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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 7/2/2010
ΨΗΦΙΣΜΑ
Δκείο νη εθπξόζωπνη ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηηο Δζληθέο- Γηεζλείο νδηθέο
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ηεο Διιάδαο, κέιε ηνπ .Δ.Ο.Φ.Α.Δ., ζπλήιζακε
ζήκεξα 7/2/2010 εκέξα Κπξηαθή ζηελ αίζνπζα ηνπ Ο.Λ.Π. Αθηή Μηανύιε 10
ζηνλ Πεηξαηά θαη αθνύ αθνύζακε ηελ εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηωλ κειώλ ηνπ
πλδηθάηνπ.
ΓΗΑΠΗΣΩΝΟΤΜΔ
Όηη νη εξγαδόκελνη ζηηο νδηθέο επηβαηηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο έρνπλ
αθόκε πνιιά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα ιπζνύλ θαη λα δηαζθαιηζηνύλ νη
εξγαδόκελνη.
ΚΑΛΟΤΜΔ
Σελ Κπβέξλεζε θαη ηνπο αξκόδηνπο ππνπξγνύο λα πξνρωξήζνπλ άκεζα ζηηο
αλαγθαίεο ξπζκίζεηο έηζη ώζηε:
1. Να δηαζθαιηζηεί ην εηζόδεκα ηωλ εξγαδνκέλωλ κειώλ καο κε νπζηαζηηθέο
απμήζεηο ζε κία πνξεία ζύγθιηζεο κε ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξωπαϊθήο
Έλωζεο.
2. Να εμπγηαλζεί ην Η.Κ.Α. γηα λα ππάξρεη καθξνπξόζεζκα ζύληαμε ζηνπο
Αζθαιηζκέλνπο, λα πξνζηαηεύνπλ ηα Β.Α.Δ.
3. ύληαμε ζηα 55 κε 7500 Β.Α.Δ. ζηα 10500.
4. Ζ κε εθαξκνγή ηεο ..Δξγαζίαο λα επηθέξεη πνηληθέο θπξώζεηο.
5. Να ζηακαηήζνπλ νη δηώμεηο ζπλδηθαιηζηώλ επεηδή πηέδνπλ γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο.
6. Ζ ζεώξεζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ δηπιωκάηωλ λα γίλεηαη από ηνπο γηαηξνύο
ηνπ Η.Κ.Α.
7. Μεηά ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 55νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ νδεγνύ,
λα απαγνξεύεηαη ε θαηαγγειία ζύκβαζεο εξγαζίαο κέρξη ηε ζπληαμηνδόηεζή
ηνπ, εθηόο ηεο πεξίπηωζε ηωλ πνηληθώλ αδηθεκάηωλ πνπ άπηνληαη ηωλ
εξγαζηαθώλ ζρέζεωλ.

8. ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνβνιή έθδνζεο ζπληάμεωο ζε όινπο ηνπο
αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη ε ππνρξέωζε λα
πξνζθνκίδνπλ βεβαίωζε από ηηο αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ
Μεηαθνξώλ, εάλ έρεη εθδνζεί επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο ζην όλνκά ηνπ
ππό ζπληαμηνδόηεζε. ηελ πεξίπηωζε πνπ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ κεηαθνξώλ βεβαηώζνπλ όηη έρεη εθδνζεί επαγγεικαηηθή άδεηα
νδήγεζεο, λα είλαη ππνρξεωκέλνη λα ηελ θαηαζέζνπλ ζηνλ αξκόδην
αζθαιηζηηθό ηνπο θνξέα θαη κε βεβαίωζε απηνύ λα ηελ κεηαηξέπνπλ ζε
εξαζηηερληθή ώζηε λα κε κπνξνύλ λα εξγάδνληαη αλαζθάιηζηνη, λα
θνξνδηαθεύγνπλ θαη λα ζηεξνύλ ην δηθαίωκα εξγαζίαο ζηνπο κηζζωηνύο
επαγγεικαηίεο νδεγνύο.
9. Να απαγνξεπηεί ε εξγαζία ζηνπο αιινδαπνύο νδεγνύο πνπ δελ έρνπλ ηελ
απαηηνύκελε ειιεληθή άδεηα νδήγεζεο θαη ηα απαηηνύκελα έγγξαθα αδείαο
παξακνλήο εξγαζίαο.
10. Πηζηή εθαξκνγή ηωλ 12/84 θαη 40/85 απνθάζεωλ Γ.Γ.Γ.Γ. θαη ηωλ ..Δ.
από ηηο Δπηζεωξήζεηο θαη ηνπο εξγνδόηεο.
11. Καηνρύξωζε ηνπ επαγγέικαηνο ηωλ νδεγώλ Γ.Υ. θαη Η.Υ. απηνθηλήηωλ κέζα
από ηηο πξνηάζεηο ηνπ .Δ.Ο.Φ.Α.Δ. θαη ηεο Οκνζπνλδίαο.
12. Αλαβάζκηζε ηνπ βηβιίνπ δξνκνινγίωλ θαη ππαγωγή ηνπ ζηνλ Κ.Ο.Κ. θαη
εθαξκνγή ηνπ ζηνπο απηναπαζρνινύκελνπο νδεγνύο ηδηνθηήηεο.
13. Σξνπνπνίεζε ηνπ 3446/06 ζύκθωλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ .Δ.Ο.Φ.Α.Δ. θαη
ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ελζωκάηωζή ηνπ ζηνλ Κ.Ο.Κ.
14. Δθαξκνγή ηωλ Καλνληζκώλ 3820/85- 382/85 θαη 561/06 ηεο Δ.Ο.Κ., γηα λα
απνθαηαζηαζεί
ε
λνκηκόηεηα
ζηηο
ζπλζήθεο
εξγαζίαο
ηωλ
απηναπαζρνινύκελωλ νδεγώλ ηδηνθηεηώλ νη νπνίνη κε ηηο ζεκεξηλέο
ζπλζήθεο, εξγάδνληαη ζε βάξνο ηωλ κηζζωηώλ επαγγεικαηηώλ νδεγώλ. Να
ζηακαηήζνπλ νη δηώμεηο ηωλ επαγγεικαηηώλ νδεγώλ ζηε Γηεζλή κεηαθνξά
ιόγω ιαζξνκεηαλαζηώλ από ην ιηκάλη ηεο Πάηξαο.
15. Να ζπζηαζνύλ κεηθηά θιηκάθηα γηα ηνλ έιεγρν ηωλ Γ.Υ. θαη Η.Υ. θνξηεγώλ κε
ηελ άκεζε ζπκκεηνρή κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ .Δ.Ο.Φ.Α.Δ.
ΕΖΣΟΤΜΔ
1. Σελ θαηάξγεζε ηνπ Αλαρξνληζηηθνύ λόκνπ 3385/05, ηελ θαηάξγεζε ηωλ
αηνκηθώλ ζπκβάζεωλ εξγαζίαο.
2. Να εθαξκνζηεί ην 35ωξν- 7ωξν- πελζήκεξν γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο
επαγγεικαηίεο κηζζωηνύο νδεγνύο ζηε Μεηαθνξά ζηα 55 Β.Α.Δ. κε 7500
ζηα 10500 πιήξε ζύληαμε.
3. Να ηξνπνπνηεζνύλ άξζξα ηνπ Κ.Ο.Κ. πνπ δελ αθνξνύλ επαγγεικαηίεο
κηζζωηνύο νδεγνύο, ηα νπνία ηνπο αθαηξνύλ ην δίπιωκα θαη ηνπο ζηεξνύλ
ην δηθαίωκα ηεο εξγαζίαο ζύκθωλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ .Δ.Ο.Φ.Α.Δ. θαη
ηεο Οκνζπνλδίαο.

4. Βηβιίν ξεπό γηα ηνπο επαγγεικαηίεο κηζζωηνύο νδεγνύο, ώζηε λα ππάξρεη ε
αλάινγε μεθνύξαζε θαη λα απνθεύγνληαη ηα αηπρήκαηα ιόγω ππεξβνιηθώλ
ωξώλ εξγαζίαο.
5. Να απνθαηαζηαζεί θαη λα νινθιεξωζεί ην Κξάηνο Πξόλνηαο (Κνηλωληθή
Αζθάιηζε Δ..Τ.- Παηδεία- Δξγαηηθή Καηνηθία).
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ ΚΑΗ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΟΤΜΔ
Σε Γηνίθεζε ηνπ .Δ.Ο.Φ.Α.Δ. λα πξνωζήζεη ηα παξαπάλω αηηήκαηα καδί
κε ηελ Ο..Μ.Δ. γηα άκεζε επίιπζε κεηά από ην δηάινγν κε ηνπο αξκόδηνπο
θνξείο θαη ηελ Κπβέξλεζε θαη ζε πεξίπηωζε άξλεζεο ηωλ αξκόδηωλ λα
πξνρωξήζνπλ ζε θάζε πξόζθνξν ΑΓΩΝΗΣΗΚΟ ΜΔΟ.
Σν παξόλ λα επηδνζεί ζηνπο
Πξόεδξν Κπβέξλεζεο
Πξόεδξν Βνπιήο
Αξκόδηνπο Τπνπξγνύο
Δηδηθό Γξακκαηέα .ΔΠ.Δ.
Πνιηηηθά Κόκκαηα
Οκνζπνλδία Δξγνδνηώλ
Κνηλνπνίεζε:
Ο..Μ.Δ.
Γ..Δ.Δ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

