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ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
 

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τις διακρίσεις των επαγγελµάτων σε βαρέα και ανθυγιεινά, 
ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) απέστειλε επιστολή προς την 
Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κα Φάνη Πάλλη – Πετραλιά. 
 
Στην επιστολή αναφέρεται ότι ο Σύνδεσµος, εξέτασε τα ζητήµατα που δηµιουργούνται και 
εκτιµά ότι η σύσταση νέων εντάξεων ή απεντάξεων σε και από αυτά, δηµιουργεί 
πολύπλευρα ζητήµατα που δυσχεραίνουν παρά δίνουν λύσεις στην ήδη δύσκολη 
κατάσταση. Για τους λόγους αυτούς, ο ΣΒΒΕ εστιάζει την προσοχή του και εισηγείται 
πλαίσιο γενικών αρχών, το οποίο ακολουθεί.  
 
Η Πολιτεία θα πρέπει : 
• να επανεξετάσει όλη τη γενική και ειδική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας στους 

χώρους εργασίας ανά κλάδο και είδος εργασίας,  
• να ενεργοποιήσει πλήρως τους ήδη υπάρχοντες προληπτικούς και κατασταλτικούς 

µηχανισµούς, και,  
• να θεσπίσει νέα µέτρα και µηχανισµούς όπου απαιτείται,  
προκειµένου αφενός προληπτικά να ρυθµίζονται το δυνατόν πληρέστερα οι όροι παροχής 
εργασίας και αφετέρου να τιµωρούνται αυστηρά οι παραβάτες ώστε να µην υπάρχουν 
καταστρατηγήσεις του νόµου. 
 
Είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί ο προληπτικός χαρακτήρας της δηµιουργίας ασφαλών και 
υγιεινών συνθηκών στον χώρο εργασίας µέσω διάθεσης απαραίτητων κονδυλίων από την 
επιχείρηση (µε την τεχνική συνδροµή και του ΕΛΙΝΥΑΕ), αντί να δαπανώνται χρήµατα για 
πρόωρες συντάξεις εργαζοµένων που νόσησαν ή γέρασαν πρόωρα, εξαιτίας των 
ακαταλλήλων συνθηκών εργασίας. 
 
Περαιτέρω, χρειάζεται να οριστούν µε σαφήνεια και να διακριθούν οι έννοιες της ανθυγιεινής 
εργασίας, της επικίνδυνης εργασίας και των βαρέων επαγγελµάτων.  
 
Η κάθε µία από τις τρεις αυτές κατηγορίες διασαφηνίζεται ευκρινώς µέσα από τη νοµοθεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
Στην περίπτωση των επικίνδυνων επαγγελµάτων, που µπορούν να χαρακτηρίζονται και 
επαγγέλµατα υψηλού κινδύνου (π.χ. πυροσβέστες, προσωπικό φυλακών, µέλη οµάδων 
διάσωσης κλπ) αφενός µεν ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλεια και υγεία των 
εργαζοµένων, αφετέρου δε ο εργαζόµενος να προσλαµβάνεται µετά από προσεκτική 
επιλογή και ιατρική καταλληλότητα και να υφίσταται ουσιαστική εκπαίδευση για τη σωστή 
αντιµετώπιση των κινδύνων της εργασίας του.   
 
Υπάρχει επίσης, σαφής διαφοροποίηση µεταξύ των ανθυγιεινών και βαρέων 
επαγγελµάτων. Ανθυγιεινό είναι ένα επάγγελµα που ενέχει αυξηµένη πιθανότητα 
επαγγελµατικής νόσου, ενώ βαρύ επάγγελµα είναι εκείνο που επιφέρει φθορά του 
οργανισµού µε την επί µακρόν απασχόληση σε αυτό του εργαζοµένου πριν το φυσιολογικό 
γήρας αυτού.  
 



Είναι ενδεικτικό ότι στις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες κανένα επάγγελµα δεν χαρακτηρίζεται ως 
«βαρύ ή ανθυγιεινό» ενώ στην Ιταλία 9 µόνο επαγγέλµατα χαρακτηρίζονται ως 
«επικίνδυνα». 
 
Με βάση τα παραπάνω ο ΣΒΒΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ :  
• για κάθε µία από τις 3 κατηγορίες επαγγελµάτων να υπάρχει ποιοτική διαβάθµιση (λίγο, 

πολύ, πάρα πολύ) 
• η ποιοτική διαβάθµιση να αποτυπώνεται σε αντίστοιχη επιδοµατική πολιτική. 

Προτείνεται ποσοστό προσαύξησης, ανά περίπτωση, σε 5%, 10%, 15%, επί των 
βασικών µισθών και  

• τη δηµιουργία ειδικού φορέα από το Υπουργείο Απασχόλησης, στελεχωµένου από 
εκπροσώπους φορέων εργοδοτών και εργαζοµένων και ειδικών περί την υγιεινή και 
ασφάλεια που θα συγκαλείται όταν παρίσταται ανάγκη για να αξιολογήσει, µε καθαρά 
τεχνοκρατικά κριτήρια, κάθε φορά που θα υπάρξει αίτηµα, την ένταξη ή όχι, τη διάκριση 
(ανθυγιεινή εργασία, επικίνδυνη εργασία, βαρέα επαγγέλµατα), την ποιοτική 
αναβάθµιση και το ποσοστό προσαύξησης των αποδοχών.  Ο φορέας αυτός θα 
µπορούσε να έχει δέσµιας αποφασιστικότητας επιρροή στους διαιτητές του Ο.ΜΕ.∆. 
αναφορικά µε τις αποφάσεις του.  

 
Επισηµαίνεται ότι, οι όποιες ρυθµίσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα στο 
µεταβατικό στάδιο είναι αναγκαίο να αντιστοιχίζονται µε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. 
 


