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ΘΕΜΑ : «Κοινή επιστολή Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων σε 

Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου) και ΠΕΒ (Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων), για την 

αναγνώριση των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Ιδρυμάτων ως χώρων εργασίας που ασκείται επικίνδυνη ή 

ανθυγιεινή δραστηριότητα» 

 
Οι εργαζόμενοι στα Ερευνητικά Κέντρα  και Ιδρύματα της  Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας 

είναι  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου υπάγονται στις γενικές διατάξεις του πρώην ΙΚΑ1.  

Η σχετική ισχύουσα από το 2011 Νομοθεσία2,3 περί «Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» 

επικεντρώνεται στους εργαζόμενους στα ΝΠΔΔ αρμοδιότητας Υπ. Υγείας και δεν ασχολείται με τους 

χώρους εργασίας, το αντικείμενο και τις συνθήκες των εργαζομένων στα παραπάνω αναφερόμενα 

Ιδρύματα (ΝΠΙΔ). Αποτέλεσμα είναι τόσο η ασφάλισή τους όσο και η χορήγηση του επιδόματος 

επικίνδυνης εργασίας να γίνεται «κατά το δοκούν» από τις Διοικήσεις των Ιδρυμάτων. Έτσι, 

εμφανίζονται διαφορές τόσο μεταξύ εργαζομένων από Ίδρυμα σε Ίδρυμα πολύ δε περισσότερο, μεταξύ 

εργαζόμενων με το ίδιο αντικείμενο εργασίας που υπάγονται σε διαφορετικά Ιδρύματα ή/και 

Υπουργεία.  
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Αναλυτικά, οι διαφορές που περιγράφονται παρακάτω στοιχειοθετούν τα περί ανισότητας και αδικιών 

στην εφαρμογή της Νομοθεσίας: 

 Οι συνθήκες επικινδυνότητας της εργασίας που περιγράφονται στη Νομοθεσία για το ΕΣΥ και 

γενικά τις δομές του Υπ Υγείας, ισχύουν καταφανώς και για τα Ερευνητικά Ιδρύματα. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι οι εκεί εργαζόμενοι Βιοεπιστήμονες, Τεχνολόγοι και λοιπό προσωπικό δουλεύουν με 

ιούς, επιμολυσμένα βιολογικά υλικά, καρκινογόνους-μεταλλαξογόνους παράγοντες και πλήθος άλλων 

επικίνδυνων παραγόντων.  

   Όμως, το αντίστοιχο επίδομα για την εργασία, ενώ  χορηγείται καθολικά και χωρίς εξαίρεση 

στους εργαζόμενους που υπάγονται στο Υπ Υγείας, δεν χορηγείται στους συναδέλφους στα ΝΠΙΔ .  

 Ακόμη και σήμερα στην εποχή της  πανδημίας, παρόλο που η συμμετοχή του εργαστηριακού 

προσωπικού των  Ερευνητικών Κέντρων στη μελέτη και διάγνωση του κορωνοϊού είναι αποδεδειγμένη 

και ουσιαστική, η Πολιτεία τους το στερεί.  

 Ειδικά για το επιστημονικό προσωπικό (Βιολόγοι, Χημικοί και Βιοχημικοί), οι οποίοι 

στελεχώνουν και τα Εργαστήρια διάγνωσης του κορωνοϊού, δεν χορηγείται το επίδομα, ενώ στο 

Υπουργείο Υγείας το επίδομα χορηγείται σε όλους τους παραπάνω επιστήμονες ειδικότητας ΠΕ04.  

 Στα  Ερευνητικά Ιδρύματα οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται διαφορετικά. Άλλοι με βάση τον 

Κανονισμό Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, άλλοι όχι, ενώ υπάρχουν εργαζόμενοι που 

ασφαλίζονται στα βαρέα, όμως δεν τους χορηγείται το επίδομα.  

 Ήδη από το 2014 οι εργαζόμενοι στα Ερευνητικά Ιδρύματα προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη για την 

αναδρομική διεκδίκηση του συγκεκριμένου επιδόματος και δικαιώθηκαν πρωτόδικα ως προς τη 

χορήγηση του επιδόματος. Εν τούτοις, οι περισσότερες Διοικήσεις των Ιδρυμάτων άσκησαν έφεση και 

οι υποθέσεις θα εξεταστούν σε δεύτερο βαθμό.  

 Τέλος, ο Νομοθέτης έχει παραλείψει, πιθανότατα λόγω μη γνώσης των ειδικών συνθηκών, να 

συμπεριλάβει ολόκληρες κατηγορίες επαγγελματιών που εκτελούν επικίνδυνη και ανθυγιεινή 

εργασία όπως: 

I. Επιστήμονες (εκτός από Χημικούς και Βιολόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω) όπως 

Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Χημικοί Μηχανικοί, Φυσικοί, οι οποίοι εργάζονται με τοξικές χημικές 

ουσίες, πολλές από τις οποίες είναι μεταλλαξογόνες και εν δυνάμει καρκινογόνες ουσίες. (πχ. 

αρωματικοί υδρογονάνθρακες, οργανικοί διαλύτες, τοξικά αέρια, κλπ). 

II. Τεχνολογικό προσωπικό όπως Συντηρητές και  Τεχνολόγοι Πειραματόζωων με εργασίες που 

περιλαμβάνουν  μολυσματικούς παράγοντες (όπως βακτήρια, κόπρανα ζώων 

μεταλαξογόνους παράγοντες κλπ). 

III. Τεχνικό Προσωπικό συντήρησης πειραματικών διατάξεων των διαφόρων Εργαστηρίων 

(Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί και παρεμφερείς ειδικότητες) οι οποίοι είναι 

εκτεθειμένοι σε α) ακτινοβολίες (UV,X, ιονίζουσες ) με συνεχή έκθεση η οποία ως γνωστόν δρα 

σωρευτικά και δύναται να επιφέρει γενετικές αλλαγές στο DNA, β) υψηλές τάσεις χιλιάδων 

volts σε ηλεκτρικά ή μαγνητικά πεδία καθώς και γ) εργασίες που περιλαμβάνουν εύφλεκτα και 

εκρηκτικά αέρια, (π.χ. υδρογόνο, οξυγόνο κλπ).  

 

Για όλα τα παραπάνω και με αίτημα την εφαρμογή του Νόμου, σύμφωνα με «το πνεύμα» και όχι 

κατά «το γράμμα», για να  αποκατασταθεί το καθεστώς της άδικης μεταχείρισης των εργαζομένων 

στα Ερευνητικά Ιδρύματα ζητούμε συγκεκριμένα:   

1) Το ΙΚΑ και η Διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών  Επαγγελμάτων να  

αναγνωρίσουν τα Ερευνητικά Κέντρα ως χώρο εργασίας που ασκείται επικίνδυνη ή ανθυγιεινή 

δραστηριότητα, ισοδύναμη με των Εργαζομένων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.  

2) Να δοθεί η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να έχουν ασφάλιση Βαρέων και Ανθυγιεινών.  

3) Να χορηγηθεί στους εργαζόμενους το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το 

οποίο χορηγείται ανελλιπώς από τον 5/2012 στα ΝΠΔΔ.  
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4) Ειδικότερα και όσον αφορά τις βιοϊατρικές ειδικότητες και συγκεκριμένα τους Βιολόγους, τους 

Χημικούς, τους Τεχνολόγους και τις παρεμφερείς ειδικότητες που εργάζονται στα Εργαστήρια 

των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, αυτές θα  πρέπει να αντιστοιχηθούν σε κατηγορίες που 

περιγράφονται στο Νόμο πχ ως «βιολόγοι εργαστηριών παροχής Υπηρεσιών Υγείας» για τους 

Βιολόγους και ανάλογα ως «παρασκευαστές και βοηθοί αυτών» για το τεχνολογικό και λοιπό 

προσωπικό.  

5) Τέλος, να  συμπεριληφθούν στις διατάξεις της Νομοθεσίας και οι προαναφερθείσες κατηγορίες 

(ΙΙ-ΙΙΙ) των λοιπών συναδέλφων οι οποίοι εργάζονται στον ίδιο χώρο και εκτίθενται σε 

καθημερινή βάση στους ίδιους παράγοντες κινδύνου.  

 

Με τιμή, 
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Ο Πρόεδρος                                                                                            Ο Πρόεδρος                                                                                                                      

                                                                                            

Απόστολος Βανταράκης                                                                                             Χρήστος Μάλλιαρης 

      Καθηγητής  
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παραπομπές: 

 

(1) Νόμος 4024/2011 

(2)ΦΕΚ 2778/2.12.2011 

(3) Β4454691ΩΓ-ΠΙΗ 20/3/12 του ΙΚΑ εδάφιο Α, παράγραφος 31 

 


