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Προτάσεις σχετικά µε την ε<ανεξέταση  του καθεστώτος  

των Βαρέων και Ανθυγιεινών Ε<αγγελµάτων (ΒΑΕ)  

και συναφή ζητήµατα Υγείας  και Ασφάλειας της Εργασίας1 

 

 

 Ι. Εισαγωγικές <αρατηρήσεις  

 

Η ε�ανεξέταση  του �ίνακα των ε�αγγελµάτων και των εργασιών �ου 

υ�άγονται στον Κανονισµό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Ε�αγγελµάτων 

(ΒΑΕ), η ο�οία �ροβλέφθηκε στο άρθρο 18 του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α΄169), 

ε�ανέφερε το ζήτηµα στο ε�ίκεντρο του δηµόσιου διαλόγου µεταξύ της 

Πολιτείας και των συνδικαλιστικών φορέων. Βάσει του ιδίου άρθρου, 

συγκροτήθηκε ειδική ε�ιστηµονική ε�ιτρο�ή µε αρµοδιότητα την υ�οβολή 

�ρότασης ε�ί θεµάτων υ�αγωγής εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα 

ΒΑΕ2, η ο�οία ολοκλήρωσε το έργο της καταθέτοντας σχετικό �όρισµα τον 

Ιούλιο 2008. 

Η ειδική ε�ιτρο�ή υιοθέτησε µία �ροσέγγιση διαβάθµισης της 

βαρύτητας των 580 ειδικοτήτων και των χώρων εργασίας �ου �εριλαµβάνονται 

στον υφιστάµενο �ίνακα των ΒΑΕ. Η ειδική ε�ιτρο�ή θεώρησε ότι τόσο ο 

αριθµός των οµάδων, όσο και η φύση των συνθηκών, υ�ό τις ο�οίες �αρέχεται η 

                                                 
1 Οι �ροτάσεις της ΕΕ∆Α υιοθετήθηκαν οµοφώνως α�ό την Ολοµέλεια στην α�ό 9.4.2009 

συνεδρίασή της. Εισηγητές: κ. Ν. Φωτό�ουλος, �ρώην Μέλος της ΕΕ∆Α, εκ�ρόσω�ος της ΓΣΕΕ, 

κ. Α. Θεοδωρίδης, Μέλος της ΕΕ∆Α, εκ�ρόσω�ος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α και Τ. Σταυρινάκη, 

Ε�ιστηµονική Συνεργάτιδα της ΕΕ∆Α.   
2 ΚΥΑ 2/31774/0022 (ΦΕΚ Β΄ 326, 31.7.2007 τ. Υ.Ο.∆.∆.) κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 Ν. 

3483/2006. Πρόκειται για δεκαµελή µη µόνιµη ειδική ε�ιτρο�ή, η ο�οία �ραγµατο�οίησε 45 

συνεδριάσεις κατά την �ερίοδο Οκτώβριος 2007 – Ιούλιος 2008. Τον Ιανουάριο 2008 

α�οχώρησαν ο εκ�ρόσω�ος της ΓΣΕΕ και ο εκ�ρόσω�ος του ΤΕΕ.  
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εργασία σε καθεµιά αυτές, δικαιολογούν την υ�αγωγή τους σε διαφορετικές 

κλίµακες βαρύτητας, σε συνέχεια της διάκρισης �ου έχει γίνει ήδη σε σχέση µε 

τις �ερι�τώσεις ακραίας βαρύτητας, για τις ο�οίες �ροβλέ�ονται ευνοϊκότεροι 

όροι �ρόωρης �λήρους συνταξιοδότησης.  

Ειδικότερα, όσες κατηγορίες ε�ιχειρήσεων ή χώρων εργασίας (σε 

συνδυασµό µε συγκεκριµένες ειδικότητες εργαζοµένων) και όσες ειδικότητες 

εργαζοµένων εντάχθηκαν α�ό την ειδική ε�ιτρο�ή στον �ίνακα των ΒΑΕ3, 

κατηγοριο�οιήθηκαν �εραιτέρω µε βάση µία κλίµακα βαρύτητας α�ό το 1 έως 

το 4. Το �όρισµα δεν διευκρινίζει τα κριτήρια υ�αγωγής και τις συνέ�ειες της 

κατάταξης σε µία α�ό τις βαθµίδες βαρύτητας4.  

 

ΙΙ. Η <ροσέγγιση του ζητήµατος α<ό την ΕΕ∆Α 

 

Το Β΄ Τµήµα  της Εθνικής Ε�ιτρο�ής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου 

(ΕΕ∆Α), το ο�οίο ως αρµόδιο για τα κοινωνικά, οικονοµικά και �ολιτιστικά 

δικαιώµατα εισηγήθηκε στην Ολοµέλεια τις �ροτάσεις του ε�ί της 

ε�ανεξέτασης  των ΒΑΕ, �ροσέγγισε το ζήτηµα αναζητώντας τις �τυχές εκείνες 

�ου θα µ�ορούσαν να ε�ιδράσουν στην �ροστασία δικαιωµάτων5. Ήδη στο 

�λαίσιο του Β΄ Τµήµατος, διευκρινίστηκε  ότι ο�οιαδή�οτε ουσιαστική κρίση 

ε�ί της ένταξης συγκεκριµένων ειδικοτήτων στον �ίνακα των ΒΑΕ εκφεύγει 

της αρµοδιότητας της ΕΕ∆Α. Τα µέλη τόνισαν ότι η α�οστολή της ΕΕ∆Α, στο 

�εδίο της ε�ανεξέτασης του καθεστώτος των ΒΑΕ, συνίσταται στη διατύ�ωση 

βασικών αρχών �ου α�ορρέουν α�ό το �λέγµα των κοινωνικών δικαιωµάτων.  

                                                 
3 Εδάφιο Α και εδάφιο Β αντίστοιχα �ροτεινόµενου αναθεωρηµένου �ίνακα των ΒΑΕ, Πόρισµα, 

σελ. 30-58. 
4 Σύµφωνα µε τη ΓΣΕΕ, καµία ρύθµιση δεν �ροβλέ�εται για τις βαθµίδες 1 έως 3, ενώ µόνο η 

βαθµίδα 4 αντιστοιχεί στο γνωστό έως σήµερα καθεστώς των ΒΑΕ. Ο εκ�ρόσω�ος της ΓΣΕΕ, 

�ριν α�οχωρήσει α�ό την ειδική ε�ιτρο�ή, διατύ�ωσε τη διαφωνία του µε τη διαβάθµιση αυτή 

ελλείψει ειδικής τεκµηρίωσης.  
5 Στη συνεδρίαση του Β΄ Τµήµατος, �αρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις του Υ�ουργείου 

Α�ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και της ΓΣΕΕ α�ό τους εκ�ροσώ�ους τους στην 

ΕΕ∆Α. Ε�ι�λέον, η ΕΕ∆Α ευχαριστεί θερµά τον  κ. Γ. Ρωµανιά για τη συµµετοχή του στη 

συνεδρίαση και τη συµβολή του ως ειδικού εµ�ειρογνώµονος εκ µέρους της ΓΣΕΕ. 
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Κατά την ΕΕ∆Α, το δικαίωµα στην υγεία, ό�ως εξειδικεύεται στους 

κανόνες �ροστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, συνιστά 

τον κεντρικό άξονα της µελέτης των ΒΑΕ. Εξάλλου, η µελέτη των ΒΑΕ εγείρει 

ανα�ότρε�τα το ευρύτερο θέµα του ε�αγγελµατικού  κινδύνου για την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Η δηµιουργία της κατηγορίας των ΒΑΕ 

είχε ως αφετηρία την �αραδοχή ότι ορισµένες εργασίες συνε�άγονται 

ιδιαιτέρως σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και τη σωµατική ακεραιότητα των 

εργαζοµένων, �ρόωρη φθορά του οργανισµού και αδυναµία για �εραιτέρω 

α�ασχόληση6.   

Με αφετηρία αυτή τη σκέψη, η �ρόωρη συνταξιοδότηση, ό�ως ήδη 

ισχύει για τους ασφαλισµένους στα ΒΑΕ, αντισταθµίζει τη σοβαρή κατα�όνηση 

του οργανισµού τους, συνιστώντας υλο�οίηση της βασικής υ�οχρέωσης 

κρατικής �ρόνοιας. 

Πράγµατι, η �ρόωρη συνταξιοδότηση έχει ως α�οτέλεσµα την 

α�οµάκρυνση των εργαζοµένων α�ό τους βλα�τικούς �αράγοντες για την υγεία 

σε µικρότερη ηλικία α�ό εκείνη �ου �ροβλέ�εται για τους ασφαλισµένους στις 

υ�όλοι�ες κατηγορίες. Συνάµα, όµως, �ρέ�ει να τονιστεί ότι α�οτελεί 

�ρωταρχική υ�οχρέωση της Πολιτείας η �ροστασία του δικαιώµατος στην 

υγεία των εργαζοµένων, η ο�οία εκ�ληρώνεται µε τη συνεχή και 

α�οτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας και την 

�ρόληψη των κινδύνων καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του εργαζοµένου µέχρι 

τη δικαιολογηµένη �ρόωρη συνταξιοδότηση.  

Η ανάγκη ε�ανεξέτασης του καταλόγου των ειδικοτήτων των ΒΑΕ είναι 

άµεσα συναρτηµένη µε τις εξελίξεις στην Ιατρική της Εργασίας και κατ’ 

ε�έκταση στη σχετική νοµοθεσία. Η υ�οχρέωση εξάλειψης του 

ε�αγγελµατικού κινδύνου α�οτυ�ώνεται στη σύγχρονη νοµοθεσία µε την 

υιοθέτηση κανόνων �ρόληψης. Παράλληλα, στις �ερι�τώσεις �ου 

                                                 
6 Βλ. Φ. Χατζηδηµητρίου και Γ. Ψηλός, Ασφαλιστική Νοµοθεσία, 2η έκδοση, 1991, σελ. 454, 

ό�ως αναφέρεται στη Γνωµοδότηση του Γ. Λεβέντη, Πόρισµα της ε�ιστηµονικής ε�ιτρο�ής για 

την αναµόρφωση του �ίνακα των ΒΑΕ (Παράρτηµα ΙΙ), Αθήνα, Ιούλιος 2008.  
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δια�ιστώνεται αδυναµία εξάλειψης των κινδύνων για την υγεία των 

εργαζοµένων, ε�ιβάλλεται η υιοθέτηση αντισταθµιστικών µέτρων, ό�ως 

κατ’εξοχήν η �αροχή καθ’ όλη τη διάρκεια της α�ασχόλησης µε τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα και σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ε�ι�ρόσθετου 

χρόνου ξεκούρασης7,. Σκο�ός των αντισταθµιστικών µέτρων είναι να έχει ο 

εργαζόµενος τη δυνατότητα να α�οκαταστήσει στο διάστηµα εκτός της 

α�ασχόλησης  �ου ενέχει το βλα�τικό �αράγοντα την ψυχική και σωµατική 

του υγεία και ε�οµένως, να διατηρήσει ένα ικανο�οιητικό ε�ί�εδο υγείας κατά 

τη διάρκεια της ζωής του στο σύνολό της.  

Η ΕΕ∆Α θεωρεί ότι οι θεµελιώδεις αυτές αρχές �ροστασίας του 

δικαιώµατος στην υγεία των εργαζοµένων, ό�ως �ροκύ�τουν α�ό την ερµηνεία 

της σχετικής κοινοτικής και της διεθνούς νοµοθεσίας, α�οτελούν την αφετηρία 

για τη διατύ�ωση �ροτάσεων ε�ί της ε�ανεξέτασης των ΒΑΕ.  

 

ΙΙΙ. Προτάσεις της ΕΕ∆Α  

 

Οι �ροτάσεις της ΕΕ∆Α αναφέρονται σε βασικές �τυχές της 

ε�ανεξέτασης  των ΒΑΕ. Θεωρήθηκε, ε�ίσης, σκό�ιµο να διατυ�ωθούν 

ορισµένες �ροτάσεις ε�ί της διαδικασίας της ε�ανεξέτασης, ώστε να 

διασφαλιστεί η α�οτελεσµατική �ροστασία των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των 

εργαζοµένων µε κύριο γνώµονα το δικαίωµα στην υγεία.  

 

Α. Βασικές αρχές ε<ί της ε<ανεξέτασης  

 

α) Η ε�ανεξέταση µε βάση τις αρχές του κοινωνικού κράτους 

δικαίου και τη θεµελιώδη υ�οχρέωση κρατικής �ρόνοιας 

 

Η ΕΕ∆Α τονίζει ότι η ε�ανεξέταση των ΒΑΕ �ρέ�ει να 

�ραγµατο�οιηθεί στη βάση των αρχών της �ροστασίας  της Υγείας  και 

                                                 
7 Βλ. κατωτέρω IV) την ανάλυση σχετικά µε την ερµηνεία του άρθρου 2 �αρ. 4 του Ευρω�αϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη. 
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Ασφάλειας όλων των εργαζοµένων και ιδιαίτερα εκείνων �ου υφίστανται 

µεγαλύτερη κατα�όνηση της υγείας και κίνδυνο της σωµατικής τους 

ακεραιότητας και της �ροστασίας της δικαιολογηµένης εµ�ιστοσύνης, ό�ως 

ε�ιβάλλονται  α�ό το κοινωνικό κράτος δικαίου. Ιδιαίτερη µέριµνα �ρέ�ει να 

ληφθεί για τις ευάλωτες σε �ολλα�λές διακρίσεις οµάδες εργαζοµένων (�.χ. 

λόγω φύλου, εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας κλ�.)  και όσους εκ των �ραγµάτων 

είναι �ερισσότερο εκτεθειµένοι σε �αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας (�.χ. 

οι α�ασχολούµενοι µε ευέλικτες ή άτυ�ες µορφές α�ασχόλησης). 

 

β) Το εύρος και η µεθοδολογία της ε�ανεξέτασης 

Η διαδικασία ε�ανεξέτασης του �ίνακα των ΒΑΕ δεν �ρέ�ει να 

�εριοριστεί στην ε�ανεξέταση των ειδικοτήτων και ε�ιχειρήσεων �ου έχουν 

ήδη υ�αχθεί. Ε�ι�λέον, �ρέ�ει να εξεταστούν οι αιτήσεις ειδικοτήτων �ου 

έχουν κατατεθεί και εκκρεµούν.  

Στην �ρώτη �ερί�τωση, είναι εύλογο ότι θα διερευνηθεί µε τα βέλτιστα 

διαθέσιµα κριτήρια εάν οι συνθήκες εργασίας έχουν βελτιωθεί σε τέτοιο βαθµό, 

ώστε να δικαιολογούν την εξαίρεση στο µέλλον των συγκεκριµένων οµάδων α�ό 

τον �ίνακα των ΒΑΕ. Σχετικά µε τη δεύτερη �ερί�τωση των εκκρεµών 

αιτήσεων, το Κράτος οφείλει να µεριµνήσει για την κοινωνική ασφάλιση των 

εργαζοµένων, ό�ως ε�ιβάλλει το άρθρο 22 �αρ. 5 Σ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 

21 �αρ. 3 Σ (�ροστασία της υγείας).  

Η κρίση ε�ί της υ�αγωγής µιας ειδικότητας στο καθεστώς ΒΑΕ �ρέ�ει 

να βασίζεται σε κατάλληλα ε�ιδηµιολογικά στοιχεία, τα ο�οία να �ροκύ�τουν 

α�ό ειδικές µελέτες, σε �ορίσµατα της Ιατρικής της Εργασίας και άλλες 

ε�ίσηµες �ηγές, ό�ως οι εκθέσεις των ε�ιθεωρήσεων εργασίας (βλ. εκθέσεις του 

Σ.ΕΠ.Ε.). Η ΕΕ∆Α �ροτείνει να αξιο�οιηθούν οι µελέτες για όσες ειδικότητες 

έχουν �ραγµατο�οιηθεί και αντα�οκρίνονται στα κριτήρια της µέσης 
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ε�ιστηµονικής αξιολόγησης8. Για όσες ειδικότητες δεν έχουν �ραγµατο�οιηθεί 

ε�ιδηµιολογικές µελέτες, αυτές θα µ�ορούσαν να διεξαχθούν α�ό το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας  (ΕΛΙΝΥΑΕ), το ο�οίο χαίρει 

της α�οδοχής όλων των εµ�λεκοµένων κοινωνικών οµάδων και της Πολιτείας.   

∆εδοµένου ότι η ένταξη στον �ίνακα των ΒΑΕ δικαιολογείται, όταν η 

ε�ιβάρυνση του ανθρώ�ινου οργανισµού είναι σοβαρότερη α�ό τη συνήθη, 

�ρέ�ει να ελέγχεται ανά ειδικότητα ή/και χώρο εργασίας η νοσηρότητα (είδος 

και συχνότητα ασθενειών �ου αντιµετω�ίζει η υ�ό εξέταση οµάδα), η 

συχνότητα και η φύση των ατυχηµάτων, η θνησιµότητα των εργαζοµένων (οι 

αιτίες �ου θα µ�ορούσαν να συνδεθούν µε τις συνθήκες εργασίας), καθώς και η 

ε�ίδραση �αραγόντων, οι ο�οίοι έχουν αναγνωριστεί α�ό την ε�ιστήµη ως 

βλα�τικοί (ρύ�οι, ε�ικίνδυνα υλικά και �ρώτες ύλες, ακτινοβολία, θόρυβος, 

θερµοκρασία, νυχτερινές βάρδιες, τό�ος εργασίας εκτός φυσιολογικών 

συνθηκών, χειρισµός ε�ικίνδυνων µηχανηµάτων κλ�.).  Σε κάθε �ερί�τωση, η 

εξαίρεση κά�οιας ειδικότητας και η αρνητική α�άντηση σε εξεταζόµενη αίτηση 

�ρέ�ει να συνοδεύεται α�ό αιτιολογία, βασισµένη σε ε�ιστηµονική και σαφή 

τεκµηρίωση. 

Η εκ των �ροτέρων συστηµατο�οίηση της µεθοδολογίας, ό�ως λ.χ. η 

κατηγοριο�οίηση των κριτηρίων µε βάση συντελεστή, �ου α�εικονίζει την 

ε�ίδραση του καθενός α�ό αυτά στην κρίση ε�ί της υ�αγωγής,  θα διασφαλίσει 

την α�οφυγή δυσµενούς και άνισης µεταχείρισης – κατά �αρέκκλιση της 

συνταγµατικής ε�ιταγής της ισότητας (άρθρο 4 �αρ. 1 Σ) σε συνδυασµό µε την 

υ�οχρέωση �ροστασίας της υγείας (άρθρο 21 �αρ. 3 Σ) – οµάδων, οι ο�οίες 

�αρουσιάζουν όµοια χαρακτηριστικά και θα διευκολύνει τους εργαζόµενους να 

συντάξουν τις αιτήσεις τους. Η ΕΕ∆Α θεωρεί ότι δεν �ρέ�ει να εξαιρούνται οι 

εργαζόµενοι στο δηµόσιο τοµέα. Είναι αδιανόητο εργαζόµενοι, οι ο�οίοι 

�αρέχουν την ίδια εργασία, ν’ αντιµετω�ίζονται διαφορετικά αναλόγως της 

                                                 
8 Έγκυρες θεωρούνται οι µελέτες �ου έχουν �ραγµατο�οιηθεί α�ό εξειδικευµένους 

ε�ιστήµονες και βασίζονται σε �ρόσφατα στοιχεία, τα ο�οία είναι ικανά να οδηγήσουν σε 

ασφαλή συµ�εράσµατα.  
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σχέσης εργασίας τους µε το δηµόσιο τοµέα και όχι βάσει των κινδύνων της 

εργασίας.  

Στο ίδιο �νεύµα, η ΕΕ∆Α εκφράζει τον �ροβληµατισµό της σχετικά µε 

την ανάγκη αναλογικής εφαρµογής των ρυθµίσεων των ΒΑΕ σε κλάδους 

α�ασχόλησης, στους ο�οίους οι ευέλικτες ή άτυ�ες εργασιακές σχέσεις 

α�οτελούν �λέον γενικευµένη �ρακτική (ό�ως αυτοα�ασχόληση, 

(υ�)εργολαβο�οίηση κλ�). Η κοινωνική �ρόνοια, ως υ�οχρέωση του κράτους, 

�ρέ�ει, κατά την ε�ανεξέταση των ΒΑΕ, να α�εγκλωβιστεί α�ό µία δύσκαµ�τη 

κοινωνικοασφαλιστική αντίληψη των εργασιακών σχέσεων, η ο�οία, εκτός των 

άλλων, �αραγνωρίζει τη σύγχρονη �ραγµατικότητα των ε�αγγελµατικών 

κινδύνων για ένα ολοένα µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων.  

 

γ) Η ανάγκη σύνδεσης µε τον κατάλογο ε�αγγελµατικών ασθενειών 

Α�οτελεί αυτονόητη ανάγκη η σύνδεση της ε�ανεξέτασης του �ίνακα 

των ΒΑΕ µε ένα ολοκληρωµένο κατάλογο ε�αγγελµατικών ασθενειών9. Η 

�ρόοδος της τεχνολογίας και της ιατρικής συνέβαλαν καθοριστικά στην 

καταγραφή των �αραγόντων �ου �ροκαλούν τις ε�αγγελµατικές ασθένειες. 

Είναι �ροφανές ότι ο υ�ό ε�ανεξέταση κατάλογος των ΒΑΕ δεν �εριλαµβάνει 

�λήθος ασθενειών �ου έχουν εµφανιστεί τα τελευταία χρόνια10. Ε�οµένως, 

ο�οιαδή�οτε ε�ανεξέταση, η ο�οία δεν θα λάβει υ�όψη έναν ενηµερωµένο 

κατάλογο ε�αγγελµατικών ασθενειών, θα είναι ελλι�ής.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία �ου �αρείχε στην ΕΕ∆Α το Υ�ουργείο 

Α�ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το Φεβρουάριο του 2008 

ολοκληρώθηκε το έργο της ε�ιτρο�ής, στην ο�οία είχε ανατεθεί η εξέταση και 

                                                 
9 Σύσταση της Ε�ιτρο�ής σχετικά µε τον ευρω�αϊκό κατάλογο ε�αγγελµατικών ασθενειών, 

2003/670/ΕΚ (19.03.2003) και 90/326/ΕΟΚ (22.05.1990).  Βλ. σχετικά Μ. Αλεξό�ουλος (Ιατρός 

Εργασίας), «Ε�αγγελµατικός κίνδυνος. Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ)», Συµβολή στην 3η 

Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Αυτόνοµης Παρέµβασης, Νοέµβριος 2008 και Ι. Σακκά, 

Εκ�ρόσω�ος της Α∆Ε∆Υ στο Συµβούλιο Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, «Προτάσεις για τα 

Βαρέα», Ελευθεροτυ�ία, 27.09.2008. 
10 Το ΙΚΑ διαθέτει το µοναδικό σε ισχύ κατάλογο ε�αγγελµατικών ασθενειών στην Ελλάδα, ο 

ο�οίος χρονολογείται α�ό το 1979. Ο κατάλογος αυτός �εριλαµβάνει 52 ε�αγγελµατικές 

ασθένειες και κατά γενική οµολογία χρήζει ενηµέρωσης.  
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η ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία του ευρω�αϊκού καταλόγου των 

ε�αγγελµατικών ασθενειών και α�οµένει να εκδοθεί το �ροεδρικό διάταγµα11. 

Η ΕΕ∆Α καλεί το αρµόδιο Υ�ουργείο να �ροχωρήσει σε όλες τις α�αραίτητες 

ενέργειες, �ροκειµένου να εκδοθεί το �ροεδρικό διάταγµα και να ενισχύσει 

κατά αυτό τον τρό�ο  την �ροστασία της υγείας των εργαζοµένων. Η 

αναγνώριση των ε�αγγελµατικών ασθενειών θα συµβάλει στη διαµόρφωση 

κανόνων �ρόληψης, οι ο�οίοι, αν τηρούνται στην �ράξη, θα βελτιώσουν την 

υγεία των εργαζοµένων και θα µειώσουν στην ουσία το κόστος των 

ασφαλιστικών φορέων.  

 

Β. Βασικές αρχές ε<ί της διαδικασίας 

 

α) Συγκρότηση και σύσταση της αρµόδιας ε�ιτρο�ής  

Σε συνέχεια όσων �ροαναφέρθηκαν ε�ί της ουσίας της ε�ανεξέτασης των 

ΒΑΕ, γίνεται φανερό ότι η σύνθεση της εξ ορισµού διε�ιστηµονικής ε�ιτρο�ής 

κρίσης ε�ί της υ�αγωγής στον �ίνακα των ΒΑΕ �ρέ�ει να αντα�οκρίνεται στις 

�ραγµατικές ανάγκες της διαδικασίας. Η α�οτίµηση της ε�ίδρασης των 

συνθηκών εργασίας στη σωµατική και ψυχική υγεία του εργαζοµένου και κατ’ 

ε�έκταση στο ρυθµό γήρανσης α�αιτεί τη συµµετοχή εξειδικευµένων ιατρών, 

ιδίως δε ιατρών εργασίας, σε τέτοια αναλογία, ώστε να διασφαλίζεται η �λήρης 

τεκµηρίωση της τελικής κρίσης.  

Η συµµετοχή των εργαζοµένων στην ε�ιτρο�ή κρίσης των ΒΑΕ �ρέ�ει 

να διασφαλιστεί µέσω της εκ�ροσώ�ησης των �λέον αντι�ροσω�ευτικών 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η σύµφωνη µε την αρχή της ισότητας ε�έκταση 

του καθεστώτος στο δηµόσιο τοµέα ε�ιβάλλει, συνε�ώς, τη συµµετοχή της 

Α∆Ε∆Υ.    

 

                                                 
11 Στην ε�ιτρο�ή αυτή συµµετείχαν εκ�ρόσω�οι του Υ�ουργείου Α�ασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, του Υ�ουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΕΛΙΝΑΥΕ 

και της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος.  
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β)  Η ανάγκη ε�ανεξέτασης και ορθολογικής διαχείρισης 

Η ΕΕ∆Α αντιλαµβάνεται ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις δύνανται να 

µεταβάλλουν τις συνθήκες εργασίας ε�ιδρώντας σηµαντικά στα κρίσιµα 

στοιχεία για την υ�αγωγή στο καθεστώς των ΒΑΕ. Η ορθολογική διαχείριση 

του �ίνακα των ΒΑΕ δικαιολογεί την �εριοδική του ε�ανεξέταση υ�ό το 

�ρίσµα των τεχνολογικών και άλλων εξελίξεων, υ�ό την �ροϋ�όθεση ότι 

ο�οιαδή�οτε µεταβολή θα τεκµηριώνεται εµ�εριστατωµένα. ∆εδοµένου δε ότι 

οι ε�ι�τώσεις ενδεχόµενης εσφαλµένης άρνησης της Πολιτείας  να υ�αγάγει 

µια οµάδα στα ΒΑΕ είναι ιδιαιτέρως ε�ιβλαβείς για την υγεία των 

εργαζοµένων, θα �ρέ�ει σε �ερί�τωση αµφιβολίας να �ροκρίνεται η ένταξη στα 

ΒΑΕ. Σε κάθε �ερί�τωση α�όφασης ε�ί της υ�αγωγής στα ΒΑΕ, η ΕΕ∆Α 

θεωρεί ότι α�αραίτητο στάδιο α�οτελεί η διαβούλευση µε τους αρµόδιους 

συνδικαλιστικούς φορείς και η �ροσ�άθεια ε�ίτευξης συναίνεσης.  

 

ΙV. Ο σύνδεσµος µεταξύ της Υγείας  και Ασφάλειας στην Εργασία 

(ΥΑΕ) και των ΒΑΕ 

 

Η ΕΕ∆Α θεωρεί άρρηκτη τη σχέση µεταξύ της τήρησης των κανόνων 

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) για την �ρόληψη των κινδύνων στο 

χώρο της εργασίας και το ζήτηµα των ΒΑΕ. Ο σύνδεσµος αυτός είναι διττός: 

α�ό τη µία �λευρά, η ενηµέρωση των κανόνων ΥΑΕ, σύµφωνα µε τα 

ε�ιστηµονικά ευρήµατα σχετικά µε τις ε�ι�τώσεις των βλα�τικών �αραγόντων 

στην υγεία των εργαζοµένων, συνιστά στοιχείο α�αραίτητο για την α�οτίµηση 

του κινδύνου �ου �ροϋ�οθέτει η ένταξη στα ΒΑΕ.  

Α�ό την άλλη �λευρά, η �λήρης και ουσιαστική τήρηση των κανόνων 

ΥΑΕ δύναται να οδηγήσει σε ορισµένες �ερι�τώσεις στη µεταβολή του �ίνακα 

των ΒΑΕ για ορισµένες υ�αχθείσες οµάδες. Αντιστρόφως, η δια�ίστωση της 

�ρακτικής αδυναµίας εφαρµογής των κανόνων ΥΑΕ ε�ιβάλλει τη διατήρηση 

στα ΒΑΕ, ανεξαρτήτως των θεωρητικών και τεχνικών ε�ιτευγµάτων �ου 

ενδεχοµένως έχουν �ραγµατο�οιηθεί.  
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Η �ρόληψη των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων είναι µια σύνθετη διαδικασία, η ο�οία α�αιτεί τη διαρκή 

σύµ�ραξη του Κράτους, των εργοδοτών και των εργαζοµένων. Στην τριµερή 

αυτή σχέση, ο ρόλος του Κράτους και των εργοδοτών είναι ο �λέον σηµαντικός 

– δικαιο�ολιτικά και ουσιαστικά – για την �ροστασία της υγείας των 

εργαζοµένων. Ο ρόλος του Κράτους δεν εξαντλείται στην υιοθέτηση των 

νοµοθετηµάτων, τα ο�οία ορίζουν τους βλα�τικούς �αράγοντες και τα µέτρα 

�ρόληψης. Η εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας στην �ράξη α�οτελεί το 

σηµαντικότερο κριτήριο για την αξιολόγηση της εθνικής �ολιτικής για την 

υγεία των εργαζοµένων.  

Η ΕΕ∆Α, αναγνωρίζοντας ότι το Κράτος έχει ενσωµατώσει το βασικό 

�λέγµα των σχετικών κοινοτικών ρυθµίσεων, διακρίνει ένα σηµείο, το ο�οίο 

χρήζει ε�ανεξέτασης. Η τήρηση της νοµοθεσίας και η �ρόληψη του κινδύνου 

για την υγεία των εργαζοµένων δεν µ�ορεί �αρά να συνδέεται  µε τον ε�αρκή 

αριθµό ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας.  Υ�ολογίζεται ότι 90 �ερί�ου 

ιατροί ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλη την ε�ικράτεια . Η ΕΕ∆Α 

θεωρεί τον αριθµό ανε�αρκή και �ροτείνει την τρο�ο�οίηση της νοµοθεσίας, 

ώστε να εξαρτάται ο αριθµός των ιατρών εργασίας α�ό το �ραγµατικό αριθµό 

των εργαζοµένων, τον αριθµό των �ρολη�τικών ελέγχων υγείας, τη συχνότητα 

των ατυχηµάτων ανά δραστηριότητα και τις συναφείς ε�αγγελµατικές 

ασθένειες12. Χαρακτηριστικό �αράδειγµα α�οτελεί η �ερί�τωση των ορυχείων 

της ∆ΕΗ, η ο�οία διαθέτει, σύµφωνα µε τον ισχύον νοµοθετικό �λαίσιο, 7 

ιατρούς για �ερί�ου 7.000 εργαζοµένους. Ο ανε�αρκής αριθµός των ιατρών 

εργασίας γίνεται σαφέστερος, αν λάβουµε υ�όψη ότι οι ιατροί 

δραστηριο�οιούνται σε µεγάλο αριθµό εγκαταστάσεων, �ολύ α�οµακρυσµένων 

µεταξύ τους. Η �ερί�τωση αυτή είναι µεν σύννοµη, αλλά ενδεικτική µιας 

ρύθµισης �ου κατ’α�οτέλεσµα δεν συνάδει  µε το �νεύµα της �ροστασίας της 

                                                 
12 Βλ. σχετικά Π.∆. 294/1988 (ΦΕΚ Α΄138/21.06.1988) , εκτελεστικό του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 

Α΄177/ 15-18.10.1985) και Π.∆. 17/1996  (ΦΕΚ Α’ 11/18.1.1996) «Mέτρα για την βελτίωση της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 

89/391/EOK και 91/383/EOK». 
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υγείας των εργαζοµένων.  Περαιτέρω, η υ�οχρέωση χρήσης των υ�ηρεσιών 

τεχνικού ασφαλείας, καθώς και οι �ροϋ�οθέσεις α�οτελεσµατικής άσκησης των 

καθηκόντων του �ρέ�ει να ελέγχονται ανελλι�ώς α�ό τις αρµόδιες υ�ηρεσίες 

ελέγχου της εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας και να λαµβάνονται υ�όψη 

οι �αράγοντες �ου �ροκαλούν ή ενέχουν τον ε�αγγελµατικό κίνδυνο στην 

κάθε �ερί�τωση. 

 Ε�ι�λέον, α�οτελεί αυτονόητη ανάγκη η αύξηση των ε�ιθεωρήσεων 

εργασίας στις ειδικότητες ή/και τους χώρους εργασίας και τις ε�ιχειρήσεις, οι 

ο�οίες εντάσσονται στα ΒΑΕ, δεδοµένου ότι οι κίνδυνοι για την υγεία των 

εργαζοµένων είναι µεγαλύτεροι.  

Την άρρηκτη σχέση µεταξύ των κανόνων ΥΑΕ και των ΒΑΕ αναλύει η 

Ε�ιτρο�ή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων (ΕΚ∆) του Συµβουλίου της Ευρώ�ης κατά 

την ερµηνεία των άρθρων 3 (δικαίωµα για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες 

εργασίας) και 2 �αρ. 4 (δικαίωµα για δίκαιες συνθήκες εργασίας, µείωση της 

διάρκειας εργασίας ή συµ�ληρωµατική άδεια µε α�οδοχές στους εργαζοµένους σε 

ορισµένες ε�ικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες) του Ευρω�αϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη (ΕΚΧ)13. Σύµφωνα µε την ΕΚ∆, «το δικαίωµα κάθε εργαζοµένου σε ένα 

ασφαλές και υγιεινό �εριβάλλον εργασίας α�οτελεί µία ευρέως αναγνωρισµένη 

αρχή, η ο�οία α�ορρέει ευθέως α�ό  το δικαίωµα στην �ροσω�ική ακεραιότητα, 

µία α�ό τις θεµελιώδεις αρχές των ανθρω�ίνων δικαιωµάτων14. Ο σκο�ός του 

άρθρου 3 συνδέεται κατά αυτό τον τρό�ο άµεσα µε εκείνον του άρθρου 2 της 

ΕΣ∆Α, το ο�οίο αναγνωρίζει το δικαίωµα στη ζωή15. Εφαρµόζεται σε όλο το 

φάσµα της οικονοµίας και καλύ�τει το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα16».  

Η ΕΚ∆, λαµβάνοντας υ�όψη ότι οι ώρες εργασίας έχουν γενικά µειωθεί 

και ότι ως �ροτεραιότητα έχει �λέον τεθεί η �ρόληψη υ�ό τη µορφή της 

                                                 
13 Η Ελλάδα έχει κυρώσει τον ΕΚΧ,  ο ο�οίος υιοθετήθηκε στις 18.10.1961, µε το Ν. 1426/1984 

(ΦΕΚ Α΄ 32), ενώ έχει υ�ογράψει α�λώς τον αναθεωρηµένο ΕΚΧ, ο ο�οίος υιοθετήθηκε στις 

03.05.1996.  Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει ε�ικυρώσει τη ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας 155 

«Για την ασφάλεια, την υγεία των εργαζοµένων και το �εριβάλλον εργασίας».  
14 ΕΚ∆, Conclusions I, Statement of Interpretation on Article 3, σελ. 22. 
15 ΕΚ∆, Conclusions XIV-2, Statement of Interpretation on Article 3, σελ. 36. 
16 ΕΚ∆, Conclusions ΙΙ, Statement of Interpretation on Article 3, σελ. 12. 
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µείωσης της έκθεσης σε βλα�τικούς �αράγοντες, ώστε να �εριορίζεται στο 

ελάχιστο η α�ειλή για την υγεία των εργαζοµένων, ελέγχει την εφαρµογή του 

άρθρου 2 �αρ. 4 του ΕΚΧ σε δύο ε�ί�εδα: �ρώτον, ελέγχει εάν τα κράτη 

υιοθετούν τα α�αραίτητα µέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων και δεύτερον, 

α�αιτεί την �αροχή αντισταθµιστικών µέτρων στις �ερι�τώσεις �ου οι 

κίνδυνοι �αραµένουν και δεν έχει καταστεί δυνατό να εξαλειφθούν17.   Η ΕΚ∆, 

κατά την εξέταση της εφαρµογής του άρθρου 2 �αρ. 4 α�ό τα Κράτη, λαµβάνει 

υ�όψη τη συµµόρφωση µε το άρθρο 3 του ΕΚΧ.  

Στην �ράξη, η ως άνω ερµηνεία σηµαίνει ότι συνιστά διεθνή υ�οχρέωση 

της Ελλάδας, τόσο η καταγραφή και η συστηµατική �αρακολούθηση των 

ατυχηµάτων και των ε�αγγελµατικών ασθενειών, όσο και η ε�ίβλεψη της 

εφαρµογής της νοµοθεσίας για την ΥΑΕ18.  Η ΕΚ∆ ελέγχει εάν �αρέχονται στις 

υ�ηρεσίες ε�ιθεώρησης της εργασίας  ε�αρκείς �όροι, ώστε να ε�ιθεωρούν το 

µεγαλύτερο δυνατό αριθµό εργαζοµένων και δραστηριοτήτων, �ροκειµένου να 

µειώνεται ο ε�αγγελµατικός κίνδυνος στο ελάχιστο19.  

Η ΕΕ∆Α υ�ενθυµίζει ότι κατά την εξέταση της �ροσφυγής ΙΜ∆Α κατά 

Ελλάδας δια�ιστώθηκε α�ό την ΕΚ∆, η �αραβίαση της υ�οχρέωσης του 

Κράτους να ελέγχει α�οτελεσµατικά την εφαρµογή της νοµοθεσίας σε θέµατα 

υγείας και ασφάλειας της εργασίας, κυρίως ε�ειδή αναγνωρίζει την έλλειψη σε 

�ροσω�ικό ελέγχου και δεν µ�ορεί να �αρέχει σαφή δεδοµένα για τον αριθµό 

των ατυχηµάτων στον τοµέα των ορυχείων20.  

                                                 
17 Η ερµηνεία αυτή, σύµφωνα µε την ΕΚ∆, εξασφαλίζει τη συνοχή µεταξύ των άρθρων 2 �αρ. 4, 

3 και του άρθρου 11 (δικαίωµα στην υγεία) του ΕΚΧ. Βλ. Ίδρυµα Μαραγκο�ούλου για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου (ΙΜ∆Α)  κατά Ελλάδας, Προσφυγή Αρ. 30/2005, α�όφαση 6.12.2006, 

§§232-236.  
18 Η ΕΚ∆ τονίζει ότι η σύννοµη εφαρµογή του Χάρτη «δεν µ�ορεί να εξασφαλιστεί εκ του 

γεγονότος µόνο της νοµοθεσίας εάν η εφαρµογή αυτής δεν είναι α�οτελεσµατική και αυστηρά 

ελεγχόµενη» (∆ιεθνής Ε�ιτρο�ή Νοµικών κατά Πορτογαλίας, Προσφυγή Αρ. 1/1998, α�όφαση 

9.9.1998, §33). Ο έλεγχος του σεβασµού της νοµοθεσίας σε θέµατα ασφάλειας και υγείας στην 

εργασία είναι συνε�ώς ένας sine qua non όρος α�οτελεσµατικότητας του δικαιώµατος �ου 

εγγυάται το άρθρο 3. Το συµ�έρασµα αυτό ε�ανέλαβε η ΕΚ∆ στην �ροσφυγή ΙΜ∆Α κατά 

Ελλάδας, ό.�., §228.  
19 ΕΚ∆, Conclusions XIV-2, Βέλγιο, σελ. 128.  
20 ΙΜ∆Α κατά Ελλάδας, ό.�., §231.  



 13 

Ε�ι�λέον, ενδιαφέρον, σε σχέση µε το καθεστώς των ΒΑΕ, �αρουσιάζει η 

ερµηνεία του άρθρου 2 �αρ. 4 του ΕΚΧ. Το άρθρο 2 �αρ. 4 ΕΚΧ αναφέρει δύο 

τύ�ους α�οζηµίωσης (ή αντιστάθµισης) για τους εργαζοµένους σε ε�ικίνδυνες 

εργασίες σε χρόνο: µείωση του ηµερήσιου ωραρίου εργασίας ή ε�ι�ρόσθετες 

άδειες µετ’ α�οδοχών. Ενώ η ΕΚ∆ διευκρινίζει ότι σε καµία �ερί�τωση η 

οικονοµική α�οζηµίωση δεν µ�ορεί να θεωρηθεί κατάλληλη υ�ό την έννοια 

του άρθρου 2 �αρ. 4 ΕΚΧ, υ�οδεικνύει ότι άλλα µέτρα,  �ου �εριορίζουν τη 

διάρκεια της έκθεσης σε κινδύνους, µ�ορούν να θεωρηθούν συµβατά. Τα µέτρα 

αυτά κρίνονται α�ό την ΕΚ∆ κατά �ερί�τωση21.    

Στην �ροσφυγή ΙΜ∆Α κατά Ελλάδας, στην ο�οία τέθηκε το ζήτηµα των 

αντισταθµιστικών µέτρων για τους λιγνιτωρύχους, η ΕΚ∆ έκρινε ότι υ�άρχει 

�αράβαση, διότι το Κράτος ενα�όθεσε στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας τη 

λήψη µέτρων µείωσης του χρόνου εργασίας ως αντιστάθµιση της ε�ιβάρυνσης 

της υγείας, �ου υφίστανται οι εργαζόµενοι στα ορυχεία, µολονότι οι 

συλλογικές δια�ραγµατεύσεις δεν �αρέχουν ε�αρκείς εγγυήσεις εκ�λήρωσης 

αυτής της υ�οχρέωσης22.  

Σε συνέχεια των �αρατηρήσεων αυτών, η ΕΕ∆Α �ροτείνει τη 

συγκρότηση ειδικού φορέα εκτίµησης του ε�αγγελµατικού κινδύνου, ο ο�οίος 

µε την κατάλληλη ε�ιστηµονική και τεχνική στελέχωση θα διαχειρίζεται κατά 

τρό�ο έγκυρο και έγκαιρο την ανάγκη τρο�ο�οίησης των κανόνων ΥΑΕ και 

την εξειδίκευση αυτών σε σχέση µε τις συγκεκριµένες ανάγκες ορισµένων 

ε�ιχειρήσεων και δραστηριοτήτων ιδιαιτέρως ε�ικίνδυνων για την υγεία των 

εργαζοµένων23. 

 

 

 

 

                                                 
21 Conclusions 2005, Statement of Interpretation on Article 2§4, σελ. 297. 
22 Ό�.�. §§232-239.  
23 Την ανάγκη κεντρικού σχεδιασµού της �ρόληψης του ε�αγγελµατικού κινδύνου τονίζουν 

συνδικαλιστικοί  φορείς και ιατροί εργασίας. Βλ. ό�. �., υ�οσηµείωση 9.  



 14 

V. Σύνοψη των <ροτάσεων της ΕΕ∆Α 

 

Συνοψίζοντας τις αρχές �ου αναλύθηκαν ανωτέρω, η ΕΕ∆Α �ροτείνει: 

 

1. Οι αρχές της �ροστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας όλων των 

εργαζοµένων και ιδιαίτερα εκείνων �ου υφίστανται µεγαλύτερη 

κατα�όνηση της υγείας και κίνδυνο της σωµατικής τους ακεραιότητας, 

καθώς και της �ροστασίας της δικαιολογηµένης εµ�ιστοσύνης αναφορικά µε 

τους ήδη ενταχθέντες στο θεσµό των ΒΑΕ, ως θεµελιωδών αρχών του 

Κοινωνικού Κράτους ∆ικαίου και του Κράτους Πρόνοιας, οφείλουν να 

δια�νέουν τη διαδικασία ε�ανεξέτασης του �ίνακα ΒΑΕ. 

2. Ιδιαίτερη µέριµνα για τις ευάλωτες οµάδες εργαζοµένων �ου υφίστανται 

διακρίσεις (�.χ. γυναίκες, αλλοδα�οί κλ�.) και όσους εκ των �ραγµάτων 

είναι �ιο εκτεθειµένοι σε �αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας (�.χ. 

εργαζόµενοι µέσω (υ�)εργολάβων).   

3. Κρίση ε�ί των εκκρεµών αιτήσεων άλλων ειδικοτήτων. 

4. Αναλογική εφαρµογή στους κλάδους, ό�ου έχει γενικευτεί η άτυ�η και 

ευέλικτη α�ασχόληση (�χ. αυτοα�ασχόληση, εργολαβο�οίηση κλ�). 

5. Πλήρη τεκµηρίωση κάθε α�όφασης µε βάση ε�ιδηµιολογικές µελέτες, 

ενηµερωµένο κατάλογο ε�αγγελµατικών ασθενειών και εκθέσεις των 

ε�ιθεωρήσεων εργασίας.  

6. Προσ�άθεια ε�ίτευξης συναίνεσης µε τον αρµόδιο συνδικαλιστικό φορέα. 

Πλήρη αιτιολόγηση της άρνησης υ�αγωγής στα ΒΑΕ.   

7. Ανάθεση των α�αραίτητων ε�ιδηµιολογικών µελετών στο ΕΛΙΝΥΑΕ. 

8. Κρίση βάσει των γνωστών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, βλα�τικών 

�αραγόντων για την υγεία των εργαζοµένων.  

9. Έκδοση του Π∆ σχετικά µε τον κατάλογο ε�αγγελµατικών ασθενειών, 

σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. 
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10. Σεβασµό της αρχής της ισότητας, δηλαδή όµοια µεταχείριση όµοιων 

�ερι�τώσεων εργαζοµένων, σε συνδυασµό µε τις συνταγµατικές και 

υ�ερεθνικές ε�ιταγές για �ροστασία της υγείας. 

11. Συγκρότηση διε�ιστηµονικής ε�ιτρο�ής για τη µελέτη του καθεστώτος των 

ΒΑΕ µε τη συµµετοχή ε�αρκούς αριθµού  ειδικών ιατρών. 

12. Περιοδική ε�ανεξέταση του �ίνακα των ΒΑΕ, εφόσον είναι α�αραίτητο, µε 

τα ως άνω εχέγγυα. 

13. Να �ροκρίνεται η ένταξη στα ΒΑΕ σε �ερι�τώσεις αµφιβολίας σχετικά µε 

την ε�ικινδυνότητα των συνθηκών εργασίας. 

14. ∆ιαρκή ενηµέρωση του νοµοθετικού �λαισίου των κανόνων ΥΑΕ. 

15. Πλήρη και ουσιαστική τήρηση των κανόνων ΥΑΕ µε στόχο την �ρόληψη 

των ε�αγγελµατικών κινδύνων και �αράλληλη α�οτελεσµατική ε�ίβλεψη 

της εφαρµογής τους α�ό τις αρµόδιες κρατικές υ�ηρεσίες. Ενίσχυση σε 

ανθρώ�ινο δυναµικό και κατάλληλες και σύγχρονες υ�οδοµές των 

υ�ηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., ώστε να εντατικο�οιηθούν οι έλεγχοι. 

16. Νοµοθετική �ρόβλεψη για την αύξηση του αριθµού ιατρών εργασίας και 

τεχνικών ασφαλείας. 

17. Νοµοθετική �ρόβλεψη σχετικά µε την υ�οχρέωση µείωσης του ηµερήσιου 

ωραρίου εργασίας ή ε�ι�ρόσθετες άδειες µετ’ α�οδοχών στους εργαζοµένους 

σε ε�ικίνδυνες εργασίες (άρθρο 2 �αρ. 4 ΕΚΧ). 

18. Συγκρότηση ειδικού φορέα εκτίµησης του ε�αγγελµατικού κινδύνου. 

19. Ε�ικύρωση του Αναθεωρηµένου Ευρω�αϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 

Συµβουλίου της Ευρώ�ης και της ∆ιεθνούς Σύµβασης Αρ. 155 «Για την 

ασφάλεια, την υγεία των εργαζοµένων και το �εριβάλλον εργασίας» της 

∆ΟΕ. 

 

 

Αθήνα, 9 Α�ριλίου 2009 



 


