
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

1) Της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος που εδρεύει 

στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 43) και εκπροσωπείται νόµιµα 

2) Της Πανελλαδικής Ένωσης Εργατοτεχνικού και Υπαλληλικού Προσωπικού 

Ελαιουργοσαπωνοποιείων – Πηρυνεαλιουργείων – Σπορελαιουργείων – 

Καλλυντικών και Απορρυπαντικών που εδρεύει στον Πειραιά (οδός ∆ηµ. Οµήρου 

Σκυλίτση αρ. 14) και εκπροσωπείται νόµιµα 

3) Του Σωµατείου Εργατοϋπαλλήλων ΒΙΒΕΧΡΩΜ που εδρεύει στην Μάνδρα 

Αττικής (θέση Βαθύ Πηγάδι) και εκπροσωπείται νόµιµα 

4) Του Σωµατείου Εργατοϋπαλλήλων ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε. που εδρεύει στον Ασπρόπυργο 

Αττικής (19ο χλµ Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και εκπροσωπείται νόµιµα. 

5) Του Συλλόγου Εργατοϋπαλλήλων Βιοµηχανίας Κατεργασίας Ελαστικού ΙΜΑΣ –

ΣΥΡΜΑ Α.Ε. που εδρεύει στο Βόλο (Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου, Β-7) και 

εκπροσωπείται νόµιµα 

6) Του Σωµατείου Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Εργαζοµένων Εταιρείας ΖΑΝΑΕ 

Α.Ε. που εδρεύει στην Σίνδο (ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης – Σίνδου, Β’ φάση – Γ’ είσοδος) 

και εκπροσωπείται νόµιµα 

7) Του Σωµατείου Εργατοϋπαλλήλων Εργοστασίου ΑΠΚΟ-ΜΟΡΝΟΣ που εδρεύει 

στην Θήβα (7ο χλµ Θηβών – Χαλκίδας) και εκπροσωπείται νόµιµα 

8) Του Σωµατείου Εργαζοµένων στο Εργοστάσιο Βόλου της Εταιρείας «ΕΥΡΗΚΑ 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Βόλο (ΒΙΠΕ Βόλου) και εκπροσωπείται νόµιµα 

9) Του Σωµατείου Εργαζοµένων στο Εργοστάσιο της εταιρίας «Πλαστικά Θράκης 

ΑΒΕΕ» που εδρεύει στο µαγικό Ξάνθης και εκπροσωπείται νόµιµα. 

 

KATA 

Του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εδρεύει στην 

Αθήνα (οδός Πειραιώς αρ. 40) και εκπροσωπείται νόµιµα 

 

 Περί ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ  

1) Της υπ’ αριθµ. Φ10221/οικ.26816/929 Απόφασης του κ. Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ τεύχος Β’ αρ. 2778/2-12-2011) 
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2) Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξεως ή 

παραλείψεως της ∆ιοίκησης. 

   

----------/---------- 

 

Με την παρούσα αιτούµεθα την ακύρωση της υπ’ αριθµ. 

Φ10221/οικ.26816/929 Απόφασης του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β’ µε αριθµό φύλλου 2778/2-12-

2011 (και ηµεροµηνία κυκλοφορίας την 21-12-2011) η οποία εκδόθηκε δήθεν κατ’ 

εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 και καθόρισε τις εργασίες και οι 

ειδικότητες οι οποίες από 1-1-2012 θεωρούνται ως βαριές και ανθυγιεινές καθώς και 

κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξεως της ∆ιοίκησης για 

τους κατωτέρω νόµιµους και βάσιµους λόγους και όσους επιφυλασσόµεθα να 

προσθέσουµε στο µέλλον νοµίµως και εµπροθέσµως.   

  

 Σύντοµο Ιστορικό 

 Με τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 ορίσθηκε ότι «1. Ο πίνακας 

των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων καταρτίζεται για όλους τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη της προβλεπόµενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 

20 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α’), ∆ιαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και 

Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων και γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Σ.Κ.Α.). Ο νέος πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων εφαρµόζεται από 1-

7-2011 για όλους τους εργαζοµένους. Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλµατα 

τα οποία εξαιρούνται από τον πίνακα ΒΑΕ, εφόσον συµπληρώνουν τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έως 31-12-2015, εξακολουθούν να υπάγονται στο 

καθεστώς συνταξιοδότησης των ΒΑΕ. Οι λοιποί εργαζόµενοι που εξαιρούνται από τον 

πίνακα ΒΑΕ, λαµβάνουν την προσαύξηση που προβλέπεται από το άρθρο 32 του ν. 

1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α’) για τις ηµέρες ασφάλισής τους στα ΒΑΕ. 2 Ο πίνακας αυτός 

µπορεί να τροποποιείται ή να συµπληρώνεται µε την ίδια διαδικασία σε χρονικά 

διαστήµατα µεγαλύτερα των τριών ετών από τη δηµοσίευση της Υπουργικής Απόφασης 

της πρώτης παραγράφου» 

 Στη συνέχεια κατ’ εφαρµογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 17 του 

ν. 3863/2010 εκδόθηκε η προσβαλλοµένη πράξη υπ’ αριθµ. Φ10221/οικ.26816/929 
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του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ τεύχος Β’ µε αριθµό 

φύλλου 2778/2-12-2011) µε θέµα Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες. Υπό Α. της 

Υπουργικής Απόφασης καθορίζονται οι βαριές και ανθυγιεινές εργασίες µε τις έναντι 

αυτών ειδικότητες και η υπό Β. οι ειδικότητες εργαζοµένων ανεξάρτητα από 

επιχειρήσεις ή χώρο εργασίας που απασχολούνται. Τέλος ορίζεται ότι η απόφαση 

αυτή ισχύει από 1-1-2012. Ειδικότερα: 

«Α. 

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                        ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 

1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατοµεία πάσης φύσεως, Ασβεστοποιεία 

Οι µε οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία, µέσα στον ερ-
γοταξιακό χώρο της εξόρυξης µεταλλευτικών προϊόντων, της καµινείας και του εµπλουτισµού του 
µεταλλεύµατος, όπως ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, πλην των 
φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου  

1Α) Επιχειρήσεις κατεργασίας του Ξηρού Ασβέστη. 

Οι απασχολούµενοι στη φρύξη, κονιοποίηση του Ξηρού Ασβέστη. 

2) Οικοδοµικές και τεχνικές εργασίες 

Όλοι οι ασφαλιζόµενοι, βάσει των άρθρων 35-51 του Κανονισµού Ασφαλίσεως ΙΚΑ εξαιρουµένων 
των όσων αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 εδάφιο γ αυτού 

3) Τσιµεντοβιοµηχανίες 

Όλο το απασχολούµενο εντός του εργοστασιακού χώρου προσωπικό εκτός των υπαλλήλων 
γραφείου 

4) Κατεργασία µαρµάρων 

Εργατοτεχνίτες κοπής και κατεργασίας µαρµάρων καθώς και οι απασχολούµενοι στην παραγωγή - 
παρασκευή µαρµαροψηφίδων & µαρµαρόσκονης 

5) Επεξεργασία στόκου γύψου Καολίνης -Τάλκ-θηραϊκής γης 

Τριβείς - ψήστες-µυλωνάδες - τροφοδότες 

6) Κεραµοποιεία-πλινθοποιεία-αγγειοπλαστεία. 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό 

7) Φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θάλασσας 

Οι απασχολούµενοι κατά κύριο λόγο µε την άρση βαρών, χωρίς τη χρησιµοποίηση µηχανικών 
µέσων για φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαγµα και ταξινόµηση αυτών 

8) Βυρσοδεψία 

Εργατοτεχνίτες µεταφοράς, αποξηράνσεως, συντηρ ήσεως,δεµατοποιήσεως & κατεργασίας των 
ακατέργαστων δερµάτων 

9) Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών 

Εργάτες σφαγής, εκδοράς,, καθαρισµού εντέρων και άκρων ζώων ή πτηνών εντός του χώρου των 
σφαγείων, εργάτες καθαρισµού των χώρων σφαγής 

10) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος και 
λοιπών µετάλλων  

Καµινευτές-λεβητοποιοί-πασαδόροι-πυρωτές-κοντραδόροι-καρφωτές-καλαφάτες- 
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οξυγονοκολλητές-ηλεκτροσυγκολλητές,συγκολλητές δι` αργιλοθερµικής µεθόδου-πελεκητές- 
αναµεταλλωτές-αµµοβολητές-χύτες-τήκτες-επιµεταλλωτές-γαλβανοπλάστες-χειριστές καµίνων 
ανατήξεως Ζήµενς-Μαρτέν,αναγωγέων Μπεσεµέρ ή Τόµας, ηλεκτρικών καµίνων αναγωγής-
χειριστές µηχανικής σφύρας - βαφείς - σκληρυντές µετάλλων δι` εµβαπτίσεως, δε`ενανθρακώσεως, 
διά κυανιώσεως, δι` εναζωτώ- σεως, δι` επιφανειακής χαλυβδίνης επιστρώσεως - ανοπτητές 
µετάλλων - χειριστές κλιβάνων ανοπτήσεως - χειριστές ελάστρων - σιδηρουργοί-σφυρήλατες - 
κατασκευαστές µολύβδινων σφαιριδίων και σωλήνων, κατασκευαστές τυπογραφικών στοιχείων - 
µολυβδουργοί - εργατοτεχνικό προσωπικό εξυπηρέτησης υψικαµίνων (πλατφόρµας - ψύξεως - 
µεταλλάκτες - χύτες χελωνών χάλυβος) - εργάτες κονιοποιήσεως σµύριδος 

10 Α) Βιοµηχανίες παραγωγής σιδήρου, χάλυβος, χυτοσιδήρου κλπ µετάλλων 

Όλοι οι εργαζόµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου  

10 Β) Βιοµηχανίες παραγωγής χάλυβα ψυχρής ελάσεως σε ελάσµατα ή σύρµατα από χάλυβα 
θερµής ελάσεως. 

Όλοι οι εργαζόµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου  

11) Υαλουργία 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός από διαλογείς, διακοσµητές, εφαρµοστές και καθαριστές 
σχηµατοδοτικών µηχανών 

12) Βιοµηχανία Παραγωγής Απορρυπαντικών 

Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού µίγµατος 

13) Παραγωγή διθειούχου άνθρακος 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χηµικοί που εργάζονται στην παραγωγή  

14) Παραγωγή ανόργανων οξέων 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χηµικοί που εργάζονται στην παραγωγή  

 

15) Χηµική Βιοµηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγώγων  

αυτού. 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής ) και οι χηµικοί που εργάζονται στην 
παραγωγή 

16) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και συσκευασίας χηµικών λιπασµάτων 

Όλο το προσωπικό που απασχολείται εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων 
γραφείου 

17) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής γεωργικών φαρµάκων 

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας,εκτός των 
υπαλλήλων γραφείου 

18) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρµάκων και θειικού αργιλίου, 
καλλυντικών,αρωµάτων και κτηνιατρικών φαρµάκων 

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας, εκτός των 
υπαλλήλων γραφείου 

19) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας οστών 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό παραλαβής, διαλογής και µεταφοράς οστών 

20) Βιοµηχανίες και Βιοτεχνίες παραγωγής Οργανικών Χρωµάτων, βερνικιών και µελανών. 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή και παρασκευή - εκτός των 
πακεταριστών - τεχνικοί και χηµικοί 
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21) Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες  

α. Εκκοκκιστήρια βάµβακος 

Χειριστές εκκοκκιστικών µηχανών και λίντερ 

β. Κλωστήρια 

α) Εργατοτεχνίτες σκουτσερ - χαρτζίων - συρτών - κτενιστριών και προγνεστριών, κλώστριες και 
µποµπινούδες 

β) Όλοι οι απασχολούµενοι στη νηµατοποίηση και την επεξεργασία των συνθετικών ινών  

γ. Υφαντήρια  

Υφαντές-Υφάντριες (Βαµβακερών, µαλλίνων, ταπήτων κ.λ.π. ανεξάρτητα της πρώτης ύλης).  

δ. Βαφεία 

Εργατοτεχνίτες απασχολούµενοι στη βαφή και απόπλυση υφασµάτων και νηµάτων 

ε. Φινιριστήρια 

Οι απασχολούµενοι στο κολλάρισµα, οι απασχολούµενοι στα µηχανήµατα ΡΑΜΜΑ (κολλάρισµα, 
στέγνωµα, σιδέρωµα, περιτύλιγµα του υφάσµατος). 

στ. Σχοινοποιία 

Οι απασχολούµενοι σε αντίστοιχες εργασίες των κλωστηρίων και υφαντηρίων, καθώς και οι 
απασχολούµενοι, γενικά, στην πλύση και λεύκανση  

ζ. Καναβουργία 

Οι απασχολούµενοι σε σκούτσερ, λανάρα, αλεβίτσα, πλύση και λεύκανση 

22) Ηλεκτροµηχανικά πλυντήρια (πλην των οικειακού τύπου χωρητικότητας εκάστου µέχρι 20 
κιλών) που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τµήµατα κλωστοϋφαντουργίων 

Εργατοτεχνίτες απασχολούµενοι σε χώρους πλύσης και λεύκανσης.Σιδερώτριες και διαλογείς 
ιµατισµού απασχολούµενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιµο τουλάχιστον κατά το 1/3 της 
απασχόλησης τους κατά µισθολογική περίοδο. 

23) Βιοµηχανίες & Βιοτεχνίες παραγωγής ανόργανων χρωµάτων. 

Οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται αποκλειστικά σε τριβεία 

24) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες υγρών συσσωρευτών µολύβδου 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό 

25) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής πυριµάχων και οξυµάχων υλικών 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην επισκευή βιοµηχανικών κλιβάνων και οι 
κτίστες  

26) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών υλών και πυριτίδων 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό - χηµικοί 

26 Α) Συγκρότηµα εργοστασίων Υµηττού της ΑΕΕ Πυριτιδοποιείου - Καλυκοποιείου 

Εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι απασχολούµενοι εντός του χώρου των τµηµάτων Οβιδουργείου, 
Μηχανουργείου, Καλυκοποιείας, Αυτοµάτων Μηχανηµάτων,Πριονίων,ΠΕΨ (πίεσης εν ψυχρώ) 

27) Οινοπνευµατοποιία, Οινοποιία, Ποτοποιία,Ζυθοποιία 

Οι απασχολούµενοι στην πλύση δεξαµενών και στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακος 

28) Προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούµενο σε αερολιµένες 

Εργαζόµενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιµένων 
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29) Αεροπορική Βιοµηχανία (κατασκευαστική-επισκευαστική) 

Οι απασχολούµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου, εξαιρουµένων υπαλλήλων γραφείου, 
θυρωρών, φυλάκων, επιστατών 

30) Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί 

 

Τεχνικοί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών που απασχολούνται στη συντήρηση κεραιών 
και εικονολήπτες εξωτερικοί µε φορητές κάµερες.  

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 ∆ηµόσια Νοσοκοµεία, καθαρίστριες 

32) Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια 

Οι απασχολούµενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάµους και εµφανίσεις 

33) Σταθµοί αναπαραγωγής ζώων 

Σταυλίτες, νοσοκόµοι κτηνών, καθαρίστριες των σταθµών αναπαραγωγής ζώων,παρασκευαστές, 
επιµελητές πειραµάτων απασχολούµενοι αποκλειστικά στους σταθµούς αναπαραγωγής,  

απεντοµωτές, σπερµατολήπτες και σπερµατεγχύτες  

34) Βιοµηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή, πολυµερισµό πρώτης ύλης, 
αναµίξεως και µορφοποιήσεως πλαστικών υλών πολυινυλοχλωριδίου και πολυουρεθάνης, 
τανυσµού πολυπροπυλενίου 

35) Καπναποθήκες 

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνού εξαιρουµένων 
των εµπειρογνωµόνων καπνού  

36) Καπνοβιοµηχανίες 

Οι απασχολούµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου εργατοτεχνίτες εξαιρουµένων  

εµπειρογνωµόνων καπνού, επιστατών και υπαλλήλων γραφείου  

37) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας θείου 

Οι εργατοτεχνίτες τµήµατος παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος και οι σακιστές  

38) Εταιρείες πετρελαιοειδών 

Οι απασχολούµενοι στον εργοστασιακό χώρο, εκτός από υπαλλήλους γραφείου, διακίνησης και 
διάθεσης καυσίµων 

39) Εταιρείες εµφιάλωσης υγραερίων 

Όλοι οι εργαζόµενοι εντός των εγκαταστάσεων εκτός υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων, θυρωρών 
και επιστατών 

40) ∆ιυλιστήρια πετρελαίων 

Όλοι οι εργαζόµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου εκτός των υπαλλήλων που απασχολούνται  

αποκλειστικά στους χώρους των γραφείων 
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41) Λιµενικοί χώροι 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων και επιστατών 

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  

43) Κ.Π.Ε ∆ηµόκριτος της Ε.Ε.Α.Ε 

Οι απασχολούµενοι στην Α` Ζώνη του Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας "∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 

44) Ιχθυόσκαλες 

Όλο το προσωπικό το απασχολούµενο εντός του χώρου ιχθυόσκαλας εκτός ∆ιευθυντών και 
∆ιοικητικών Υπαλλήλων 

45) Ιχθυοκαλλιέργειες - Ιχθυοτροφεία 

∆ύτες και απασχολούµενοι στη συντήρηση ιχθυοκλωβών 

46) Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος 

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους χώρους ψύξης προϊόντων 

47) Τυροκοµεία 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο χώρο παραγωγής  

48) Αλλαντοποιία 

Εργατοτεχνίτες απασχολούµενοι στην παρασκευή,στους θαλάµους ψήσεως, βρασµού και  

καπνίσµατος, καθώς και στα ψυγεία για τη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αλλαντοποιίας  

49) Παραγωγή υαλοβάµβακα 

Οι απασχολούµενοι στα τµήµατα µείγµατος, βακελίτη, κλιβάνων, µηχανής ινοποίησης TEL 
παραγωγής 

50) Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αµιαντούχων υλικών 

Οι απασχολούµενοι σε εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµίαντου και υλικών που περιέχουν 
αµίαντο 

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 

52) Χονδρικό και λιανικό εµπόριο τροφίµων και συναφών ειδών 

Οι εργαζόµενοι στους θαλάµους και προθαλάµους ψύξης προϊόντων 

53) Παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος 

Χειριστές αντλιών σκυροδέµατος και βοηθοί αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων µε αναµικτήρα  

µεταφοράς σκυροδέµατος, εργάτες πρέσας και εργάτες εργοταξίου παραγωγής σκυροδέµατος 

54) Αµαξοποιία 

Όλοι οι απασχολούµενοι στο χώρο παραγωγής, εξαιρουµένων των απασχολούµενων στο σέρβις 
αυτοκινήτων 

55) Στρατιωτικές Υπηρεσίες 

Πυροτεχνουργοί και ναρκαλιευτές 
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56) Παραγωγή χυτοπρεσσαριστών αντικειµένων 

Οι απασχολούµενοι στο τµήµα των σπαστήρων 

57) Βιοµηχανία κρέατος 

Οι απασχολούµενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάµων καθώς και εντός των  

θαλάµων επεξεργασίας κρέατος (τεµαχισµού κλπ.) 

58) Χηµική Βιοµηχανία 

Όλοι οι εργαζόµενοι στην παραγωγή εκτός των απασχολούµενων στην αποθήκευση πρώτων υλών 
και διαλυτών των χηµικών βιοµηχανιών 

59) Υπηρεσίες Υγιεινής  

Εργατοτεχνίτες υπονόµων (επισκευή,συντήρηση και καθαρισµός κλειστών αγωγών ακαθάρτων 
υδάτων σε λειτουργία καθώς και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων), εργάτες αποκοµιδής, 
διαλογής, επιστασίας,µεταφοράς και καταστροφής απορριµµάτων, εκκένωσης βόθρων, 
οδοκαθαριστές,χειριστές µηχανικών σαρώθρων, εργαζόµενοι αποκλειστικά σε συνεργεία 
συντήρησης & καθαρισµού αυτοκινήτων και µέσων καθαριότητας, εργάτες ψεκασµού εστιών 
µόλυνσης,εργάτες αφοδευτηρίων, νεκροποµποί, ταφείς και εκταφείς νεκρών, καθαριστές οστών, 
σταυλίτες,εργοδηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης, 
εργαζόµενοι στην µονάδα βιολογικού καθαρισµού της Ψυτάλλειας και στα τµήµατα εσχάρωσης 
και εξάµµωσης της Ακροκεράµου Κερατσινίου, οι απασχολούµενοι στα αντλιοστάσια λυµάτων 
βιολογικών καθαρισµών 

60) Παρασκευή αλιπάστων  

Όλο το απασχολούµενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό 

61) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες σπορελαιουργίας, πυρηνελαιουργίας, ελαιουργίας και 
σαπουνοποιίας  

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα τµήµατα παραγωγής 

Β. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η` ΧΩΡΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ  

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 

1. Θερµαστές ή αρχιθερµαστές στερεών και υγρών καυσίµων 

2. Ματσακονιστές 

3. Υφαλοχρωµατιστές 

4. Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων και συγκροτήµατος λεβητοστασίων 

5. Εργάτες αλιείας θαλάσσης 

6. Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών µηχανηµάτων 

7. Απασχολούµενοι σε ψυκτικούς θαλάµους θερµοκρασίας κατώτερης των 4 βαθµών Κελσίου 

8. Χηµικοί (εκτός των χηµικών οινολογικών εργαστηρίων) και εργοδηγοί χηµικοί και βιοχηµικοί 
απασχολούµενοι σε χώρους παραγωγής και εργαστήρια 

9. Νυχτοφύλακες 

10. Λιθοξόοι 

11. ∆ύτες - Σπογγαλιείς 

12. Εργάτες φορτηγίδων 

13. Κατασκευαστές τσιµεντοπλίνθων, τσιµεντοστύλων, τσιµεντοσωλήνων, πλακών από τσιµέντο 

14. Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρείων 
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15. Υποδηµατοποιοί - Υποδηµατεργάτες 

16. Ψήστες 

17. Λατζέρηδες 

18. Σερβιτόροι µε νυχτερινή απασχόληση (απασχολούµενοι τουλάχιστον 3 ώρες µεταξύ της 10ης 
βραδινής και της 6ης πρωινής της επόµενης µέρας) 

19. Αδειούχοι, πτυχιούχοι ή διπλωµατούχοι πρακτικοί Μηχανικοί, συντηρητές βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές 
επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήριες µηχανές µε ιπποδύναµη άνω των 40 ίππων 

20. Καθαριστές των διπυθµένων και των δεξαµενών των πλοίων 

21. Αποκλειστικώς απασχολούµενοι δια µηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι) 

 

22. Αρτεργάτες - Σιµιτεργάτες (ζυµωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)-
Μυλωθροί 

23. Καθαριστές - Καθαρίστριες µε πλήρη απασχόληση, πλην εκείνων που απασχολούνται σε: 

α. γραφεία δηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ Α` και Β` βαθµού και τις επιχειρήσεις αυτών, 
ΝΠΙ∆ που ανήκουν στο Κράτος, καθώς και στις δηµόσιες επιχειρήσεις,οργανισµούς και Α.Ε που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` και Β` του ν.3429/2005 όπως 
ισχύουν και έχουν εργοδότες τους ως άνω αναφερόµενους φορείς 

β. γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. 

24. ∆ασεργάτες (απασχολούµενοι σε εργασίες υλοτόµησης, µετατόπισης και φόρτωσης δασικών 
προϊόντων) - Ρητινοσυλλέκτες 

25. Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούµενο αποκλειστικά στα συνεργεία επισκευής 
λεωφορείων ΟΣΥ Α.Ε και Ο.Α.Σ.Θ. 

26. Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων, απασχολούµενοι αποκλειστικά µε την εκτέλεση  

εγκαταστάσεων υδραυλικών, υγιεινής και θερµάνσεως των οικοδοµών καθώς και των υπογείων 
δικτύων 

27. Νεκροποµποί 

28. ∆ιαµορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λπ. 

29. Εργατοτεχνίτες συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης σωληνωτών ικριωµάτων 

30. Εργάτες ακατέργαστου σιδήρου 

31. Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι άδειας που απασχολούνται σε εργοστάσια και µονάδες 
παραγωγής 

32. 

α. Οι απασχολούµενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναέριων και 
υπόγειων δικτύων µεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης (άνω των 66000 VOLT), γοµωτές -
πυροδότες 

β. Οι απασχολούµενοι στα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ (εναερίτες και 
υπογείτες κατηγορίας Τ4Α) 

γ. Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, εργαζόµενοι εντός φρεατίων (µουφαδόροι)  

τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και εναερίτες ηλεκτρολόγοι 

δ. Συντηρητές κεραιών Στρατιωτικών Μονάδων που απασχολούνται στο αντικείµενο αυτό κατά 
κύριο λόγο 
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33. Οι εργαζόµενοι κατά κύριο επάγγελµα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι 
εργαζόµενοι κατά κύριο επάγγελµα εντός των θερµοκηπίων 

34. Ασφαλτοτεχνίτες οδοποιίας στα έργα κατασκευής του οδικού δικτύου και στις οικονοµικές 
µονάδες παραγωγής ασφάλτου 

35. Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων ασφαλτοδιανοµής 

36. Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασµού 

37. Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτηµάτων 

38. Μηχανοξυλουργοί, χειριστές ξυλουργικών µηχανηµάτων σε επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων, 

κουφωµάτων, παρκετών και λοιπών ειδών» 
 Με την προσβαλλοµένη καθορίζονται τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα 

που είναι κοινά για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Μέχρι την ισχύ της 

προσβαλλοµένης σχετική πρόβλεψη και καθορισµός των βαρέων και ανθυγιεινών 

επαγγελµάτων υπήρχε στο άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ (ΥΑ 55575/1.479 

ΦΕΚ Β 816/1965). 

 Η ανωτέρω υπουργική απόφαση είναι ακυρωτέα για τους λόγους που αµέσως 

κατωτέρω αναλύουµε.     

  

Το έννοµο συµφέρον µας  

 Με έννοµο συµφέρον αιτούµεθα την ακύρωση της προσβαλλοµένης 

Υπουργικής Απόφασης δεδοµένου ότι η προσβαλλοµένη εξαίρεσε από τις βαριές και 

ανθυγιεινές εργασίες, εργασίες οι οποίες σύµφωνα µε το άρθρο 104 του Κανονισµού 

του ΙΚΑ (ΥΑ 55575/1.479 ΦΕΚ Β 816/1965) µέχρι σήµερα χαρακτηρίζονταν ως 

τέτοιες και οι οποίες αφορούν άµεσα τους εργαζοµένους του κλάδου χηµικής 

βιοµηχανίας. Βεβαίως µε το σηµείο υπ’ αριθµ. 58 της προσβαλλοµένης υπάγονται οι 

εργαζόµενοι στη χηµική βιοµηχανία, ιδωµένη προφανώς  περιοριστικά 

αντιστοιχίζοντας µε την περίπτωση 81 στον Κανονισµό του ΙΚΑ. Βέβαια και πάλι 

εξαιρούνται οι απασχολούµενοι στην αποθήκευση πρώτων υλών και διαλυτών, που 

στον Κανονισµό του ΙΚΑ επεκτεινόταν και σε αυτούς η ασφάλιση στα βαρέα και 

ανθυγιεινά. Αποκλείσθηκαν, όµως, ενώ υπήρχε ρητή αναφορά σε ειδικές κατηγορίες 

εργαζοµένων της χηµικής βιοµηχανίας, σωµατεία των οποίων εργαζοµένων είναι 

µέλη της πρώτης εξ ηµών Οµοσπονδίας.      

 Ειδικότερα, µε την προσβαλλοµένη απόφαση: α) εξαιρέθηκαν οι ειδικότητες 

των τεχνικών και επιστατών της χηµικής βιοµηχανίας και βιοτεχνίας παραγωγής και 

επεξεργασίας χλωρίου και των παραγώγων αυτού (υπ’ αριθµ. 15 στον Κανονισµό του 

ΙΚΑ), β) εξαιρέθηκαν οι εργάτες συσκευασίας των βιοµηχανιών παραγωγής 
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απορρυπαντικών (υπ’ αριθµ. 15Α στον Κανονισµό του ΙΚΑ) γ) εξαιρέθηκαν οι 

επιστάτες των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής και παρασκευής οργανικών 

χρωµάτων, βερνικιών και µελανών (υπ’ αριθµ. 20 στον Κανονισµό του ΙΚΑ) δ) 

εξαιρέθηκαν οι εργαζόµενοι στη βιοµηχανία και βιοτεχνία ελαστικού, ήτοι ζυµωτές –

παρασκευαστές κόλλας-συγκολλητές-παρασκευαστές µειγµάτων-πρεσσαριστές 

κοπής και εψήσεως –κλιβανείς-βαφείς δι’ εµβαπτίσεως –αναγοµωταί (υπ’ αριθµ. 27 

στο άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ) ε) εξαιρέθηκε το εργατοτεχνικό προσωπικό 

της βιοµηχανίας ελαστικών και αεροθαλάµων µεταφορικών µέσων (υπ’ αριθµ. 27α 

στο άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ) στ) εξαιρέθηκαν οι επιστάτες της 

βιοµηχανίας εκρηκτικών υλών και πυρίτιδων  (υπ’ αριθµ. 30 στον Κανονισµό του 

ΙΚΑ) ζ) εξαιρέθηκαν οι εργαζόµενοι στο τµήµα τρυγίων, οι θερµαστές και οι βοηθοί 

στερεών καυσίµων των οικοπνευµατοποιείων (υπ’ αριθµ. 27 στον Κανονισµό του 

ΙΚΑ) η) εξαιρέθηκαν οι εργαζόµενοι στην παρασκευή αµυλοσακχάρου και 

φρουκτολίνης (υπ’ αριθµ. 34 στο άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ) θ) 

εξαιρέθηκαν οι εργαζόµενοι στα τµήµατα αναµίξεως και µορφοποιήσεως πλαστικών 

περιεχουσών αµίαντο. (υπ’ αριθµ. 42 στον Κανονισµού του ΙΚΑ) ι) εξαιρέθηκαν οι 

εργαζόµενοι εντός των µονάδων παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών (υπ’ 

αριθµ. 69 στο άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ), τέλος κ) εξαιρέθηκαν οι 

απασχολούµενοι στην παραγωγή και συσκευασία ζυµών αρτοποιίας (υπ’ αριθµ. 70 

στο άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ), κα) στις επιχειρήσεις πυρηνελαιουργίας 

και ελαιουργίας περιορίσθηκε στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα 

τµήµατα παραγωγής, (υπ’ αρθµ. 24 και 25 του άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ 

καλύπτοντο ειδικότητες εργαζοµένων που απασχολούντο στη φόρτωση και 

εκφόρτωση εκχυλιστικών συσκευών, οι εργάτες αυλής, κ.α. 

 Οι ανωτέρω ειδικότητες που εξαιρέθηκαν ανήκουν στον κλάδο της χηµικής 

βιοµηχανίας και µας αφορούν άµεσα. Στη δεύτερη εξ ηµών συµµετέχουν εργαζόµενοι 

των εταιριών παραγωγής απορρυπαντικών Unilever, Colgate-Palmolive, Rolco Βιανιλ 

Α.Ε. και Rico A.E.. Στην τρίτη και τέταρτη εργαζόµενοι στις βιοµηχανίες χρωµάτων  

ΒΙΒΕΒΧΡΩΜ και ΧΡΩΤΕΞ, στην πέµπτη εργαζόµενοι στη βιοµηχανία ελαστικών 

ΙΜΑΣ – ΣΥΡΜΑ Α.Ε., στην έκτη εργαζόµενοι της εταιρίας παραγωγής ζυµών 

αρτοποιείας ΖΑΝΑΕ Α.Ε., στην έβδοµη εργαζόµενοι στη βιοµηχανία πλαστικών 

ΑΠΚΟ-ΜΟΡΝΟΣ, στην όγδοη στη βιοµηχανία απορρυπαντικών ΕΥΡΗΚΑ και στην 

ένατη στη βιοµηχανία πλαστικών ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ.  
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Πρώτος Λόγος Ακύρωσης – Παραβίαση της νοµοθετικής εξουσιοδότησης 

κατ΄ άρθρο 43 του Συντάγµατος 

α Με την προσβαλλοµένη εισάγονται κανονιστικές διατάξεις που καταργούν 

προηγούµενη διάταξη του Κανονισµού του ΙΚΑ. Αναγκαία για αυτό είναι η κατ’ 

άρθρο 43 παρ. 2 εδ. β του Συντάγµατος υφιστάµενη ειδική νοµοθετική 

εξουσιοδότηση σε αρµόδιο όργανο της ∆ιοίκησης. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 

3863/2010 ορίζεται ότι  «1. Ο πίνακας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων 

καταρτίζεται για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης µε απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης … » παραπέµποντας στην Επιτροπή του άρθρου 

20 του ν. 3790/2009, άρθρο το οποίο είναι το πρώτο που µνηµονεύεται στην 

προσβαλλοµένη. Με τη διάταξη του εν λόγω άρθρου θεσπίσθηκε η Επιτροπή 

Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, η οποία λειτουργεί και γνωµοδοτεί 

σύµφωνα µε το συγκεκριµένο και ειδικό πλαίσιο που περιγράφεται στο άρθρο αυτό. 

Η Επιτροπή αυτή απαραιτήτως γνωµοδοτεί –γι’ αυτό, άλλωστε θεσπίσθηκε 

νοµοθετικά- προκειµένου να καταρτισθεί ένας ενιαίος πίνακας για τα βαρέα και 

ανθυγιεινά επαγγέλµατα που θα εµφορείται της ισχύος Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας. Εποµένως αφ’ ης εφαρµόζεται το άρθρο 20 του ν. 

3790/2009 η νοµοθετική εξουσιοδότηση ορίζει από κοινού δυο όργανα της ∆ιοίκησης 

να αποφασίσουν και όχι µόνος του ο Υπουργός Εργασίας, ασχέτως εάν στο άρθρο 17 

του ν. 3863/2010 ορίζεται αποκλειστικά ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης.  

Περαιτέρω, ανατέθηκε στον Υπουργό Εργασίας µε το άρθρο 17 του ν. 

3863/2010 να θεσπίσει το συγκεκριµένο προσβαλλοµένο πίνακα βαρέων και 

ανθυγιεινών επαγγελµάτων, που καταλαµβάνει  πρόσωπα και φορείς που δεν 

υπάγονται στις αρµοδιότητες του Υπουργείου του, όπως είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι,  

οπότε θα ήταν αναγκαία η συµµετοχή και του Υπουργού ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης.  

Η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 κατ’ εφαρµογή της 

οποίας εκδόθηκε η προσβαλλοµένη πράξη είναι γενική και αόριστη. Η νοµοθετική 

εξουσιοδότηση, όπως έχει κρίνει το ∆ικαστήριό Σας, για να είναι νόµιµη, πρέπει να 

είναι ειδική και ορισµένη, δηλαδή, µε συγκεκριµένα στοιχεία και παραµέτρους να 

προσδιορίζει το αντικείµενό της. ∆εδοµένου ότι στην προκειµένη περίπτωση 
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παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση προς ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων σε όργανο 

της ∆ιοίκησης και δη τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως 

δέχεται το ∆ικαστήριο Σας, (ΟλΣτΕ 1210/2010, σκέψη 13) απαιτείται το νοµοθετικό 

κείµενο να περιέχει όχι µόνον τον καθ’ ύλη προσδιορισµό του αντικειµένου της 

εξουσιοδότησης αλλά επί πλέον και την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω σε γενικό, 

ορισµένο, όµως πλαίσιο, σύµφωνα µε το οποίο θα ενεργήσει η ∆ιοίκηση για να 

ρυθµίσει τα µερικότερα θέµατα. Η υπό κρίση νοµοθετική εξουσιοδότηση δεν περιέχει 

κανένα απολύτως στοιχείο επί της ουσιαστικής ρύθµισης, ούτε βέβαια γενικές αρχές 

και κατευθύνσεις που καθορίζουν τα πλαίσια της ρύθµισης των θεµάτων που αφορά  

λ.χ. µε ποια κριτήρια θα γίνει η διάκριση των ειδικοτήτων και χώρων εργασίας που 

θα πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Για το λόγο αυτό είναι γενική και 

αόριστη, κατά συνέπεια αντισυνταγµατική, καθώς αντίκειται στην απαίτηση του 

άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος για παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. Η 

προσβαλλοµένη, λοιπόν, πράξη που εκδόθηκε µε βάση τη νοµοθετική αυτή 

εξουσιοδότηση είναι ακυρωτέα. 

Ως εκ τούτου, η προσβαλλοµένη είναι ακυρωτέα διότι εκδόθηκε µόνον από 

τον Υπουργό Εργασίας καθ’ υπέρβαση και της νοµοθετικής εξουσιοδότησης και των 

αρµοδιοτήτων του.  

β.  Επίσης η προσβαλλοµένη πράξη εκδόθηκε εκτός των χρονικών ορίων που 

τάσσει η νοµοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 3863/2010. Ειδικότερα 

στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι «Ο νέος πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελµάτων εφαρµόζεται από 1-7-2011 για όλους τους εργαζοµένους». Ο νοµοθέτης 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διεργασίες που έπρεπε να προηγηθούν, την επιστηµονική 

τεκµηρίωση που όφειλε να περιβάλλεται η αναγκαία γνωµοδότηση της Επιτροπής 

(σχετικός ο τρίτος λόγος ακύρωσης), άφησε χρονικό περιθώριο σχεδόν ενός έτους για 

να εφαρµοσθεί ο νέος πίνακας από 1-7-2011.  Η (κοινή) Υπουργική απόφαση έπρεπε 

να έχει εκδοθεί εντός αυτού του χρονικού πλαισίου µε απώτατο όριο την 1-7-2011. 

Αντιθέτως δηµοσιεύθηκε και κυκλοφόρησε στις 21-12-2011, αφού παρήλθε δηλαδή 

σχεδόν ένα εξάµηνο. Ακόµα και αν µπορεί να θεωρηθεί ο προβλεπόµενος χρόνος 

έκδοσης µιας υπουργικής απόφασης ως ενδεικτικός, -και τούτο πολλές φορές είναι 

λογικό, όταν ιδίως πρόκειται για προεδρικά διατάγµατα που πρέπει να τύχουν της 

επεξεργασίας του ∆ικαστηρίου Σας- η έκδοση αυτής πρέπει να γίνει εντός ευλόγου 

χρόνου και στην περίπτωσή µας αυτός ο εύλογος χρόνος είχε (χρονικά) 

πλουσιοπάροχα προσδιορισθεί και είναι ο ένας χρόνος. ∆εν είναι αντιληπτό γιατί η 
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υπέρβαση αυτή παρά µόνο  προκειµένου να παραβιασθούν ουσιώδεις διατάξεις του 

νόµου, όπως αµέσως κατωτέρω θα αναπτύξουµε. Εποµένως κατά το χρόνο έκδοσης 

της προσβαλλοµένης δεν ήταν ισχυρή η όποια νοµοθετική εξουσιοδότηση παρείχε ο 

νόµος.      

 

∆εύτερος Λόγος Ακύρωσης 

α.  Η προσβαλλοµένη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης 

νόµου και για το λόγο αυτό κατέστη ακυρωτέα. Ειδικότερα, στο άρθρο 90 του 

Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 

µε το Π.∆. 63/2005 προβλέπεται ότι η κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση έκδοση από 

οιοδήποτε διοικητικό όργανο κανονιστικών πράξεων που συνεπάγεται «κάθε είδους 

δαπάνες σε βάρος του ∆ηµοσίου» επιτρέπεται µόνον αν έχει εγγραφεί αντίστοιχη 

πίστωση στον προϋπολογισµό του κράτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νόµος 

αναφερόµενος στις δαπάνες χρησιµοποιεί τον όρο κάθε είδους προκειµένου να 

καλύψει όλες τις οικονοµικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει η θεσπιζόµενη ρύθµιση. 

Στην προσβαλλοµένη πράξη και στο σηµείο 6 του προοιµίου της αναγράφεται ότι δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Η κρίση αυτή όµως 

είναι εσφαλµένη για τους λόγους που θα αναπτύξουµε αµέσως κατωτέρω και 

αποδεικνύει δε ότι δεν υπάρχει σχετική εγγραφή για τη δαπάνη που προκαλεί η 

προσβαλλοµένη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.  

 Η προσβαλλοµένη πράξη ουσιαστικά περιορίζει τις εργασίες που 

χαρακτηρίζονται ως ανθυγιεινές. Από 1-1-2012 για τους απασχολουµένους σε  

εργασίες που εξαιρούνται (και δεν περιορίζονται σε αυτές που αναγράφουµε αµέσως 

ανωτέρω και αφορούν µόνον τον κλάδο της χηµικής βιοµηχανίας) δεν θα 

καταβάλλονται πλέον οι αυξηµένες εισφορές των βαρέων και ανθυγιεινών (ήτοι 

42,66 % αντί για 39,06% που καταβάλλεται για τα µεικτά, 50,66 % αντί για 45,06% 

που καταβάλλεται για τα Μεικτά –ΕΤΕΑΜ, 35,01% αντί για 31,41 που καταβάλλεται 

για τον κλάδο σύνταξης, 43,01% αντί για 37,41% που καταβάλλονται για τον κλάδο 

συντάξεως – ΕΤΕΑΜ] Ο περιορισµός αυτός οδηγεί σε συρρίκνωση των 

εισπραττοµένων ασφαλιστικών εισφορών και µείωση των εσόδων των ασφαλιστικών 

ταµείων. Την απώλεια αυτή θα κληθεί να καλύψει ο κρατικός προϋπολογισµός µε 

νέες δαπάνες, οι οποίες και δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά την έκδοση της 

προσβαλλοµένης πράξεως, και για αυτό κατέστη ακυρωτέα.  
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Θα µπορούσε βεβαίως κανείς να ισχυρισθεί ότι από τη στιγµή που υπήρξε 

συρρίκνωση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, υφίσταται ελάφρυνση των 

ασφαλιστικών φορέων καθώς παρατείνεται η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώµατος των επαγγελµάτων που απαλείφονται από τον πίνακα και εποµένως σε 

βάθος χρόνου οφελείται ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης αφού αφενός αναστέλλεται 

και αφετέρου περιορίζεται η διάρκεια χορήγησης της σύνταξης γήρατος. Ακόµα και 

υπό αυτή την θεώρηση (κάτι που σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να αποδειχθεί και για 

αυτό θα ήταν αναγκαία µια οικονοµική και αναλογιστική µελέτη, που ελλείπει), το 

βέβαιο είναι ότι για το 2012 η σύνταξη του προϋπολογισµού του οποίου είχε 

προηγηθεί της εκδόσεως της προσβαλλοµένης, µόνον επιβάρυνση µπορεί να έχει, 

καθώς µειώνονται άµεσα οι εισφορές των ταµείων, όπως αµέσως ανωτέρω 

προαναφέραµε, ενώ η χορήγηση σύνταξης και η κατοχύρωση δικαιώµατος είναι 

µελλοντική και αναφέρεται σίγουρα σε µεταγενέστερα έτη (µετά το 2015). Είναι δε 

γνωστή η οικονοµική δυσχέρεια των ταµείων στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία.     

Η προσβαλλοµένη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου. 

Ειδικότερα, ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το Π.∆. 63/2005 ότι στο 

κείµενο των κανονιστικών πράξεων και σε ιδιαίτερο ακροτελευταίο άρθρο 

αναγράφεται υποχρεωτικά το µέγεθος της δαπάνης, η κατανοµή της σε οικονοµικά 

έτη και ο τρόπος που αυτή θα καλυφθεί, ενώ στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου 

προβλέπεται ότι η αναφορά των στοιχείων αυτών συνιστά ουσιώδη τύπο για την 

έκδοσή της. Όπως γίνεται δεκτό από το ∆ικαστήριό Σας σε περίπτωση που τα 

στοιχεία έχουν παραληφθεί η κανονιστική πράξη είναι άκυρη και ακυρωτέα.  

β.  Όπως το  Σύνταγµά µας στο άρθρο 79 παρ. 2 προβλέπει όλα τα έσοδα και τα 

έξοδα πρέπει να αναγράφονται στον κρατικό προϋπολογισµό, επιδιώκοντας να θέσει 

περιορισµούς στην νοµοθετική εξουσία όταν θέτει ρυθµίσεις που συνεπάγονται 

δαπάνες, µε τη σειρά της η νοµοθετική εξουσία µε τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 

2081/1992 (που κωδικοποιήθηκε στον Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα ως άρθρο 90) θέτει αντίστοιχους περιορισµούς στην 

νοµοθετική εξουσία της ∆ιοικήσεως. Στόχος είναι να αποφευχθεί η έκδοση 

κανονιστικής πράξεως η οποία προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό. Η 

πρόβλεψη αυτή η οποία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό τις σηµερινές δύσκολες 

οικονοµικές συνθήκες ουσιαστικά υποχρεώνει τη ∆ιοίκηση να εξετάζει πριν από την 

έκδοση οιασδήποτε διοικητικής πράξεως τις οικονοµικές επιπτώσεις της εις βάρος 
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του κρατικού προϋπολογισµού. Στην προκειµένη περίπτωση, αν και δηµιουργείται 

δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό, δεν έχει τηρηθεί ο τύπος που τάσσει ο νόµος 

και για το λόγο αυτό η προσβαλλοµένη κατέστη ακυρωτέα.  

Επειδή η προσβαλλοµένη παραβίασε την εγγενή υποχρέωση να προσδιορίσει 

τις οικονοµικές επιπτώσεις, παραβιάζοντας ουσιώδη διάταξη νόµου, αλλά και τον 

απαιτούµενο από το νόµο τύπο  είναι ακυρωτέα. 

  

 Τρίτος Λόγος Ακύρωσης  

Με τον παρόντα λόγο, όπως θα αναπτύξουµε αµέσως κατωτέρω, πέραν των 

τυπικών ζητηµάτων, αποκαλύπτεται και η επιστηµονική ένδεια της ∆ιοίκησης, ώστε 

αυθαίρετα να απαλείψει τα επαγγέλµατα που είναι προφανές ότι εκτελούνται υπό 

συνθήκες ανθυγιεινές επηρεάζοντας άµεσα τη ζωή των εργαζοµένων. Με µια 

πρόταση η προσβαλλοµένη δεν έλαβε υπ’ όψιν της τη γνωµοδότηση της αρµόδιας 

Επιτροπής, προσβάλλοντας ευθέως το νόµο καθιστώντας εαυτήν καθ’ όλα αυθαίρετη.  

Η διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 προβλέπει την έκδοση της 

προσβαλλοµένης αποφάσεως µετά από γνώµη της προβλεπόµενης από την 

παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3790/2009 ∆ιαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων 

και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων. Στο άρθρο 20 του ν. 3790/2009 ορίζεται «1. Στο 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συνίσταται διαρκής Επιτροπής 

Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων µε αρµοδιότητα τη γνωµοδότηση για 

την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά 

επαγγέλµατα του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Επιτροπή 

γνωµοδοτεί µε βάση τα επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα, τις κρατούσες διεθνώς 

αντιλήψεις και τις πραγµατικές συνθήκες εργασίας, όπως εκάστοτε διαµορφώνονται. Η 

επιτροπή είναι ενδεκαµελής και προεδρεύεται από εγνωσµένου κύρους επιστήµονα µε 

γνώσεις του εργασιακού και ιατρικού χώρου. Σε αυτήν συµµετέχουν εκπρόσωποι του 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ, εκπρόσωποι 

κοινωνικών εταίρων και επιστηµονικών φορέων και ινστιτούτων συναφών προς την 

εργασία, το περιβάλλον και την ιατρική. Η σύνθεση, η συγκρότηση και ο τρόπος 

λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας 2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας, ύστερα από γνώµη της 

Επιτροπής της προηγούµενης παραγράφου, υπάγονται στον κατάλογο Βαρέων και 

Ανθυγιεινών , χώροι, ειδικότητες, επαγγέλµατα.»  

 16



Η ανωτέρω Επιτροπή κατέληξε στα ακόλουθα πορίσµατα «Η Επιτροπή, µετά 

από µελέτη όλων των αιτηµάτων που έχουν µέχρι τώρα υποβληθεί, θεωρεί ότι πρέπει 

να γίνει ένταξη στο καθεστώς ΒΑΕ, εκτός από τα αιτήµατα που έχει µελετήσει η 

Επιτροπή Λινού (πέντε συνολικά),  και τα αιτήµατα που αφορούν οµοειδής εργασίες και 

ως τέτοια είναι … 5. Εργαζόµενοι στη χηµική βιοµηχανία στους χώρους παραγωγής, 

συσκευασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και µεταφορών εντός εργοστασιακών χώρων 

(αναφορά στο εδάφιο 81 του Κανονισµού 106)...» «Στο πνεύµα των επισηµάνσεων που 

καταγράφηκαν και από προηγούµενες Επιτροπές, οι προτάσεις για εξαίρεση 

εργαζοµένων που ήδη υπάγονται στα ΒΑΕ σήµερα (χωρίς να υπάρχουν ειδικές µελέτες) 

θα κινδύνευε να είναι µε επιστηµονικούς όρους άστοχη. Η Επιτροπή λόγω των 

παραπάνω αντικειµενικών δυσκολιών κατέληξε να προτείνει την παραµονή των ήδη 

υπαρχόντων εργασιών και ειδικοτήτων στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών 

επαγγελµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την επικαιροποίηση της λίστας µε αφαίρεση 

εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας που δεν υφίστανται πλέον.» 

Η Επιτροπή, λοιπόν, προτείνει την ένταξη όλων των εργαζοµένων στη χηµική 

βιοµηχανία στους χώρους παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και 

µεταφορών εντός εργοστασιακών χώρων, την παραµονή των ήδη υπαρχόντων 

εργασιών και ειδικοτήτων στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την αφαίρεση µόνον των εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας 

που δεν υφίστανται πλέον. Η προσβαλλοµένη απόφαση δεν υιοθέτησε το πόρισµα της 

Επιτροπής, αλλά αυθαίρετα εξαίρεσε κατηγορίες εργαζοµένων και χώρους εργασίας 

από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στο άρθρο 

104 του Κανονισµού του ΙΚΑ (ΥΑ 55575/1.479 ΦΕΚ Β 816/1965). 

Όπως ήδη από τον πρώτο λόγο επισηµάναµε, ο νοµοθέτης δυο φορές λόγω 

ακριβώς της σοβαρότητας του ζητήµατος αφενός θέσπισε την ανωτέρω Επιτροπή η 

οποία διαρκώς θα λειτουργεί προκειµένου να εξετάζει τις εξελίξεις της τεχνολογίας 

κ.ο.κ., καθώς οι συνθήκες στους χώρους εργασίας δεν είναι στατικοί, και αφετέρου 

την επιβεβαίωσε, αφού απαιτεί, µε το άρθρο 17 του ν. 3863/2010, εκ νέου τη γνώµη 

της. Σαφώς και πρόκειται για γνωµοδοτικό όργανο, αλλά δεσµεύεται εν πολλοίς το 

όργανο της ∆ιοίκησης να εκδώσει πράξη, αν µη τι άλλο παρεµφερή µε τη γνώµη. 

Όταν ο νοµοθέτης ορίζει «ύστερα από γνώµη» σαφώς το αποτέλεσµα, η πράξη που θα 

εκδοθεί, οφείλει να έχει λάβει πραγµατικά υπ’ όψιν τη γνώµη αυτή. Με άλλα λόγια 

µπορεί να µην υφίσταται δέσµια αρµοδιότητα αλλά περιορίζει σαφώς την εξουσία 

εκδόσεως κανονιστικής διάταξης του οργάνου της ∆ιοίκησης, προκειµένου να 
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αποφεύγονται αυθαίρετες ενέργειες. Εν προκειµένω η προσβαλλοµένη αγνόησε το 

πόρισµα της Επιτροπής, ουσιαστικά την κατήργησε, παραβιάζοντας την νοµοθετική 

εξουσιοδότηση. Η ένταξη και η εξέταση των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων 

είναι σαφώς ένα ζήτηµα που πρέπει να βασίζεται σε επιστηµονικά στοιχεία και στην 

εµπειρία. Για αυτό και είναι αναγκαία η γνώµη µιας επιτροπής, όπως καθορίσθηκε 

που έχει ως σκοπό να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Εξ ού και η υπουργική απόφαση 

στο πλαίσιο της γνωµοδότησης θα έπρεπε να κινηθεί. Και για το λόγο αυτό κατέστη 

ακυρωτέα. 

 

Τέταρτος Λόγος Ακύρωσης         

Ακόµα και αν ήθελε κριθεί τοι δεν υπάρχει καµία δέσµευση από τη 

γνωµοδότηση της ανωτέρω επιτροπής, και η υποχρέωση του οργάνου της ∆ιοίκησης 

εξαντλείται µόνον από το γεγονός της ύπαρξης γνώµης ασχέτως του περιεχοµένου 

αυτής, τότε από τη στιγµή που η προσβαλλοµένη πράξη έχει περιεχόµενο 

διαφορετικό από τη γνώµη της ∆ιαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και 

Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, θα έπρεπε να ήταν ειδικά αιτιολογηµένη (ΣτΕ 369/1978, 

2498/1980). Ειδική αιτιολογία πουθενά δεν υφίσταται. Πρόκειται για µια καθ’ όλα 

αυθαίρετη διοικητική πράξη.  

Σαφώς πρόκειται για κανονιστική διάταξη. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπ’ 

όψιν ότι, όπως στην εισαγωγή του δικογράφου µας επισηµάναµε, η προσβαλλοµένη 

ήρθε να επαναδιατάξει και να επανακαθορίσει ένα ήδη ρυθµισµένο ζήτηµα, από το 

οποίο εξαρτώνται ατοµικά δικαιώµατα εργαζοµένων που υπάγοντο στον 

προηγούµενο πίνακα και µε τη νέα ρύθµιση αποκλείονται. ∆υνάµει του νεωτέρου 

πίνακα εργαζόµενοι, όπως τα µέλη των σωµατείων µας, θα αποκλεισθούν από την 

ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών απωλαίνοντας το δικαίωµα της προώρης 

συνταξιοδότησης, επιβαρύνοντας παράλληλα την υγεία τους, µε την διαπίστωση και 

µόνο ότι δεν υπάγονται στα επαγγέλµατα που περιοριστικά αναφέρει η 

προσβαλλοµένη. Από αυτή την άποψη η προσβαλλοµένη µπορεί να ιδωθεί ως 

ατοµική διοικητική πράξη γενικού περιεχοµένου η οποία είναι επαχθής και για το 

λόγο αυτό απαιτείται η αιτιολόγησή της. Επειδή, λοιπόν, στερείται αιτιολογίας, 

κατέστη ακυρωτέα.         
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Πέµπτος  Λόγος Ακύρωσης 

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγµατος «Οι Έλληνες 

είναι ίσοι ενώπιον του νόµου». Κατά τη συνταγµατική αυτή επιταγή όµοιες 

περιπτώσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Τη συνταγµατική αυτή 

αρχή της ίσης µεταχείρισης παραβιάζει η προσβαλλοµένη απόφαση όταν 

µεταχειρίζεται µε διαφορετικό τρόπο εργαζοµένους οι οποίοι αντιµετωπίζουν τις ίδιες 

συνθήκες. Ειδικότερα: 

(α) οι εργαζόµενοι στον κλάδο της παραγωγής ελαστικών και έρχονται σε 

επαφή µε χηµικές ουσίες (καουτσούκ, αιθάλη κ.α), αλλά και µε αναθυµιάσεις λόγω 

των υψηλών θερµοκρασιών στις οποίες παρασκευάζεται το µείγµα (από 110-160 

βαθµούς Κελσίου. Στο χώρο εργασίας η θερµοκρασία είναι κατά 10 βαθµούς 

Κελσίου υψηλότερη από την εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος, ενώ εργάζονται 

σε βάρδιες, καθώς η γραµµή παραγωγής λειτουργεί επί 24ώρο. Για τους λόγους 

αυτούς η παραγωγή ελαστικού συγκαταλέγεται σ’ έναν από τους πιο βεβαρυµένους 

και ανθυγιεινούς κλάδους, παρά ταύτα µε την προσβαλλοµένη απόφαση εξαιρέθηκαν 

από τα βαρέα και ανθυγιεινά. 

(β) οι εργαζόµενοι στην παραγωγή πλαστικού στα τµήµατα αναµίξεως και 

µορφοποιήσεως πλαστικών περιεχουσών αµίαντο εξαιρούνται ενώ παραµένουν οι 

εργαζόµενοι στα ίδια τµήµατα αναµίξεως και µορφοποιήσεως πλαστικών που 

περιέχουν άλλες εξίσου χηµικές και επιβλαβείς για τον οργανισµό ουσίες λόγω 

ακριβώς της ίδιας αυξηµένης τοξικότητας, όπως το πολυπροπυλένιο.      

(γ) εξαιρούνται οι εργαζόµενοι στη συσκευασία χρωµάτων όταν ο χώρος 

εργασίας είναι ενιαίος µε το χώρο παραγωγής και εκτίθενται µε τον ίδιο τρόπο στις 

αναθυµιάσεις κατά την παραγωγή. 

(δ) εξαιρούνται επίσης οι τεχνικοί και επιστάτες τη χηµική βιοµηχανία και τη 

βιοµηχανία χλωρίου, οι εργάτες συσκευασίας απορρυπαντικών, οι επιστάτες των 

βιοµηχανιών χρωµάτων και βερνικιών, οι επιστάτες στη βιοµηχανία εκρηκτικών, οι 

εργαζόµενοι στο τµήµα τρυγίων, οι θερµαστές και οι βοηθοί στερεών καυσίµων των 

οικοπνευµατοποιείων, επίσης οι εργάτες αυλής και οι εργαζόµενοι στη φόρτωση και 

εκφόρτωση εκχυλιστικών συσκευών, στις επιχειρήσεις πυρηνελαιουργίας και 

ελαιουργίας, όταν όλοι εργάζονται στον ίδιο χώρο και εκτίθενται στους ίδιους 

κινδύνους µε τους λοιπούς συναδέλφους τους εργαζόµενους άλλων ειδικοτήτων που 

κρίθηκαν άξιοι προστασίας. 

 19



(ε) τέλος, εξαιρούνται  οι εργαζόµενοι εντός των µονάδων παραγωγής 

ζωοτροφών και πτηνοτροφών και οι απασχολούµενοι στην παραγωγή και 

συσκευασία ζυµών αρτοποιίας, οι οποίοι εκτίθενται στους ίδιους κινδύνους µε άλλες 

κατηγορίες εργαζοµένων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί. Εντάσσονται δε οι αρτεργάτες 

στη χηµική βιοµηχανία διότι ιδίως κατά τη ζύµωση και παραγωγή του άρτου 

εκλείονται χηµικές ουσίες και αναθυµιάσεις από τη µαγιά. Άλλωστε και ο 

Κανονισµός του ΙΚΑ ακριβώς από την έκθεση στη µαγιά ήθελε να προστατεύσει τους 

εργαζοµένους, που την αναφέρει ρητά.   

 Την ίδια στιγµή η προσβαλλοµένη πράξη διατηρεί ως βαρέα και ανθυγιεινή 

εργασία την εργασία υπαλλήλων στο Πυριτιδοποιείου –Καλυκοποιείου του 

συγκρότηµα του Υµηττού της εταιρίας  Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) –µε 

αριθµό 30α- και των υπαλλήλων στο εργοστάσιο των Ελληνικών Πετρελαίων –µε 

αριθµό 46-. 

Η έκθεση των εργαζοµένων που εξαιρέθηκαν σε επικίνδυνες ουσίες 

επιβεβαιώνεται από σειρά µελετών, µεταξύ αυτών και το Εγχειρίδιο «Επικίνδυνες 

Χηµικές Ουσίες στους Χώρους Εργασίας» που εξέδωσε Η Γενική ∆ιεύθυνση 

Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας  που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

 Η µεταχείριση λοιπόν των εργαζοµένων που εξαιρέθηκαν είναι άνιση έναντι 

εργαζοµένων άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι εντάχθηκαν στις βαριές και ανθυγιεινές 

εργασίες, αν και όλοι εκτίθενται στους ιδίους κινδύνους, όπως βεβαιώνεται από 

επιστηµονικά στοιχεία. Παραβιάζεται, λοιπόν, η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του 

Συντάγµατος. Επειδή, λοιπόν, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν οι ιδιαίτερες συνθήκες των 

επαγγελµάτων που είναι όµοιες αν όχι ίδιες µε αυτές των ειδικοτήτων που υπήχθησαν   

η προσβαλλοµένη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί.  

 

Έκτος  Λόγος Ακύρωσης 

Πρώτιστη υποχρέωση της πολιτείας είναι η προστασία της ζωής και της 

υγείας των πολιτών της. Στη λογική αυτή έχουν θεσπισθεί τα βαρέα και ανθυγιεινά 

επαγγέλµατα. Η υπαγωγή ενός επαγγέλµατος ως βαρύ και ανθυγιεινό έχει ως 

συνέπεια την πρόωρη σε σχέση µε άλλα επαγγέλµατα έξοδο του εργαζοµένου από 

την εργασία του. Και τούτο διότι στα επαγγέλµατα αυτά ο εργαζόµενος δέχεται 

επιβαρύνσεις στην υγεία του ώστε να µειώνεται το προσδόκιµο της ζωής του. Η 

βλάβη της υγείας και ειδικά των εργαζοµένων στον κλάδο µας της χηµικής 
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βιοµηχανίας είναι δεδοµένη –όπως στον αµέσως προηγούµενο λόγο εκθέσαµε και 

µέχρι τη συζήτηση δυνάµει µελετών θα επιβεβαιώσουµε-, µε την υπαγωγή, όµως, στα 

βαρέα και ανθυγιεινά επιδιώκεται απλώς ο περιορισµός της. ∆εν χωρεί, λοιπόν, 

συµψηφισµός της υγείας των εργαζοµένων µε την όποια οικονοµική συγκυρία. Ούτε 

βεβαίως το ατοµικό δικαίωµα της ζωής και της υγείας του πολίτη µπορεί να 

περιορισθεί µε το δηµόσιο συµφέρον.  

Προφανώς, καθώς ελλείπει η οιαδήποτε αιτιολογία, η λογική της 

προσβαλλοµένης  σε πλήρη αναντιστοιχία µε τη γνώµη της αρµόδιας επιτροπής 

διέπεται από µια λογιστική θεώρηση των πραγµάτων, ήτοι την καθυστέρηση της 

χορήγησης συντάξεως γήρατος που είναι πολύ πιθανό να µην χορηγηθεί και ποτέ, 

διότι ο ασφαλισµένος δεν θα προλάβει να φθάσει σε αυτή την κρίσιµη ηλικία. Οι 

εργαζόµενοι, όµως, τουλάχιστον, όσον µας αφορά, στον κάδο της χηµικής 

βιοµηχανίας, εκτίθενται σε κινδύνους και ουσίες, που άλλα επαγγέλµατα δεν έχουν. 

Αν έχει επικρατήσει αυτή λογική, σαφώς είναι δυσανάλογη και για το λόγο αυτό 

ακυρωτέα. ∆ιότι, ο περιορισµός στην έκθεση των κινδύνων στην ανθυγιεινή εργασία, 

πρέπει να είναι δεδοµένος και αφετηρία. Το οικονοµικό ζήτηµα είναι έλασσον και 

σίγουρα αντιµετωπίσιµο. Υπάρχουν άλλα µέτρα αντισταθµιστικά που θα µπορούσαν 

να ληφθούν από τα να οδηγούν ίσως και στο θάνατο τους εργαζοµένους της χηµικής 

βιοµηχανίας. Για παράδειγµα, θα ήταν εύλογη µια συζήτηση τιθέµενη σε κοινωνικό 

διάλογο, η διαφοροποίηση των εισφορών, προκειµένου να µην υπάρχουν 

επιβαρύνσεις στα ταµεία λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης. Άλλωστε, η λογική 

του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήµατος είναι ανταποδοτική. Εποµένως, η 

αναλογιστική µελέτη είναι αναγκαία για να καταδείξει υπό ποιες οικονοµικές 

προϋποθέσεις θα πρέπει οι εκτιθέµενοι στην ανθυγιεινή εργασία να 

συνταξιοδοτούνται στο συγκεκριµένο χρόνο (πρόωρο σε σχέση µε τα λοιπά 

επαγγέλµατα) που δεν είναι διαπραγµατεύσιµος. Επειδή, λοιπόν, ούτε η 

συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της αναλογικότητας τηρήθηκε, η προσβαλλοµένη 

πρέπει να ακυρωθεί.    

 

Επειδή η παρούσα είναι νόµιµος, βάσιµος, αληθής και εµπροθέσµως 

ασκηθείσα.     

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  
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Και όσους θα προσθέσουµε µε ιδιαίτερο δικόγραφο προσθέτων λόγων και µε την 

επιφύλαξη όλων των νοµίµων δικαιωµάτων µας 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 

 

 Να γίνει δεκτή η παρούσα. 

Να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη πράξη, ήτοι, η υπ’ αριθµ. 

Φ10221/οικ.26816/929 Απόφαση του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΦΕΚ τεύχος Β’ αρ. 2778/2-12-2011) και κάθε άλλη συναφής 

προγενέστερη ή µεταγενέστερη πράξη ή παράλειψη της ∆ιοίκησης. 

Να εισαχθεί µε πράξη του Προέδρου του ∆ικαστηρίου Σας στην Ολοµέλεια 

του Συµβουλίου της Επικρατείας κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 14 παρ.2 

περ.β του Π∆ 18/1989 διότι το κρινόµενο ζήτηµα εµφανίζει γενικότερο ενδιαφέρον 

και έχει συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων. 

Να καταδικασθεί το αντίδικο στην δικαστική µου δαπάνη και την αµοιβή του 

πληρεξουσίου µου δικηγόρου 

        Αθήνα, 27-1-2012 

       Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 
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