
 

 
 
 
 

 

ΚΚ ΑΑ ΛΛ ΕΕ ΣΣ ΜΜ ΑΑ   

ΕΕ ΚΚ ΛΛΟΟ ΓΓ ΟΟ ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΛΛΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ   

1111 -- 22 -- 22 00 11 88   ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΡΡΑΑ   ΚΚ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ,,   ΩΩ ΡΡΑΑ   11 00 :: 33 00   ππ .. μμ ..   

ΑΑΜΜ ΦΦΙΙΘΘΕΕ ΑΑΤΤΡΡΟΟ   ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ   ΛΛ ΑΑΧΧ ΑΑΝΝ ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑΣΣ   ΡΡΕΕΝΝΤΤΗΗ   
 
 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΓΓΕΕΝΝ..  ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ::  
 

1. Διοικητικός απολογισμός     2017 

2. Οικονομικός απολογισμός   2017 

3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής 

4. Εκλογή εκπροσώπων για Γ.Σ.Ε.Ε. – Ε.Κ.Π. – Ο.Σ.Μ.Ε. 

5. Έγγραφα που χρειάζονται οι οδηγοί για να ψηφίσουν στις εκλογές 

 
Συνάδελφοι, 

Καλείστε στην Γεν. Συνέλευση του Συνδικάτου μας, για να ενημερωθείτε για όλα 

τα προβλήματα που αφορούν τον χώρο εργασίας μας. Προβλήματα που θα 

συνεχίσουν να υπάρχουν εάν δεν συμμετέχουμε και δεν ενημερωνόμαστε γι αυτά. 

Κατανοούμε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες αλλά αν συνεχίσουμε να αδιαφορούμε θα 

γίνουν δυσκολότερες. Μόνο η συσπείρωση, η ενημέρωση και η αντίσταση στις κάθε 

λογής παράλογες απαιτήσεις της μεγαλοεργοδοσίας μπορεί να προασπίσει τα ελάχιστα 

εργασιακά δικαιώματα που έμειναν από τα Μνημόνια, τα οποία μας φόρτωσαν οι κάθε 

λογής ΣΩΤΗΡΕΣ ΜΑΣ.. 

Συνάδελφε τα τρία χρόνια που πέρασαν ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του 

Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε. είχε συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς βλέπε (Σ.ΕΠ.Ε. & 

Επιθεωρήσεις, Διοικήσεις της τροχαίας Αθηνών και Εθν. Οδών, αλλά και με όλα τα 

υπουργεία και τους υπουργούς). Με σκληρό αγώνα και διαπραγματεύσεις καταφέραμε 

να κερδίσουμε στις Επιθεωρήσεις κατά πρώτο λόγο την κατάργηση του μπλοκ 

παροχής υπηρεσιών και με υπόμνημά μας καταφέραμε να μπει στο τελευταίο 

νομοσχέδιο (άρθρο 104) που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή. Κυνηγήσαμε το καίριο 

και χρόνιο πρόβλημα που μας απασχολεί όλους… τη μαύρη-ανασφάλιστη εργασία, 

ένας αγώνας δύσκολος και επίπονος. Καταφέραμε αρκετά σε αυτό το θέμα, αλλά 

συνάδελφοι… κακά τα ψέματα χωρίς τη δική σας βοήθεια και συνδρομή αυτό το θέμα 
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θα διαιωνίζεται. Το Συνδικάτο με την αμέριστη συμβολή του Νομικού του Σύμβουλου, 

παραβρέθηκε σε εκδικάσεις υποθέσεων συναδέλφων στα Ελληνικά Δικαστήρια, και 

στις Επιθεωρήσεις με θετικά αποτελέσματα υπέρ των συναδέλφων μας. Ο Πρόεδρος 

με τον Γεν. Γραμματέα επισκέφτηκαν σε τρεις περιπτώσεις συναδέλφους σε 

νοσοκομεία και με την παρέμβασή τους σαν Συνδικάτο κατάφεραν σε επαφές με τους 

εργοδότες να αναγνωρίσουν ως εργατικά τα ατυχήματα που είχαν οι συνάδελφοι. Η 

Διοίκηση παρ’ όλες τις δυσκολίες, και του ότι όλοι εργαζόμαστε δεν έπαψε να είναι 

παρούσα όποτε την χρειάστηκε συνάδελφος, όποια ώρα και ημέρα και να την 

χρειάστηκε. Όλοι εμείς στην Διοίκηση συνάδελφοι εργαζόμαστε σε εταιρείες σαν 

μισθωτοί επαγγελματίες οδηγοί, παρ’ όλα αυτά που ακούγονται ότι είμαστε 

καρεκλοκένταυροι, ότι κοιτάμε το συμφέρον μας, και ότι είμαστε εργοδοτικοί. 

Συνάδελφοι το Συνδικάτο ποτέ μα ποτέ δεν αρνήθηκε τη βοήθειά του σε συνάδελφο 

που είχε πρόβλημα με τον εργοδότη του... ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ μπροστά όταν 

θα παραστεί η ανάγκη. Όταν δε χρειάστηκε, κλείσαμε το λιμάνι και ποτέ δεν αφήσαμε 

ακάλυπτο συνάδελφο και ανενόχλητο παραβάτη εργοδότη.  

Για όλους εμάς ένα είναι το μέλημά μας… Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ 

ΟΔΗΓΟΣ!!! Σε αυτά τα τρία δύσκολα χρόνια η Διοίκηση του Συνδικάτου προσπάθησε 

με συνεχείς εξορμήσεις στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, στο Κερατσίνι (Cosco), στη 

Λαχαναγορά, στον Κηφισό, αλλά και σε πολλές μάντρες και εταιρείες να ενημερώσει 

όλους εσάς, για τις συνεχείς συναντήσεις που είχε με τους αρμόδιους φορείς, και με 

πολλούς εργοδότες ώστε να έρθει σε συνάντηση μαζί τους για να συζητήσει όλα τα 

προβλήματα μας, αλλά και για να ακούσει και τα δικά σας προβλήματα και θέσεις. Οι 

εργοδότες παρ’ όλες τις ενοχλήσεις μας βέβαια ούτε να ακούσουν για συνάντηση με το 

Συνδικάτο και αυτό γιατί τους συμφέρει αυτό το μπάχαλο που επικρατεί και 

μακροημερεύει στην χερσαία μεταφορά. Και τους συμφέρει για τον έναν και τον απλό 

λόγο: το ότι εμείς είμαστε και παραμένουμε αδρανείς και αμέτοχοι σε όλα αυτά τα καίρια 

και σοβαρά προβλήματα που μας αφορούν!!! ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ!!!!  

Συνάδελφοι,  

Μας αναγκάζουν στην Ανασφάλιστη και Μαύρη εργασία, ενώ από την άλλη με 

τις ευλογίες της κυβέρνησης φοροδιαφεύγουν σε όλα τα επίπεδα. Παραβιάζουν το 

πενθήμερο, ΤΑ ΡΕΠΟ ΜΑΣ, τα ωράρια μας, με 14,15 και 18 ώρες εργασίας 

ημερησίως, μας εξαναγκάζουν να οδηγούμε φορτηγά υπέρβαρα, χωρίς Κ.Τ.Ε.Ο., 

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ, και επιπλέον δεν εφαρμόζουν την Σ.Σ.Ε. των οδηγών . Η Διοίκηση του 

Συνδικάτου μας έχει επανειλημμένα καταγγείλει μέσω των Μ.Μ.Ε. και την Κυβέρνηση, 



 

αλλά και τους εργοδότες για την στάση τους απέναντι στον κλάδο της μεταφοράς, και 

τους εργαζόμενους οδηγούς και εξακολουθεί και τους καταγγέλλει. Αλλά δεν φτάνει 

μόνο αυτό!!!!  

Συνάδελφοι αν δεν αντισταθούμε, δεν συγκροτηθούμε και δεν συσπειρωθούμε 

όλοι στο Συνδικάτο για να έχουμε την δύναμη να αντισταθούμε στην ολομέτωπη 

επίθεση που δεχόμαστε από την Κυβέρνηση, και την εργοδοσία για τα κεκτημένα με 

σκληρούς αγώνες και θυσίες εργασιακά μας δικαιώματα, τότε θα υποστούμε τις 

συνέπειες και θα είμαστε έρμαια, στην κάθε κυβερνητική πολιτική και στις ορέξεις της 

εργοδοσίας και του μεγάλου κεφαλαίου. Η Διοίκηση συνάδελφε μάχεται καθημερινά και 

αντιστέκεται στην καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων και σας καλεί όλους εσάς 

να μην υποκύπτετε και να μην υπογράφετε κανένα έγγραφο που παραβαίνει το νόμο 

και αφορά αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, εάν δεν ενημερώσετε την Διοίκηση.   

ΟΣΟ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ!!! Σε μια νύχτα η προηγούμενη 

κυβέρνηση καταπατώντας κάθε συνταγματικό νόμο διέλυσε τα εργασιακά, και με την 

περιβόητη Π.Υ.Σ. του κου Βενιζέλου έφερε τον μισθό στα 586 ευρώ. Συνάδελφε η 

τελευταία Σ.Σ.Ε. που έχει υπογράψει το Συνδικάτο το 2009 δεν έχει καταργηθεί, γιατί 

δεν την προσέβαλαν στα δικαστήρια οι εργοδότες με την λήξη της μετενέργειας. Η Σ.Σ. 

Εργασίας του Συνδικάτου για όσους είναι μέλη του ξεκινάει χωρίς προϋπηρεσία από τα 

973,04 μεικτά, συν τα επιδόματα επικινδυνότητας, πολυετίας στον ίδιο εργοδότη, και 

παιδιών. Και συνάδελφε αυτό το ποσό με τα επιδόματα είναι στο 5μερο, 8ωρο, 40ωρο 

και όχι στα ωράρια που δουλεύετε εσείς. Συνάδελφε οι εργοδότες δεν θέλουν το 

Συνδικάτο στα πόδια τους, ξέρεις γιατί;;;  

ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΕΡΜΑΙΟ ΣΤΙΣ ΟΡΕΞΕΙΣ ΤΟΥΣ!!!!! 

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΚΛΑΒΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ!!!!! ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ!!!!!! ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ 

ΕΧΟΥΝ 14-15 ΚΑΙ 18 ΩΡΕΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 

ΟΠΟΤΕ ΕΚΕΙΝΟΙ ΘΕΛΟΥΝ!!! ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΙΟΝΙ ΣΤΑ ΣΥΜΕΦΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 

ΜΕ 4ΩΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 

ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ !!! ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΥΤΑ ΘΕΛΕΙ Η ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ!!!!! ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ 

ΕΝΑ. ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ;;;;;;  

Συνάδελφοι η Διοίκηση στις συναντήσεις που είχε με τα υπουργεία κατέθεσε 

υπομνήματα με προτάσεις όπως: να μπει στον Κ.Ο.Κ. η παραβίαση ωραρίου και να 

τιμωρείται ο εργοδότης, να μπει στον Κ.Ο.Κ. και το βιβλίο δρομολογίων το οποίο 

δεν έχει καταργηθεί όπως θέλουν να λένε κάποιοι εργοδότες, να μπει στην 

τροπολογία το μπλοκ παροχής υπηρεσιών όπως και μπήκε κ.ά. Συνάδελφοι 



 

οδηγοί μην ξεχνάτε ότι η χερσαία μεταφορά είναι η μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη της 

χώρας, έχουμε δύναμη συνάδελφοι αρκεί να το καταλάβουμε και να αφήσουμε απ’ έξω 

τα μικροσυμφέροντά μας και να βγούμε έξω από τον δικό μας μικρόκοσμο. Η Ελλάδα 

χωρίς την μεταφορά είναι κλινικά ΝΕΚΡΗ και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γι’ αυτό 

συνάδελφοι ελάτε μαζί μας.. συσπειρωθείτε… ενωθείτε με τη Διοίκηση, ενημερώστε 

μας για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Μόνο ενωμένοι και δυνατοί μπορούμε 

να τα καταφέρουμε και να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που μας αφορούν. Γι’ αυτό η 

Διοίκηση σας καλεί να την στηρίξετε και να είσαστε κοντά της ώστε να παίρνει δύναμη 

από την δύναμή σας και να συνεχίσει να αντιστέκεται σε όλα αυτά τα προβλήματα, που 

υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στον χώρο της χερσαίας μεταφοράς!!! Και 

είναι προβλήματα ΟΛΩΝ ΜΑΣ !!!!!! Είναι υποχρέωση όλων μας να παλέψουμε για ένα 

δικό μας καλύτερο αύριο αλλά και των παιδιών μας!!!!! ΤΕΛΟΣ ΠΙΑ Η ΑΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟ ΔΕΝ ΒΑΡΙΕΣΑΙ!!!! ΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΣΕ 

ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΥΠΟΧΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ!!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠ’ 

ΟΛΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΑΞΙΕΣ!!!!  

 Συνάδελφοι αυτά τα τρία χρόνια παλέψαμε μεθοδικά, οργανωμένα και χωρίς 

πολιτικές ταμπέλες, γιατί στο επάγγελμά μας συνάδελφε δεν χωράνε οι πελατειακές 

πολιτικές ταμπέλες. Στο τιμόνι δεν υπάρχουν χρώματα και διακρίσεις. Όλοι μας 

παλεύουμε για έναν κοινό σκοπό… να επιβιώσουμε εμείς και οι οικογένειες μας. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ!!! Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ 

ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ!!! Ο δρόμος για να διατηρήσουμε και τις κατακτήσεις μας δεν 

είναι εύκολος ούτε στρωμένος με ροδοπέταλα… και αυτό το ξέρουμε!!!!! Προϋπόθεση 

για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε είναι ένα ΔΥΝΑΤΟ και ΙΣΧΥΡΟ Συνδικάτο. Ένα 

Συνδικάτο, τη δύναμη του οποίου είναι αποφασισμένοι οι οδηγοί να κρατήσουν γερά 

στα χέρια τους και να την χρησιμοποιήσουν για να κερδίσουν την ΖΩΗ ΤΟΥΣ!!!!!!! 

Συνάδελφοι οδηγοί, Το Συνδικάτο σας καλεί στην εκλογοαπολογιστική Γενική 

Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο μέσα στην κεντρική λαχαναγορά 

Αθηνών στον Ρέντη, την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στις 10:30 π.μ. για να 

ενημερωθείτε για την δράση του Δ.Σ. την τελευταία τριετία και για να συζητήσουμε τα 

τρέχοντα θέματα που μας αφορούν όλους!!! 

  

  

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 


