ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΣΗ 2 ΑΠΡΙΛΗ 2009 / 11.00 π.μ. / ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩ
υνάδελφοι οδηγοί,
Ζ Γηνίθεζε ηνπ πλδηθάηνπ καο ζηεξίδεη θαη ζπκκεηέρεη ζηελ παλειιαδηθή απεξγία πνπ
θήξπμε ε Γ..Δ.Δ. θαη ΑΓΔΓΤ ζηηο 2 Απξίιε. Πξέπεη λα ζπζπεηξσζνύκε θαη λα
ζπκκεηέρνπκε όινη ζηελ ΑΠΔΡΓΗΑ γηα λα θσλάμνπκε ΟΥΗ ΣΗ ΔΚΒΗΑΣΗΚΔ ΚΑΗ
ΑΝΣΗΔΡΓΑΣΗΚΔ ΔΠΗΛΟΓΔ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ θαη ησλ ππνινίπσλ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ππέξ
ηνπ θέξδνπο ησλ ΒΗΟΜΖΥΑΝΩΝ, ηεο εξγνδνζίαο θαη ησλ ΣΡΑΠΔΕΗΣΩΝ.
Να πνύκε έλα βξνληεξό ΟΥΗ ζηνπο εληνινδόρνπο ηεο Κπβέξλεζεο ΜΗΥΑΛΟ θαη
ΜΤΛΩΝΑ, ζε απηνύο πνπ δεηνύλ δήζελ κε ην πξόζρεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 3 εκέξεο
ηελ εβδνκάδα, 6 ώξεο ηελ εκέξα γηα λα κε ράζνπλ ηα δηθά ηνπο ππεξθέξδε. ΟΥΗ ΣΟΤ
ΚΑΡΔΚΛΟΚΔΝΣΑΤΡΟΤ- ΓΡΑΒΑΣΟΦΟΡΔΜΔΝΟΤ- ΥΑΡΣΟΓΗΑΚΑΓΔ ηεο Βνπιήο πνπ
ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηθή ηνπο θαινπέξαζε, αδηαθνξώληαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη επηβίσζε
ησλ εξγαδνκέλσλ.
ΟΥΗ ζηα λέα κέηξα ηνπ Τπ. Γηθαηνζύλεο πνπ καο νδεγεί ζε αιινηηλέο επνρέο πνπ
θάλεη ΣΟΝ ΑΣΤΦΤΛΑΚΑ ΑΦΔΝΣΖ- ΜΑ θαη ΔΜΑ ΓΟΤΛΟ ΣΟΤ. ΌΛΟΗ ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑ
γηα λα θσλάμνπκε ΝΑΗ ζηε ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ΔΛΛΖΝΑ ΠΟΛΗΣΖ από
ηνπο θαξεθινθεληαύξνπο ηεο ΔΞΟΤΗΑ, ζε όινπο απηνύο πνπ πξνζπαζνύλ λα καο
πείζνπλ όηη δελ θηαίλε ΑΤΣΟΗ αιιά νη ΑΛΛΟΗ θαη πάλσ από όια θηαίλε νη εξγαδόκελνη πνπ
δελ θαηαιαβαίλνπλ όηη ην επηβάιιεη ε Δ.Δ. θαη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζνύλ.
ΔΜΔΗ ΤΝΑΓΔΛΦΟΗ ΣΟΤ ΛΔΜΔ ΟΥΗ
ΟΥΗ ζην παξακύζη ηεο ΓΗΔΘΝΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ. ΟΥΗ ζην παξακύζη όηη
νη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα δνπλ κε ιηγόηεξα, δηόηη έηζη επηηάζζνπλ νη
ΣΔΥΝΟΚΡΑΣΔ ηεο Δ.Δ.
Σελ θξίζε λα ηελ πιεξώζνπλ απηνί πνπ ηελ έθεξαλ: ΣΑ GOLDEN BOYS- ΟΗ
ΜΔΓΑΛΟΣΡΑΠΔΕΗΣΔ- ΟΗ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ θαη ε ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ηεο παξνύζαο
Κπβέξλεζεο θαη ησλ ππνινίπσλ θνκκάησλ, κεδελόο εμαηξνπκέλνπ.
πλάδειθνη νδεγνί, κόλν ελσκέλνη θαη κε ηε ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΤΝΓΗΚΑΣΟΤ ΜΑ
παξακεξίδνληαο θάζε Κνκκαηηθή πλδηθαιηζηηθή παξάηαμε, ζα κπνξέζνπκε λα
θαηνρπξώζνπκε ηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα. ΜΟΝΟ κε εληαία θσλή ζα κπνξέζνπκε λα
βάινπκε θξέλν ζηηο νξέμεηο ηεο εξγνδνζίαο θαη ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ καο ζέιεη
ζύγρξνλνπο θιάβνπο.
πλάδειθνη νδεγνί, εκείο δελ ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ Δ..Α.Κ. νδεγώλ ηνπ ΠΑ.ΜΔ.
Κ.Κ.Δ., ε νπνία απνζηνκώζεθε από ηηο ηειεπηαίεο εθινγέο ηνπ πλδηθάηνπ, παίξλνληαο 1
κόλν έδξα ζην Γηνηθ. πκβνύιην, ε νπνία ζπλερίδεη κε θαηάπηπζηεο θαηεπζπλόκελεο
θνκκαηηθέο πλδηθαιηζηηθέο αλαθνηλώζεηο λα ιαζπνινγεί ελαληίνλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ
πλδηθάηνπ καο, ζηνρνπνηώληαο ηα κέιε ηεο θαη αλαθέξεη όηη ε εηαηξεία LOGISTIC δήζελ
βγάδεη ηνπο νδεγνύο ηεο ζε 15λζήκεξε άδεηα! Θα πξνηηκνύζε ε Δ..Α.Κ. νδεγώλ ηνπ
ΠΑ.ΜΔ. Κ.Κ.Δ. λα είρε 39 ΑΠΟΛΤΔΗ, ή ηξίκελε δηαζεζηκόηεηα θαη απνιαβέο κόλν κε ην
11/2 ηνπ κηζζνύ; Ζ Γηνίθεζε ηνπ πλδηθάηνπ ζηελ εηαηξεία LOGISTIC θξάηεζε ηνπο
νδεγνύο κε ηηο ιηγόηεξεο επηπηώζεηο θαη ρσξίο θακία ΑΠΟΛΤΖ.
Μηιά γηα κηθξνύο απηναπαζρνινύκελνπο «ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΔ»˙ πλάδειθνη μέξεηε
πνιινύο κε απηή ηελ ηδηόηεηα ή ν εθπξόζσπνο ηεο Δ..Α.Κ. νδεγώλ ηνπ ΠΑ.ΜΔ. Κ.Κ.Δ.
ιεηηνπξγεί δηα ίδηνλ όθεινο; Καη από πόηε Ζ Δ..Α.Κ. ΟΓΖΓΩΝ ελδηαθέξεηαη γηα εξγνδόηεο
Απηνθηλεηηζηέο ή κήπσο ηώξα ππνζηεξίδεη ηελ ππελνηθίαζε ησλ Φ.Γ.Υ. από ηνπο νδεγνύο;
Ζ Δ..Α.Κ. ΟΓΖΓΩΝ πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο νδεγνύο όπσο ιέεη, πόηε ήξζε ζηα Γηνηθ.
πκβνύιηα θαη ηη πξνβιήκαηα έθεξε από ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο πξνο ελεκέξσζε ηνπ
Γ..; ε πνηνπο ρώξνπο πήγε θαη ζηήξημε εξγαδόκελνπο θαη απνιπκέλνπο όπσο έθαλαλ
κέιε ηνπ Γ..;
Δ ΚΑΝΔΝΑΝ ΤΝΑΓΔΛΦΟΗ!

Μηινύλ γηα ηνλ επξσκνλόδξνκν θαη θαηαγγέινπλ Ν.Γ.- ΠΑΟΚ.- ΤΝ- Α.Π.- ΛΑΟ
θαη ηηο πλδηθαιηζηηθέο ηνπο εγεζίεο όηη ζύξνληαη πίζσ από ην άξκα ηνπ επξσκνλόδξνκνπ
, αιιά δελ καο ιέλε γηαηί ην δηθό ηνπο θόκκα θαη νη πλδηθαιηζηηθέο ηνπο εγεζίεο, ζθάδνληαη
γηα κία ζέζε ζην επξσθνηλνβνύιην ηνπ επξσκνλόδξνκνπ!!!!
ΦΤΗΚΑ ΑΤΣΟΗ ΛΔΝΔ ΟΣΗ ΓΔΝ ΒΑΕΟΤΝ ΠΛΑΣΖ!!!
ΛΔΝΔ ΔΝΑ ΠΑΡΩΝ ΣΑ ΝΟΜΟΥΔΓΗΑ ΚΑΗ ΦΔΤΓΟΤΝ ΚΑΗ Ο «ΝΟΩΝ ΝΟΔΗΣΟ». ΣΗ
ΤΠΟΚΡΗΗΑ!!! ΡΩΣΖΣΔ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΗΚΑ Α.
υνάδελφοι, θάζε ππνρώξεζε πνπ θάλνπκε ζηνπο εξγνδόηεο είλαη εηο βάξνο καο
δηόηη ην ζεσξνύλ θεθηεκέλν δηθαίσκά ηνπο θαη ηόηε καο επηβάιινπλ αηνκηθέο πκβάζεηο
εξγαζίαο πνπ ζέινπλ λα ζπλάςνπλ ζε θάζε νδεγό μερσξηζηά κε ζθνπό λα θαηαξγήζνπλ
ηηο Γεληθέο ..Δ. ησλ νδεγώλ. Γεληθά πλάδειθνη, αλ πεξάζεη ην «δε βαξηέζαη αδειθέ» ή
ρξσζηάκε ή έρνπκε άιιεο ππνρξεώζεηο θαη ζθύςνπκε ην θεθάιη θαη δερηνύκε όηη καο
αλαγθάζεη ν εξγνδόηεο καο, ηόηε πνιύ ζύληνκα ζα βξεζνύκε άλεξγνη θαη ρξεσκέλνη, δηόηη
ζα δνπιεύνπκε 20 ώξεο εκεξεζίσο γηα «κηα κπνπθηά ςσκί» θαη δελ ζα κπνξέζνπκε λα
αληαπεμέιζνπκε ζηηο νηθνγέλεηέο καο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο καο ππνρξεώζεηο.
Γηα απηό εξγαδόκελνη νδεγνί ΜΗΝ ΚΤΒΔΣΔ ΣΟ ΚΔΦΑΛΙ, ΑΝΣΙΣΑΘΔΙΣΔ,
ΑΓΩΝΙΣΔΙΣΔ ΚΑΙ ΤΠΔΙΡΩΘΔΙΣΔ ΟΛΟΙ ΣΟ ΤΝΓΙΚΑΣΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΝΩΟΤΜΔ ΣΗ
ΦΩΝΗ ΜΑ ΔΝΑΝΣΙΑ ΣΗΝ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΓΟΓΟΙΑ.
Όινη νη νδεγνί καδί γηα λα βάινπκε θξαγκνύο ζηνπο αληεξγαηηθνύο Νόκνπο πνπ
βγάδεη ε Δ.Δ. θαη ε Κπβέξλεζε γηα λα πξνζηαηέςνπκε όηη έρνπλ θεξδίζεη κε αγώλεο νη
πξνθάηνρνί καο, αιιά θαη εκείο νη ίδηνη θαη λα δηαζθαιίζνπκε ηε ..Δ. ηνπ Κιάδνπ καο.

Εξγαδόκελνη νδεγνί επηβάιιεηαη λα βγνύκε
όινη ζηνπο δξόκνπο λα θωλάμνπκε!
Φηάλεη πηα, δελ πάεη άιιν!!! Δελ ζα
πιεξώζνπκε εκείο ηα ζπαζκέλα!!!

Θέινπκε δνπιεηά θαη όρη αλεξγία θαη ηελ
εθαξκνγή ηωλ Σ.Σ.Ε.!!!
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

