
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ                                                                                              5  Ιούλη 2021 

Την Παρασκευή 2 Ιούλη πραγματοποιήθηκε στο Συνδικάτο νέο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα την 

αυθαίρετη επέκταση από πλευράς διοίκησης της ΟΣΥ του χειμερινού προγράμματος .  Όπως γνωρίζετε  είχε 

προηγηθεί ομόφωνη απόφαση του ΔΣ  ότι κανένας εργαζόμενος από την 1 του Ιούλη δεν θα εργάζεται 

διακεκομμένη βάρδια ούτε ρεπό ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ του Συνδικάτου. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προεδρείου , κατόπιν συνάντησης που είχαν με τον ΓΓ του υπουργείου 

Μεταφορών , τους ειπώθηκε πως από Τρίτη 6 Ιούλη θα εφαρμοστεί κάποιο πρόγραμμα εργασίας χωρίς 

διακεκομμένες βάρδιες ( κατσαρές) . 

Η πρόταση που τελικά πέρασε πλειοψηφικά με τις ψήφους των ΔΑΚΕ –ΠΑΣΚΕ –ΔΑΣ και Ενότητας ήταν : 

Nα συνεχίσει να ισχύει η απόφαση όχι κατσαρές και ρεπό και την Δευτέρα και αν δεν βγουν οι κατσαρές από Τρίτη 

μέχρι Παρασκευή να υπάρχει στάση εργασίας κάθε μέρα 12 μέχρι 17:00. 

Η παράταξη του ΜΕΤΑ πρότεινε στάση εργασίας την Δευτέρα το πρωί και από Τρίτη ως Παρασκευή να μην κάνουν 

οι εργαζόμενοι διακεκομμένες βάρδιες . 

Η πρόταση της ΕΑΣ ήταν η εξής:  

1) Να σταλεί έγγραφο σε ΟΑΣΑ και υπουργείο ότι απαιτούμε την εφαρμογή θερινού προγράμματος από 

Δευτέρα. 

2) Σε περίπτωση μη επίλυσης του θέματος  η  έναρξη του προγράμματος στάσεων να ξεκινήσει από Δευτέρα  και 

όχι από την Τρίτη. 

3) Παρέμβαση στην διοίκηση από σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να μην διανοηθεί να μπει σε 

διαδικασία κλήσεων και οικονομικών κυρώσεων στους οδηγούς. 

4) Κάλυψη νομική και οικονομική στους εργαζόμενους που ακολούθησαν την απόφαση και δεν δούλεψαν 

κατσαρή την Πέμπτη και την Παρασκευή σε περίπτωση δίωξης από την Διοίκηση. 

5)Αναλυτικη ανακοίνωση ενημέρωσης στους εργαζόμενους. 

Ανάλυση και αιτιολόγηση  της πρότασή της ΕΑΣ : 

Πρώτα απ όλα , δεν συμφωνήσαμε με την πρόταση του προεδρείου για τους εξής λόγους: 

1)Ο πρώτος είναι ότι – σύμφωνα με την ενημέρωση του προεδρείου – ΔΕΝ θα εφαρμοστεί θερινό πρόγραμμα αλλά 

θα αφαιρεθούν μόνο οι διακεκομμένες βάρδιες από το χειμερινό. Αυτό σύμφωνα με την εκτίμησή μας είναι 

σαφέστατη και ξεκάθαρη παραβίαση του θερινού προγράμματος με πολλές συνέπειες και άμεσα και 

μεσοπρόθεσμα εις βάρος των εργαζομένων. 

2) Θεωρούμε πώς η διοίκηση και το υπουργείο εσκεμμένα και όχι από άγνοια ( όπως ειπώθηκε στο ΔΣ από την 

ΔΑΚΕ) θέλουν με κάθε τρόπο την επέκταση του χειμερινού προγράμματος . Οι λόγοι που θέλουν να το επεκτείνουν 

είναι πολλοί . Πρώτα απ όλα νομίζουν πως έτσι θα καλύψουν την έλλειψη και λεωφορείων και προσωπικού.  



Επίσης σχεδιάζουν να υλοποιήσουν παλιότερο σχεδιασμό του 2007 για μείωση των ημερών καλοκαιρινής άδειας 

και με δεδομένο το αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη , αύξηση των ωρών εργασίας ειδικά σε περιόδους 

κίνησης. 

3) Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι σαν ΕΑΣ πως το σχεδιαζόμενο χειμερινό πρόγραμμα έστω και χωρίς 

διακεκομμένες βάρδιες δεν μπορεί να υλοποιηθεί με βάση τον συσχετισμό οδηγών – διαθέσιμων λεωφορείων . 

Αυτό πέρα από την εξουθένωση των εργαζομένων εκφράζεται και με ακόμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία των επιβατών. 

Η Διοίκηση και το υπουργείο φυσικά και το γνωρίζουν και αυτός είναι ο σχεδιασμός τους : Να επικαλεστούν 

αδυναμία εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου από την ΟΣΥ ώστε να παραχωρήσουν ακόμα περισσότερες γραμμές 

στα ιδιωτικά ΚΤΕΛ .  

Εδώ να σταθούμε λίγο και στην- αναμενόμενη για μας-  εξέλιξη από την ενοικίαση των πανάκριβων σαράβαλων. 

Ενδεικτικά θα πούμε ότι – παρά τις φιέστες με την παρουσία μάλιστα αχάραγα του πρωθυπουργού- λεωφορεία 

πληρώνει ο λαός και λεωφορεία δεν βλέπει. Με μια απλή ανάγνωση του καθημερινού πίνακα βλαβών και 

αντικαταστάσεων που βγαίνει στον πίνακα των αμαξοστασίων , μπορεί εύκολα ο καθένας να διαπιστώσει πως για 

παράδειγμα σε αμαξοστάσιο που έχουν παραληφθεί περίπου 25 λεωφορεία δουλεύουν στην καλύτερη 

περίπτωση μόνο 4-5.   

Επειδή σε όλα αυτά από πλευράς ΔΑΚΕ –ΠΑΣΚΕ και Ενότητας υπάρχει πλήρη στήριξη των σχεδιασμών της 

Διοίκησης και της κυβέρνησης Μητσοτάκη , είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως θα έχουμε μια ακόμα προσπάθεια 

μεγαλύτερης ιδιωτικοποίησης με ταυτόχρονη προσπάθεια κατάργησης και των τελευταίων εργασιακών μας 

δικαιωμάτων όπως έκαναν  : 

 όταν μας πήραν τα δώρα , 

 όταν μας έκλεψε η παρέα του Οικονόμου , νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας , «κατά λάθος»  το οποίο 

δεν διορθώνουν όμως , πάνω από 10.000 ευρώ απ τον καθένα μας , 

 όπως μας έκλεψαν το πεντάμηνο του ανθυγιεινού , το οποίο επίσης οχτώ χρόνια (!) τώρα δεν μας το 

επιστρέφουν  

 όταν μας έβαζαν ΛΑΘΟΣ στο Ενιαίο Μισθολόγιο , 

 όταν μας έκοβαν τις τριετίες , 

 όταν στήριξαν το 2012 , 2013 και 2015 την είσοδο σε ΤΑΙΠΕΔ και υπερταμείο , 

 όταν έβαλαν πλάτη στην είσοδο των ΚΤΕΛ , 

 όταν στήριξαν την αγορά των πανάκριβων σαράβαλων  και τόσα άλλα χωρίς καμία μα καμία αντίδραση  

Και σ αυτόν τον σχεδιασμό τους θα μας βρουν σαν ΕΑΣ  απέναντι τους καλώντας το σύνολο των συναδέλφων να 

σταθούν δίπλα μας για να σταματήσει επιτέλους ο κατήφορος!  

 

 

 


