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Πειραιάς, 23/9/2021

Προς:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Διεύθυνση χερσαίας εμπορευματικής μεταφοράς
Κοιν.:
- Υπουργείο Απασχόλησης
- ΟΣΜΕ
- ΠΣΧΕΜ
- ΟΦΑΕ
- ΜΜΕ
ΘΕΜΑ: ΚΥΑ για την διενέργεια 2 rapid tests στους οδηγούς Δ.Χ.Φ – Ι.Χ.Φ.
στην χερσαία εμπορευματική μεταφορά
Κύριοι,
Με την ΚΥΑ στις 13-9-2021 και την διευκρινιστική στις 14-9-2021 και στο
Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/10.9.2021, ΚΥΑ 18-9-2021 ΦΕΚ Β΄, ζητάτε 2 rapid tests για τους
οδηγούς των Φ.Δ.Χ. και Ι.Χ.Φ. χωρίς να έχετε εξετάσει τις συνθήκες, τις ημέρες και τις
ώρες εργασίας. Οι συγκεκριμένοι οδηγοί, φέρονται στο Εργάνη να εισέρχονται στις
εταιρείες τους στις 8 το πρωί και ν’ αποχωρούν στις 16:00. Δυστυχώς αυτό ισχύει μόνο στα
χαρτιά, καθώς στην πράξη ισχύει ακριβώς το αντίθετο: εργάζονται 15 ώρες ημερησίως επί
7 ημέρες την εβδομάδα, έξω από κάθε όριο νομιμότητας.
Η ΚΥΑ ζητά διενέργεια rapid test 48 ώρες πριν την είσοδο του οδηγού στην εταιρία
(φυσική παρουσία), η οποία γεννά κάποιες εύλογες απορίες:
1) Ένας οδηγός διεθνών μεταφορών ποια είσοδο στην εταιρεία του με φυσική παρουσία
μπορεί να έχει, όταν επικοινωνεί μαζί της μόνο τηλεφωνικά και με e-mail, ευρισκόμενος
σε ταξίδια ανά την Ευρώπη; Ο οδηγός διεθνών μεταφορών που θα γυρίσει στην
Ελλάδα με πλοίο π.χ. στην Πάτρα στις 22:00 με κατεύθυνση προς την ηπειρωτική
χώρα, πού θα βρει ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο ή φαρμακείο εκείνη την ώρα για να
κάνει rapid test; (ανέφικτο)
2) Οι οδηγοί στην εθνική μεταφορά που εργάζονται στις φορτοεκφορτώσεις
ρυμουλκούμενων στην ακτοπλοΐα από τις 05:00 έως τις 21:00 πώς θα μπορέσουν να
κάνουν το 2ο τεστ μέσα στην εβδομάδα στην εργάσιμη ημέρα που απαιτεί η ΚΥΑ;
(ανέφικτο)
3) Οι οδηγοί Φ.Δ.Χ. που εργάζονται στην μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων από τις 06:00
έως τις 23:00 και εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του λιμένα Ν. Ικονίου για την
παράδοση-παραλαβή εμπορευματοκιβωτίων, ποια ώρα θα μπορέσουν να
πραγματοποιήσουν το 2ο τεστ εντός της εβδομάδας; (ανέφικτο)

Κύριοι,
Στην χερσαία εμπορευματική μεταφορά, η οποία λειτουργεί ανεξέλεγκτα,
παραβιάζοντας κάθε έννοια νόμου περί κείμενης νομοθεσίας, είναι πρακτικά ανέφικτη η
διενέργεια του δεύτερου rapid test μέσα στην εβδομάδα.
Ζητάμε διευκρίνιση επί της ΚΥΑ για τους επαγγελματίες οδηγούς διεθνών και
εθνικών μεταφορών ώστε ν’ απαιτείται ένα rapid test εβδομαδιαίως, το οποίο θα μπορεί να
διενεργηθεί πριν από την έναρξη της εβδομαδιαίας εργασίας, ώστε να μπορούν και οι
εργαζόμενοι οδηγοί να είναι συνεπείς με τις αποφάσεις για τη μείωση της διασποράς του
COVID-19.
Ευελπιστούμε ότι θα εξετάσετε την πρότασή μας και θα επιλύσετε το πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν οι μισθωτοί επαγγελματίες οδηγοί και οι αυτοαπασχολούμενοι ιδιοκτήτες
οδηγοί.
Σημ.: οι εργαζόμενοι οδηγοί στα αστικά, υπεραστικά ΚΤΕΛ, έχουν τη δυνατότητα για 2
rapid tests, γιατί οι ώρες αναμονής μετά από κάθε άφιξη δρομολογίου έως την εκκίνηση
του επόμενου δρομολογίου είναι ώρες εκτός εργασίας.
Μετά τιμής,
Η Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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