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                      Αθήνα 
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Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου 
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ΘΕΜΑ: Σχετικά με θέματα υγείας και την ασφάλειας των πυροσβεστών . 
ΣΧΕΤ.:  Η αρ. πρωτ. 1257/15.10.2019  ΕΡΩΤΗΣΗ.
       

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τους

βουλευτές  κ.  κ.  Θανάση  Παφίλη,  Χρήστο  Κατσώτη  και  Νίκο  Παπαναστάση,

αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στο

Πυροσβεστικό Σώμα και ως προς τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα

ακόλουθα:   

Α. Με γνώμονα ότι  η εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας για όλους

τους εργαζομένους αποτελεί παράγοντα κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, το

Υπουργείο  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων  διαμορφώνει  πολιτικές  και

συντονίζει  δράσεις  μέσω  των  αρμόδιων  υπηρεσιών  του  σε  επιτελικό  (όπως

νομοθετικό, οργανωτικό, ενημερωτικό και ερευνητικό) και σε ελεγκτικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Νόμων για την Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων

(ΚΝΥΑΕ)  που  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  πρώτο  του  Ν.3850/2010  (ΦΕΚ  84  Α΄),  η

νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία εφαρμόζεται στη χώρα

μας σε όλες τις επιχειρήσεις,  εγκαταστάσεις,  εκμεταλλεύσεις  και  εργασίες του

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και για κάθε εργαζόμενο που απασχολείται από

τον εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 
Βασικό  χαρακτηριστικό  του  προηγούμενου  θεσμικού  πλαισίου,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει,  είναι η νομική έννοια της αποκλειστικής ευθύνης του

εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την

ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας

των.
 Ειδικότερα σύμφωνα με την ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ

84Α), ΠΔ 16/96 (ΦΕΚ 10Α), ΠΔ 395/94 (ΦΕΚ 220Α) ο εργοδότης έχει, μεταξύ άλλων,

ως βασική υποχρέωση:
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 να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και (όπου προβλέπεται)

ιατρού εργασίας 
 να διαθέτει  μια γραπτή εκτίμηση κινδύνου (άρθρο 43 παρ. 1α του ΚΝΥΑΕ)

στο  πλαίσιο  της  οποίας  εξετάζονται  συστηματικά  όλες  οι  πλευρές  κάθε

διεξαγόμενης  εργασίας  και  καταγράφονται  όλες  οι  πηγές  του

επαγγελματικού  κινδύνου,  τα  μέτρα  που  πρέπει  να  ληφθούν  για  να

εξαλειφθούν  ή  να  αποφευχθούν  οι  κίνδυνοι  και  όλα  τα  υπάρχοντα  μέτρα

πρόληψης προκειμένου - εφόσον κριθεί απαραίτητο - να προταθούν άλλα ή

και επιπρόσθετα
 τη  συντήρηση  του  εξοπλισμού  εργασίας  και  τη  τήρηση  σχετικού  βιβλίου

προληπτικού ελέγχου όπου απαιτείται.
 την  παροχή  των  προβλεπομένων  μέσων  ατομικής  προστασίας  στους

εργαζομένους και την επίβλεψη της ορθής χρήσης του. 
Ειδικότερα με το άρθρο 2, παρ. 2 οι διατάξεις του Κώδικα εφαρμόζονται και στο

ένστολο  προσωπικό  των  ενόπλων  δυνάμεων  και  των  σωμάτων  ασφαλείας  με

εξαίρεση  ορισμένες  δραστηριότητες  του  προσωπικού  αυτού  που  παρουσιάζουν

εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση του ένστολου προσωπικό των σωμάτων

ασφαλείας προβλέπεται ότι με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση

του  Υπουργού  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων  και  του  κατά  περίπτωση

συναρμόδιου Υπουργού,  ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε.,  καθορίζονται  τα μέτρα

υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων, που πρέπει να

λαμβάνονται  για  την  αποτροπή  του  επαγγελματικού  κινδύνου  κατά  ειδικές

εργασίες, είδη εργασιών ή δραστηριότητες για την εφαρμογή του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. 
Σε ότι αφορά στον έλεγχο των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την

ασφάλεια  και  την  υγεία  στην  εργασία,  αυτός  διενεργείται  από  τους  αρμόδιους

Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία των Περιφερειακών Διευθύνσεων

Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.                        

Β. Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3863/2010 (Α 115),

εκδόθηκε  η  υπ’  αριθ’  Φ.10221/οικ.26816/929/30.11.2011  Υπουργική  Απόφαση

«Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες» (Β 2778), με την οποία καταρτίσθηκε ο ισχύων

Πίνακας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την

01.01.2012, για τους ασφαλισμένους των πρώην φορέων κοινωνικής ασφάλισης,

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με  την  ανωτέρω  Απόφαση  επανακαθορίστηκαν  οι  εργασίες  και  οι

ειδικότητες, οι οποίες υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, συνεπώς,

από 01.01.2012,  οι απασχολούμενοι στις συγκεκριμένες εργασίες και ειδικότητες

ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Σε κάθε

περίπτωση,  στις  ειδικότητες  -  εργασίες  αυτές,  δεν  περιλαμβάνονται  οι

απασχολούμενοι με την ειδικότητα του πυροσβέστη στο Πυροσβεστικό Σώμα.
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Όσον  αφορά  τους  ασφαλισμένους  που  ανήκουν  στη  συνταξιοδοτική

προστασία του πρ. Δημοσίου, σας γνωρίζουμε ότι, δεν ανήκουν στα πρόσωπα τα

οποία εμπίπτουν στον εν λόγω Κανονισμό, δεδομένου ότι η επέκταση του θεσμού

των  βαρέων  και  ανθυγιεινών  επαγγελμάτων  ανήκε  στην  αρμοδιότητα  του

Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους).

                                                                               

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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