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ΚΟΙΝ :
 

ΘΕΜΑ : Έλληνες Στρατιωτικοί και Βαρέα και Ανθυγιεινά

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. Φ.10221/οικ.26816/929/30-11-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2778, «Βαριές 
και ανθυγιεινές εργασίες»)

1. Σύμφωνα με το σχετικό, ορίζεται ότι: «Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες 
με  τις  έναντι  αυτών  ειδικότητες,  είναι  οι  παρακάτω  ειδικά  απαριθμούμενες:  Α. 
ΧΩΡΟΙ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ.  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.…..  31)  Νοσηλευτικά  Ιδρύματα,  Κλινικές, 
Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών 
Οργανισμών.  Νοσοκόμοι-νοσηλευτές,  παρασκευαστές  και  βοηθοί  αυτών, 
θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειραματόζωων, 
Συσκευαστές  ορρών-εμβολίων,  παρασκευαστές  τραπέζης  αίματος,  βιολόγοι 
εργαστηρίων παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των 
εργαζομένων  στα  Δημόσια  Νοσοκομεία,  καθαρίστριες  32)  Ακτινολογικά  και 
ακτινοθεραπευτικά  εργαστήρια.  Οι  απασχολούμενοι  αποκλειστικά  σε 
ακτινολογικούς  θαλάμους  και  εμφανίσεις  ……  42)  Ναυπηγεία.  Όλοι  οι 
απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα ή επισκευαζόμενα και μετασκευαζόμενα πλοία 
και  γενικότερα  εντός  των  χώρων  των  μονίμων,  πλωτών  δεξαμενών  και  των 
ναυπηγικών  κλινών…..  51)  Επιβατικές  και  εμπορευματικές  μεταφορές.  Οδηγοί 
βαρέων  φορτηγών  μεικτού  βάρους  άνω  των  3.5  τόνων,  λεωφορείων, 
πούλμαν,  οχημάτων  σταθερής  τροχιάς,  οδηγοί  ταξί  νομού  Αττικής  και 
Θεσσαλονίκης,  οδηγοί  και  βοηθοί  ασθενοφόρων  -  διασώστες,  καθαριστές 
λεωφορείων.  Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Η`  ΧΩΡΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΟΥ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ…..  6.  Χειριστές 
εκσκαπτικών,  ανυψωτικών  και  ισοπεδωτικών  μηχανημάτων  …  28. 
Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λπ.

2. Από την ανάγνωση των ως άνω διαπιστώνεται η κατάφορη αδικία που 
υφίστανται για ακόμη μια φορά οι Έλληνες στρατιωτικοί των αυτών ειδικοτήτων, οι 
οποίοι δεν συμπεριελήφθησαν στη σχετική Υπουργική Απόφαση και κατά συνέπεια 
δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, κατ΄ 
αντιστοιχία μετά των δημοσίων υπαλλήλων. 

3. Ευλόγως, λοιπόν, γεννάται το ερώτημα γιατί δεν συμπεριελήφθησαν οι 
Έλληνες  στρατιωτικοί  στην  προαναφερόμενη  Υπουργική  Απόφαση.  Ποια  η 
ανθρώπινη  διαφοροποίησή  τους  ως  προς  τους  λοιπούς  υπαλλήλους  που 
καρπώνονται το υπόψη ευεργέτημα; Ζουν και εργάζονται σε διαφορετικούς, άραγε 
χώρους, από τους συναδέλφους τους υπαλλήλους; Εισπνέουν διαφορετικά αέρια 
από αυτούς; Έχουν σιδερένια αντοχή που δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στην 
υπόψη λίστα ή δεν προτάθηκε από ουδένα;     
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4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε, προκειμένου 
εν  συνεχεία  να  ενημερώσουμε  τα  μέλη  μας,  εάν  υφίσταται  πρόθεσή  σας  περί 
τροποποιήσεως της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ώστε να συμπεριληφθούν και 
οι Έλληνες στρατιωτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

5. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είμαστε στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

6. Τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το 
παρόν, παρακαλούνται για την κατά την κρίση τους υποβολή σχετικής ερώτησης 
στο Ελληνικό κοινοβούλιο. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)

6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Τσάκαλος Αναστάσιος
Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)

6943487931

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Για ενέργεια

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (οδός Σταδίου, αριθμ. 29, 10110, 
Αθήνα) (υπόψη Υπουργού, κ. Γιώργου Κουτρουμάνη) (info@ypakp.gr)
 - Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  (λεωφ.  Μεσογείων,  αριθμ.  227  –  231,  15451, 
Χολαργός)  (υπόψη  Υπουργού,  κ.  Δημητρίου  Αβραμόπουλου,  Αναπληρωτών 
Υπουργών, κ.  Γεωργίου Γεωργίου & Ιωάννη Ρακούση & Υφυπουργού, κ.  Κώστα 
Σπηλιόπουλου)  (minister@mod.mil.gr,  alternate_minister@mod.mil.gr, 
pressoffice@mod.mil.gr, info@mod.mil.gr)

Για πληροφορία 

- ΠΑΣΟΚ (υπόψη τομέα Άμυνας) (οδός Ιπποκράτους, αριθμ. 22, 10680, Αθήνα) 
(pasok@pasok.gr)
- ΝΔ (υπόψη τομέα Άμυνας) (Λεωφόρος Συγγρού, αριθμ. 340, 17673, Καλλιθέα) 
(ndpress@nd.gr, genikos@nd.gr) 
- ΚΚΕ (υπόψη τομέα Άμυνας)  (λεωφ.  Ηρακλείου,  αριθμ.  145,  14231,  Ν.  Ιωνία) 
(mailbox@kke.gr)
- ΛΑΟΣ  (υπόψη  τομέα  Άμυνας)  (οδός  Καλλιρρόης,  αριθμ.  52,  11745,  Αθήνα) 
(pr@laos.gr, info@laos.gr)
- ΣΥΡΙΖΑ (υπόψη τομέα Άμυνας) (πλατεία Ελευθερίας 1, 10553, Αθήνα) (info@-
syn.gr)
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (υπόψη τομέα Άμυνας) (πλατεία Βικτωρίας 5, 10434, 
Αθήνα) (info@dimokratikiaristera.gr)
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (Λεωφ. Συγγρού, αριθμ. 47, 11743, Αθήνα)
- Α/ΓΕΕΘΑ (Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο) (λεωφ. Μεσογείων, αριθμ. 227 – 231, 
15451, Χολαργός) (webmail@otenet.gr)
- Α/ΓΕΣ  (Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Ζιαζιά) (λεωφ. Μεσογείων, αριθμ. 227 – 231, 
15451, Χολαργός) (gesdmp@army.gr, ektyega@army.gr)
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- Α/ΓΕΝ (Αντιναύαρχο Κοσμά Χρηστίδη)  (λεωφ.  Μεσογείων,  αριθμ.  227 – 231, 
15451, Χολαργός) (gencinc@hellenicnavy.gr)
- Α/ΓΕΑ [Αντιπτέραρχο (Ι) Αντώνιο Τσαντηράκη] (λεωφ. Μεσογείων, αριθμ. 227 – 
231, 15451, Χολαργός) (agea@haf.gr, ekp_typou_gea@mod.mil.gr)
- Στρατιωτικοί συντάκτες
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