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πλάδειθνη νδεγνί, 
 
 Παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζαλ εδώ θαη 6 κήλεο νη ελέξγεηεο ησλ 
ζπλαδέιθσλ νδεγώλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ πξόζθεηληαη ζηελ 
Δ..Α.Κ. ΟΓΖΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑ.ΜΔ. Κ.Κ.Δ., κε επηθεθαιείο ηνπο ζπλαδέιθνπο Γ. 
Εετκπεθίδε- . Πξνβαηά- Δ. Θεκηζηνθιέα θαη ΗΑ. «Γλσξίδεηε ζπλάδειθνη ηη 
ζεκαίλεη θαη ΗΑ» θαη ηελ πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε ηνπ Γ.. ηνπ πλδηθάηνπ 
κε ηελ αθύξσζή ηεο Γ. πλέιεπζεο ζηηο 13/1/08 θαη ηηο κελύζεηο πνπ θαηέζεζαλ 
γηα ηελ δήζελ απόξξηςε ηνπ ςεθνδειηίνπ ηεο Δ..Α.Κ. νδεγώλ «ζεκεησηένλ ην 
νπνίν πνηέ δελ θαηέζεζαλ ζηε Γ. πλέιεπζε» θαηά ηεο πιεηνςεθίαο ηεο 
Γηνίθεζεο θαη θαη’επέθηαζε ζηα κέιε νδεγνύο ηνπ πλδηθάηνπ «εκ. όηη ε Γ. 
πλέιεπζε ςήθηζε ππέξ ηνπ εληαίνπ ςεθνδειηίνπ θαη όρη θνκκαηηθνύ 
παξαηαμηαθνύ˙ ζηελ νπζία απηό αθύξσζαλ» θαη παξά ηηο ζπλερείο θαη θηιόηηκεο 
πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιιαλ ηα κέιε ηεο Δ..Α.Κ. νδεγώλ ζπλεπηθνπξνύκελνη 
από ην ΠΑ.ΜΔ. Κ.Κ.Δ. λα βάινπλ ΣΑΦΟΠΛΑΚΑ ζηα γξαθεία ηνπ ΤΝΓΗΚΑΣΟΤ 
κε κνλαδηθό ζθνπό λα ην ΚΟΜΜΑΣΟΠΟΗΖΟΤΝ˙ δελ ηα θαηάθεξαλ. «ΟΤΣΔ Ζ 
ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΓΔΝ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΩΝΔΗ». Σνπλαληίνλ, ηα κέιε ηεο 
Τπεξεζηαθήο Γηνηθήζεσο, ΠΗΣΟΗ ζηηο αξρέο ηνπ ΔΝΗΑΗΟΤ ΚΑΗ 
ΑΚΟΜΜΑΣΗΣΟΤ ΤΝΓΗΚΑΣΟΤ, θαηάθεξαλ κε ηνλ ΠΡΟΔΓΡΟ Η.ΠΑΠΑΓΑΚΖ 
ΚΑΗ ΣΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Μ.ΓΔΡΜΑΣΖ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οκνζπνλδία 
«Ο..Μ.Δ.» κέζσ ηνπ Ο.Μ.Δ.Γ. λα ππνγξάςνπλ ζηηο 19/6/08 κε ηηο εξγνδνηηθέο 
νξγαλώζεηο ηελ ΝΔΑ ..ΔΡΓΑΗΑ γηα όινπο ηνπο νδεγνύο ηνπ θιάδνπ ηεο 
ρεξζαίαο κεηαθνξάο. Με ζπλνιηθή εηήζηα αύμεζε ζηνλ κεληαίν κηζζό ηεο ηάμεο 
ηνπ 7% θαη ηελ ίδηα αύμεζε ζηα 16 επηδόκαηα ηεο ύκβαζεο αλά θαηεγνξία. 
 
 Επίζεο θαηάθεξαλ θαη πξόζζεζαλ 2 λέα επηδόκαηα «ζηα ήδε ππάξρνληα 
16» ζηνπο νδεγνύο κεηαθνξάο νγθνιίζσλ καξκάξσλ θαη ελ γέλεη πεηξσκάησλ. 
 
 Επίζεο θαηαρσξήζεθε κία αθόκε πνιπεηία ζηνπο νδεγνύο πνπ έρνπλ 25 
ρξόληα ζηνλ ίδην εξγνδόηε θαη αύμεζε ηνπ 32% γηα ηελ πνιπεηία. 
  
 πλάδειθνη ν κηζζόο δηακνξθώλεηαη από 1/1/08  έσο 31/8/08 ζε 889€ 
(3%) θαη από 1/9/08 έσο 31/12/08 ζε 925€ (4%) ρσξίο λα πξνζηεζνύλ ηα 
επηδόκαηα θαη ε πξνϋπεξεζία  ζην ΠΔΝΘΖΜΔΡΟ- ΟΚΣΑΩΡΟ- 40ΩΡΟ. 
 

.Δ.Ο.Φ.Α.Δ. 
ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΟΓΖΓΩΝ ΦΟΡΣΖΓΩΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 
ΟΜΖΡΗΓΟΤ ΚΤΛΗΣΖ 19,ΠΔΗΡΑΗΑ Δ.Κ.Π. (6νο ΟΡΟΦΟ) 

ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ 18.00- 20.00κ.κ. 
210- 4119922 FAX:210- 4170113 
E-mail: seof@otenet.gr  


 



 πλνιηθά ν κεηθηόο κηζζόο ηνπ ΑΓΑΜΟΤ κε κεδακηλή πξνϋπεξεζία θαη 
κόλν κε ηα επηδόκαηα είλαη κεληαίσο ζην πνζό ησλ 1.071€ πάληα ζην 
ΠΔΝΘΖΜΔΡΟ- ΟΚΣΑΩΡΟ- 40ΩΡΟ. 
 
 Σν πνζό ηεο Γηαλπθηέξεπζεο εθηόο έδξαο γηα ην Παξαπάλσ Πνζό, είλαη 
42,84€ αλά δηαλπθηέξεπζε. 
 
 Επίζεο ε απνδεκίσζε ηξνθήο κε απνδείμεηο εκεξεζίσο, πέξα ησλ 275 
ρηιηνκέηξσλ ρσξίο δηαλπθηέξεπζε, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 40€. Δηά ην εμσηεξηθό 
είλαη ζην πνζό ησλ 50€ εκεξεζίσο. 
 πλάδειθνη νδεγνί, ην ΤΝΓΗΚΑΣΟ ππάξρεη κέζα από εκάο γηα εκάο. Εάλ 
δελ είκαζηε ελσκέλνη θαη ΑΚΟΜΜΑΣΗΣΟΗ ζε όηη αθνξά ηα πξνβιήκαηα ηνπ 
θιάδνπ θαη ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, δπζηπρώο ζα ηα ράζνπκε όια. Όηη θέξδηζαλ 
κε αγώλεο γηα ηνλ θιάδν νη πξηλ από εκάο θαη όηη θαηαθέξακε εκείο έσο ηώξα, ζα 
πάλε ππέξ πίζηεσο θαη παηξίδνο. Καη επηπιένλ ζα επηηξέςνπκε ΣΑ 
ΚΟΜΜΑΣΑ, ΣΖΝ ΔΡΓΟΓΟΗΑ θαη ζηελ εθάζηνηε ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΖ πνιηηηθή λα 
καο ζεσξνύλ ΚΛΑΒΟΤ θαη πεηζήληα όξγαλά ηνπο. 

 
«ΚΔΦΣΔΗΣΔ ΣΟ ΚΑΗ ΚΡΗΝΔΣΔ ΑΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΟΤ ΣΑ ΥΑΡΗΟΤΜΔ»!!!!!! 

 
 
 
Τ.Γ: πλάδειθνη νδεγνί, 
      Όηαλ ην ΠΑ.ΜΔ. Κ.Κ.Δ. θαη ηα ζσκαηεία πνπ απηό εθπξνζσπεί, ζηελ 
πιεηνςεθία ηνπο θαη κέζα ζε απηά είλαη ε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο ΔΑΚ. 
Οδεγώλ Γ. Εετκπεθίδεο, . Πξνβαηάο, Δ. Θεκηζηνθιέαο θαη ΗΑ. έρνπλ 
κεληαίσο κηζζνύο ησλ 680€, εδώ θαη αξθεηά ρξόληα ην πλδηθάην ησλ νδεγώλ 
θαηάθεξε αζόξπβα θαη ρσξίο ηπκπαλνθξνπζίεο λα θζάζεη ην κεληαίν κηζζό ηνπ 
πξώην εξγαδόκελνπ νδεγνύ ρσξίο θακηά πξνϋπεξεζία θαη επηδόκαηα ζην 
ΟΚΣΑΩΡΟ- ΠΔΝΘΖΜΔΡΟ- 40ΩΡΟ, ΣΑ 863 επξώ θαζαξά. Απηά γηα απηνύο 
πνπ νλεηξεύνληαη ηα 1200 επξώ ρσξίο λα θάλνπλ ηίπνηα, παξά κόλν λα 
θαηαγγέιινπλ, παξαπιαλώληαο ηα κέιε ηνπο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο γηα ίδηνλ 
όθεινο.(Σνπιάρηζηνλ ζπλάδειθνη, εκείο απηά πνπ ιέκε ηα θάλνπκε πξάμε) 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
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