
 

 
 
 
 

 

ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑ  

ΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  
 

 

Συνάδελφοι, 
 Καλείστε στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στις 19-2-
2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής 
Λαχαναγοράς του Ρέντη. 
 

ΘΕΜΑΤΑ: 
 

1. Διοικητικός απολογισμός 2016  

2. Οικονομικός απολογισμός 2016  

3. Οικονομικός προϋπολογισμός 2017 

4. Ενημέρωση δράσης Δ.Σ. 2016 

5. Έγκριση δράσης Δ.Σ. 2017 

6. Αποφάσεις και ψήφισμα Γεν. Συνελεύσεως 
 

 Καθημερινά ζούμε κι ανεχόμαστε ν’ ανεβαίνουν οι απαιτήσεις των 
εργοδοτών για νέα Αντεργατικά μέτρα, όπως: την κατάργηση του 8ωρου- 
5νθήμερου- 40ωρου, της Σ.Σ. Εργασίας και του Ασφαλιστικού μας φορέα 
που είναι για όλους τους οδηγούς τα ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ. Μας 
θέλουν ανασφάλιστους, χρεωμένους και να μας έχουν του χεριού τους για 
να μπορούν να εφαρμόζουν αυτά που έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους, δηλ. 
14- 18 ώρες εργασίας, όλες τις ημέρες (Σάββατο και Κυριακή), με μισθούς 
πείνας, με όλα τα επακόλουθα π.χ. να πληρώνουμε τις παραβάσεις του 
Κ.Ο.Κ. όπου ευθύνονται οι εργοδότες. Μας αναγκάζουν στο όνομα της 
κρίσης να οδηγούμε υπέρβαρα και ανασφάλιστα φορτηγά, μας έχουν με 
συμβάσεις 4ωρες και ορισμένου χρόνου και ανασφάλιστους. Στο βωμό της 
ανεργίας και της κρίσης εφηύραν το  μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών αλλά 
μας θέλουν να δουλεύουμε με σχέση εξαρτημένης εργασίας και άλλα 
πολλά.  
 Συνάδελφοι, η Διοίκηση του Συνδικάτου είναι πάντα δίπλα σας, σε 
οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί, σε επίλυση εργασιακών σας 
(Επιθεωρήσεις- Δικαστήρια), χωρίς κανέναν ενδοιασμό και το κυριότερο 
χωρίς καμία πολιτική κομματική ταυτότητα και αυτό θα κάνει πάντα, διότι 
πιστεύει ότι τα κόμματα και ο κατευθυνόμενος Συνδικαλισμός δεν έχουν 
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καμία θέση στους εργαζόμενους. Η Διοίκηση του Συνδικάτου ήταν και είναι 
για όλους τους οδηγούς οι οποίοι παλεύουν για την επιβίωσή τους. 
 Οι εργοδότες ασκούν τρομοκρατία σε όλους μας λέγοντας, «η πόρτα 
είναι εδώ, όποιος δε θέλει να εφαρμόσει τη δική μου μονομερή 
συμφωνία μπορεί να φύγει». 
 Συνάδελφοι η Διοίκηση του Συνδικάτου αντιστέκεται στους εργοδότες 
και τους καταγγέλλει καθημερινώς, για την τρομοκρατία που ασκούν στους 
οδηγούς. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για να 
σταματήσει αυτή η αντιεργατική λαίλαπα που μαστίζει τον κλάδο μας, 
συνεχίζοντας ενάντια στην προσπάθεια της μεταφοράς της κρίσης στις 
πλάτες των οδηγών. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί! Για το μέλλον του 
επαγγέλματός μας και για το καλό του κλάδου μας. 
 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΑ! 
 Η Διοίκηση το ΜΟΝΟ που σας ζητά είναι η δυναμική σας παρουσία 
στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στις 19-2-2017 και ώρα 
10:30 στο Αμφιθέατρο που στεγάζεται στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών 
για να θέσουμε τα προβλήματα της εργασίας σας, να ακούσουμε τις 
καταγγελίες σας και να σας πούμε τις θέσεις μας, αλλά και τις ενέργειες που 
έχουμε κάνει ως Διοίκηση. 
  
 Συνάδελφοι ήρθε η ώρα να δείξετε κι ΕΣΕΙΣ με την παρουσία σας ότι 
όλοι αυτοί οι αγώνες και οι ατελείωτες ώρες πάνω στα θέματα-προβλήματα 
που αφορούν ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΕΝΟΣ ΚΙ ΑΔΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. 
 

 Γι’ αυτό είναι επιτακτική και αναγκαία η παρουσία σας στην 
τακτική Γεν. Συνέλευση του Συνδικάτου που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 19/2/2017 και ώρα 10.30 π.μ. στο Αμφιθέατρο της 
Κεντρικής Λαχαναγοράς Ρέντη. 
 
 

Στη συνέλευση μπορούν να παρευρεθούν εγγεγραμμένα μέλη ή μη,  
ώστε να παρακολουθήσουν τη συζήτηση και να ενημερωθούν  

για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε  
ως επαγγελματίες μισθωτοί οδηγοί 

 

ΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΟΟΛΛΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΣΣ    

ΔΔΕΕΙΙΧΧΝΝΕΕΙΙ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ,,  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΙΙΣΣΜΜΟΟ,,  

ΑΑΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  
  

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 


