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Κοινοποίηση:
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ο.ΣΥ κ Ζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
κ.Κ. ΦΩΤΑΚΗ
H αποφασή σας, να αποκλείσετε ενα μεγάλο αριθμό οδηγών απο τα
προγράμματα για την πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) που
διεξάγονται εντός χρόνου εργασίας , είναι μια αντεργατική απόφαση που
στόχο έχει:
1. Να υποβάλλει τους συναδέλφους οδηγούς σε εξαντλητικά ωράρια πέραν
του οκταώρου, σε μια περίοδο που η επιβάρυνση απο την εντατικοποίηση
της εργασίας δεν έχει προηγούμενο, ζητάτε απο τον οδηγό να ξεκινάει το
πρωί απο το σπίτι του και να καταλήγει το βράδυ, διαθέτοντας προσωπικό
χρόνο, και χρόνο ξεκούρασης.
2. Να στερήθούν μέρες ξεκούρασης κι ελεύθερου χρόνου ( ρεπό, κανονική
άδεια). Όταν η εταιρεία ωφείλει παραβιάζοντας εργασιακά δικαιώματα,
χιλιάδες ρεπό και μέρες άδειας στους συναδέλφους οδηγούς, κι απο τους
οποίους ζητά να βάλουν πλάτη μονίμως.
3. Να οδηγήσει τους εργαζόμενους στις ιδιωτικές σχολές οδήγησης , άρα να
τους προσθέσετε ένα ακόμα χαράτσι , όταν δεν μπορούν να σηκώσουν
κεφάλι απο τις υποχρεώσεις και τους φόρους, και είναι αδύνατον να
καλύψουν βασικές ανάγκες .Δεδομένου οτι η συκεκριμένη δημόσια σχολή
δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτόν το σκοπό , είναι απαίτηση η επέκταση
σε όλο τον κλάδο των μεταφορών. Και καταρτισμένο προσωπικό
διαθέτετε και σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βρίσκουμε το λόγο
να συρρικνώνεται το έργο της σχολής.
Η υποχρηματοδότηση της εταιρείας είναι κυβερνητικές επιλογές, του ΣΥΡΙΖΑ
και των προηγούμενων κομμάτων ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ, και οδήγησαν στην ελλειψη
προσωπικού και σε αδιέξοδα την εταιρεία, για τα οποία καμία ευθύνη δεν έχουν
οι εργαζόμενοι για να υπόκεινται σε παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων.
Αντιθέτως και παρά τη διαφωνία μας και τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας , η
ανοχή των σωματείων στα οποία οι πλειοψηφίες είναι προσκείμενες στα

κόμματα που κυβέρνησαν και διοίκησαν την εταιρεία, επέτρεψαν και επιτρέπουν
τέτοιες λογικές βάζοντας πλάτη, και παραβιάζοντας εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων.
Σας καλούμε να αξιοποιήσετε την σχολή Π.Ε.Ι προς όφελος των εργαζομένων
επιτρέποντας σε όλους ανεξαιρέτως να συμμετέχουν στα προγράμματα, εντός
ωραρίου .
Θα πιέσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, με όλους τους τρόπους μας, και με
όλες μας τις δυνάμεις.
ΔΑΣ ΟΑΣΑ

