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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 Συνάδελφοι οδηγοί, 
 Η διοίκηση της Ο.Σ.Μ.Ε. και του Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε. μετά από τις συζητήσεις 
με τους φορείς της εργοδοσίας και τη συνδρομή του ΟΜΕΔ, κατάφεραν και 
υπόγραψαν σε εποχή οικονομικής κρίσης της χώρας Σ.Σ. Εργασίας με την 
εργοδοσία της τάξεως του 3% ετησίως, φυσικά πολύ κάτω από τον ετήσιο 
πληθωρισμό που κυμαίνεται στο ύψος του 5,4%, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει 
ύφεση και κάμψη της ανάπτυξης στη χώρα, για την οποία δεν φταίνε οι 
εργαζόμενοι αλλά οι εκάστοτε επιλογές των κυβερνήσεων. 
 Και ενώ πιστεύαμε ότι με αυτή τη μικρή αύξηση θα εξασφαλίζαμε 
τουλάχιστον το γάλα των παιδιών μας –γιατί αυτή θα ήταν η αύξηση που θα 
παίρναμε– ήρθε ο ΜΕΓΑΣ συνταγματολόγος αξιότιμος κύριος ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ο υπερασπιστής του εργατικού δικαίου και της ασφάλειας του 
εργαζόμενου, και με δήλωσή του στα Μ.Μ.Ε. ανακοίνωσε ότι θα φέρει νόμο 
στη Βουλή και θα καταργήσει τη Διαιτησία, το μοναδικό οργανισμό 
προστασίας των εργαζομένων κατά της εξαθλίωσής τους και ταυτόχρονα θα 
καταργήσει τις Σ.Σ. Εργασίας οδηγώντας τους εργαζομένους δέσμιους στο 
χρηματοοικονομικό πιστωτικό σύστημα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ χωρίς καμιά 
προστασία, με τη δικαιολογία ότι του το επιβάλλει το Μνημόνιο ενώ όλοι 
γνωρίζουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν συμβάλλει στα δημοσιονομικά 
προβλήματα της χώρας. Επίσης δεν μας λέει ο ΜΕΓΑΣ συνταγματολόγος 
υπουργός κύριος Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ, εάν το Μνημόνιο δεσμεύει και ξεπουλάει τη 
χώρα εάν δεν πληρωθεί το ΔΑΝΕΙΟ και ποιος του έδωσε το δικαίωμα να 
δεσμεύσει και να πουλήσει την ψυχή μας στον κάθε κερδοσκόπο. 
 Η μέγα ειρωνεία συνάδελφοι είναι ότι ο αξιότιμος κύριος ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ ως βουλευτής ορκίστηκε πίστη στο Σύνταγμα και στους 
νόμους του Κράτους και με αυτή του την ενέργεια καταπατά και ισοπεδώνει τα 
άρθρα του Συντάγματος 21, 22, 28 για το δικαίωμα στην εργασία, στην 
κρατική μέριμνα, στην κοινωνική ασφάλιση και στους κανόνες Διεθνούς 
Δικαίου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού 
δικαίου (να δούμε αν και οι βουλευτές τηρήσουν την πίστη τους στο 
Σύνταγμα). Με αυτή του την ενέργεια δείχνει ότι αδιαφορεί για τους έλληνες 
εργαζόμενους και την επιβίωσή τους και μάλλον μας βάζει σε περίεργες 
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σκέψεις και βαθιά υποψία. Συνεχίζοντας να κοροϊδεύει τους έλληνες 
εργαζόμενους όπως με τα τρία περιβόητα «ΔΕΝ» προεκλογικά για να 
υφαρπάξει τους ψήφους μας (ΔΕΝ θα μειωθούν οι μισθοί – ΔΕΝ θα αυξηθούν 
τα όρια ηλικίας – ΔΕΝ θα μειωθούν οι συντάξεις) κορόϊδευε και υποτιμούσε 
την μνήμη των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, όταν έλεγε ότι δίνει 
περιθώριο τριών μηνών να τα βρουν οι κοινωνικοί εταίροι. Και τώρα που τα 
βρήκαν –όπως τα βρήκαν με αυτά τα ελάχιστα, όταν το κόστος ζωής με τις 
επιλογές αυτής της κυβέρνησης έχει φτάσει σε απίστευτα ύψη– έρχεται τώρα 
ως απόλυτος ΑΡΧΩΝ, πάνω από Σύνταγμα και νόμους, κοροϊδεύοντας τη 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, στο όνομα της οποίας εξελέγη βουλευτής, αποφασίζοντας και 
διατάζοντας ότι δεν συμφωνεί με τους κοινωνικούς εταίρους και θα φέρει νόμο 
στη Βουλή, καταργώντας επί της ουσίας τη Διαιτησία, αλλά και το ίδιο το 
Σύνταγμα. Το οποίο Σύνταγμα συνάδελφοι, αναφέρει ρητά ότι είναι ο 
υπέρτατος νόμος του Κράτους, γι’ αυτό κάθε άλλος νόμος που αντιβαίνει τις 
διατάξεις του πρέπει να καταργείται και αν δεν καταργείται, πρέπει να μην 
εφαρμόζεται από τους δικαστές. 
 Γι’ αυτό το λόγο, οι Ομοσπονδίες μας, δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες, θα 
πρέπει να κινηθούν δικαστικά, τόσο στα ελληνικά δικαστήρια, όσο και στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εάν θέλουν πραγματικά να 
πιστεύουν ότι εκπροσωπούν εργαζόμενους έξω από πολιτικές και κομματικές, 

υποτίθεται, ιδεολογίες. 
 Δυστυχώς συνάδελφοι, πολλοί από εμάς, έξω από κάθε πολιτική ή 
κομματική ιδεολογία ψηφίσαμε τον πράσινο ήλιο με την προϋπόθεση να βγει 
και να καθαρίσει το ομιχλώδες τοπίο των προηγούμενων ετών. Δυστυχώς 
εξαπατηθήκαμε!!! Αντί για έναν πράσινο φωτεινό ήλιο μας προέκυψε ένας 
ξεθωριασμένος, άχρωμος και απατηλός…… 
 Και όπως λέει μια από τις ελληνικές παροιμίες ΟΥΔΕΝ ΛΑΘΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και εμείς 
συνάδελφοι δυστυχώς δεν κοιτάξαμε την απόδειξη. 
 Γι’ αυτό συνάδελφοι στο επόμενο ΤΑΜΕΙΟ, που είναι οι ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, να κοιτάξουμε καλά την απόδειξη για να 
μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη και χρεωθούμε πάλι, διότι είναι και υψηλό το 
επιτόκιο. 
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