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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

 Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο ΒΑΔ 

Καζεγ. Κν Θ. Κωλζηαληηλίδε  
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68100-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 

 
ΘΔΜΑ: Τπνπξγηθή Απόθαζε γηα ηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά 

 
 
Κύξηε Τπνπξγέ, 

 
Η Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ησλ ΒΑΔ ζηελ νπνία ζπκκεηείρακε κε εκπεηξνγλώκνλα ηνλ ρεκηθό θ. Θ. 

Πνκόλε, θαηέιεμε ζε πόξηζκα πνπ θαηά γεληθή νκνινγία ήηαλ δίθαην, απνηέιεζκα ηεο επίπνλεο 

πξνζπάζεηαο όισλ ησλ κειώλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Πξνέδξνπ θαζεγεηή θνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε. Αλαξσηηόκαζηε 
όκσο γηαηί ην πόξηζκα ζηελ πνξεία αιινηώζεθε, πνηνη παξάγνληεο, επηρεηξεκαηηθνί θύθινη, παξελέβεζαλ θαη 
αγλνήζεθε, ζηελ νπζία ηεο, ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηεο επηηξνπήο, όπσο επίζεο θαη ην θνπηώδεο έξγν 

ησλ δηαβνπιεύζεσλ κε ηηο δηάθνξεο ζπιινγηθόηεηεο. 
 
  Αλαθεξόκελνη ζπγθεθξηκέλα ζηε λέα ιίζηα ΒΑΔ, ππό ην πξίζκα ηεο ρεκηθήο επηζηήκεο, έρνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 
 
1. Αδηθήζεθαλ θαηάθνξα νη εξγαδόκελνη ζε θιάδνπο ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο, παξά ην γεγνλόο όηη 

εθηίζεληαη ζε επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο θαη όρη κόλν, Δηδηθόηεξα: 

(α) Δμαηξέζεθαλ από ηνλ θαηάινγν ησλ ΒΑΔ νη παξαθάησ επηβαξπκέλνη θιάδνη παξαγσγήο, παξά ην 
γεγνλόο όηη ππήξμε νκόθσλε γλσκνδόηεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, όπσο, 
- ειαζηηθώλ, αεξνζαιάκσλ θαη κεηαθνξηθώλ κέζσλ, 

- δπκώλ (καγηάο) αξηνπνηίαο, όπνπ ζπλππάξρνπλ θαη βηνινγηθνί θίλδπλνη 
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- δσνηξνθώλ θαη πηελνηξνθώλ. 
(β) Δμαηξέζεθαλ νκνίσο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, παξόηη βξίζθνληαη εληόο ξππνγόλνπ εξγνζηαζηαθνύ 

ρώξνπ – ζεκεησηένλ επίζεο, όηη εληόο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ειιεληθώλ βηνκεραληώλ δελ ππάξρνπλ 
εξγαδόκελνη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο -  όπσο, 
- από ηνλ θιάδν ησλ απνξξππαληηθώλ θαη ησλ ρξσκάησλ, ηνπο εξγαδόκελνπο ζηε ζπζθεπαζία, 

- από ηνλ θιάδν ησλ πιαζηηθώλ ηηο βηνκεραλίεο πνιππξνππιελίνπ θαη πνιπαηζπιελίνπ, βηνκεραλίεο κε 
έληνλε ρεκηθή επηβάξπλζε, 
- όινο ν θιάδνο εκπνηηζκνύ μύισλ, παξά ηελ νκόθσλε απόθαζε ηεο επηηξνπήο. 

 
2. Δμαηξνύληαη γεληθά νη επηζηάηεο ρωξίο λα γίλεη δηεπθξίλεζε γηα ηνπο εξγνδεγνύο, παξά ην 

γεγνλόο όηη απηή ε θαηεγνξία εξγαδόκελσλ, όπσο επηζεκάλζεθε από ηνπο εηδηθνύο επηζηήκνλεο ηεο 

επηηξνπήο, δελ ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγηθή δηεξγαζία θαη δελ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη κε ηνπο 
εξγνδεγνύο νη νπνίνη είλαη πξνζσπηθό παξαγσγήο. 

 

3. Δμαηξνύληαη από ηνλ θιάδν ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο, νη εξγαδόκελνη ζηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο 
πξώησλ πιώλ (κνλνκεξώλ, δηαιπηώλ θ.ι.π.) παξά ην γεγνλόο όηη βξίζθνληαη εληόο ηνπ εξγνζηαζηαθνύ 
ρώξνπ ζε εμαηξεηηθά ξππνγόλεο πεξηνρέο κε επηθίλδπλνπο ρεκηθνύο θηλδύλνπο. 

 

4. Δμαηξείηαη ν θιάδνο ησλ εξγαδόκελσλ ζε βηνηερλίεο παξαγσγήο δσηθήο θόιιαο. 
 

5. Γελ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζύκθσλα κε ηελ 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε πεξηιακβάλεη «ηελ παξαγσγή, ηνλ έιεγρν, ηε δηαζθάιηζε πνηόηεηαο θαη ηελ 
έξεπλα θαη αλάπηπμε» 

 

6. Γελ γλσξίδνπκε εάλ ζα πηνζεηήζεηε ηελ άπνςε ηεο επηηξνπήο γηα ηελ αλαγλώξηζε αλαινγηθήο 
ζπληαμηνδόηεζεο εξγαδόκελωλ ζηα ΒΑΔ, κε ιηγόηεξα από 3600 έλζεκα, γεγνλόο θνκβηθήο 
ζεκαζίαο θαζώο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζνύλ, εθ λένπ, εξγαδόκελνη δύν ηαρπηήησλ. 

 

Κύξηε Τπνπξγέ, 
 

Σπλνςίδνληαο, πηζηεύνπκε όηη ν ζπγθεθξηκέλνο θαηάινγνο πξέπεη λα δηνξζωζεί κε ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο αδηθίαο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηε ρεκηθή βηνκεραλία, ηε δηεπθξίληζε ηωλ ηνκέωλ ηεο 
παξαγωγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο ζηα ΒΑΔ κε ιηγόηεξα από 
3600 έλζεκα, ζύκθωλα κε όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλω. Θεωξνύκε δε ηδηαίηεξα ζεκαληηθό 

ηνλ δηαξθή ραξαθηήξα ηεο ελ ιόγω επηηξνπήο ε νπνία ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη εζληθό πιαίζην 
γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. 
 

Σε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΧ είλαη δηαζέζηκε γηα λα ζπλδξάκεη κε όιεο ηηο δπλάκεηο ζηνπο παξαπάλσ ζηόρνπο. 
 
                                                      Γηα ηε Γ.Δ. ηεο Δ.Δ.Υ. 
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