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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 

Συνάδελφοι -σες 

Στις 18 και 19 του μήνα θα διεξαχθούν οι εκλογές στο Συνδικάτο μας. 

Εκλογές, σ’ ένα πραγματικά πρωτόγνωρο κλίμα πιέσεων, σιωπής, απογοήτευ-
σης, υποσχέσεων και παζαριού.

Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή που βιώνουμε κάθε μέρα: 

Μισθοί πείνας, καμία αύξηση, μια συλλογική σύμβαση φτωχή και εξαφανισμέ-
νη, νέους συναδέλφους που δουλεύουν για ψίχουλα, λεωφορεία σαράβαλα, 
τα ιδιωτικά ΚΤΕΛ να έχουν πάρει το 1/3 του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου, 
νομοσχέδια αντεργατικά – όπως ο νόμος Χατζηδάκη – που εφαρμόζονται κάθε 
μέρα. 

Στις εκλογές θα κληθούμε όλοι να αποφασίσουμε αν συμφωνούμε με την κα-
τάσταση που επικρατεί, με την εξαθλίωση, την φτώχεια, την διάλυση και στο 
αμέσως επόμενο διάστημα με την ανεργία η αν θέλουμε να τα σταματήσουμε 
όλα αυτά και να ξεκινήσουμε σαν κλάδος την αντεπίθεση ώστε να κερδίσουμε 
αυτό που αξίζουμε: 

Αξιοπρεπή διαβίωση, ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς  
και ισότιμη μεταχείριση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα επιλέξετε και θα προκύψει από τις εκλογές 
είναι αυτό που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει και να λύσει τα σοβαρά προβλή-
ματα του κλάδου, που με κατεβασμένα χέρια μας φόρτωσαν ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ 
τα τελευταία 12 χρόνια αλλά και η ατολμία άλλων παρατάξεων. 
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Αυτά είναι:
�  Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με πραγματικές αυξήσεις στις τακτικές 

αποδοχές και όχι «χάντρες και καθρεφτάκια» κι αυτά με υποσχετική.

�  Τον απεγκλωβισμό μας από το ενιαίο μισθολόγιο που μας έχει καθηλώσει 
σε μισθούς που δεν φτάνουν ούτε για τον λογαριασμό του ρεύματος και του 
νερού.

�  Την περαιτέρω είσοδο των ΚΤΕΛ που κάθε λίγο και λιγάκι παίρνουν εκα-
τομμύρια ευρώ ενισχύσεις ενώ η δημόσια εταιρεία μας κάθε μέρα φθίνει και 
μαραζώνει.

�  Την ακαταλληλότητα και παλαιότητα του στόλου εξαιτίας της εγκατάλειψης 
αλλά και της ενοικίασης των πανάκριβων σαράβαλων.

�  Την τεράστια έλλειψη οδηγών.

�  Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των νέων συναδέλφων.

�  Το νομοσχέδιο που μέχρι 1-1-2026 ιδιωτικοποιεί πλήρως τις πρώην ΔΕΚΟ 
και εμάς. 

�  Την διεκδίκηση όλων των λαθών στην μισθοδοσία μας. Το ξεπάγωμα των 
τριετιών.

�  Την επαναφορά της αποζημίωσης σύνταξης από τα 9.600 ευρώ που την πή-
γαν ΔΑΚΕ -ΠΑΣΚΕ στα προηγούμενα επίπεδα.

�  Την μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

�  Την αποκατάσταση των άθλιων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργα-
ζομένων.

�  Την ανοιχτή, δημοκρατική, διαφανή και χωρίς στεγανά λειτουργία του Συνδι-
κάτου. Την πλήρη εφαρμογή και τήρηση του καταστατικού. 

Αυτά είναι όσα άφησαν να περάσουν ΟΛΑ τα τελευταία χρόνια ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ 
με αποτέλεσμα να μετατραπεί ο κλάδος μας και το Συνδικάτο από αξιόμαχο σε 
υποτακτικό των κυβερνήσεων και που σήμερα σας πιέζουν για τις εκλογές. 

Η στήριξη σας στην ΕΑΣ στις εκλογές είναι απαραίτητη,  
αν θέλουμε να φύγουμε απ’ τον βάλτο που μας έριξαν!



Με την δική σας στήριξη και εμπιστοσύνη  
θα δώσουμε αγώνα για τα εξής:
�  Τακτικές Γενικές συνελεύσεις ώστε να γνωρίζουν και να αποφασίζουν 

οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για το πως θα πορευτούν. Ετήσιος οικονομικός 
και διοικητικός απολογισμός. 

�  Διατήρηση των θεσμικών κεκτημένων και διεύρυνσή τους.

�  Αγώνας για ελεύθερη ΣΣΕ με αυξήσεις ώστε να έχουμε αξιοπρεπή δια-
βίωση και υποχρεωτική εφαρμογή της απ την εργοδοσία με κατάργηση 
του ενιαίου μισθολογίου.

�  Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

�  Κατάργηση των ομαδικών απολύσεων.

�  Κρατική ολοκληρωτική επιχορήγηση για αξιόπιστες δημόσιες συγκοινω-
νίες για τον λαό και την τάξη μας.

�  Συντονισμός με τις άλλες ΔΕΚΟ για έξοδο από το υπερταμείο.

�  Καμιά ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις και άμεσες προσλήψεις προσω-
πικού με τα ίδια και πλήρη δικαιώματα. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας 
των νεοπροσληφθέντων. 

�  Μόνιμη επιχορήγηση για την συντήρηση, επισκευή και ανανέωση του 
στόλου.

�  Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

�  Χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των ιδιωτικών ΚΤΕΛ .

�  Πραγματικά μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

�  Παρεμβάσεις για επέκταση του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου.

�  Αξιόπιστες και ασφαλείς μεταφορές για τους εργαζόμενους και τον λαό.

�  Νομική προστασία από το Συνδικάτο για τους εργαζόμενους που κινδυ-
νεύει η πρώτη κατοικία τους από τους πλειστηριασμούς.



Συνάδελφοι – σσες, 

Όλα αυτά δεν τα βάζουμε για να γεμίσουν κόλλες αναφοράς, ούτε για να φα-
νούμε πιο ζωηροί και πλειοδότες σε φαντασία και αγωνιστικότητα. Μπαίνουν 
για να τα παλέψουμε όλοι μαζί! 

Για να τα διεκδικήσουμε! Και αυτό προϋποθέτει αγώνες. Όσα είχαμε και λεηλα-
τήθηκαν από ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ δεν μας τα είχε χαρίσει κανείς αλλά κερδήθηκαν 
με αγώνες και αναρίθμητες θυσίες.

Χάθηκαν γιατί μας καθήλωσαν στην απραγία και απραξία, χαϊδεύοντας τ’ αυτιά 
με όμορφα ψέματα και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. 

Μπροστά στην ολομέτωπη αντεργατική επίθεση που δεχόμαστε, δεν πρέπει να 
μείνουμε με τα χέρια κατεβασμένα. Οφείλουμε να επιστρατεύσουμε όλες τις 
δυνάμεις μας και να τους βάλουμε στην άκρη. Να μην εναποθέτουμε ελπίδες 
σε όλους αυτούς που υπόσχονται καλύτερη διαχείριση της φτώχειας μας αλλά 
και ούτε να λυγίσουμε στην απογοήτευση. Μπορούμε να νικήσουμε το σύστημα 
της εκμετάλλευσης.

Σας καλούμε όλους να στηρίξετε την Ε.Α.Σ. 
για τις εκλογές και στις μάχες που έρχονται.
Μέσα από την αλληλεγγύη και τους αγώνες περνάει  

ο δρόμος για τις μεγάλες ανατροπές, ο δρόμος  
για την οργάνωση, μέχρι την τελική μας νίκη.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ
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