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Πειραιάς, 7/2/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

υνάδελφοι οδθγοί,
Ο υνδυαςμόσ ΕΝΩΣΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΕΠΑΓΓΛΕΜΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΣΗΓΩΝ (Ε..Ε.Ο.Φ.) που
ζχει τθν πλειοψθφία ςτθ Διοίκθςθ, ςτθρίηει κάκε εργαηόμενο οδθγό χωρίσ να λάβει υπόψθ
του καμία πολιτικι κομματικι ταυτότθτα και αυτό κα κάνει πάντα, διότι πιςτεφει ότι τα
κόμματα και ο κατευκυνόμενοσ υνδικαλιςμόσ δεν ζχουν καμία κζςθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ.
Κακθμερινά ανεβαίνουν οι απαιτιςεισ των εργοδοτϊν για νζα αντεργατικά μζτρα,
όπωσ τθν κατάργθςθ του 8ώρου- 5νθθμζρου- 40ώρου, τθσ ..Εργασίας και του
Αςφαλιςτικοφ μασ φορζα που είναι για όλουσ τουσ οδθγοφσ τα ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΕΙΝΑ. Μασ
κζλουν αναςφάλιςτουσ, χρεωμζνουσ και κακόμοιρουσ για να μποροφν να εφαρμόηουν αυτά
που ζχουν ςυμφωνιςει αναμεταξφ τουσ. 14-18 ϊρεσ εργαςίασ, όλεσ τισ θμζρεσ (άββατο και
Κυριακι) με ΜΙΘΟΤ ΠΙΑΣΑ με όλα τα επακόλουκα π.χ. να πλθρϊνουμε τισ παραβάςεισ
του Κ.Ο.Κ. για τισ οποίεσ ευκφνονται οι εργοδότεσ- αναςφάλιςτοι εργαηόμενοι- υπζρβαρααναςφάλιςτα φορτθγά κ.α.
Ο υνδυασμός Ε..Ε.Ο.Φ. αγωνίηεται καθθμερινά για τα κάτωθι:
1.
2.
3.
4.

Να ενςωματωκοφν τα επιδόματα ςτο βαςικό μιςκό.
Πιςτι εφαρμογι των 12/84 και 40/85 αποφάςεων Δ.Δ.Δ.Δ. και των ..Ε.
Κατοχφρωςθ του επαγγζλματοσ του οδθγοφ.
Αναβάκμιςθ του Βιβλίου Δρομολογίων και υπαγωγι του ςτον Κ.Ο.Κ. –εφαρμογι του
ςτουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ οδθγοφσ ιδιοκτιτεσ.
5. Σροποποίθςθ του 3446/06 ςφμφωνα με τισ προτάςεισ του .Ε.Ο.Φ.Α.Ε. και τθσ Ο..Μ.Ε.
6. Να ςυςτθκοφν μεικτά κλιμάκια για τον ζλεγχο των Δ.Χ. και Ι.Χ. φορτθγϊν με τθν άμεςθ
ςυμμετοχι του μελϊν του Δ.. του .Ε.Ο.Φ.Α.Ε.
7. Να εφαρμοςτεί το 35ωρο- 7ωρο- 5νκιμερο για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ
επαγγελματίεσ μιςκωτοφσ οδθγοφσ ςτθ Μεταφορά, ςτα 55 Β.Α.Ε. με 7.500 και ςτα
10.500 πλιρθ ςφνταξθ.
8. Να τροποποιθκοφν άρκρα του Κ.Ο.Κ. που δεν αφοροφν επαγγελματίεσ οδθγοφσ, τα
οποία τουσ αφαιροφν το δίπλωμα.
9. Η κεϊρθςθ των επαγγελματικϊν διπλωμάτων να γίνεται από τουσ γιατροφσ του Ι.Κ.Α.
10. Η μθ εφαρμογι τθσ ..Εργαςίασ να επιφζρει ποινικζσ κυρϊςεισ.
11. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ του 55ου ζτουσ τθσ θλικίασ του εργαηομζνου οδθγοφ, να
απαγορευτεί θ καταγγελία φμβαςθσ Εργαςίασ μζχρι τθ υνταξιοδότθςι του.

Όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε κακθμερινά Αγϊνεσ για να τα πετφχουμε και ςυνεχίηουμε
τουσ Αγϊνεσ. Ζθτοφμε τθ ςυμπαράςταςθ όλων των επαγγελματιϊν οδθγϊν και τθ ςυμμετοχι
τουσ ςτουσ Αγϊνεσ μασ για να ςταματιςει αυτι θ Αντεργατικι Λαίλαπα που μαςτίηει τον
Κλάδο μασ, ςυνεχίηοντασ τθν οργάνωςθ τθσ πάλθσ ενάντια ςτθν προςπάκεια τθσ μεταφοράσ τθ
κρίςθσ ςτισ πλάτεσ των εργαηομζνων οδθγϊν.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΟΤΜΕ

ΜΕ ΕΝΩΣΙΚΟΤ ΧΑΙΡΕΣΙΜΟΤ
Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ Ε..Ε.Ο.Φ.

