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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

Κάθε απόφασή σας για ανατροπή της ενιαίας λίστας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων στο 
πλαίσιο του «πορίσματος Μπεχράκη» μας βρίσκει ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ. 
Δεν μπορεί οι ζωές ανθρώπων που εργάζονται σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες με μυοσκελετικές 
παθήσεις σε εγκαταστάσεις ενταγμένες στην Οδηγία SEVEZO, να αντιμετωπίζονται με τη λογική 
σκοπιμοτήτων και μικροκομματικών επιδιώξεων. 
Για τους εργαζόμενους του Κλάδου των Υγραερίων είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η πρωτοφανής στα χρονικά του 
θεσμού διαδικασία έκδοσης απλής Υπουργικής Απόφασης για τη νέα λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων όπου ΔΕΝ έχετε λάβει υπ’ όψη σας τον Κλάδο του Υγραερίου ενώ συμπεριλαμβάνετε 
ομοειδή επαγγέλματα –και καλώς πράττετε – όπως αυτόν του Φυσικού Αερίου. 
Πιστεύουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της διαρκούς ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΜΗΡΙΑΣ των συναδέλφων μας 
εργαζομένων,  για το λόγο ότι το πόρισμά σας θεωρείται :  

- Ελλιπές σε Κοινωνικό και Ασφαλιστικό επίπεδο, καθώς δεν προτείνει τον προσδιορισμό των 
ασφαλιστικών συνεπειών που θα έχει η ένταξη κάθε συγκεκριμένης εργασιακής ειδικότητας ή κάθε 
συγκεκριμένου εργασιακού χώρου σε μια από τις τέσσερις προτεινόμενες βαθμίδες επικινδυνότητας. 

- Πολιτικά παραπλανητικό, επειδή παρά τους ισχυρισμούς του στην πραγματικότητα παραμένουν στη 
λίστα ΒΑΕ μόνο οι εντασσόμενοι στην κλίμακα βαρύτητας 4, που αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό των 
ειδικοτήτων που υπάγονται σήμερα και   

- Νομικά Αστήρικτο, καθώς ξεπερνά τα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τα Σωματεία του Κλάδου Υγραερίου που θίγονται άμεσα από την 
πρόταση του πορίσματος σας, σας καταθέτει και εγγράφως τις μέχρι τώρα αναλύσεις και δημοσιεύματα 
που δείχνουν ότι ο Κλάδος του Υγραερίου αντίθετα με την απόφασή σας επιβάλλεται να είναι ενταγμένος 
στην λίστα των ΒΑΕ.  

 
Σας υπενθυμίζουμε επίσης, ότι κατά την εργασία στους χώρους μας δεν δύναται να αποφύγουμε  
Βάρη ή Διαρροές αερίου κατά την διάρκεια των γεμισμάτων και φορτώσεων φιαλών 20 και 50 kgr 

όπως και πλήρωσης βυτιοφόρων. 
 

Σας προσκαλούμε στις εγκαταστάσεις μας για να δείτε από κοντά τους εργαζόμενους και τις 
συνθήκες εργασίας των. 

 
Εμμένουμε στην παραμονή του Κλάδου των Υγραερίων στα ΒΑΕ και ζητούμε εκ’ νέου συνάντηση 

μαζί σας . 
 
Σας επισυνάπτουμε αναλύσεις, εκθέσεις δημοσιευμάτων και ΦΕΚ 691Β’/28-9-1984 
 
                                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
  ΝΙΚΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ                                                                                           ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ     
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