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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Συνάδελφοι οδθγοί,
ο υνδυαςμόσ τθσ Ε.Σ.Ε.Ο.Φ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΡΑΑΤΑΞΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Κ. ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥ ΡΑ.ΜΕ.
Κ.Κ.Ε. για τα ΨΕΜΑΤΑ και τισ ΑΝΑΚΙΒΕΙΕΣ που αναφζρει ςτθν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ςτισ
29/1/2010. Μασ κατθγοροφν και μασ αποκαλοφν ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟΥΣ˙ ΑΥΤΟΙ! Που είχαν
ςυμφωνιςει με τθν εργοδοςία και με το κόμμα τουσ να κλείςουν για μία ακόμθ φορά το
υνδικάτο, διότι δεν πρόςκειται ςτο Κ.Κ.Ε. ΑΥΤΟΙ! ΟΙ ΛΑΣΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΡΑΣΤΕΣ τθσ
Ε.Σ.Α.Κ. ΟΔΗΓΩΝ του ΡΑ.ΜΕ. Κ.Κ.Ε.
Σουσ απαντάμε λοιπόν πωσ θ Ε..Ε.Ο.Φ. που ζχει τθν πλειοψθφία του υνδικάτου εδϊ
και 10 χρόνια, δεν ςυμβιβάηεται και δεν υποκφπτει ςτουσ εργοδότεσ, διότι ξζρει πολφ καλά να
αγωνίηεται και να διεκδικεί για τα ςυμφζροντα του εργαηομζνου οδθγοφ.
Αντίςτροφα θ Ε..Α.Κ. ΟΔΗΓΩΝ του ΠΑ.ΜΕ. Κ.Κ.Ε., κζλει μζςα από τουσ δικεν
αγωνιςτζσ να δθμιουργιςει ανζργουσ για να ζχουν ρόλο ςτθν παράταξθ. Οι εργαηόμενοι τουσ
ζχουν καταλάβει και τουσ ζχουν γυρίςει τθν πλάτθ. Οι 235 εργαηόμενοι τθσ Εταιρείασ που
ανζφεραν, εξουςιοδότθςαν το Δ.. του .Ε.Ο.Φ.Α.Ε μετά από ψθφοφορία να χειριςτεί το
πρόβλθμα τθσ μιςκοδοςίασ και προςπακιςαμε για το καλφτερο για τουσ εργαηομζνουσ και
καταφζρουμε τελικά να πάρουν τα χριματά τουσ 15 θμζρεσ μετά το Δϊρο Χριςτουγζννων και
να μθν κλείςει θ εταιρεία και βρεκοφν ςτο δρόμο τόςεσ οικογζνειεσ.
Αντιςτρόφωσ 10 υπάλλθλοι που εργάηονται ςτα γραφεία τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ
που καταγγζλλουν οι τθσ Ε..Α.Κ. ΟΔΗΓΩΝ του ΠΑ.ΜΕ. Κ.Κ.Ε., χωρίσ να εκφράςουν τθ
διαφωνία τουσ ςτθν απόφαςθ των πολλϊν ζκαναν απεργία διαρκείασ 5 θμερϊν
ςυνεπικουροφμενοι από δθμοςίουσ υπαλλιλουσ των όμορων διμων και από κάποιουσ
εργαηόμενουσ άλλων επιχειριςεων που πρόςκεινται ςτο ΠΑ.ΜΕ. Κ.Κ.Ε. με ςκοπό να φανοφν
ότι διακζτουν μζλθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ αδιαφορϊντασ για 235 εργαηόμενουσ με
μόνο όφελοσ το πολιτικό κζρδοσ και τθν ενίςχυςθ του κόμματοσ το οποίο υπθρετοφν.
υνάδελφοι αποδεδειγμζνα θ παράταξθ τθσ Ε..Α.Κ. ΟΔΗΓΩΝ ενδιαφζρεται μόνο για
εργαηόμενουσ που ανικουν ι που αναγκάηονται για πολλοφσ και διαφορετικοφσ λόγουσ να
βρίςκονται ςτθ υνδικαλιςτικι παράταξθ ΠΑ.ΜΕ. Κ.Κ.Ε.
Μασ καταγγζλλουν ςτθν ανακοίνωςι τουσ για ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟΥΣ, ΕΓΟΔΟΤΙΚΟΥΣ και
κατά τθν προςφιλι τουσ άποψθ ΟΡΟΥΙΤΑΝΙΣΤΕΣ. Μιλοφν ότι πρζπει να χτίςετε ζνα ωματείο
πάνω ςε γερά κεμζλια, μιλϊντασ πάνω ςτα ίδια κζματα από το 1979 (θ ίδια γλυκιά καραμζλα),
δεν ςασ λζνε όμωσ ποτζ από το 1979 μζχρι το 1990 που θ Ε..Α.Κ. ΟΔΗΓΩΝ ιταν Διοίκθςθ
πόςα μζλθ είχε εγγεγραμμζνα ςτο μθτρϊο του ωματείου και γιατί από το 1990 μζχρι το 1999
ζκλειςε το ωματείο.

(Μιπωσ γιατί Συνάδελφοι από τθν πολφ ταξικότθτα και μαηικότθτα όπωσ οι ίδιοι λζνε, είχαν
οδθγιςει τουσ εργαηόμενουσ αναγκαςτικά είτε ικελαν είτε δεν ικελαν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο
κόμμα με ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ, αδιαφορϊντασ για τα ςυμφζροντα των εργαηομζνων
αλλά μόνο για τα ςυμφζροντα του κόμματοσ και τισ πολιτικζσ επιλογζσ τουσ; ΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ)
υνάδελφοι ο υνδυαςμόσ τθσ Ε..Ε.Ο.Φ. θ οποία είναι πλειοψθφία Διοίκθςθσ τουσ
υνδικάτου ςασ από το 1999 που ανζλαβε μζχρι το 2010, με τθ δικι ςασ ςτιριξθ, ζχει
αποδείξει ότι όχι μόνο κατάφερε να δυναμϊςει το υνδικάτο ωσ προσ τα μζλθ του (3.500 ζωσ
τϊρα), αλλά και ςε όποιο κάλεςμα τθσ ηθτικθκε ιταν παρϊν και ζδωςε τισ λφςεισ που ζπρεπε
να δϊςει για τα ςυμφζροντα των εργαηομζνων. Κατιγγειλε και καταγγζλλει τθν εργοδοςία και
τα αρμόδια Τπουργεία ςτο χϊρο τθσ Μεταφοράσ, ςε όλουσ τουσ τόνουσ και δεν υποχϊρθςε
ποτζ ςε κανζναν, πάντοτε με γνϊμονα το ςυμφζρον των εργαηομζνων οδθγϊν.
Σουναντίον οι κατευκυνόμενοι υνδικαλιςτζσ Εργατοπατζρεσ τθσ Ε..Α.Κ ΟΔΗΓΩΝ του
ΠΑ.ΜΕ. Κ.Κ.Ε. από το 2004 που ειςιλκαν ςτθ Διοίκθςθ του υνδικάτου με πλαγίουσ τρόπουσ,
ποτζ δεν ςτιριξαν τθ Διοίκθςθ ςε καμία από τισ αποφάςεισ τθσ. Αντί αυτοφ δθμιοφργθςαν
τεράςτια προβλιματα. Ζςυραν τθ Διοίκθςθ ςτα Δικαςτιρια διότι τουσ εμπόδιςε να
δθμιουργιςουν Ομοςπονδία Οδθγϊν Φορτθγϊν ϊςτε να διαςπάςουν το υνδικάτο. (Μιλοφν
για ενότθτα μόνο όταν οι εργαηόμενοι πρόςκεινται ςτθ δικι τουσ πολιτικι, ιδεολογικι
φιλοςοφία. Πποιοσ δεν τθν ακολουκεί είναι μίαςμα, ςυμβιβαςμζνοσ, εργατοπατζρασ και τα
παίρνει).
Ζκλειςαν το υνδικάτο με νομικά τεχνάςματα για 13 ολόκλθρουσ μινεσ με μοναδικό
κζρδοσ να αποκτιςουν οντότθτα και φίρμα (Ε..Α.Κ. ΟΔΗΓΩΝ ΠΑ.ΜΕ Κ.Κ.Ε.) Αυτό μόνο τουσ
ενδιζφερε και αυτό μόνο τουσ ενδιαφζρει. Από το 2004 ζωσ το 2010 είναι απϊν από κάκε
ενζργεια τθσ Διοικιςεωσ και είναι παρϊν ςε κάκε εντολι που τουσ δίνει θ υνδικαλιςτικι τουσ
θγεςία ΠΑ.ΜΕ. Κ.Κ.Ε. Εάν κζλετε τζτοιουσ υνδικαλιςτζσ, εςείσ κα το αποφαςίςετε.
Μιλοφν ςυνζχεια ότι αγωνίηονται και διεκδικοφν ανκρϊπινα ωράρια (7ωρο- 5μκιμερο35ωρο- 1400€ κατϊτατοσ μιςκόσ χωρίσ κόψιμο επιδομάτων- κατϊτατθ ςφνταξθ 1100€). Δεν
μασ λζνε εάν οι ίδιοι οι οποίοι είναι υνδικαλιςτζσ αυτά που ηθτοφν τα εφαρμόηουν, για να
μποροφν να πείςουν και εςάσ να τα εφαρμόςετε. Διότι τα μζλθ τθσ Ε..Ε.Ο.Φ. που είναι
Διοίκθςθ τα εφαρμόηουν πλιρωσ. Η Διοίκθςθ του υνδικάτου μζςα από τισ ..Ε. που
κατακζτει κάκε χρόνο, ζχει προςαρμόςει και αυξιςει και τουσ μιςκοφσ και τα επιδόματα πολφ
επάνω από αυτό που διατυμπανίηουν ςτισ ανακοινϊςεισ τουσ οι τθσ Ε..Α.Κ. ΟΔΗΓΩΝ του
ΠΑ.ΜΕ. Κ.Κ.Ε. Απλά ςασ κοροϊδεφουν υνάδελφοι με μόνο ςτόχο μιπωσ και καταφζρουν να
δυναμϊςουν τον αντιπολιτευτικό τουσ λόγο.
Εμείσ, ο υνδυαςμόσ τθσ Ε..Ε.Ο.Φ. κα είναι ςτο πλευρό των εργαηομζνων όπωσ ιταν
όλα αυτά τα χρόνια. υνεπείσ ςτισ υποχρεϊςεισ του ακομμάτιςτου υνδικαλιςμοφ που αφορά
τα κεκτθμζνα δικαιϊματα των εργαηομζνων οδθγϊν φορτθγϊν.
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