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Θέµα : Παρέµβαση Βολουδάκη για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά
Επαγγέλµατα στο Ναύσταθµο Κρήτης

Με αφορµή τη συζήτηση στη Βουλή τροπολογίας για τα Βαρέα
και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα, ο Βουλευτής Χανίων της Ν.∆. Μανούσος
Βολουδάκης µε υπόµνηµά του προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, θέτει το χρονίζον πρόβληµα ορισµένων ειδικοτήτων
τεχνικών µονίµων υπαλλήλων του Ναυστάθµου Κρήτης, για τους
οποίους δεν αναγνωρίζεται καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών, την ίδια
στιγµή που το καθεστώς αυτό αναγνωρίζεται σε εργαζόµενους µε
συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου που κάνουν ακριβώς την ίδια εργασία. Το
υπόµνηµα κοινοποιείται και στους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και
Απασχόλησης.
Ακολουθεί το πλήρες κείµενο.

Αθήνα, 29/07/09

Προς: Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κύριο Γιάννη
Παπαθανασίου

Κοινοποίηση:

Υπουργό Εθνικής Άµυνας κύριο Βαγγέλη Μεϊµαράκη
Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κυρία Φάνη
Πετραλιά.

Θέµα : Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα στο Ναύσταθµο Κρήτης

Κύριε Υπουργέ
Αύριο συζητείται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου
Απασχόλησης, την οποία συνυπογράφετε, και η οποία αφορά τα Βαρέα
και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ).
Θα ήθελα µε την ευκαιρία αυτή να σας υπενθυµίσω ένα σχετικό
χρονίζον ζήτηµα, στο οποίο γίνεται αναφορά και σε προγραµµατικά
κείµενα της παράταξής µας: Το ζήτηµα του ασφαλιστικού και
συνταξιοδοτικού καθεστώτος των τεχνικών δηµοσίων υπαλλήλων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας που εργάζονται στους Ναυστάθµους.
Στους Ναυστάθµους εργάζονται υπάλληλοι του ΥΕΘΑ δυο
κατηγοριών : ορισµένοι είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι και ορισµένοι
είναι υπάλληλοι του δηµοσίου µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου,
ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Όπως έχουν ως σήµερα τα πράγµατα,
σε ορισµένες περιπτώσεις υπάλληλοι της ίδιας ειδικότητας, οι οποίοι

εργάζονται στον ίδιο ακριβώς χώρο, υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες,
παράγοντας ακριβώς το ίδιο έργο, µε εργοδότη το ελληνικό δηµόσιο,
αντιµετωπίζονται διαφορετικά ασφαλιστικά και µισθολογικά: ορισµένοι
υπάγονται στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών και ορισµένοι όχι.
Στους Ναυστάθµους, και ιδιαίτερα στο Ναύσταθµο Κρήτης,
γίνονται µεταλλουργικές - ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, ορισµένες
από τις οποίες είναι ιδιαίτερα ανθυγιεινές. Η ίδια η πολιτεία αναγνωρίζει
το γεγονός, δίνοντας καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών τόσο σε
υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου του Ναυστάθµου Κρήτης, όσο και σε
αντίστοιχες ειδικότητες στον ιδιωτικό τοµέα. ∆ιαχρονικά όµως η
πολιτεία δεν αναγνωρίζει τα ίδια δικαιώµατα στους µονίµους τεχνικούς
υπαλλήλους του ΥΕΘΑ, έστω κι αν εκτελούν ακριβώς την ίδια εργασία
µε τους συναδέλφους τους µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Είναι
προφανές το ζήτηµα της παραβίασης της αρχής της ισονοµίας σε αυτή
την περίπτωση, παραβίαση που ενδεχοµένως εγείρει και θέµα
συνταγµατικότητας των σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων. Η αδικία
αυτή θα πρέπει να διορθωθεί.
Για να αποφευχθούν ακρότητες αντίστοιχες µε αυτές του
παρελθόντος, µπορεί η ένταξη στο καθεστώς των βαρέων και
ανθυγιεινών να µη συνδέεται µόνο µε την ειδικότητα του εργαζοµένου,
αλλά και µε τη συγκεκριµένη θέση και χώρο εργασίας του, τα δε
ωφελήµατα να συνδέονται µε τον πραγµατικό χρόνο στον οποίο ο
εργαζόµενος εργάστηκε στη βαριά και ανθυγιεινή ειδικότητα και θέση.
∆εδοµένου ότι οι συγκεκριµένοι χώροι εργασίας είναι στρατιωτικοί, είναι
και ευκολότερος ο έλεγχος για την ακρίβεια των στοιχείων και των
δεδοµένων.
Είναι αποδεκτό από κάθε καλόπιστο πολίτη, ότι στην πατρίδα µας
για πολλά χρόνια - και ιδίως στη δεκαετία του 1980 - έγινε κατάχρηση
του όρου «βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελµα» για λόγους µικροπολιτικής
εκµετάλλευσης, µε τρόπο που επιβάρυνε τις µελλοντικές γενιές. Για τον
ίδιο λόγο είναι πιστεύω αποδεκτό ότι η «λίστα» των βαρέων και
ανθυγιεινών πρέπει να προσαρµοσθεί στα πραγµατικά σηµερινά
δεδοµένα, αντίστοιχα µε αυτά που ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη,
πράγµα που θα σηµαίνει περιορισµό της χρήσης του ειδικού καθεστώτος
των βαρέων και ανθυγιεινών. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι όπου υπάρχουν
αδικίες και στρεβλώσεις δεν πρέπει να διορθώνονται.

Είναι σαφές ότι µε την τροπολογία που συζητείται αύριο στη
Βουλή δεν εντάσσονται ή απεντάσσονται επαγγέλµατα στα ΒΑΕ, αλλά
καθορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθείται για την ένταξη και
απένταξη. Είναι ακόµη σαφές ότι δεν συζητείται ειδικότερα το ζήτηµα
των ΒΑΕ στο ∆ηµόσιο. Όµως το νέο καθεστώς για τα ΒΑΕ, όποτε αυτό
προκύψει τελικά, θα πρέπει ασφαλώς να διέπεται από την αρχή της
ισονοµίας. Και η αρχή αυτή επιτάσσει την επίλυση του χρονίζοντος
ζητήµατος που σας εξέθεσα.

Με τιµή,

Μανούσος Γ. Βολουδάκης

