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: - Βουλευτές της ΒτΕ
- Π.Ο.Ε.Σ.
- Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας

ΘΕΜΑ : Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
ΣΧΕΤ : α. Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84, «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων»)
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 020/04.3.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.
1. Κατά τους τελευταίους μήνες, διάφορες ενώσεις – μέλη μας γίνονται αποδέκτες παραπόνων από στελέχη, σχετικά με την πλημμελή εφαρμογή της Υγιεινής και
Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) σε διάφορα επίπεδα (ιματισμού, χρηματοδότησης,
εφαρμογής κλπ).
2. Εν λόγω θέμα αποτελεί διαρκές αντικείμενο έρευνας από ένωσή μας, προκειμένου να υποβληθούν σταδιακά και σε βάθος χρόνου προτάσεις που να αφορούν
διάφορα επιμέρους αντικείμενα της ΥΑΕ, με γνώμονα τη γενικότερη (συνολική) αναβάθμιση και ανάδειξη της σημασίας του θέματος, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα υψηλά οφέλη που θα επιφέρει στην καθημερινότητα των ΕΔ η έργω αναβάθμιση.
3. Με το (β) σχετικό έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως, η
Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, αναδεικνύει σημαντικά
προβλήματα που, ουσιαστικά, αποτελούν τροχοπέδη στην ορθή εφαρμογή της ΥΑΕ
και ως εκ τούτου διαφαίνεται ότι επαληθεύουν τις ανησυχίες του προσωπικού.
4. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε και παρακαλούμε όπως εξεταστεί η υιοθέτησή των κάτωθι προτάσεων:
α. Το έτος 2019 να κηρυχθεί στην πράξη έτος Υγιεινής και Ασφάλειας
στην Εργασία (ΥΑΕ) προκειμένου να λάβει χώρα σε βάθος ανασκόπηση και αναδιάρθρωσή της (της ΥΑΕ) στις ΕΔ.
β. Κάθε Υπηρεσία και Μονάδα να μεριμνήσει όπως:
(1) δρομολογηθούν ενέργειες, ώστε να γίνει προσαρμογή του νομικού
και θεσμικού από κάθε Υπηρεσία/Μονάδα, αυστηρά στις ανάγκες της και να υποβληθούν σχετικές αναφορές συμπερασμάτων (δυσχερειών εφαρμογής κλπ) στο τέλος του έτους.
(2) υποτυπωθούν με λεπτομέρεια τα προβλήματα και οι ανάγκες προς
την περαιτέρω συγκεντρωτική καταγραφή τους.
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(3) υποβάλλει, έστω ενδεικτικό, προϋπολογισμό των απαιτούμενων
κονδυλίων, ώστε να καταστεί εφικτή η συμμόρφωση με τα ισχύοντα, ως επίσης να
γίνει ιεράρχηση προτεραιοτήτων και προγραμματισμός αποκατάστασής τους σε βάθος χρόνου.
γ. Καταγραφούν, κατ’ αρχάς ονομαστικώς, οι Δραστηριότητες και οι Διαδικασίες κάθε Υπηρεσίας/Μονάδος, ώστε να μπορέσει να υπάρξει κατηγοριοποίηση
κάθε Υπηρεσίας/Μονάδος ξεχωριστά, κατά τα πρότυπα του άρθρου 10 του (α) σχετικού, προκειμένου στη συνέχεια να διαπιστωθούν οι απαιτήσεις οργάνωσης (πχ
πόσες ώρες πρέπει να απασχολείται ανά Μονάδα ένας Τεχνικός Ασφαλείας στο
πλαίσιο του άρθρου 21, κλπ).
δ. Να γίνει ριζική επαναξιολόγηση του συνολικού συστήματος εκπαίδευσης των στελεχών των ΕΔ, ώστε να υφίστανται συχνά και διαρκώς επικαιροποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε κάθε ειδικότητα/αντικείμενο/εξειδίκευση, ανεξαρτήτως
βαθμού, αλλά συμφώνως αναγκών.
ε. Να ξεκινήσουν διαδικασίες αναθεώρησης και απλούστευσης των
οικείων κειμένων (πρότυπα, διαταγές, κανονισμοί κλπ) και να εξεταστεί το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης τροποποίησης σχετιζόμενης νομοθεσίας, ώστε να περιγράφονται ικανοποιητικά και διάφορες ιδιαιτερότητες των ΕΔ.
στ. Να καταρτιστούν πίνακες ειδικοτήτων για Τεχνικούς Ασφαλείας σε
σχέση με τις Υπηρεσίες/Μονάδες των ΕΔ [ως άρθρο 13 του (α) σχετικού], ενδεχομένως με ταυτόχρονη επικαιροποίηση/διεύρυνση των προϋποθέσεων και σε κάθε
περίπτωση με αύξηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.
5. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, η έννοια της Υγιεινής και Ασφάλειας, για
την Ομοσπονδία μας, δεν είναι απλώς «μία ακόμα νομοθετική πρόνοια», αλλά επί
της ουσίας πρόκειται περί μίας πολύπλοκης διαδικασίας τυποποίησης με ιδιαίτερα
αυστηρές συνθήκες τήρησης, η οποία αποσκοπεί στην πράξη, τόσο στην ποιοτική
αναβάθμιση, όσο και στην επαύξηση της ασφάλειας και τη διασφάλιση της υγείας
των εργαζομένων, διά του εντοπισμού και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Το
γεγονός αυτό είναι προφανές ότι συνεπάγεται βελτίωση της λειτουργίας των ΕΔ διά
της ελαχιστοποίησης των προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπίσουν. Ως εκ
τούτου θεωρούμε ότι, με την αυστηρή τήρηση των κανόνων ΥΑΕ, μεγάλο μέρος των
οποίων ούτως ή άλλως προϋπήρχε στα οικεία κείμενα, οι ΕΔ μόνο κερδισμένες
μπορούν να βγουν.
6. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
7. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/οποίους
κοινοποιείται το παρόν, μετά του συνημμένου του, παρακαλούνται για τη ανάδειξη
του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
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