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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΡΕΩΝ ΚΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ 

 
Του 
Βασίλη Θεοδωρόπουλου 
μέλους στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ  
 
Χτες 30 Αυγούστου εκ μέρους της ΕΓ της ΟΕΝΓΕ έλαβα μέρος σε δύο συνα-
ντήσεις σχετικά με το Θέμα: Ένταξη των νοσοκομειακών γιατρών στα βαρέα 
και ανθυγιεινά. 
 
Η πρώτη έγινε στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ, όπου παρίσταντο όλοι οι εμπλεκόμε-
νοι φορείς επαγγελμάτων υγείας (π.χ. ΠΟΕΔΗΝ, υπάλληλοι ΥΕΘΑ & πυρο-
σβεστικού σώματος, επόπτες υγείας, κλπ), που συμμετέχουν στην ΑΔΕΔΥ, με 
συντονιστή τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Στη συνάντηση, που είχε σχεδόν απο-
κλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα οι παριστάμενοι τοποθετήθηκαν, σχετικά 
με το γιατί πρέπει τα επαγγέλματα αυτά να ενταχθούν. Ανακοινώθηκε η σύν-
θεση της Επιτροπής Βαρέων και Ανθυγιεινών (ΕΒΑ) και επικρίθηκε η «αδυ-
ναμία» της ΑΔΕΔΥ να συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην σύνθεση της πα-
ραπάνω επιτροπής, όπως κι η ΓΣΕΕ. Επίσης τονίστηκε απ` όλους πως πρέπει η 
ΑΔΕΔΥ να πιέσει την Κυβέρνηση, ώστε οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που ισχύουν για 
το ΙΚΑ και τον ιδιωτικό τομέα επεκταθούν και στον δημόσιο τομέα. 
 
Η δεύτερη και ουσιαστική έγινε στο γραφείο του υπουργού Εργασίας στο 
Υπουργείο με συμμετοχή των παραπάνω φορέων που εκπροσωπούνται στην 
ΑΔΕΔΥ και της επιτροπής ΕΒΑ. Εκ μέρους της επιτροπής παρίσταντο ο Πρόε-
δρος κ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Ιατρικής Εργασίας στο Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τα μέλη κ.κ. Κολλάς Ανδρέας εκ μέρους της 
ΓΣΕΕ και Δρακόπουλος, Ιατρός Εργασίας και Πρόεδρος της Ελληνικής Εται-
ρείας Ιατρών Εργασίας.  
 
Οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών, που εκπροσωπούνται στην ΑΔΕΔΥ, διαδο-
χικά επεξήγησαν στην Επιτροπή ΕΒΑ, τους λόγους για τους οποίους θα έπρε-
πε τα επαγγέλματά τους να συμπεριληφθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των Β & 
Α επαγγελμάτων, ιδιαίτερα για εργαζόμενους κάτω των 20 ετών προϋπηρε-
σίας, στους οποίους η ένταξη θα επέφερε ευνοϊκά ανταποδοτικά οφέλη 
(μείωση του συνολικού απαιτούμενου χρόνου συνταξιοδότησης, αύξηση του 
βασικού μισθού, ελάττωση του ημερησίου ωραρίου, κλπ) και κατέθεσαν α-
νάλογα υπομνήματα. 
 
Η παρέμβασή μου στην όλη συζήτηση είχε δύο σκέλη σύμφωνα και με το 
αποσταλέν εκ μέρους της ΟΕΝΓΕ υπομνήματος. 
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Σκέλος Πρώτο 
1. Θεωρείται αυτονόητο πως λόγω των επίπονων συνθηκών εργασίας 

των γιατρών του ΕΣΥ στο ανθυγιεινό περιβάλλον των νοσοκομείων, ΚΥ 
& ΕΚΑΒ, με πρωινή εργασία και εφημερίες, ο κλάδος μας πρέπει να 
οδηγηθεί στα Β & Α επαγγέλματα. 

2. Εξ άλλου οι γιατροί είναι εκτεθειμένοι –λόγω της φύσης του επαγγέλ-
ματος- σε ποικίλους επαγγελματικούς κινδύνους, που απειλούν μα-
κροχρονίως την υγεία τους (π.χ. λοιμώξεις, έκθεση σε βιολογικούς ή 
χημικούς ή φυσικούς παράγοντες,  το σύνδρομο επαγγελματικής ε-
ξουθένωσης, κλπ). 

3. Είναι κοινή η διαπίστωση πως η πατρίδα μας διαθέτει «άρρωστα νο-
σοκομεία» που «εκθέτουν» τους εργαζόμενους –και τους γιατρούς 
φυσικά- σε διάφορους φυσικούς, βιολογικούς και χημικούς κινδύνους 
(π.χ. μικροβιολογικά, βιοχημικά και παθολογανατομικά εργαστήρια, 
μονάδες εντατικής θεραπείας, ογκολογικά τμήματα, μονάδες τεχνητού 
νεφρού, ιατρικά απόβλητα, εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών, 
μονάδες AIDS, κλπ). 

4. Τέλος είναι αδιανόητο και επιεικώς αυτονόητο, οι γιατροί, που κα-
λούνται να προσφέρουν υγεία στο λαό, σε συνδυασμό και με τα άλλα 
επαγγέλματα υγείας, στα νοσοκομεία, στα ΚΥ, στο ΕΚΑΒ, στο ΙΚΑ ή κι 
ακόμα στο ιδιωτικό τους ιατρείο, να μην έχουν ενταχθεί στα επικίν-
δυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ή να μην σκέπτονται οι ιθύνοντες 
να τους εντάξουν. Αυτό θα προκαλούσε τουλάχιστον «έκπληξη», αλ-
λά ταυτόχρονα διάφορες, επώδυνες για την κοινωνία, αντιδράσεις. 

 
Σκέλος δεύτερο 
1.Σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στα νοσοκομεία και 
ΚΥ (Διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων). Τόνισα τις άθλιες συνθήκες 
που βιώνουμε στα νοσοκομεία και ΚΥ, με την αδιαφορία εκ μέρους της 
πολιτείας να εφαρμόσει τους ήδη ψηφισμένους νόμους, Την απουσία 
γιατρών και τεχνικών εργασίας, που θα έπρεπε να στελεχώνουν με ανά-
λογες υπηρεσίες τα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, αλλά 
και την αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού (δηλ. των εποπτών εργασί-
ας), όπως και την αδιαφορία ή τον «σατραπισμό» πολλών διοικήσεων. 
Τον ευτελισμό των «συνεργείων καθαρισμού και ασφάλειας», που έρχο-
νται να συμπληρώσουν τον άθλιο «ξενοδοχειακό χαρακτήρα» και τον α-
παρχαιωμένο ιατρομηχανικό εξοπλισμό των νοσοκομείων και ΚΥ.   
2. Την αναγνώριση ή συσχέτιση οποιουδήποτε επαγγελματικού ή εργα-
τικού συμβάματος ή ατυχήματος εκ μέρους του κράτους, των επαγγελ-
ματικά ασχολούμενων σε ιδρύματα παροχής δημόσιας υγείας, κυρίως δε 
των γιατρών. Την απουσία οποιασδήποτε προληπτικής πολιτικής (πλην 
ελαχίστων περιπτώσεων επιβάρυνσης με ακτινοβολία γιατρών ακτινολό-
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γων ή καρδιολόγων), που θα ασκούσε ο γιατρός εργασίας, που εξ άλλου 
θα ήταν και ο «εργασιακά υπεύθυνος» κατά τον νόμο.  
3 Την απουσία επίσημης καταγραφής των θανατηφόρων συμβαμάτων ή 
ατυχημάτων, των εργαζομένων γιατρών,  έστω και ως ελάχιστη αναγνώ-
ριση του έργου τους εκ μέρους της πολιτείας. 
 
Τέλος επεφυλάχθηκα η ΟΕΝΓΕ να αποστείλει κάθε πρόσθετη πληροφορία 
ή κάθε σχετική βιβλιογραφία ή ακόμη και τις θέσεις της στο μέλλον εάν 
ζητηθούν. 
 
Ο πρόεδρος της ΕΒΑ ρώτησε ποια η θέση της ΟΕΝΓΕ σχετικά με τη «θρυ-
λούμενη διαβάθμιση επικινδυνότητας» στις διάφορες ειδικότητες των 
νοσοκομειακών γιατρών. Απάντησα πως η ΟΕΝΓΕ κατ` αρχήν προβάλλει 
τη συνολική της θέση, πως εκτιμά αδιακρίτως ειδικότητας, όλους τους 
γιατρούς πως πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα κι ανθυγιεινά επαγγέλμα-
τα. Τόνισα πως η ιατρική σήμερα δεν ασκείται κατά μόνας, αλλά με την 
λεγόμενη ιατρική ομάδα, άρα όλοι οι γιατροί εκτίθενται δυνητικά και 
πρακτικά στον ίδιο επαγγελματικό κίνδυνο. Πέραν αυτού ο κίνδυνος αυ-
τός αυξάνεται δυσανάλογα, απ` το αν τηρούνται ή όχι οι ευρωπαϊκές θέ-
σεις σχετικά με την ασφάλεια κι υγιεινή στο χώρο εργασίας.  
Το μέλος της ΕΒΑ κ. Κολλάς ρώτησε ποια είναι η θέση της ΟΕΝΓΕ σχετικά 
με τον προσδιορισμό ενός επαγγέλματος ως «βαρύ» ή ως «ανθυγιεινό». 
Απάντησα πως η ονοματολογία είναι άλλη υπόθεση. Πάντως, άσχετα με 
το όνομα, η φύση του επαγγέλματος του νοσοκομειακού γιατρού είναι 
ταυτόχρονα και βαρεία κι επικίνδυνη. Δεν βρήκε πειστική την απάντηση. 
Ζήτησε λοιπόν, περαιτέρω διευκρίνιση της ΕΓ επί του θέματος αυτού. 
 
Μετά το πέρας όλων των εισηγήσεων ο Πρόεδρος τοποθετήθηκε, ως 
ακολούθως: 
1. Η επιτροπή θα διαρκέσει επί 3τία περίπου. 
2. Τα Β & Α επαγγέλματα με τη γνωστή λίστα εκ του ΙΚΑ προφανώς και θα 

επεκταθούν και στο δημόσιο, αλλά και στους λοιπούς ασφαλιστικούς 
φορείς. 

3. Στη τελική απόφαση θα αναφέρονται μόνο επαγγέλματα και όχι χώροι 
εργασίας. 

4. Θα εξεταστεί κατά περίπτωση η αναλογική ανταποδοτικότητα, δηλ. 
πως θα ενταχθεί το κάθε επάγγελμα και με ποιο επασφάλιστρο. Επ 
`αυτού παρακάλεσε να τοποθετηθούν όλες οι παριστάμενες ομοσπον-
δίες.  

5. Σχετικά με τη διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου, τόνισε πως 
πρωτίστως θα πρέπει να έχουν εφαρμοσθεί ολοκληρωτικά όλοι οι κα-
νόνες υγιεινής και ασφάλειας, με τους ήδη ψηφισμένους νόμους από 
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το 1985 κι εντεύθεν. Πρώτιστο θεωρεί να γίνουν όλες οι απαραίτητες 
δομές και φυσικά ανάλογα τμήματα ιατρικής της εργασίας.  

 
Τέλος το μέλος κ. Κολλάς τοποθετήθηκε εκ μέρους της ΓΣΕΕ και της επιτρο-
πής, ως ακολούθως: 
1.Επέκταση του θεσμού του γιατρού εργασίας και του τεχνικού εργασίας και 
σε όλους τους χώρους επαγγελμάτων υγείας. 
2.Κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των επιτροπών υγείας κι ασφάλειας, 
όπου έχουν συσταθεί και εκλογή νέων, όπου δεν έχουν. 
3. Συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ, σχετικά με τους τρόπους και τη μεθοδολογία 
αντιμετώπισης των επαγγελματικών κινδύνων.  
4. Την άποψη της ΓΣΕΕ, που διαφωνεί ριζικά με την ονοματολογία «Βαρέα κι 
ανθυγιεινά». Εκτιμά πως οι όροι αυτοί δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπι-
σθούν «σοβαρά» από τους εκπρόσωπους της τρόϊκας, που καλώς ή κακώς 
κάποια στιγμή θα εκφράσουν την άποψη ή τη «γραμμή», που ακολουθείται 
και σ` άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Επιπρόσθετα είναι αντίθετη με την «επιδομα-
τική πολιτική», που ακολουθήθηκε στο παρελθόν ή με την αντισταθμιστική 
παροχή άλλου είδους (π.χ. τροφή, άδεια, κλπ). Η ΓΣΕΕ επιθυμεί νέες συνθή-
κες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο συνταξιοδότησης, αφού μελετη-
θούν και καταγραφούν οι κίνδυνοι αυτοί και αντιμετωπιστούν ανταποδοτικά, 
εκ μέρους της πολιτείας. Συμφωνεί με τον επαγγελματικό κι όχι με τον τοπικό 
χαρακτήρα και εισάγει το ερώτημα αν μετά την ένταξη ενός επαγγέλματος 
στα Β & Α, είναι ωφέλιμο για όλους ή για ορισμένες ομάδες επαγγελματιών 
(αναφέρεται στην οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει για την αναγνώ-
ριση των χρόνων υπηρεσίας κι ανάλογα με το επασφάλιστρο και την υποχρε-
ωτική ή προαιρετική ένταξη). 
Επ` αυτών ζήτησε την τοποθέτηση των ομοσπονδιών. 
 
Η συζήτηση κατά τον κ. πρόεδρο θα επαναληφθεί μετά και τη μελέτη των 
προτάσεων. Ζήτησε περισσότερα στοιχεία και υποσχέθηκε απρόσκοπτη κι 
ανεξάρτητη απ` το υπουργείο εργασίας συνεργασία, πριν την ολοκλήρωση 
του τελικού καταλόγου. Επανέλαβε δε τον διαρκή χαρακτήρα της επιτροπής, 
με βάθος τριετίας τουλάχιστον. 
 
ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΟΣ 

1. Το όλο θέμα μάλλον «επιστημονικό χαρακτήρα» θα έχει. 
2. Οι αποφάσεις είναι ήδη ειλημμένες και θα εξαρτηθούν απ` τον όγκο 

των επαγγελματιών, το ύψος των επασφαλίστρων και τα πιθανά έσο-
δα των ταμείων (ή το σύνολο των οικονομικών επιπτώσεων) 

3. Υπάρχει η τάση «άνωθεν επιβολής των ιατρών εργασίας», σαν διέξοδο 
στην επαγγελματική απασχόληση νέων γιατρών και στροφή στις «άγο-
νες ειδικότητες». 
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4. άσχετα με το τελικό κείμενο της επιτροπής η τελική απόφαση «στρι-
μώχνεται» μεταξύ της κυβερνητικής «επιθυμίας» και των τροϊκανικών 
της «δεσμεύσεων». 

5. Συνεπώς, ασχέτως κόμματος στην εξουσία, η τελική απόφαση θα παρ-
θεί «από αυτούς» για «εμάς». Τυχούσα ένταξη μάλλον θα αποφέρει 
«έσοδα» και αυτό θα είναι το τελικό κι ουσιαστικό κριτήριο. 

6. Για την ιστορία, καλό θα είναι, να γίνει σε επόμενη ΓΣ της ΟΕΝΓΕ συζή-
τηση επί των ερωτήσεων τουλάχιστον, να σταλούν οι όποιες διευκρι-
νίσεις ή βελτιώσεις, ακόμη και για την πιθανότητα νομικών ή άλλων 
προσφυγών μας στο μέλλον. 

7. Η επαφή μας και με τις άλλες ομοσπονδίες (ακόμη και με την ΠΟΕΔΗΝ, 
παρά τα ορισμένα …ειρωνικά σχόλια, όπως «οι γιατροί δε θέλουν σύ-
νταξη»!!!), εκτιμώ πως στη φάση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία «συσπειρω-
τικού χαρακτήρα»… 


