Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
PANHELLENIC FEDERATION OF PUBLIC HOSPITALS WORKERS
ΜΕΛΟΣ ΑΔΕΔΥ  MEMBER OF ADEDY

ΑΘΗΝΑ 8/09/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3372

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Περί ένταξης των Υγειονομικών, Προνοιακών και Υπαλλήλων ΕΚΑΒ στα ΒΑΕ
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες – κύριοι Μέλη της Επιτροπής,
Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε για την αναγκαιότητα ένταξής μας στα
Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Η ανθυγιεινότητα και επικινδυνότητα των
επαγγελμάτων δεν ξεκίνησε ούτε τελειώνει με τον κορωνοϊό. Ως εκ τούτω η αδικία είναι
διαχρονική. Στα υπομνήματα

που υποβάλλαμε στο Υπουργείο Εργασίας και τα άλλα

συναρμόδια Υπουργεία για την ένταξή μας στα ΒΑΕ και την επέκταση – αύξηση του
Ανθυγιεινού Επιδόματος εξηγούμε με συγκεκριμένα στοιχεία τις βαρύτατες επιπτώσεις που
έχουν

στην υγεία μας τα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που ασκούμε στους

Δημόσιους Φορείς της Υγείας και της Πρόνοιας.
Δεν είναι συνταγματικά αποδεκτό να ανήκουμε σε έναν φορέα ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
και τα ίδια επαγγέλματα να αντιμετωπίζονται με διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι
επαγγέλματα που προέρχονται από τον ασφαλιστικό φορέα του ΙΚΑ είναι ενταγμένα στα
ΒΑΕ και τα ίδια επαγγέλματα που προέρχονται από τον ασφαλιστικό φορέα του Δημοσίου να
μην είναι.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ στα ΒΑΕ των εργαζομένων στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ και την
ΠΡΟΝΟΙΑ
Με Υπουργική Απόφαση αρ.φύλλου 10221/014 26816/929 «Βαριές και
Ανθυγιεινές

Εργασίες»

του

Υπουργού

Εργασίας

και

Κοινωνικής

Ασφάλισης
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ΦΕΚ2778/2.12.2011, καθορίστηκαν οι Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι
αυτών ειδικότητες.
Στους

Δημοσίους

Υπαλλήλους

που

εργάζονται

σε

Επαγγέλματα

που

χαρακτηρίστηκαν Βαρέα και Ανθυγιεινά με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση,
χορηγείται το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του Ν.4024/2011 άρθρο
15 (Ενιαίο μισθολόγιο), όπως καθορίστηκε στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ
465/24.2.2012.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3865/2010 οι νεοδιοριζόμενοι στο Δημόσιο από 11-2011, εντάσσονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα του ΙΚΑ. Ως εκ τούτω οι
Υγειονομικοί και Προνοιακοί υπάλληλοι που εργάζονται στα εν λόγω επαγγέλματα
δικαιούνται σύνταξη με βάση τις διατάξεις των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3865/2010 άρθρο 2 (21/7/2010) οι
Τακτικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι που υπηρετούσαν ή θα προσλαμβάνονταν μέχρι 31/12/2010
είχαν το δικαίωμα προαιρετικής ένταξης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Αυτό δεν έλυσε το ζήτημα της ένταξης στα ΒΑΕ καθ’ ότι τα έτη ασφάλισης του
Δημοσίου θα ήταν εκτός ΒΑΕ και με διαδοχική ασφάλιση.
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζονται με τις διατάξεις των Νόμων
3863/2011 και 4093/2012.
Με 15 έτη ασφάλισης εκ των οποίων 12 έτη στα ΒΑΕ και εξ αυτών 3,3 έτη την
τελευταία

13ετία

από την

συμπλήρωση του ορίου

ηλικίας ή

την

αίτηση

συνταξιοδότησης, δικαιούνται σύνταξη 62 ετών.
Ταυτόχρονα με τους Ν.3863/2010 και 4093/2012 στους εργαζόμενους στα ΒΑΕ
ισχύουν

τα

μεταβατικά

όρια

ηλικίας

συνταξιοδότησης

με

35ετία

(δικαίωμα

συνταξιοδότησης 55 έως 62 ετών, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης 2010 έως 2015). Σας
παραθέτουμε τους σχετικού πίνακες.
Επίσης ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έχουν εργαζόμενοι στις Δημόσιες
Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας που έχουν διατηρήσει με ειδικές διατάξεις ασφαλιστικό φορέα
το ΙΚΑ.
Με το Ν.3660/2008 ΦΕΚ 78/7.5.2008 σε συνδυασμό με το Ν.3865/2010 άρθρο 6
παρ.8 καθορίστηκαν συνταξιοδοτικά θέματα των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Όσοι
εργάζονται σε Επαγγέλματα Βαρέα και Ανθυγιεινά, με 15 έτη υπηρεσίας, εκ των οποίων 12
έτη αποκλειστικά στα εν λόγω επαγγέλματα, εκ των οποίων τα 3 έτη τουλάχιστον τα
τελευταία δεκατρία (13) έτη πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης,
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δικαιούνται σύνταξη 58 ετών οι άνδρες και οι γυναίκες 53 ετών που σταδιακά ανέβηκε στο
58ο έτος (2011 54ετών, 2012 56 ετών, 2013 58 ετών, εξομοίωση με τους άνδρες)
Με τους Ν. 4336/2015, 4337/2015, Ν. 4387/2016 τις σχετικές Υπουργικές
Αποφάσεις και Εγκυκλίους οι ενταγμένοι εργαζόμενοι στα ΒΑΕ εξαιρέθηκαν από τις
δυσμενείς συνταξιοδοτικές αλλαγές (αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης).
Ως εκ τούτω ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ την συνταξιοδοτική ΕΝΤΑΞΗ στα ΒΑΕ των
Υγειονομικών, Προνοιακών και υπαλλήλων του ΕΚΑΒ που υπηρετούν στα ΒΑΕ τα
οποία προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση και είναι αποκλεισμένοι επειδή
διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο, καθώς και όσων τα επαγγέλματα ανήκουν
στην ιατρική υπηρεσία, στην τεχνική, εστίαση, επιστασία, το ειδικό προσωπικό
ασφαλείας του νόμου 1339/1983, το Διοικητικό προσωπικό που έχει άμεση επαφή με
τους ασθενείς.
Ταυτόχρονα ο χρόνος που έχει διανυθεί στα εν λόγω Επαγγέλματα επιβάλλεται να
θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος στα ΒΑΕ, χωρίς προϋποθέσεις και επιβαρύνσεις.
Διεκδικούμε την ένταξή στα ΒΑΕ, καθότι είναι αδύνατον οι εργαζόμενοι στη
Δημόσια Υγεία, το ΕΚΑΒ και την Πρόνοια στα εν λόγω επαγγέλματα, να παρέχουν
ασφαλείς υπηρεσίες σε ηλικία άνω των 58 ετών, όπως διαμορφώθηκαν τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης με τους Ν.4336/2015, 4337/2015.
Εργαζόμαστε σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και δικαιούμαστε ίση
μεταχείριση όπως προβλέπει το Σύνταγμα της Χώρας.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΒΑΕ
Με το Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016) άρθρο 4 οι Δημόσιοι Υπάλληλοι από
1/1/2017 υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (ΕΦΚΑ).
Στο άρθρο 5, ρυθμίζονται Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών υπαλλήλων του
Δημοσίου.
Στο άρθρο «Χρόνος Ασφάλισης» Ανταποδοτική σύνταξη ορίζεται ότι ο χρόνος
ασφάλισης που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία στους εντασσόμενους
φορείς, τομείς, κλάδους στον ΕΦΚΑ, ορίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης. Ως εκ
τούτω οι Επαγγελματίες Υγείας και Πρόνοιας με ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο (Γ.Λ.Κ.)
που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, δικαιούνται την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα, όπως συμβαίνει με τους Επαγγελματίες με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ.
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Στο άρθρο 19 «Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης» τα πρόσωπα, τα οποία
ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ
ασφαλιστικούς οργανισμούς, δικαιούνται σύνταξη με τις προϋποθέσεις του ενταχθέντα
φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού που υπάγονταν κατά το χρόνο άσκησης της
τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλισή
του.
Ως εκ τούτω θα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημά μας και συνολικά ο χρόνος
ασφάλισης να θεωρείται ότι διανύθηκε σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα από τους
Υγειονομικούς και Προνοιακούς, Υπαλλήλους και να προσμετράται στα ΒΑΕ, χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

4

