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Άκαρπες οι διαπραγματεύσεις με τους υπαλλήλους σιδηροδρόμων

Τ
α συνδικάτα των σιδηροδρο-
μικών υπαλλήλων λένε ότι θα 
προχωρήσουν τα σχέδιά τους 
για απεργία την επόμενη εβδο-

μάδα μετά την αποτυχία τους να κατα-
λήξουν σε συμφωνία με τη διεύθυνση 
της Sydney and NSW Trains σχετικά 
με τις αμοιβές και τις συνθήκες εργα-
σίας.
Σε μια ανακοίνωση προς τους εργαζόμε-
νους, η Ένωση Σιδηροδρομικών Υπαλ-

λήλων Τραμ και Λεωφορείων (RTBU) 
δήλωσε ότι η διεύθυνση της εταιρείας 
προσήλθε στη συνάντηση με μια προσφο-
ρά, αλλά αυτή ήταν «πολύ κατώτερη του 
αναμενόμενου».
Η Ένωση δήλωσε ότι η κλαδική δράση θα 
προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί 
– με τους εργαζόμενους να αρχίζουν μια 
αόριστη απαγόρευση των υπερωριών την 
Πέμπτη, πριν προχωρήσουν σε 24ωρη 
απεργία τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου.

Μην περιµένετε άλλο
Η οικογενειακή διασκέδαση σας περιµένει

Σιγκαπούρη από

$109*

ScootBiz από $279

Χο Τσι Μινχ Πόλη από

$149*

Αθήνα από

$319*

ScootBiz από $999

Λανγκάουι από

$139*

Μπανγκόκ από

$149*

ScootBiz από $379

Κάντε κράτηση τώρα στο
fl yscoot.com/gobeyond

Αποδράστε από το συνηθισµένο

Περίοδος πωλήσεων: (GMT+8) 0700hrs 18 Ιαν 2018 (Πέµπτη) - 2359hrs 31 Ιαν 2018 (Τετάρτη) | Περίοδος Ταξιδιού: έως 27 Οκτωβρίου 2018

*Τα εισιτήρια περιλαµβάνουν την τιµή του αεροπορικού εισιτηρίου και τους σχετικούς φόρους. Οι τιµές που παρουσιάζονται είναι απλής µετάβασης, για ταξίδια µε αφετηρία το Perth,το Gold Coast, , το Sydney και την Μελβούρνη σε επιλεγµένες πτήσεις της Scoot. Οι φόροι µπορεί να αλλάξουν λόγω 
συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Οι περίοδοι εξαιρέσεων µπορεί να συµπίπτουν µε τις σχολικές διακοπές και τις περιόδους γιορτών. Εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά, τα εισιτήρια της οικονοµικής θέσης δεν περιλαµβάνουν αποσκευές, γεύµατα, διασκέδαση την ώρα της πτήσης. Η προσφορά ισχύει για 
τις διαδικτυακές κρατήσεις που γίνονται µέσω της ιστοσελίδας www.flyscoot.com και στην εφαρµογή για κινητό τηλέφωνο της Scoot για τις συσκευές που την υποστηρίζουν. Η πληρωµή είναι υποχρεωτική µε την ολοκλήρωση της κράτησης. ∆εν περιλαµβάνονται κρατήσεις για την επεξεργασία πληρωµής 
κατά τµήµα. Η πλήρης λίστα των χρεώσεων είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα www.flyscoot.com. Οι θέσεις είναι περιορισµένες και µπορεί να µην είναι διαθέσιµες για όλες τις πτήσεις ή όλες τις ηµεροµηνίες. ∆εν γίνεται επιστροφή χρηµάτων για τις κρατήσεις, εκτός αν ισχύουν οι όροι Μεταφοράς. Όλοι οι 
όροι και οι προϋποθέσεις διατίθενται στο www.flyscoot.com.

Αµριτσάρ από

$179*

ScootBiz από $409

«Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά 
πράγματα στα οποία δεν έχουμε συμ-
φωνήσει, όπως η ασφάλεια των θέσε-
ων εργασίας, η διατήρηση της αξίας 
της κάρτας Opal όταν ιδιωτικοποιού-
νται οι υπηρεσίες και μια δίκαιη και 
έγκαιρη διαδικασία πειθαρχικών μέ-
τρων» ανέφερε η RTBU σε γραπτή ανα-
κοίνωσή της προς τα μέλη της αργά το 
βράδυ της Δευτέρας.
Ο επικεφαλής της RTBU Alex Classens 
δήλωσε ότι η Ένωση θέλει μια δίκαιη 
συμφωνία. Από την πλευρά του, ο δι-
ευθυντής της Sydney Trains Howard 
Collins είπε ότι τα συνδικάτα είχαν 
απορρίψει τρεις προσφορές κατά τις 
διαπραγματεύσεις, που διήρκεσαν ως 
αργά τη νύχτα της Δευτέρας.
«Η τελική προσφορά ήταν τρία τοις 
εκατό αύξηση ετησίως με προφανώς 
κάποιες αλλαγές στον χώρο εργασίας». 
Ο κ. Collins δήλωσε ότι θα πραγμα-
τοποιούνταν περισσότερες συνομιλί-
ες με τα συνδικάτα την Τρίτη. «Είναι 
απογοητευτικό για εμάς» είπε «διότι 
το πιο σημαντικό είναι να έχει το 
επιβατικό κοινό κάποια βεβαιότητα 
ότι η απεργία θα ματαιωθεί».

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να πε-
τύχουμε μια συμφωνία. Ελπίζω ότι κά-
ποια σκέψη και κάποια κοινή λογική 
θα επικρατήσουν».
Την Παρασκευή, ωστόσο, τόσο η κυ-
βέρνηση όσο και η RTBU ανέφεραν ότι 
το κλίμα των συνομιλιών είχε βελτιω-
θεί. Η Ένωση επιδιώκει αύξηση των 
μισθών κατά 6% για τους εργαζόμε-
νους, που είναι πολύ υψηλότερη από 
την προσφορά της κυβέρνησης για αύ-
ξηση της τάξης του 2,5%.
Η Ένωση ισχυρίστηκε επίσης ότι οι 
πρόσφατες αλλαγές στο χρονοδιά-
γραμμα των δρομολογίων είχαν φτά-
σει το εργατικό δυναμικό στα όρια των 
αντοχών του.
Πριν από το Σαββατοκύριακο, ο γραμ-
ματέας της Ένωσης Mark Morey είχε 
δηλώσει ότι τόσο τα συνδικάτα όσο 
και η κυβέρνηση έλπιζαν να συμφω-
νήσουν σε ένα πιο ελκυστικό πακέτο 
αλλαγών για τους εργαζομένους αυτή 
την εβδομάδα.
Η προγραμματισμένη απεργία θα ξεκι-
νήσει στις 12:01 π.μ. στις 29 Ιανουα-
ρίου και θα μπορούσε να προκαλέσει 
χάος στο επιβατικό κοινό του Σίδνεϊ.

• Μετά το τέλος της Λειτουργίας θα προσφερθεί φαγητό 
στο χωλ με κόστος 20 δολάρια
• Θα μοιραστούν αρνιά ψητά στη σούβλα και θα γίνει  
η κλήρωση του ετήσιου λαχείου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  ΣΤΟ JARVIS BAY

Λειτουργία θα τελεστεί στις 28 Ιανουαρίου στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στο Jarvis Bay


