση του
τιμολογίου.

Το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση,
όχι μόνο δεν βάζει φρένο σε αυτή την κατά-
σταση, αλλά διαμορφώνει καλύτερες συνθή-
κες για την είσοδο μεγάλων εταιριών και την
πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 
της ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ των ΤΑΞΙ
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…έχουμε και λέμε

• Ερώτηση: Τους τελευταί-
ους μήνες έχει εμφανιστεί
με πολύ έντονο τρόπο το
ζήτημα των βλαβών που
κρατούν ακινητοποιημέ-
να λεωφορεία-τρόλεϊ.
Γιατί συμβαίνει αυτό;

Απάντηση: Αυτό που συμ-
βαίνει, είναι το αποτέλεσμα
της πολιτικής που εφαρμό-
ζουν όλες οι κυβερνήσεις τα
τελευταία χρόνια, με μεγα-
λύτερη ένταση τα χρόνια της
κρίσης. Είναι δηλαδή αποτέ-
λεσμα της υποχρηματοδότη-
σης των αστικών συγκοινω-
νιών, που είναι το επακόλου-
θο της λειτουργίας με ιδιωτι-
κοοικονομικά κριτήρια. 

Μια μικρή αναδρομή στα
ποσά των επιχορηγήσεων α-
πό το 2009 έως σήμερα, αρ-
κεί για να κατανοηθεί γιατί έ-
χουμε αυξημένο πρόβλημα
βλαβών.

Και βέβαια να μην ξεχνά-
με από πότε έχει να γίνει πρό-
σληψη τεχνικού προσωπι-
κού, το οποίο έχει μειωθεί
κατά 40%.

• Ερώτηση: Ποιός, εκτιμάς,
πως είναι ο σχεδιασμός
της κυβέρνησης για τις
Αστικές Συγκοινωνίες; Σε
ποιους άξονες θα κινηθεί;

Απάντηση: Ερμηνεύο-
ντας κάποια στοιχεία των τε-
λευταίων ετών όπως ο νόμος
3920 του 2011 συμπεριλαμ-
βανομένου και της αναθεώ-
ρησης του το 2015, το ρυθμι-
στικό σχέδιο Αθήνας, τις δη-
λώσεις υπουργών της τωρι-
νής, αλλά και των προηγού-

Οι κυβερνητικοί παράγο-
ντες κρύβοντας την πραγμα-
τική αιτία για τις βλάβες ρί-
χνουν ευθύνες και απειλές
δεξιά και αριστερά με απύθ-
μενο θράσος, προς μερίδα
συναδέλφων, ανάβοντας
πραγματικά το φυτίλι μεταξύ
των εργαζομένων.

Εμείς ως ΔΑΣ καλούμε
τους συναδέλφους μας να α-
ναρωτηθούν οι ίδιοι και να
ρωτήσουν και όποιους συν-
δικαλιστές αθωώνουν την
κυβέρνηση στοχοποιώντας
τον ίδιο τον κλάδο που υπο-
τίθεται πως εκπροσωπούν: 

• Γιατί από 2.200 λεωφο-
ρεία κυκλοφορούν 700-800;

• 160 από 360 τρόλεϊ, 20
από 31 συρμούς του Ηλεκτρι-
κού;

•  Έχουμε οδηγούς, τεχνί-
τες, διοικητικούς και κάθο-
νται;

• Έχουμε επάρκεια ανταλ-
λακτικών και το προσωπικό
δε τα χρησιμοποιεί;

• Πώς εξηγούν, όσοι βγά-
ζουν λάδι την κυβέρνηση, τις
απώλειες από οδηγό, τα χι-
λιάδες μεταφερόμενα ρεπό
και υπόλοιπα ΚΑ εδώ και χρό-
νια; 

• Πώς εξηγούν το γεγονός
πως δεν επανδρώνονται οι
βάρδιες των τεχνιτών και για-
τί έχουν αυξηθεί δραματικά
αυτοί που δεν μπορούν να
εργαστούν (ασθένειες-σακα-
τεμένοι);

• Γιατί μπαίνει κανείς σε
άδεια γραφεία σε όλες τις δι-
ευθύνσεις και τα Α/Σ και ένας
κάνει εργασία που αναλογεί
σε τρεις;

• Γιατί βγαίνουν στις ρεμί-
ζες οι τεχνίτες και αποψιλώ-
νουν από ανταλλακτικά τα
παρατημένα λεωφορεία;

Ας σκεφτούν καλά οι συ-
νάδελφοι, πού ανήκει και τί
πρεσβεύει τελικά ο κάθε
συνδικαλιστής ή συνδικαλι-

ζόμενος και το πόσο βολικό
είναι για το σύστημα να εί-
μαστε διασπασμένοι και να
τρωγόμαστε μεταξύ μας.

• Ερώτηση: Ποιό πλαίσιο
αιτημάτων διεκδικεί η
ΔΑΣ; Και τί σημαίνει αυτό,
δηλαδή να διεκδικείς από
θέση μειοψηφίας;

Απάντηση: Το πλαίσιό
μας έρχεται να ιεραρχήσει τις
σύγχρονες ανάγκες που έχει
σήμερα ο εργαζόμενος λαός
της Αττικής στο επίπεδο της
μετακίνησης με τα Μ.Μ.Μ.,
καθώς και των εργαζομένων
σε αυτά.

Το πλαίσιό μας βασίζεται
στις δυνατότητες της τεχνο-
λογίας, της τεχνογνωσίας,
του ανθρώπινου δυναμικού
και της επάρκειας των υλι-
κών πόρων. 

Αυτό απαιτεί σήμερα:

▶ ΕΝΙΑΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
που θα λειτουργεί με
σκοπό την εξυπηρέτηση
των λαϊκών αναγκών για
γρήγορη, ασφαλή, φθη-
νή και άνετη μετακίνηση.

▶ ΑΜΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑ -
ΤΟ ΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ -
ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ με στόχο την
έξοδο όλου του στόλου
για δουλειά, ενάντια
στην προσπάθεια συρρί-
κνωσής του με την από-
συρση ενός σημαντικού
αριθμού οχημάτων λόγω
παλαιότητας στα επόμε-
να χρόνια.

▶ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ. Αίτημα που ε-
ναντιώνεται στους σχε-
διασμούς συρρίκνωσης
των οδικών συγκοινω-
νιών. Διεκδικούμε κάθε
γραμμή που τροποποιεί-
ται ή καταργείται, καθώς
και όποια βάρδια καταρ-
γείται να αντικαθίσταται
με άλλη στη λογική της
πύκνωσης, αλλά και επέ-
κτασης του έργου.

▶ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ 50%.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν - Α Μ Ε Α -
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. Αίτημα
που στρέφεται ενάντια
στη διαχρονική προσπά-
θεια των κυβερνήσεων

μενων κυβερνήσεων, την ί-
δια την κατάσταση σήμερα
στις Αστικές Συγκοινωνίες (α-
ριθμός εργαζομένων-στό-
λος), αλλά και σε σχέση με τη
γήρανση και την εντατικο-
ποίηση της εργασίας, την ε-
φαρμογή ηλεκτρονικού εισι-
τηρίου και μπαρών, οι άξονες
που θα κινηθούν οι εξελίξεις
είναι οι εξής: 

Α. Η πλήρης εμπορευμα-
τοποίηση - ιδιωτικοποίηση
των εταιριών.

Β. Η περαιτέρω συρρίκνω-
ση των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων.

Στόχος όλων των κυβερνή-
σεων ήταν και είναι η συνε-
χής μείωση έως την πλήρη
κατάργηση της χρηματοδό-
τησης που πηγαίνει ή μάλλον
καλύτερα επιστρέφει πίσω
στα λαϊκά στρώματα ως πα-
ροχή για τις Αστικές Συγκοι-
νωνίες.

• Ερώτηση: Τί σημαίνουν ό-
λα αυτά για τον λαό της
Αττικής που χρησιμοποιεί
τα Μ.Μ.Μ. και για τους
εργαζόμενους σ’ αυτά;

Απάντηση: Η πλήρης ε-
μπορευματοποίηση-ιδιωτι-
κοποίηση των Αστικών Συ-
γκοινωνιών σημαίνει πανά-
κριβη μετακίνηση, αραιά
δρομολόγια, απομόνωση πε-
ριοχών που δε θα κρίνονται
ως συμφέρουσες, μεγάλη α-
ναμονή στις στάσεις και αυ-
στηρά μέτρα καταπολέμη-
σης της λεγόμενης εισιτηριο-
διαφυγής, στην ουσία απο-
κλεισμός από τη χρήση των
Μ.Μ.Μ. μεγάλο μέρος των
φτωχών λαϊκών οικογενειών. 

Η εφαρμογή του ηλεκτρο-
νικού εισιτηρίου θα επιφέρει
άμεσα: αύξηση της τιμής του
εισιτηρίου μιας και θα γίνει
διαζωνικό, δηλαδή όσο πιο
μακριά θα πηγαίνεις, τόσο
περισσότερο θα πληρώνεις. 

Ειδικά στη ΣΤΑΣΥ λόγω της
εφαρμογής του μέτρου των
μπαρών στις εισόδους των
σταθμών, θα επιβαρυνθεί
αυτός που δουλεύει για 200-
300 ευρώ, αυτός που εργάζε-
ται, αλλά είναι απλήρωτος
για μήνες, ο χαμηλοσυνταξι-
ούχος.

Επίσης, με τη χρήση του η-
λεκτρονικού εισιτηρίου ανοί-
γει ένα μεγάλο πεδίο δράσης
στους κάθε λογής κρατικούς

μηχανισμούς για την παρα-
κολούθηση των μετακινήσε-
ων των επιβατών σε κάθε με-
τακίνηση τους με τα Μ.Μ.Μ. 

Η μετακίνηση σε όποιο
σημείο της πόλης επιθυμεί ο
επιβάτης θα πάψει πια να εί-
ναι προσωπικό δεδομένο, ε-
νώ γίνεται πιο εύκολη η πα-
ρακολούθηση του κινήμα-
τος, π.χ. ποιοί πήγαν σε μια α-
περγιακή συγκέντρωση ή μια
πολιτική εκδήλωση κ.λπ.

Για τους εργαζόμενους
στα Μ.Μ.Μ. θα συνεχιστεί η
κατρακύλα και μισθολογικά,
αλλά και με κάθε άλλο τρό-
πο: αύξηση της εντατικοποί-
ησης, αλλαγή των εργασια-
κών σχέσεων, αυστηρότεροι
γενικοί κανονισμοί, περιορι-
σμός της ελεύθερης διακίνη-
σης ιδεών και της συνδικαλι-
στικής δράσης.

• Ερώτηση: Μεταξύ των ερ-
γαζομένων υπάρχει μια
συζήτηση πως πίσω από
τις βλάβες των λεωφορεί-
ων υπάρχει συνδικαλιστι-
κή σκοπιμότητα. Κάτι τέ-
τοιο ανάβει το φυτίλι του
κοινωνικού αυτοματι-
σμού εντός του κλάδου. Τί
θέση έχει η ΔΑΣ;

Απάντηση: Η ευθύνη των
συνδικαλιστικών πλειοψη-
φιών  συνίσταται στο γεγονός
πως παρά τις τυπικές διακη-
ρύξεις τους στις ανακοινώ-
σεις τους για τη συγκοινωνία
ως κοινωνικό-αγαθό (για το
θεαθήναι), αποδέχονται πλή-
ρως τη λειτουργία των
Μ.Μ.Μ. με ιδιωτικοοικονομι-
κά κριτήρια, δηλαδή τη συ-
γκοινωνία-εμπόρευμα, που
συνοδεύεται με τη σημερινή
αποκαρδιωτική κατάσταση
για εργαζόμενους και επιβά-
τες. 

Έχουν ευθύνη γιατί δεν
κάνουν τίποτα στην κατεύ-
θυνση υπεράσπισης κατα-
κτήσεων, διεκδίκησης του
αυτονόητου για εμάς δικαιώ-
ματος για συγκοινωνία που
θα λειτουργεί με στόχο να
καλύψει τις λαϊκές ανάγκες
μετακίνησης.

Αυτή την περίοδο καλ-
λιεργήθηκαν έντονα από τον
κυβερνητικό συνδικαλισμό
αλλά και την πολιτική ηγεσία
του Υ.ΜΕ., αντιλήψεις μα-
κριά και πέρα από την πραγ-
ματικότητα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ
Μέλος Δ.Σ. Σωματείου
Τεχνικών ΟΑΣΑ Ο.ΣΥ -
Μέλος Γραμματείας 
Αστ. Συγκοινωνιών 

του ΠΑΜΕ

❝ όσο περισσότερο 
θα αυξάνονται τα έσοδα, 

τόσο περισσότερο θα μειώνεται
η κρατική χρηματοδότηση

κι έτσι θα αυξάνεται
η τιμή του εισιτηρίου…❞
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…έχουμε και λέμε
να μετακυλισθεί το κό-
στος λειτουργίας στο
λαό. Οι συνάδελφοι δεν
πρέπει να «τσιμπήσουν»
στην αντίληψη που μας
θέλει να κυνηγήσουμε τα
έσοδα. Η αύξηση των ε-
σόδων δε θα φέρει καμιά
βελτίωση στη καθημερι-
νότητα μας. Όσο περισ-
σότερο θα αυξάνονται,
τόσο περισσότερο θα μει-
ώνεται η κρατική χρημα-
τοδότηση με στόχο την
πλήρη κατάργηση της.

▶ 100% ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑ -
ΤΟ ΔΟ ΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑ -
ΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙ -
ΤΟΥ ΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με στόχο
την απρόσκοπτη και ποι-
οτική συγκοινωνία σε α-
ντίθεση με τη σημερινή
κατάσταση, όπου η συνε-
χής μείωση της κρατικής
χρηματοδότησης και η
μετακύλιση του κόστους
στους χρήστες των
Μ.Μ.Μ.  ευθύνεται για τη
σημερινή κατάντια.

▶ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙ -
ΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩ -
ΜΑΤΑ ώστε να μειωθεί η
εντατικοποίηση της δου-
λειάς και να μπορούν οι
συνάδελφοι να κάνουν
χρήση δικαιωμάτων τους
που σήμερα μπαίνουν
στnν κλίνη του Προκρού-
στη λόγω έλλειψης προ-
σωπικού.

▶ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΣΕ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΣ
ΣΣΕ ΤΟΥ 2009 δηλαδή να
διεκδικήσουμε πίσω τα
όσα μας πήραν. Για τη
ΔΑΣ δεν είναι περασμένα
ξεχασμένα.

▶ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Σ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ.

▶ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙ -
ΜΟΥ ΒΙΟΥ.  5μερο-7ωρο-
35ωρο. ΣΥΝΤΑΞΗ στα 55
ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ και 50 ΟΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ στα ΒΑΕ. 30
ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
Ενάντια στην επιδίωξη
των κυβερνήσεων του κε-
φαλαίου για δουλειά μέ-

χρι τον τάφο. Να μην α-
ποδεχθούμε το όχι και τό-
σο μακρινό μέλλον τα
τρόλεϊ-λεωφορεία και οι
συρμοί να οδηγούνται
και να επισκευάζονται α-
πό γέροντες.

Σε γενικές γραμμές η πλει-
οψηφία του κλάδου συμφω-
νεί πως η καθημερινότητα η
δική μας και των επιβατών θα
ήταν πολύ καλύτερη αν κά-
ποια από αυτά γίνονταν πρά-
ξη.

Την ίδια ακριβώς στιγμή,
είναι ασύγκριτα πιο ισχυρή η
πεποίθηση πως η κατάσταση
δεν αλλάζει, το πώς θα γί-
νουν όλα αυτά, αφού η κατά-
σταση πάει προς το χειρότε-
ρο, πως για να γίνουν αυτά
που λέτε, θέλει ξεσηκωμό, ή
ακούμε πολλές φορές και
πού αγωνιστήκαμε, τί κερδί-
σαμε;

Δυστυχώς, έχει επικρατή-
σει με ευθύνη των πολιτικών
δυνάμεων που κυριαρχούν
―και των παρατάξεων τους―
η λογική του κέρδους και της
ανταγωνιστικότητας, αλλά
και του κοινωνικού αυτοματι-
σμού και σε σχέση με άλλες
μερίδες εργαζομένων, αλλά
και εντός του κλάδου με απο-
τέλεσμα να δυσκολεύεται να
δει ο κάθε συνάδελφος τη συ-
νολική εικόνα, άρα και τον
πραγματικό του αντίπαλο. 

Όλα αυτά που πολλές φο-
ρές μας έφεραν σε αντιπαρά-
θεση και με συναδέλφους
(δε μιλάμε για άλλες παρατά-
ξεις εκεί μας χωρίζει άβυσ-
σος), μας καθιστούν μειοψη-
φία μέσα στους χώρους ερ-
γασίας και στα Δ.Σ. των σω-
ματείων. 

Αυτό όμως για εμάς δεν α-
ποτελεί άλλοθι. 

Όλα τα προηγούμενα χρό-
νια αναπτύξαμε μια σειρά α-
γώνων, τόσο εντός του κλά-
δου, όσο και πιο κεντρικά χω-
ρίς να περιμένουμε την έ-
γκριση των Δ.Σ., χωρίς την εύ-
κολη δικαιολογία κυρίως των
δήθεν ανεξάρτητων «πως έ-
νας είμαι στο Δ.Σ. τί να κά-
νω»;

Απόδειξη γιαυτό είναι μια
σειρά από πρωτοβουλίες της
ΔΑΣ: παρεμβάσεις των επι-
τροπών μας για κάθε μικρό ή
μεγάλο πρόβλημα, κινητο-
ποιήσεις όπως πχ. μέσα στο

καλοκαίρι δύο φορές στο
ΥΜΕ, αλλά και στη διοίκηση
της Ο.ΣΥ για να δοθεί λύση
στο θέμα με τα ανταλλακτι-
κά, όταν οι διοικήσεις των
σωματείων είχαν πέσει σε
«θερινή νάρκη».

• Ερώτηση: Συνδικαλιστι-
κός νόμος προ των πυλών.
Πού στοχεύει και ποιά θέ-
ση πρέπει να πάρουν οι
εργαζόμενοι;

Απάντηση: Αν σήμερα
φαντάζει δύσκολο να υπερα-
σπιστείς τα δικαιώματα ή α-
κόμη περισσότερο να απο-
σπάσεις κάτι, πόσο μάλλον
μετά την ψήφιση του νέου
συνδικαλιστικού νόμου που
έρχεται μόνο και μόνο για να
βάλει εμπόδια στη συνδικα-
λιστική οργάνωση και την ερ-
γατική πάλη. Με πρώτο και
πιο σημαντικό εμπόδιο την
αύξηση του απαιτούμενου
ποσοστού που απαιτείται για
να αποφασιστεί η κήρυξη α-
περγίας από τα πρωτοβάθ-
μια σωματεία.

Η κυβέρνηση κάνει πράξη
τα αιτήματα των μεγαλοβιο-
μηχάνων, των επιχειρημα-
τιών, που θέλουν να απαλλα-
γούν από το αγκάθι της οργα-
νωμένης πάλης. 

Τα αφεντικά απαιτούν
στις επιχειρήσεις τους σιγή
νεκροταφείου, αξιώνουν τη
πλήρη υποταγή των εργαζό-
μενων με στόχο να αυξηθεί ο
βαθμός εκμετάλλευσης, να
αυγαταίνουν με πιο γρήγο-
ρους ρυθμούς τα κέρδη τους.

Επιχειρούν να τρομοκρα-
τήσουν και να αποτρέψουν
τη εγγραφή στα σωματεία με
τη πρόβλεψη του νέου νόμου
για υποχρεωτική καταγραφή
σε ηλεκτρονικό μητρώο των
μελών ενός σωματείου. Μη-
τρώο που θα είναι στη διάθε-
ση κάθε εργοδότη που θέλει
να ελέγξει ποιοί εργαζόμενοι
είναι μέλη και σε ποιό σωμα-
τείο.

Η αποκορύφωση του φα-
κελώματος, δηλαδή από μια
κυβέρνηση που επιλέχθηκε
από το κεφάλαιο να κάνει τη
βρώμικη δουλειά!

Στόχος είναι να αποδυνα-
μωθούν τα σωματεία που θέ-
λουν να τα καταντήσουν εξω-
ραϊστικούς συλλόγους που δε
θα μπορούν να πάρουν καμ-
μιά ουσιαστική απόφαση.

Εμείς καλούμε τον κάθε
συνάδελφο που προβληματί-
ζεται για το πού θα πάει η κα-
τάσταση, να σκεφτεί: αφού
το εργατικό κίνημα είναι σε υ-
ποχώρηση και δε αναπτύσ-
σονται αγώνες, αφού οι ερ-
γαζόμενοι έχουν χαμηλώσει
τον πήχη των απαιτήσεων
τους και επικρατεί το «δου-
λειά να είναι και όπως να εί-
ναι», αφού έχει εμπεδωθεί η
λογική πως «δεν αλλάζει τί-
ποτα» τότε τί τον χρειάζονται
το νέο συνδικαλιστικό νόμο,
αφού δε φοβούνται τις λαϊ-
κές αντιδράσεις;…

Είναι προφανές πως η α-
στική τάξη της χώρας έχει πο-
λύ μεγάλο φόβο, τρόμο θα έ-

λεγε κανείς, για τους οργανω-
μένους αγώνες της εργατικής
τάξης. Και για αυτό παίρνουν
μέτρα. 

Ας πάρουμε και εμείς τα
δικά μας. 

Είναι ώρα να σημάνει συ-
ναγερμός. 

Να μην αποδεχτούμε να
περάσει το νομοσχέδιο.

Εμείς παλεύουμε να
παρθεί απόφαση για α-
περγία, αν τολμήσουν
να φέρουν προς ψήφιση
τέτοιο μέτρο.

Είναι υπόθεση κάθε
εργαζόμενου να τους
δώσει το μήνυμα πως δε
θα γίνουμε δούλοι στον
21ο αιώνα!

ΔΑΣ ΟΑΣΑ
ΔΔHMOKPATIKHHMOKPATIKH AAΓΩNIΣTIKHΓΩNIΣTIKH ΣΣYNEPΓAΣIAYNEPΓAΣIA

Αθήνα, 5.10.2017
ΠΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
κ.ΚΩΝ/ΝΟ ΦΩΤΑΚΗ

Κοινοποίηση
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΑΣΑ
κ.ΞΕΝΟΦΩΝ ΝΙΚΟΓΛΟΥ

ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ  ΩΡΑΡΙΩΝ           

Το τελευταίο διάστημα  πυκνώνουν περιστατικά παρα-
βίασης  διαλειμμάτων αλλά και ωραρίων των εργαζόμενων
οδηγών.

Παρά τις παρεμβάσεις, επισημάνσεις και καταγγελίες  α-
πό συναδέλφους, το πρόβλημα παραμένει και διευρύνεται. 

Ορισμένοι, λίγοι ευτυχώς, προϊστάμενοι συστηματικά
κάνουν κατάχρηση ιεραρχίας, γίνονται εριστικοί, συχνά ε-
κβιαστικοί κάνοντας παράλληλα παραβίαση ακόμα και του
αντεργατικού Γενικού κανονισμού προσωπικού. 

Οι δυσκολίες εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου έ-
χουν συγκεκριμένη αιτία που βρίσκεται στην αντιλαϊκή πο-
λιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά κι εναλλάξ, οι κυβερνή-
σεις Ν.Δ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ με άμεση αρνητική επίδρα-
ση στη λειτουργία των ΜΜΜ.

Οι οδηγοί στην αστική συγκοινωνία είναι τμήμα των ερ-
γαζομένων που υφίστανται αυτή την πολιτική και όχι συνυ-
πεύθυνοι. 

Η πίεση και η εντατικοποίηση της δουλειάς από τους
προϊσταμένους για την κάλυψη των ελλείψεων είναι όχι μό-
νο αντισυναδελφική, αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις κιν-
δύνου για την υγεία των συναδέλφων και φυσικά υπόκει-
νται σε τυχόν πειθαρχικό έλεγχο. 

Για όλα τα παραπάνω ως προϊστάμενος μεριμνήστε για
την επιβολή του Κανονισμού περί όρων και ωρών εργασίας.

Για τη ΔΑΣ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



Καλούμε όποιον συνάδελφο αντιμετωπίζει πιθανό πλειστηριασμό της κατοικίας του να έρθει σε επαφή με την
αρμόδια επιτροπή του ΠΑΜΕ στα τηλέφωνα:  210.3833786, 6974010107, 6939172374, 6947445479, 6972220265


