Τπόμνθμα – Προτάςεισ
Από το πρωτοβάκμιο ομοιοεπαγγελματικό ςωματείο
«υνζλευςθ Βάςθσ Εργαηομζνων Οδθγϊν Δικφκλου»
Ζτοσ ίδρυςθσ 2007
Για τθν ζνταξθ του επαγγελματία οδθγοφ δικφκλου- μεταφορζα, δθλαδι του:
κοφριερ/ταχυμεταφορζα
ντελίβερι/ταχυδιανομζα &
υπάλλθλου εξωτερικϊν εργαςιϊν με δίκυκλο
ςτα Βαρζα και Ανκυγιεινά επαγγζλματα (Β.Α.Ε)

I. Ειςαγωγι
Μεταφορζα

ςτο

επάγγελμα
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Οδθγοφ

Δικφκλου

Α. φντομθ παρουςίαςθ του ςωματείου
Σο 2007 ιδρφκθκε το πρωτοβάκμιο ομοιοεπαγγελματικό ςωματείο με τθν επωνυμία
«υνζλευςθ Βάςθσ Εργαηόμενων Οδθγϊν Δικφκλου – .Β.Ε.Ο.Δ με ςτόχο να αναδείξει τισ
πολλαπλά μεταβαλλόμενεσ πτυχζσ τθσ εργαςιακισ μασ κακθμερινότθτασ. Με ςυνεχείσ
ενθμερωτικζσ εκςτρατείεσ δθμοςιοποιοφμε τα προβλιματα των εργαηομζνων οδθγϊν
δικφκλου που αφοροφν ζνα πλικοσ ηθτθμάτων όπωσ θ υγιεινι και θ αςφάλεια, θ
υποδθλωμζνθ και αναςφάλιςτθ εργαςία και τα Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ(Μ.Α.Π) που
ταυτόχρονα είναι και προβλιματα που αντιμετωπίηουν πολλά ακόμθ επαγγζλματα και
κλάδοι.
Επιγραμματικά, το κεντρικό τετράπτυχο πάνω ςτο οποίο ζχουμε αναπτφξει/δθμοςιοποιιςει
τθν ανάλυςθ κακϊσ και τισ προτάςεισ μασ τα τελευταία 14 χρόνια ςτουσ
ςυναδζλφουσ/ιςςεσ κακϊσ και ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ αποτελείται από τουσ εξισ άξονεσ:
α)Ενιαία Ειδικότθτα
β)Εταιρικό δίκυκλο
γ)Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ
δ)Βαρζα Ανκυγιεινά Ζνςθμα
το υπόμνθμα που ακολουκεί κατακζτουμε τθν εμπειρία μασ που πθγάηει από τθν
εργαςιακι πραγματικότθτα που βιϊνουμε κακθμερινά ςτουσ δρόμουσ και τισ λεωφόρουσ
του λεκανοπεδίου. ε αυτό το πλαίςιο, αναλφουμε και αιτιολογοφμε με τθν μεγαλφτερθ
δυνατι επάρκεια τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ το επάγγελμα του:
α) courier/ταχυμεταφορζα
β) delivery ταχυδιανομζα και
γ) υπάλλθλου εξωτερικϊν εργαςιϊν που εργάηεται με δίκυκλο
εκτόσ από επικίνδυνο είναι ταυτόχρονα βαρφ και ανκυγιεινό. Από τθ κεωρθτικι ανάλυςθ
μζχρι και τθν πρακτικι εφαρμογι, οι αγϊνεσ που με ςυνζπεια δίνει το ςωματείο μασ όλα
αυτά τα χρόνια με παρεμβάςεισ ςε χϊρουσ δουλειάσ και ςυνεχι ενθμζρωςθ των
ςυναδζλφων για δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ ζχουν αναδείξει όχι μόνο τα διαχρονικά

προβλιματα και τισ ελλείψεισ αλλά και τθν κριςιμότθτα του επαγγζλματοσ ςτο οικονομικό
πεδίο, ιδιαίτερα ςτθν περίοδο τθσ πανδθμίασ και των απανωτϊν lockdown. Ωσ ςωματείο
ζχουμε φζρει ςτο προςκινιο ζνα επάγγελμα όπου θ εργαςιακι αναςφάλεια/επιςφάλεια, θ
εντατικοποίθςθ, οι ελαςτικζσ μορφζσ εργαςίασ, θ υποδθλωμζνθ/αναςφάλιςτθ εργαςία και
κάκε είδουσ εργοδοτικι παραβατικότθτα επιβάλλεται αυκαίρετα εκμεταλλευόμενθ, μεταξφ
άλλων, τθν υψθλι ανεργία, τον φόβο τθσ απόλυςθσ, τθν χαμθλι ςυνδικαλιςτικι πφκνωςθ,
τθν απουςία ςυςτθματικϊν ελζγχων και τθν επιβολι προςτίμων από τισ επικεωριςεισ
εργαςίασ (.ΕΠ.Ε), τα κζντρα πρόλθψθσ επαγγελματικοφ κινδφνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ), το υπουργείο
εργαςίασ και τισ αρμόδιεσ φορολογικζσ υπθρεςίεσ.
Με τθν πάροδο των χρόνων ζχει αποδειχτεί πωσ το επάγγελμά μασ δεν είναι
«περιςταςιακό». Δεν πρόκειται για «δουλειζσ του ποδαριοφ» που αφοροφν «πιτςιρικάδεσ»
και «παιδιά». Πλζον ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ςυνάδελφων/ιςςϊν εργαηόμαςτε εδϊ και
δεκαετίεσ ςτο δρόμο, τα χιλιόμετρα βαραίνουν ακόμθ περιςςότερο ςτθν πλάτθ μασ,
γεγονόσ που κακιςτά το επάγγελμα ακόμθ πιο ''βαρφ'' και ''ανκυγιεινό''.

Ο δρόμοσ που άνοιξε ο ν. 4611/2019 οδθγεί ςτθν ζνταξθ των ταχυμεταφορζων,
ταχυδιανομζων και υπαλλιλων εξωτερικϊν εργαςιϊν ςτα Βαρζα Ανκυγιεινά
Επαγγζλματα (Β.Α.Ε)
Ο νόμοσ 4611/2019 και ςυγκεκριμζνα:
• το άρκρο 55 (με τθν απόφαςθ υπ’ αρικ. 49091 /Γ1.14744/4-12-2020 που
υποχρεϊνει τουσ εργοδότεσ να αναρτοφν ςτο πλθροφορικό ςφςτθμα ΕΡΓΑΝΘ, τα
ςτοιχεία των ιδιόκτθτων και εταιρικϊν δικφκλων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν
επιχείρθςθ τουσ ςτο ειδικό ζντυπο Ε13) και
• το άρκρο 56(διατάξεισ για τθν υγεία και τθν αςφάλεια κατά τθ διανομι και
μεταφορά προϊόντων και αντικειμζνων)κζτουν ιςχυρά κεμζλια ϊςτε:
1. Να γίνουν κομμάτι τθσ οδθγικισ κουλτοφρασ του ςυνόλου των δικυκλιςτϊν τα
Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ (Μ.Α.Π). Μιασ κουλτοφρασ που, ςφμφωνα και με το
διεκνζσ παράδειγμα, κα μασ οδθγιςει ςτθ μακροπρόκεςμθ αλλά και βραχυ
πρόκεςμθμείωςθ των εργατικϊν δυςτυχθμάτων κακϊσ και ςτθ μείωςθ των ςυνεπειϊν
τωνεργατικϊν ατυχθμάτων, του φόρου αίματοσ που το επάγγελμα πλθρϊνει κάκε χρόνο.
2. Να περιοριςτεί θ καταςτρατιγθςθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων (κακϊσ και θ
ειςφοροδιαφυγι/φοροδιαφυγι των εργοδοτϊν) μζςω και τθσ αναγραφισ του αρικμοφ
κυκλοφορίασ των δικφκλων ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα «ΕΡΓΑΝΘ».
3. Να μπει φραγμόσ ςτθν αντιςυνταγματικι ζμμεςθ μείωςθ του μιςκοφ των
εργαηόμενων ταχυμεταφορζων, ταχυδιανομζων και υπάλλθλων εξωτερικϊν εργαςιϊν με
δίκυκλο που προκφπτει όταν μετακυλίεται το κόςτοσ για τθν αγορά Μζςων Ατομικισ
Προςταςίασ, τθν ςυντιρθςθ και τα ζξοδα κίνθςθσ των ιδιόκτθτων δικφκλων ςτουσ ίδιουσ
τουσ εργαηόμενουσ.
4. να ενταχκεί το επάγγελμα του courier/ταχυμεταφορζα, delivery ταχυδιανομζα και
υπάλλθλου εξωτερικϊν εργαςιϊν που εργάηεται με δίκυκλο ςτα Β.Α.Ε.

Β. Χαρακτθριςτικά τθσ εργαςιακισ πραγματικότθτασ.
Β1. Η γενίκευςθ τθσ ευελιξίασ υποκρφπτει υποδθλωμζνθ εργαςία.
Οι προτεραιότθτεσ του ςωματείου αφοροφν τθν ζνταξθ του επαγγζλματοσ ςτα Β.Α.Ε, τθν
υγιεινι και τθν αςφάλεια, τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των όρων εργαςίασ, το τζλοσ τθσ
αναςφάλιςτθσ και υποδθλωμζνθσ εργαςίασ, το τζλοσ οποιουδιποτε κακεςτϊτοσ
υποκρφπτει εξαρτθμζνεσ εργαςιακζσ ςχζςεισ.
ε αντίκεςθ λοιπόν με όςουσ επικαλοφνται τθ ςθμαντικι αφξθςθ των κζςεων μιςκωτισ
εργαςίασ που ζχει ςυντελεςτεί τα τελευταία χρόνια, αντικακιςτϊντασ τα προ covid ποιοτικά
χαρακτθριςτικά τθσ εργαςιακισ κακθμερινότθτασ με αρικμοφσ, ωσ ςωματείο κεωροφμε

πωσ θ «αφξθςθ» οφείλεται ςε ζνα πλικοσ παραγόντων και κατά κφριο λόγο ςτθν
μετανάςτευςθ500.000 εργαηομζνων ςτο εξωτερικό, ςτα προγράμματα τθσ επιδοτοφμενθσ
απαςχόλθςθσ και ςτισ ευζλικτεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ που δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ
εργοδότεσ να νομιμοποιοφν τθν αδιλωτθ απαςχόλθςθ εφόςον ςε ζνα πλικοσ
περιπτϊςεων υποκρφπτουν υποδθλωμζνθ εργαςία.
Προσ επίρρωςθ τθσ κζςθσ μασ επιςυνάπτουμε ενδεικτικά ςτοιχεία από το Τπουργείο
Εργαςίασ κα ιΚοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Πλθροφοριακό φςτθμα ΕΡΓΑΝΘ. Θ επεξεργαςία ζχει
γίνει από το ΙΝΕ ΓΕΕ. (Ινςτιτοφτο Εργαςίασ τθσ Γενικισ υνομοςπονδίασ Εργατϊν Ελλάδασ).
 Σο 2018 ςτον ιδιωτικό τομζα 571 χιλιάδεσ άτομα αμείβονταν με μιςκό κάτω των
500ευρϊ, ενϊ 251 χιλιάδεσ άτομα αμείβονταν με μιςκό κάτω των 250 ευρϊ.
 Ωςτόςο, ςθμαντικό ποιοτικό ςτοιχείο των κζςεων αυτϊν είναι θ κεαματικι άνοδοσ
των προςλιψεων ςε κζςεισ μθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Ειδικότερα, θ πλειονότθτα
των νζων προςλιψεων ςτον ιδιωτικό τομζα αφορά εργαηομζνουσ με ςφμβαςθ
μερικισ και εκ περιτροπισ εργαςίασ.
 Οι ευζλικτεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ, δθλαδι οι προςλιψεισ μερικισ απαςχόλθςθσ
και εκ περιτροπισ εργαςίασ, ςτακεροποιοφνται ςτισ προτιμιςεισ των εργοδοτϊν
και των επιχειριςεων, μιασ και καταλαμβάνουν ποςοςτιαία αναλογία πάνω από το
50% τα 5τελευταία ζτθ (2014-2018)
 Αντίςτοιχα οι προςλιψεισ με πλιρθ απαςχόλθςθ υποχωροφν ςτακερά, αφοφ
 μειϊνεται θ ποςοςτιαία αναλογία τουσ από 79% το 2009 ςε 45% το 2018.
 Σο ίδιο διάςτθμα θ ποςοςτιαία αναλογία των νζων προςλιψεων με ευζλικτεσ
μορφζσ απαςχόλθςθσ μεταξφ 2009 και 2018 υπερδιπλαςιάηεται. Ενϊ το 2009 οι
προςλιψεισ με ευζλικτεσ μορφζσ εργαςίασ αντιςτοιχοφςαν ςτο 21% του ςυνόλου
των προςλιψεων, το2018 αντιςτοιχοφν ςτο 54,3%.
 θμαντικό επίςθσ δεδομζνο το οποίο αποδεικνφει τθν ιςχυρι τάςθ ενίςχυςθσ τθσ
 εργαςιακισ ευελιξίασ, με τθ μορφι τθσ αυξθμζνθσ κινθτικότθτασ, αποτελεί ο
 καταγραφόμενοσ υπερδιπλαςιαςμόσ (+182%) των νζων προςλιψεων μεταξφ των
ετϊν2009-2018.
 ε επίπεδο ετιςιασ ςφγκριςθσ των δεδομζνων (2017-2018), τα ςτοιχεία του Π.
 ΕΡΓΑΝΘ πιςτοποιοφν τθν ουςιαςτικι κακιζρωςθ τθσ ευζλικτθσ απαςχόλθςθσ ςτισ
νζεσ προςλιψεισ. Κατά το ζτοσ 2018 καταγράφονται 133.377 περιςςότερεσ
προςλιψεισ ςε ςχζςθ με το 2017, μεταξφ των οποίων υπερτεροφν οι ευζλικτεσ
μορφζσ εργαςίασ (55%).
 Θ ςτακεροποίθςθ και θ επζκταςθ τθσ ευελιξίασ τθσ αγοράσ εργαςίασ κατά τα
τελευταία ζτθ προκφπτει και από τθ διαχρονικι εξζλιξθ των μετατροπϊν των
ατομικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ, από ςυμβάςεισ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ
ςε ςυμβάςεισ μερικισ απαςχόλθςθσ και εκ περιτροπισ εργαςίασ, όπου, ςφμφωνα
με τα ςτοιχεία των εκκζςεων του Π. ΕΡΓΑΝΘ και του .ΕΠ.Ε αποτυπϊνονται, τα
εξισ:
 Ο αρικμόσ των μετατροπϊν των ατομικϊν ςυμβάςεων από ςυμβάςεισ πλιρουσ
 απαςχόλθςθσ ςε ςυμβάςεισ μερικισ απαςχόλθςθσ και εκ περιτροπισ εργαςίασ
ςυνεχίηει να είναι αυξθμζνοσ το 2018, πάνω από 200% ςυγκρινόμενο ςε ςχζςθ με
το 2009(2018: 52.833, 2009: 16.977), ενϊ το 2012 ςυνεχίηει να είναι το ζτοσ με το
υψθλότερο ποςοςτό μεταβολισ (398%)ςε ςχζςθ με το 2009.
 Σο ποςοςτό μεταβολισ τθσ μετατροπισ των ατομικϊν ςυμβάςεων από πλιρθ
 απαςχόλθςθ ςε μερικι και εκ περιτροπισ εργαςία μεταξφ 2009-2018 παρουςιάηει
 ςυνολικι αφξθςθ τθσ τάξθσ του 211,2%. Πιο εντυπωςιακι άνοδοσ μεταξφ όλων των
 μετατροπϊν των ατομικϊν ςυμβάςεων είναι θ ποςοςτιαία αφξθςθ κατά 522,2%
των
 αναγκαςτικϊν μετατροπϊν ςυμβάςεων πλιρουσ εργαςίασ ςε εκ περιτροπισ
εργαςία μονομερϊσ από τον εργοδότθ. Σζλοσ, το ποςοςτό τθσ μετατροπισ των

ατομικϊν ςυμβάςεων από πλιρθ απαςχόλθςθ ςε μερικι και ςε «εκελοντικι» εκ
περιτροπισ εργαςία ζχει αυξθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ παραπάνω περιόδου κατά
201,1% και κατά195% αντίςτοιχα. Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα που ςυνάδουν
με τθν πραγματικότθτα που βιϊνουμε, είναι αςφαλζσ να παρατθριςουμε πωσ και
ςτο επάγγελμά μασ ζχουν γενικευτεί οι ευζλικτεσ μορφζσ εργαςίασ.
Β2. Ευελιξία & εργοδοτικζσ αυκαιρεςίεσ.
Σα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ νζασ εργαςιακισ πραγματικότθτασ όποια μορφι κι αν
ζχει, όπωσ κι αν ονομάηεται («ςυνεργαςία», ευελιξία, ελαςτικοποίθςθ, μερικι απαςχόλθςθ,
ενοικιαηόμενθ, εκ περιτροπισ εργαςία) αποτυπϊνονται εμφατικά και ςτο επάγγελμά μασ.
Χιλιάδεσ ςυνάδελφοι εργαηόμαςτε:
• υπό το κακεςτϊσ τθσ υποδθλωμζνθσ ι/και αδιλωτθσ εργαςίασ
• ωσ «ενοικιαηόμενοι» με ςυνεχείσ ανανεϊςεισ ολιγοιμερων, εβδομαδιαίων ι
ολιγόμθνων ςυμβάςεων που μασ κρατοφν δζςμιουσ ςε ζνα ιδιότυπο κακεςτϊσ
εργαςιακισ ομθρίασ, μόνιμα αναςφαλείσ για τθ κζςθ μασ, ζκκετουσ ςτθν
εργοδοτικι αυκαιρεςία υπό το φόβο τθσ απόλυςθσ και τθσ ανεργίασ, χωρίσ πλιρθ
εργαςιακά δικαιϊματα, παρότι ο φόρτοσ εργαςίασ αυξάνεται με γεωμετρικι
πρόοδο
• ωσ ςυνεργάτεσ (partner), ςε επιχειριςεισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ
που υποκρφπτουν εξαρτθμζνθ εργαςία.
• Θ εργαςιακι κανονικότθτα τείνει να αντικαταςτακεί από ζνα ανεξζλεγκτο
πειραματικό εργαςτιριο καταςτρατιγθςθσ των δικαιωμάτων, όπου θ ςυντριπτικι
πλειοψθφία των εργοδοτϊν εκμεταλλευόμενθ τθν οικονομικι και υγειονομικι
κρίςθ μετατρζπει τθν αγορά εργαςίασ ςε ηοφγκλα προκειμζνου να επικρατιςει ο
νόμοσ του ιςχυροφ.
Β3. Εικονικζσ ςυμβάςεισ
Θ νζα εργαςιακι πραγματικότθτα άνοιξε διάπλατα τον δρόμο ςτισ εικονικζσ ςυμβάςεισ.
Που ςθμαίνει πωσ ενϊ ο εργαηόμενοσ/θ δουλεφει για ζξι, οκτϊ, δζκα ι και δϊδεκα ϊρεσ
τθν θμζρα, για πζντε ζξι ι επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα, άλλοτε δεν αςφαλίηεται κακόλου
ενϊ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αςφαλίηεται εικονικά για ζνα δίωρο, τρίωρο ι
τετράωρο τθν θμζρα ι για δφο ι τρία τετράωρα τθν εβδομάδα. Επιπλζον, ςε κακεςτϊτα
επιςφάλειασ οι βλαπτικζσ μεταβολζσ γενικεφονται κακϊσ καλοφμαςτε να εκτελζςουμε
εργαςίεσ πζραν των κακθκόντων μασ.
Β4. Εικονικζσ πλθρωμζσ
Οι εικονικζσ ςυμβάςεισ ακολουκοφνται από εικονικζσ πλθρωμζσ. Σο επίδομα αδείασ, τα
δϊρα (Χριςτοφγεννα, Πάςχα, Καλοκαίρι), το επίδομα χριςθσ και ςυντιρθςθσ του δικφκλου
που αντιςτοιχεί ςτο 15% επί του βαςικοφ μιςκοφ, τα ζξοδα κίνθςθσ, θ παροχι Μζςων
Ατομικισ Προςταςίασ, οι προςαυξιςεισ για νυχτερινά, Κυριακάτικθ εργαςία και οι αργίεσ
ςυμψθφίηονται με τα «μαφρα» και οι υπερωρίεσ καταβάλλονται κατά το δοκοφν. Κορωνίδα
δε του άγραφου νόμου τθσ αγοράσ αποτελοφν θ εργοδοτικι βία κακϊσ και τα περιςτατικά
που δθλϊνονται ςωρθδόν ςτο ςωματείο, και κατά καιροφσ βλζπουν το φωσ τθσ
δθμοςιότθτασ, όπου διάφοροι ανάλγθτοι εργοδότεσ, επί ποινι απόλυςθσ, υποχρεϊνουν
τουσ εργαηόμενουσ να τουσ επιςτρζψουν το δϊρο των Χριςτουγζννων, του Πάςχα ι το
Επίδομα Αδείασ.
υνοψίηοντασ πρζπει να υπογραμμίςουμε πωσ θ υποςτελζχωςθ των .ΕΠ.Ε, ΚΕ.Π.Ε.Κ και
του Τπουργείου Εργαςίασ, θ απουςία ςυςτθματικϊν ελζγχων, θ ατιμωρθςία που αφινει
τουσ εργοδότεσ ςτο απυρόβλθτο, οι κφλακεσ διαφκοράσ ςτον ευρφτερο κρατικό μθχανιςμό
και οι δυςκολίεσ που ςυναντοφν οι εργαηόμενοι που προχωροφν ςε καταγγελία,
ςφυρθλατοφν τον άγραφο νόμο τθσ αγοράσ.

Οι courier ταχυμεταφορείσ, delivery ταχυδιανομείσ και υπάλλθλοι εξωτερικϊν εργαςιϊν με
δίκυκλο, οι εργαηόμενοι παντόσ καιροφ ςε ζνα «ευζλικτο» και τοξικό περιβάλλον εργαςίασ,
ςτθν αρζνα του δρόμου, απαιτείται να είμαςτε διαρκϊσ ςε εγριγορςθ, να εκτελοφμε με
ακρίβεια τα δρομολόγια, τισ παραλαβζσ και τισ παραδόςεισ τθσ θμζρασ και να
επιςτρζφουμε αλϊβθτοι ςτο ςπίτι και τισ οικογζνειζσ μασ. Δυςτυχϊσ, οι δυςχερείσ
ςυνκικεσ τθσ εργαςίασ μασ αποδεικνφονται με δραματικό τρόπο από τα δεκάδεσ
κανατθφόρα εργατικά δυςτυχιματα και τουσ εκατοντάδεσ τραυματιςμοφσ που κακιςτοφν
το επάγγελμα ωσ το πλζον επικίνδυνο. Ο αγϊνασ μασ για τον εξορκολογιςμό του ςυνόλου
των παραμζτρων που αφοροφν τθν εργαςία μασ ςτρζφει το βλζμμα μασ ςτο μζλλον ενϊ
παράλλθλα αποτίει φόρο τιμισ ςτουσ δεκάδεσ ςυναδζλφουσ που άφθςαν τθν τελευταία
τουσ πνοι ςτθν άςφαλτο.
Σο υπόμνθμα που κατακζτουμε αναδεικνφει τθν πραγματικι εικόνα του επαγγζλματοσ που
είναι γραμμζνθ από εμάσ τουσ ίδιουσ ςτο ''δρόμο'', ζχει το ειδικό βάροσ των εκατομμυρίων
χιλιομζτρων που διανφουμε κάτω από οποιαδιποτε καιρικι ςυνκικθ, ςε διαδρομζσ που
επιφυλάςςουν απρόςμενουσ κινδφνουσ ςε κάκε εκατοςτό τθσ αςφάλτου.

II. Η ζνταξθ του επαγγζλματοσ ςτα Βαρζα και Ανκυγιεινά
(ΒΑΕ)
Α. Πότε ζνα επάγγελμα υπάγεται ςτα ΒΑΕ;
το τεφχοσ 25 (Ιανουάριοσ – Φεβρουάριοσ- Μάρτιοσ 2006) του περιοδικοφ «ΤΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ
ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΘ ΕΡΓΑΙΑ», που εκδίδει το Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Τγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ
Εργαςίασ (ΕΛ.ΙΝ.Τ.Α.Ε) ο Δρ. Θ. Μπάηασ, ειδικόσ ιατρόσ εργαςίασ, εμπειρογνϊμονασ τθσ
Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, μζλοσ του Σομζα Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ του Βαςιλικοφ
Κολεγίου Ιατρϊν του Λονδίνου, εκνικόσ γραμματζασ τθσ Διεκνοφσ Επιτροπισ Ιατρικισ και
Τγιεινισ τθσ Εργαςίασ (Επαγγελματικισ υγείασ –ICOH) για τθν Ελλάδα, δίνει τον εξισ οριςμό
για τα βαρζα και ανκυγιεινά επαγγζλματα (ΒΑΕ):
«ζνα επάγγελμα κεωρείται ανκυγιεινό, εάν θ άςκθςθ του μπορεί να ζχει ωσ πικανό
αποτζλεςμα, οριςμζνοι εργαηόμενοι να υποςτοφν είτε προςβολι από επαγγελματικι νόςο,
είτε επιδείνωςθ άλλθσ, μθ επαγγελματικισ νόςου (από τθν οποία ιδθ ζπαςχαν). Ωςτόςο,
όταν ζνα επάγγελμα είναι επικίνδυνο ι ακόμα και ανκυγιεινό, αυτό δεν ςθμαίνει
οπωςδιποτε, οτι είναι επιπλζον και βαρφ. Ζνα επάγγελμα ορίηεται ωσ βαρφ, «εάν θ επί
μακρϊν απαςχόλθςθ ςε αυτό επιφζρει φκορά του οργανιςμοφ των μιςκωτϊν και,
κατϋακολουκία, αδυναμία περαιτζρω απαςχόλθςθσ των από χρονικοφ ςθμείου προ του
φυςιολογικοφ γιρατοσ» (ΙΚΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΑΦΑΛΙΣΙΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΑΣΑΓΘ 22/65
«Δια τθν υπαγωγι εισ τον κανονιςμόν βαρζων και ανκυγιεινϊν επαγγελμάτων δεν
διαφζρει θ μορφολογία ι ο ςκοπόσ των ςχετικϊν οικονομικϊν μονάδων», ΙΚΑ Α.Π. 22098
τθσ 10θσ Μαρτίου 1965 ΑΘΘΝΑ).
Ακόμθ, ςφμφωνα με τον Γ. Λεβάντθ, κακθγθτι εργατικοφ δικαίου ςτο τμιμα νομικισ του
πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και με τθν ιδιότθτα του μζλουσ τθσ «επιτροπισ ςοφϊν», που είχε
διοριςτεί από τθν κυβζρνθςθ το 2007 για να δθμιουργιςει ζνα νομοκετικό πλαίςιο για τα
Β.Α.Ε επαγγζλματα, ανάμεςα ςτα άλλα αναφζρει τα εξισ:
«ωσ βαρζα επαγγζλματα, τα οποία δικαιολογοφν μία ειδικι μεταχείριςθ ςτθν κοινωνικι
αςφάλιςθ (κυρίωσ μία πρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ) είναι οι εργαςίεσ εκείνεσ οι οποίεσ από τθ
φφςθ τουσ ι λόγω των ςυνκθκϊν και του τρόπου που παρζχονται απαιτοφν μία εντελϊσ
αςυνικθ ι εξαιρετικι επίταςθ των ςωματικϊν δυνάμεων ι μία εντελϊσ αςυνικθ ι
εξαιρετικι επίταςθ τθσ προςοχισ και των ψυχικϊν δυνάμεων του ανκρϊπου, με ςυνζπεια

να προκαλοφν επιτάχυνςθ τθσ γιρανςθσ. Στισ εργαςίεσ αυτζσ ανικουν πρωτίςτωσ οι πολφ
κοπιαςτικζσ εργαςίασ και οι εργαςίεσ που απαιτοφν μία αςυνικθ ςυγκζντρωςθ τθσ
προςοχισ και επιμζλειασ. Αν για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν χρθςιμοποιοφνται
μθχανικά ι τεχνικά μζςα, εξοπλιςμόσ, οργάνωςθ τθσ εργαςίασ κ.ο.κ., τα οποία κακιςτοφν
δυνατι τθν παροχι τθσ εργαςίασ χωρίσ τθν εξιδιαςμζνθ επίταςθ των ςωματικϊν ι
πνευματικϊν δυνάμεων, τότε θ εργαςία παφει να ανικει ςτα βαρζα επαγγζλματα.»
Να υπογραμμίςουμε πωσ τον ίδιο οριςμό υιοκετεί και ο .Ε.Β ςτο υπόμνθμα που κατζκεςε
ςτθν επιτροπι κρίςεωσ Βαρζων και Ανκυγιεινϊν επαγγελμάτων του άρκρου 20
ν.3790/2009.
Επίςθσ, το Εκνικό Κζντρο Πιςτοποίθςθσ(Ε.ΚΕ.ΠΙ) ζχει εκδϊςει πιςτοποιθμζνο
επαγγελματικό περίγραμμά για τον Σεχνικό Διανομισ Προϊόντων & Τπθρεςιϊν που
περιλαμβάνει δφο από τισ εξειδικεφςεισ του επαγγζλματοσ: α) Σεχνικόσ Διανομισ
Προϊόντων και Τπθρεςιϊν Σαχυμεταφοράσ (courier) β) Σεχνικόσ Διανομισ Καταναλωτικϊν
Προϊόντων (delivery).
το εν λόγω επαγγελματικό περίγραμμα ςτο κεφάλαιο Α.12 υνκικεσ εργαςίασ (που
ςυμπεριλαμβάνουν ηθτιματα υγιεινισ και αςφάλειασ)αναφζρονται τα εξισ:
«Στθν ελλθνικι αγορά, οι ςυνκικεσ εργαςίασ του τεχνικοφ Διανομισ Ρροϊόντων, δεν είναι
πάντα οι καλφτερεσ και αυτό γιατί δεν λαμβάνονται από τισ επιχειριςεισ όλα τα απαραίτθτα
μζτρα για τθν διαςφάλιςθ των υπαλλιλων τουσ τόςο από κζμα επικινδυνότθτασ, όςο και
από καιρικζσ και άλλεσ επιβαρυντικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ.
Ο Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/18.10.1985) περί υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτο
άρκρο 32 παρ Α & 1, κακιςτά ςαφι τθν υποχρζωςθ του εργοδότθ «Να λαμβάνει κάκε μζτρο
που απαιτείται, ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι εργαηόμενοι και οι τρίτοι που παρευρίςκονται
ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ από κάκε κίνδυνο που μπορεί να απειλιςει τθν υγεία ι τθν
ςωματικι τουσ ακεραιότθτα.» Ο ςυγκεκριμζνοσ νόμοσ ρυκμίηει βεβαίωσ εκτενϊσ και όλα τα
άλλα κενά που επικρατοφν ςτο κλάδο, όπωσ αυτά του ιατροφ εργαςίασ και του τεχνικοφ
αςφαλείασ των επιχειριςεων, οι οποίοι είτε δεν υπάρχουν εντόσ των επιχειριςεων, είτε
υπάρχουν τυπικά και όχι ουςιαςτικά.
Συνζπεια των ανωτζρων είναι ο Τεχνικόσ Διανομισ να υπθρετεί ςε διαρκϊσ επιβαρυμζνεσ
κζςεισ εργαςίασ εκτεκειμζνοι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ (είτε καφςωνα, είτε βροχι, είτε κρφο),
χωρίσ καμία μζριμνα εκ των υπευκφνων των επιχειριςεων και χωρίσ καν τον απαραίτθτο
ρουχιςμό για αυτό.
Επίςθσ αναλόγωσ τθσ γεωγραφικισ κατανομισ των κζςεων εργαςίασ, να είναι εκτεκειμζνοι
ςε κάκε είδουσ ατμοςφαιρικοφσ και άλλουσ ρφπουσ. Ενϊ αντιμετωπίηουν τισ επικίνδυνεσ
ουςίεσ που διακινοφνται μζςα των επιχειριςεων τουσ (φάρμακα, χθμικζσ/βιολογικζσ
ουςίεσ) χωρίσ ειδικό εξοπλιςμό ι τθ γνϊςθ και ενθμζρωςθ για προφφλαξθ ι ειδικό χειριςμό
αυτϊν.
Ζνασ ακόμθ αρνθτικόσ παράγοντασ για το ςφνολο των υπαλλιλων του κλάδου, είναι θ
εργαςία τουσ ςε εξαιρετικζσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ από άποψθ ωραρίου και ζνταςθσ
(ςτρεσ), κακϊσ ενεργοφν με ιδιαίτερθ αυξθμζνθ ευκφνθ και επικινδυνότθτα για τθν τιρθςθ
των δεςμεφςεων ςε ταχφτθτα και αξιοπιςτία.
Κατόπιν αυτϊν εκτιμάται ότι είναι αναγκαίο εκτόσ των άλλων να εξεταςκεί με ςοβαρότθτα
και ευκφνθ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ και τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ θ ζνταξθ, κατά
περίπτωςθ, του εν λόγω επαγγζλματοσ ςε ανάλογθ κατθγορία βαρζων και ανκυγιεινϊν

επαγγελμάτων για να βοθκιςει ςτθν πρόλθψθ εμφάνιςθσ μακροχρόνιων προβλθμάτων
ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ που κακιςτοφν προβλθματικι τθν άςκθςθ του
επαγγζλματοσ».
Από τθν πλευρά μασ κα αναλφςουμε τουσ λόγουσ που το επάγγελμα επιβάλλεται να
υπαχκεί ςτα Β.Α.Ε κακϊσ και το ςφνολο των παραγόντων που κακιςτοφν το επάγγελμα
(κοφριερ/ταχυμεταφορζασ, ντελίβερι/ταχυδιανομζασ, υπάλλθλοσ εξωτερικϊν εργαςιϊν με
δίκυκλο) δφςκολο, επικίνδυνο, βαρφ και ανκυγιεινό. Θα επιςθμάνουμε όλα τα ςτοιχεία που
αποδεικνφουν πωσ θ εργαςία που παρζχουμε απαιτεί μία εντελϊσ αςυνικθ ι εξαιρετικι
επίταςθ των ςωματικϊν δυνάμεων ι μία εντελϊσ αςυνικθ ι εξαιρετικι επίταςθ τθσ
προςοχισ και των ψυχικϊν δυνάμεων του ανκρϊπου, και επιπλζον μία αςυνικθ
ςυγκζντρωςθ τθσ προςοχισ και επιμζλειασ.

υνκικεσ
που
κακιςτοφν
το
επάγγελμα
του
courier/ταχυμεταφορζα,
delivery/ταχυδιανομζα,
υπάλλθλου
εξωτερικϊν εργαςιϊν με δίκυκλο φφςει επικίνδυνο που απαιτεί
εξαιρετικι επίταςθ τθσ προςοχισ και των ψυχικϊν δυνάμεων του
ανκρϊπου.
Β)

Β1. Εργατικά ατυχιματα/δυςτυχιματα
Οριςμόσ:
“Εργατικό ατφχθμα είναι εκείνο που ςυμβαίνει ςτον εργαηόμενο κατά τθν διάρκεια τθσ
εργαςίασ ι με αφορμι τθν εργαςία και το οποίο οφείλεται ςε απότομο γεγονόσ, βίαιο
γεγονόσ, εφ' όςον αυτό προκάλεςε ςτον εργαηόμενο ανικανότθτα να εργαςκεί πάνω από 4
θμζρεσ ι και απϊλεια ηωισ. Βίαιο γεγονόσ ςθμαίνει, να υπάρχει ζκτακτθ και αιφνίδια
επίδραςθ εξωτερικοφ παράγοντα που δεν ζχει ςχζςθ με τθν οργανικι κατάςταςθ του
εργαηόμενου. Η επίδραςθ αυτι μπορεί να ζχει ςαν αιτία τθν επιβάρυνςθ των όρων
εργαςίασ κάτω από απρόβλεπτεσ και ζκτακτεσ ςυνκικεσ. Συνεπϊσ προχπάρχουςα
αςκζνεια, θ οποία εκδθλϊνεται ι επιδεινϊνεται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κάτω από
κανονικζσ ςυνκικεσ δεν αποτελεί εργατικό ατφχθμα. Αν όμωσ θ αςκζνεια προιλκε κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κάτω από εξαιρετικζσ και αςυνικιςτεσ ςυνκικεσ χαρακτθρίηεται ωσ
εργατικό ατφχθμα.
Από τθ νομολογία ζχει κρικεί ότι υπζρμετρθ προςπάκεια του εργαηόμενου που προκάλεςε
κάνατο ι ανικανότθτα για εργαςία είναι εργατικό ατφχθμα.”
(Πθγι kepea.gr)

Σροχαία ατυχιματα και δυςτυχιματα (1)
φμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ Eurostat (ςτατιςτικι υπθρεςία τθσ Ε.Ε) το 2017, θ Ελλάδα ιταν
θ χϊρα με το υψθλότερο ποςοςτό κανάτων ςτα τροχαία δυςτυχιματα με μοτοςυκλζτεσ,
που φτάνει ςτουσ 20 κανάτουσ ανά εκατομμφριο κατοίκουσ. το ίδιο μικοσ κφματοσ, θ
ετιςια ζκκεςθ τθσ ΕΛ.ΣΑΣ (Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι) για τα κανατθφόρα τροχαία
δυςτυχιματα είναι αποκαλυπτικι. Για το 2019 ο ςυνολικόσ αρικμόσ των νεκρϊν ςε τροχαία

ανζρχονται ςε 688. Από αυτοφσ οι 251 αφοροφςαν νεκροφσ είτε με μοτοςυκλζτα (232), είτε
με μοτοποδιλατο (19), που ςθμαίνει πωσ ζνασ ςτουσ τρεισ νεκροφσ για το 2019 ιταν
οδθγόσ δίκυκλου.
Σα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΑΣ αναφζρουν μόνο τουσ νεκροφσ. Οι μόνιμα ςακατεμζνοι, οι
πολυτραυματίεσ δεν καταγράφονται πουκενά. Όμωσ ακόμθ κι αν υπάρξουν ςτο μζλλον τα
ςτοιχεία, χωράει άραγε ο ανκρϊπινοσ πόνοσ και θ διάρρθξθ τθσ οικογενειακισ και κατ’
επζκταςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ που προκφπτει από τόςο βίαια γεγονότα ςε λίςτεσ,
ςτατιςτικζσ και αρικμοφσ;

Σροχαία εργατικά ατυχιματα και δυςτυχιματα (2)
Σα παραπάνω ςτοιχεία ςυνθγοροφν πωσ οι ταχυμεταφορείσ, ταχυδιανομείσ και υπάλλθλοι
εξωτερικϊν εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ μασ ερχόμαςτε αντιμζτωποι με
ςυνκικεσ που μασ εκκζτουν ςε κίνδυνο τροχαίου εργατικοφ ατυχιματοσ.
Ο φυςικόσ εργαςιακόσ χϊροσ ενόσ επαγγελματία οδθγοφ δικφκλου είναι ο δρόμοσ. Αυτό
ςθμαίνει πωσ είμαςτε εκτεκειμζνοι ςε μια ςειρά από απρόβλεπτεσ παραμζτρουσ οι οποίεσ
ανά πάςα ςτιγμι μπορεί να αποβοφν επικίνδυνεσ για τθ ςωματικι μασ ακεραιότθτα και να
προκαλζςουν τροχαίο εργατικό ατφχθμα ι ακόμα και δυςτφχθμα. Αν ςτον παράγοντα του
δρόμου ακροίςουμε:
• το άγχοσ/ςτρεσ για τον όγκο και τον αρικμό των παραδόςεων, τα προκακοριςμζνα
ραντεβοφ και τθν ταχφτθτα παράδοςθσ
• το βάροσ του μεταφερόμενου φορτίου που μεταφράηεται ςε ςωματικό φόρτο τθσ
εργαςίασ.
• τθν εντατικοποίθςθ που επιβάλλουν οι υψθλοί ρυκμοί εργαςίασ
• τθν πολφωρθ οδιγθςθ που ςυχνά υπερβαίνει το 8ωρογια 6 ι και 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα
• τθν νυχτερινι οδιγθςθ
•τισ καιρικζσ ςυνκικεσ
• τθν υποδθλωμζνθ εργαςία
•το πλικοσ των εργοδοτικϊν αυκαιρεςιϊν
•τθν καταςτρατιγθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ
•τθν ζλλειψθ ενςυναίςκθςθσ των προβλθμάτων από τθν πλευρά των εργοδοτϊν και των
κεςμικϊν φορζων
•τθ μικρι ζωσ μθδενικι δθμόςια αναγνϊριςθ του επαγγζλματοσ και των υπθρεςιϊν που
προςφζρει
•κακϊσ και τισ περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ που δίνονται ςτουσ εργαηόμενουσ να
επθρεάςουν το εργαςιακό τουσ περιβάλλον,
ο κίνδυνοσ να μασ ςυμβεί τροχαίο εργατικό ατφχθμα πολλαπλαςιάηεται εκκετικά.
υνδυαςτικά, τα παραπάνω προβλιματα οδθγοφν ςε χαμθλι αυτοεκτίμθςθ, παραιτιςεισ,
αυξθμζνο αρικμό αναρρωτικϊν αδειϊν και τροχαία εργατικά ατυχιματα/δυςτυχιματα.
Όλοι γνωρίηουμε τθ κακι κατάςταςθ του ελλθνικοφ οδικοφ δικτφου: Κακοςυντθρθμζνοι
δρόμοι γεμάτοι λακκοφβεσ, ελλιπισ ςιμανςθ και μθ επαρκισ φωτιςμόσ κατά τισ νυχτερινζσ
ϊρεσ, με αποτζλεςμα πολλζσ από τισ κακοτεχνίεσ του οδοςτρϊματοσ να μθν είναι άμεςα
ορατζσ. υχνά, οδικά ζργα που μπλοκάρουν τουσ δρόμουσ ι κρατοφν λωρίδεσ των
λεωφόρων κλειςτζσ, δυςχεραίνουν τθν οδιγθςθ ενϊ οι δρόμοι είναι διάςπαρτοι με
διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ που εμποδίηουν τθν ορατότθτα ι αποςποφν τθν προςοχι του
οδθγοφ. Εάν ςτα παραπάνω προςκζςουμε τισ απερίςκεπτεσ οδθγικζσ ςυμπεριφορζσ, τθν
παραβίαςθ του ορίου ταχφτθτασ και του φωτεινοφ ςθματοδότθ, τισ γενικότερεσ
παραβάςεισ του ΚΟΚ και το ευρφτερο κυκλοφοριακό πρόβλθμα, γίνεται κατανοθτό πωσ

κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ μασ, είμαςτε εκτεκειμζνοι απζναντι ςε μια ςειρά από
εξωγενείσ παράγοντεσ που τθ κακιςτοφν επικίνδυνθ και απαιτεί εξαιρετικι επίταςθ τθσ
προςοχισ, των αιςκιςεων και των ψυχικϊν δυνάμεων μασ για να μθν υποςτοφμε εργατικό
ατφχθμα. Γεγονόσ που δεν μπορεί να αποκλειςτεί, μιασ και ςτον δρόμο δεν οδθγοφμε ποτζ
μόνοι...

Σα εργατικά τροχαία ατυχιματα/δυςτυχιματα δεν είναι δυνατόν να καταγραφοφν ςτο
ςφνολό τουσ. Δυςτυχϊσ, δεν μποροφμε να ζχουμε απόλυτθ εικόνα του πραγματικοφ
αρικμοφ γιατί τα αντίςτοιχα περιςτατικά δεν δθλϊνονται, δεν καταγράφονται και αυτό
ςυμβαίνει για πολλοφσ λόγουσ, όπωσ:


Στο επάγγελμα είναι ςφνθκεσ τα εργατικά ατυχιματα να μθν δθλϊνονται από τουσ
εργοδότεσ επειδι ζνα μεγάλο ποςοςτό διανομζων εργαηόμαςτε είτε αδιλωτοι είτε
υποδθλωμζνοι και το ατφχθμα/δυςτφχθμα είναι πολφ πικανό να μασ ςυμβεί εκτόσ
του δθλωμζνου ωραρίου.
 Η πλειοψθφία των εργαηομζνων που εμπλζκονται ςε εργατικό ατφχθμα επιλζγουν
τθ ςιωπι, φοβοφμενοι τθν άρνθςθ του εργοδότθ να το δθλϊςει ςτον Ε.Φ.Κ.Α. Τυχόν
επιμονι των εργαηομζνων ςυνικωσ ςθμαίνει απόλυςθ οπότε υποχωροφν ςτισ
πιζςεισ, ςτο φόβο τθσ ανεργίασ και δεν το δθλϊνουν.
 Συχνά οι εργοδότεσ ςπεφδουν να αφαιρζςουν το κουτί τθσ διανομισ/μεταφοράσ
από τον τόπο του ατυχιματοσ προκειμζνου το εργατικό να παρουςιαςτεί ωσ
τροχαίο, ειδικά όταν ο εργαηόμενοσ είναι είτε αδιλωτοσ είτε υποδθλωμζνοσ και
εργάηεται εκτόσ του εικονικοφ ωραρίου που ζχει δθλωκεί ςτο Ρ.Σ ΕΓΑΝΗ.
 Η Τροχαία ςτο δελτίο ςυμβάντοσ (ακόμθ κι όταν το δίκυκλο φζρει κουτί
διανομισ/μεταφοράσ), αρνείται τθν πραγματικότθτα, κωφεφει ςτισ εκκλιςεισ των
ςυναδζλφων και τισ περιςςότερεσ φορζσ επιμζνει να αναγράφει το περιςτατικό ωσ
τροχαίο και όχι ωσ τροχαίο εργατικό ατφχθμαι δυςτφχθμα που αποτυπϊνει με
ςαφινεια και τθν πλιρθ εικόνα.(Για όςουσ δεν γνωρίηουν ίςωσ και να ακοφγεται ωσ
μια αςιμαντθ λεπτομζρεια. Πμωσ για εμάσ τουσ/τισ οδθγοφσ δικφκλου αποτελεί ζνα
ςθμαντικότατο και άκρωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για να αποδείξουμε ςτθ ςυνζχεια
πωσ τθν ϊρα του τροχαίου εργαηόμαςταν φζροντασ κουτί διανομισ/μεταφοράσ με
τθν επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ ςτθν οποία εργαηόμαςτε ι ότι
μεταφζραμε/διανζμαμε προϊόντα με τθν επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ ςτθν οποία
εργαηόμαςτε).
 Από τουσ αρμόδιουσ φορείσ δεν υπάρχουν ακριβι ςτοιχεία για τα τροχαία εργατικά
ατυχιματα. Για παράδειγμα ςτθν ΕΛ.ΣΤΑΤ, που κάκε χρόνο εκδίδει ζκκεςθ για τα
εργατικά ατυχιματα ςτθν Ελλθνικι επικράτεια, δεν υπάρχει αντίςτοιχθ
καταχϊρθςθ/κατθγορία, αν και αποδεδειγμζνα το επάγγελμα κατζχει τθν κλιβερι
πρωτιά.
Ακόμα και οι προςπάκειεσ καταγραφισ, όπωσ θ «ζκκεςθ τροχαίων εργατικϊν ατυχθμάτων,
περίοδοσ 2010-2017», που δθμοςίευςε το Σμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για λογαριαςμό
του Τπουργείου Εργαςίασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, είναι άκρωσ
ελλειμματικι.Θ εν λόγω ζκκεςθ επ ουδενί δεν καταγράφει τα τροχαία εργατικά
δυςτυχιματα και επί τθσ ουςίασ ενιςχφει τισ καταγγελίεσ μασ για ανεπαρκι διλωςθ των
ατυχθμάτων/δυςτυχθμάτων. Για το ζτοσ 2017, θ ζκκεςθ καταγράφει μόνο ζνα νεκρό από
τροχαίο εργατικό ατφχθμα. Αδιαμφιςβιτθτα θ ζκκεςθ απζχει παραςάγγασ από τθν
πραγματικότθτα κακϊσ θ αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο (αναηιτθςθ που ςε καμία περίπτωςθ
δεν μπορεί να κεωρθκεί πλιρθσ) για το ζτοσ 2017 εμφανίηει τα εξισ καταγεγραμμζνα
τροχαία εργατικά δυςτυχιματα:

1. 14 Φλεβάρθ 2017 πεκαίνει από καρδιακι προςβολι ενϊ οδθγοφςε ο ςυνάδελφοσ
Παναγιϊτθσ Βρεττάροσ, που εργαηόταν ωσ κοφριερ ςτθν εταιρεία speedex.
πθγι:https://sveod.gr/wp-content/uploads//2018/04/relanti_teuxos-30.pdf
2. 9 Μάρτθ 2017 ςκοτϊνεται διανομζασ 22 χρονϊν που εργαηόταν ςτα καφζ mikel
ςτθν Λ. Ακθνϊν. πθγι:https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/103074_nekros-enora-ergasias-22hronos-dianomeas-ton-mikel
3. 30 Μάθ 2017 πεκαίνει ςτθ Λάριςα ο 28χρονοσ διανομζασ Γ.Κ που εργαηόταν ςτθν
αλυςίδα
καφζ
mikel,
πθγι
https://paidis.com/2017/05/30/%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%83%CE%B5-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF28%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF/
4. 10 Ιοφλθ 2017 χάνει τθν ηωι του 23χρονοσ διανομζασ που εργαηόταν ςε κατάςτθμα
καφζ ςτο Γαλάτςι, πθγι: http://www.economy365.gr/article/43012/aneipotitragodia-se-kafe-sto-galatsi-i-shesi-ton-idioktiton-me-ton-nekro-ntelivera
5. 12/2017 χάνει τθν ηωι του ο 26χρονοσ διανομζασ Χριςτοσ Μάλαμασ, ςτθν
Καλαμάτα, πθγι: https://www.messinialive.gr/den-katafere-26chronos-christos/
Σο γεγονόσ τθσ μθ διλωςθσ, τθσ μθ καταγραφισ του πραγματικοφ αρικμοφ των τροχαίων
εργατικϊν ατυχθμάτων/δυςτυχθμάτων από τουσ αρμόδιουσ φορείσ δθμιουργεί εφλογα
ερωτιματα που κα πρζπει να μασ προβλθματίςουν. Ωσ ςωματείο γνωρίηουμε πωσ ο δρόμοσ
κα είναι δφςβατοσ και μακρφσ μζχρι το επάγγελμα να γίνει απόλυτα ορατό ειδικά όταν δεν
υπάρχει θ απαραίτθτθ πολιτικι βοφλθςθ.
ε κάθε περίπτωςη, προκειμζνου να καταγράφεται το ςφνολο των περιςτατικϊν, ωσ
ςωματείο ςταθερά προτείνουμε να ςυμπληρωθεί ςτο δελτίο ςυμβάντοσ τησ τροχαίασ
επιλογή ϊςτε να καταχωροφνται τα τροχαία εργατικά ατυχήματα. Παράλληλα και μζχρι
την ψηφιοποίηςη τησ Σροχαίασ, τα ςτοιχεία αυτά θα πρζπει να καταχωροφνται
ηλεκτρονικά και είτε μηνιαία είτε ετηςίωσ να αποςτζλλονται ςτο Π. ΕΡΓΑΝΗ.
τθ ςυνζχεια παρακζτουμε μια ςειρά από τροχαία εργατικά δυςτυχιματα που ζχουν
δθμοςιοποιθκεί τα τελευταία 2 χρόνια. Σονίηουμε πωσ για τουσ λόγουσ που αναφζρουμε
παραπάνω κεωροφμε αυτονόθτο πωσ ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ των τροχαίων εργατικϊν
ατυχθμάτων και δυςτυχθμάτων δεν βλζπουν ποτζ το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ.
1. 02/2021 αφινα: Νεκρόσ 19χρονοσ ντελιβεράσ ςε τροχαίο,
πθγι:https://www.avgi.gr/koinonia/380687_nekros-19hronos-nteliberas-se-trohaio
2. 12/2020 Νεκρόσ 38χρονοσ διανομζασ ςτθν Αλεξανδροφπολθ, πθγι:https://www.eevros.gr/gr/eidhseis/3/nekros-38xronos-dianomeas-sthn-ale3androypolh-xtyphsese-kolwna/post41977
3. 09/2020 Νεκρόσ 18χρονοσ ντελιβεράσ ςτθν Άρτα , πθγι:
http://www.katiousa.gr/politika/ergatiki-taksi/nekros-18chronos-nteliveras-stinarta-syllalitirio-diamartyrias-apo-to-ergatiko-kentro-artas-to-apogevma/
4. 09/2020 Τθν τελευταία του πνοι ςτθν άςφαλτο άφθςε ζνασ νεαρόσ διανομζασ
φαγθτοφ ςτθν Ξάνκθ: πθγι https://tempo24.news/eidisi/312627/skotothike-nearosdianomeas-fagitoy
5. 08/2020 Νεκρόσ διανομζασ ςτθν Βοφλα, πθγι https://www.irafina.gr/tragodia-stivouliagmeni-nekros-nteliveras-se-trocheo/
6. 06/2020 Νεκρόσ διανομζασ ςτθν Βοφλα: πθγι https://www.xtypos.gr
7. 06/2020
Νεκρόσ
διανομζασ
ςτθν
Ηλιοφπολθ,
πθγι
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/6410939/nekros-20chronos-nteliveras-

stin-ilioypoli-i-ekklisi-toy-adelfoy-toy
8. 05/2020 Νεκρόσ διανομζασ ςτθν Λάριςα: πθγι https://tvxs.gr/news/ellada/nekros28xronos-nteliberas-se-troxaio-ekso-apo-ti-larisa
9. 02/2020
Νεκρόσ
διανομζασ
ςτο
Ηράκλειο
Κριτθσ,
πθγι
https://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/se-klima-vathias-thlipsis-apoxairetount/2981504/
10. 9/2019
Νεκρόσ
35χρόνοσ
διανομζασ
ςτο
Ρζραμα,
πθγι
https://www.alfavita.gr/koinonia/299099_akomi-dyo-nekroi-metaforeis-delivery-tisteleytaies-imeres
11. 03/2019 Νεκρόσ διανομζασ ςτον Βόλο, πθγι https://www.newsit.gr/topikeseidhseis/volos-nekros-meta-apo-fovero-troxaio-nearos-nteliveras-thlipsi-gia-tonatyxo-giorgo-pics/2735444/)
12. 04/2019
Νεκρόσ
διανομζασ
ςτθν
Αγία
Ραραςκευι,
πθγι
https://www.typosthes.gr/koinonia/181364_thanatiforo-trohaio-me-nekro-24hronontelibera-animera-tis-apergias
13. 02/19
νεκρόσ
διανομζασ
ςτθ
Λυκόβρυςθ,
πθγι
http://proletconnect.blogspot.com/2019/05/2019.html
14. 02/2019:
Νεκρόσ
διανομζασ
ςτθν
Θεςςαλονίκθ,
πθγι
https://www.iefimerida.gr/news/479892/thessaloniki-kai-allos-nearos-nteliverasnekros-meta-apo-trohaio
15. 01/2019 Νεκρόσ διανομζασ ςτα Χανιά, πθγι http://agonaskritis.gr

Δεν υπάρχει κανζνασ λόγοσ που να κακιςτά τα εργατικά ατυχιματα είτε
απαραίτθτα είτε αναγκαία κακϊσ με τθν ςωςτι πρόλθψθ κάκε ατφχθμα μπορεί
να αποφευχκεί.
Εμείσ ωσ ςωματείο, από το ςυλλογικό μασ βίωμα, γνωρίηουμε πωσ ςτο επάγγελμα
ςυμβαίνουν εκατοντάδεσ ατυχιματα και δεκάδεσ δυςτυχιματα. Δεκάδεσ ςυνάδελφοι
ζχουν κυριολεκτικά ποτίςει με το αίμα τουσ τθν άςφαλτο. Σο επάγγελμα είναι επικίνδυνο.
Οι αρικμοί απλά επιβεβαιϊνουν αυτό που γνωρίηουμε όλοι. Μεταξφ άλλων, θ κλιβερι
αυτι ςυνκικθ μπορεί να αναχαιτιςτεί εάν εφαρμοςτεί ςτθν πράξθ ο νόμοσ 4611/2019
(άρκρα 55 &56) που αναφζρεται ρθτά ςτθν υποχρζωςθ των εργοδοτϊν για παροχι Μζςων
Ατομικισ Προςταςίασ (Μ.Α.Π) ςτουσ εργαηόμενουσ επαγγελματίεσ οδθγοφσ δικφκλου
(courier/ταχυμεταφορείσ,delivery/ταχυδιανομείσ και υπαλλιλουσ εξωτερικϊν εργαςιϊν).
Όλοι οι επιςτθμονικοί φορείσ για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτθν εργαςία ςυμφωνοφν
πωσ τα Μ.Α.Π ςϊηουν ηωζσ. Από τθ μια είναι ηιτθμα ςυνδυαςμοφ ςυνδικαλιςτικισ
επιρροισ μεπολιτικζσ υπεφκυνων επιλογϊν και από τθν άλλθ είναι απλά ηιτθμα λογικισ
προκειμζνου να εφαρμοςτεί ο νόμοσ ςτθν πράξθ. ε κάκε περίπτωςθ θ ανκρϊπινθ ηωι κα
πρζπει να τεκεί ςτο επίκεντρο αντί του κζρδουσ και μόνο με τομζσ που κα επιφζρουν
αλλαγζσ ςε βακιά ριηωμζνεσ οπιςκοδρομικζσ και αντικοινωνικζσ νοοτροπίεσ κα πάψουμε
να κρθνοφμε απϊλειεσ.

Β2. Αυξθμζνο Άγχοσ & Ζντονο ςτρεσ
Σο ζντονο ςτρεσ αυξάνει τθν επικινδυνότθτα του επαγγζλματοσ. Θ διανομι, ταχυδιανομι,
ταχυμεταφορά με δίκυκλο είναι μια εργαςία ζνταςθσ και απαιτεί τθν πλιρθ ενεργοποίθςθ
όλων των ψυχικϊν μασ δυνάμεων προκειμζνου να φζρουμε εισ πζρασ, ςϊοι και αβλαβείσ,
τθν βάρδια μασ. Από τθ ςτιγμι που μια παραγγελία μπαίνει ςτο κουτί ι τθν τςάντα
μεταφοράσ αρχίηει θ αντίςτροφθ μζτρθςθ. Οι επιχειριςεισ, χρόνο με το χρόνο,
εντατικοποιοφν όλο και περιςςότερο τθν εργαςία μασ κακϊσ προκειμζνου να
ανταγωνιςτοφν θ μία τθν άλλθ μειϊνουν ςυνεχϊσ τουσ χρόνουσ παράδοςθσ.

Σο ρολόι επικρζμεται ςυνεχϊσ πάνω από τα κεφάλια μασ ςαν Δαμόκλειοσ ςπάκθ και ςε
ςυνάρτθςθ με το φόβο τθσ απόλυςθσ (ςε περίπτωςθ που δεν πιάςουμε το ςτόχο τθσ
ζγκαιρθσ παράδοςθσ ςτο χρόνο που μασ επιβάλλουν) πολλοί ςυνάδελφοι αναγκάηονται να
οδθγοφν βιαςτικά με επικίνδυνουσ ελιγμοφσ, να παραβιάηουν το φωτεινό ςθματοδότθ, να
μθν τθροφν τον Κ.Ο.Κ εν γζνει, αυξάνοντασ τισ πικανότθτεσ να βρεκοφν κφματα ενόσ
τροχαίου εργατικοφ ατυχιματοσ. Επίςθσ, είναι ςφνθκεσ οι εργοδότεσ προκειμζνου να
μειϊςουν το εργατικό κόςτοσ και να εξοικονομιςουν χριματα να μθν προςλαμβάνουν
επαρκζσ προςωπικό, με αποτζλεςμα οι εργαηόμενοι να χρεωνόμαςτε ταυτόχρονα δφο,
τρεισ ι και παραπάνω παραγγελίεσ, διπλά δρομολόγια και διαδρομζσ που πρζπει ςτον
ελάχιςτο δυνατό χρόνο να ςυνδυάςουν αντίκετα ςθμεία του χάρτθ. Οι εργοδοτικζσ
πρακτικζσ που ςτοχεφουν ςτθν μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ αδιαφορϊντασ για τθν υγεία
και τθν αςφάλεια ςτθν εργαςία, μάσ αναγκάηουν ςε αγχωτικζσ και επικίνδυνεσ οδθγικζσ
πρακτικζσ προκειμζνου να καταφζρουμε να παραδϊςουμε όλεσ τισ παραγγελίεσ ςτο χρόνο
που ζχει ορίςει το κατάςτθμα/επιχείρθςθ.

Β3. Πολφωρθ οδιγθςθ
Θ πολφωρθ οδιγθςθ, θ εργαςία που ξεπερνά κακθμερινά το 8ωρο υπό τθν διαρκι πίεςθ
του χρόνου ςε ζνα, πολλζσ φορζσ, απρόβλεπτο περιβάλλον αυξάνει τθν επικινδυνότθτα του
επαγγζλματοσ. Ωσ εργαηόμενοι βριςκόμαςτε ςε κακεςτϊσ ςυνεχοφσ εγριγορςθσ, ζχουμε
διαρκϊσ ςτραμμζνθ τθν προςοχι μασ ςε κάκε τι που ςυμβαίνει γφρω μασ, κακϊσ θ
παραμικρι αβλεψία μπορεί να αποβεί μοιραία. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια, με το πζραςμα του
χρόνου, πολλοί εργαηόμενοι να παρουςιάηουμε ςθμάδια μιασ διαρκοφσ και μόνιμθσ
κόπωςθσ που με τθ ςειρά τουσ είναι πολφ πικανό να οδθγιςουν ςε λάκθ. Όςο περιςςότερο
θ κοφραςθ μασ καταβάλει, τα αντανακλαςτικά μασ πζφτουν, γινόμαςτε πιο απρόςεκτοι και
επιρρεπείσ ςτο λάκοσ, αυξάνοντασ τισ πικανότθτεσ πρόκλθςθσ ενόσ τροχαίου εργατικοφ
ατυχιματοσ. Θ οδιγθςθ μοτοςικλζτασ είναι μια ιδιαίτερθ νοθτικι διεργαςία. Ο εγκζφαλοσ
του οδθγοφ αποφαςίηει για τα πάντα, κάκε ςτιγμι. Σροφοδοτείται με δεδομζνα, τα
επεξεργάηεται αςτραπιαία και αποφαςίηει τισ επόμενεσ κινιςεισ. Ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ
μπορεί να προβλζπει τα επόμενα δφο δευτερόλεπτα άρα ο οδθγόσ δικφκλου οφείλει να
ξζρει πωσ κα κινθκεί για το παραπάνω διάςτθμα. φμφωνα με τθν ζρευνα του ΕΛ.ΙΝ.Τ.Α.Ε
για τθν εργαςία ςτα ΕΛΣΑ (2003) το 85,7% των ερωτθκζντων ςυναδζλφων απάντθςε πωσ ο
ρυκμόσ τθσ εργαςίασ τουσ είναι ζντονοσ ενϊ το 50,5 επιβεβαίωςε πωσ θ πνευματικι
κόπωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ είναι μεγάλθ.

Β4. Κίνδυνοσ λόγω κακισ/ελλιποφσ ςυντιρθςθσ του δίκυκλου
Θ μοτοςυκλζτα είναι το εργαλείο τθσ δουλειάσ μασ. Σο ιδιόκτθτο δίκυκλο που
χρθςιμοποιοφμε ςτθν εργαςία ςυνικωσ δεν ςυντθρείται επαρκϊσ κυρίωσ εξαιτίασ των
πενιχρϊν αμοιβϊν ιδιαίτερα ςε κακεςτϊτα υποδθλωμζνθσ και αδιλωτθσ εργαςίασ. Ζνα
κακοςυντθρθμζνο όχθμα που χρθςιμοποιείται για επαγγελματικι χριςθ αυξάνει τον
κίνδυνο ατυχιματοσ. Ενδεικτικά, προκειμζνου να γίνει αντιλθπτι θ ςθμαςία αλλά και το
κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ, αναφζρουμε πωσ το μίνιμουμ πλαίςιο του κακθμερινοφ ελζγχου
του δικφκλου κα πρζπει να περιλαμβάνει:
1. Καφςιμα και λάδια
2. Νερό (για υδρόψυκτουσ κινθτιρεσ)
3. Τγρά και λειτουργία φρζνων
4. Μπαταρία, φλασ και φϊτα πορείασ
5. Μίηα ι μανιβζλα και μπουηί
6. Πίεςθ ελαςτικϊν
7. Δρομολόγθςθ άμεςθσ αλλαγισ των φκαρμζνων ανταλλακτικϊν

Παράλλθλα είναι απαραίτθτο να κρατάμε αρχείο ςυντιρθςθσ ϊςτε το ςυνεργείο να
γνωρίηει ανά πάςα ςτιγμι τθν ακριβι κατάςταςθ του δικφκλου και να ενθμερϊνουμε
άμεςα τον μθχανικό για τυχόν ηθμιζσ ι δυςλειτουργίεσ του δικφκλου.
Επίςθσ, για να μθν ταλαιπωροφμαςτε από τουσ κραδαςμοφσ που δθμιουργοφν
μυοςκελετικά προβλιματα φροντίηουμε θ ςζλα και τα αμορτιςζρ να είναι ςε καλι
κατάςταςθ.

Β5. Κίνδυνοσ λθςτείασ
ε πολλζσ περιπτϊςεισ, οι επαγγελματίεσ οδθγοί δικφκλου ζχουμε τα χριματα τθσ
κακθμερινισ είςπραξθσ πάνω μασ. Που ςθμαίνει πωσ ςτο τζλοσ τθσ βάρδιασ το ςυνολικό
ποςό μπορεί να ξεπερνά ακόμθ και τα 1.000 ευρϊ, με ςυνζπεια να αποτελοφμε ζναν
εφκολο ςτόχο για λθςτεία, ιδιαίτερα οι ςυνάδελφοι που εργαηόμαςτε τισ βραδινζσ και τισ
νυχτερινζσ ϊρεσ. Ζνασ επαγγελματίασ οδθγόσ δικφκλου που διαςχίηει τουσ ζρθμουσ και
πολλζσ φορζσ ςκοτεινοφσ ι κακοφωτιςμζνουσ νυχτερινοφσ δρόμουσ, κουβαλϊντασ πάνω
του το ταμείο από τθν είςπραξθ των παραγγελιϊν είναι επί τθσ ουςίασ ζρμαιο τθσ τφχθσ
του. Σα περιςτατικά με κφματα διανομείσ οι οποίοι ζχουν δεχτεί χτυπιματα ακόμα και με
μαχαίρι προκειμζνου να τουσ αποςπάςουν χριματα είναι δεκάδεσ. Θ ςυνεχιηόμενθ
οικονομικι κρίςθ ζχει δθμιουργιςει ζνα δυςμενζσ εργαςιακό περιβάλλον και ειδικά το
τελευταίο διάςτθμα οι επικζςεισ ζχουν αυξθκεί με αποτζλεςμα να κζτουν ςε άμεςο
κίνδυνο τθν υγεία, τθν αςφάλεια ακόμθ και τθν ηωι των ςυναδζλφων.

Β6. Κίνδυνοσ από πελάτεσ / Ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ και επαγγελματικι
υποτίμθςθ
Λόγω τθσ φφςθσ τθσ εργαςίασ, οι επαγγελματίεσ οδθγοί δίκυκλου ερχόμαςτε κακθμερινά
ςε επαφι με δεκάδεσ ανκρϊπουσ που περιμζνουν τθν παράδοςθ τθσ παραγγελίασ τουσ
(φαγθτά, ποτά, γλυκά, ζνδυςθ, υπόδθςθ, φακζλουσ, ζγγραφα, μικρά και μεγάλα δζματα,
ςυςκευζσ, λουλοφδια, οπτικά, οδοντιατρικά, φάρμακα κ.τ.λ). τισ περιςςότερεσ παραδόςεισ
θ διαδικαςία κυλάει ομαλά όμωσ δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που δυςαρεςτθμζνοι, οξφκυμοι,
εκνευριςμζνοι ι αγανακτιςμζνοι πελάτεσ εκδθλϊνουν επικετικι ςυμπεριφορά. Κάποιοι
φτάνουν ακόμθ και να χειροδικιςουν εναντίον μασ κι άλλοι κεωροφν πωσ ζχουν κάκε
δικαίωμα να μασ βρίηουν και να ξεςποφν τα νεφρα τουσ πάνω μασ. Οπότε, είμαςτε
αναγκαςμζνοι να «κζςουμε τον δάκτυλον επί τον τφπον των ιλων» μιασ και θ ίδια θ
εργαςιακι πραγματικότθτα γεννά ζνα εφλογο ερϊτθμα.
Από που πθγάηουν, από που προκφπτουν αυτοφ του είδουσ οι βακιά αντικοινωνικζσ και
εξευτελιςτικζσ για το επάγγελμα αλλά και για τθν προςωπικότθτά μασ ςυμπεριφορζσ;
Θ διανομι προϊόντων και υπθρεςιϊν είναι μια αλυςίδα και είναι ςφνθκεσ, οι εργοδότεσ, οι
προϊςτάμενοι και οι εργαηόμενοι που βρίςκονται υψθλότερα ςτθν ιεραρχία να φορτϊνουν
οποιοδιποτε λάκοσ, αςτοχία ι αβλεψία ςτον τελευταίο κρίκο που ζρχεται ςε επαφι με τον
πελάτθ. Επί τθσ ουςίασ πρόκειται για ζναν «άγραφο νόμο» που τονίηεται ςτθν πρόςλθψθ
και απαιτεί από τουσ ταχυμεταφορείσ, ταχυδιανομείσ και υπαλλιλουσ εξωτερικϊν
εργαςιϊν να αναλαμβάνουν τον ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου για να μθν «διαρραγεί»
θ εικόνα τθσ επιχείρθςθσ. Προςλαμβανόμαςτε ωσ ταχυμεταφορείσ, ταχυδιανομείσ,
υπάλλθλοι εξωτερικϊν εργαςιϊν και εφόςον το απαιτιςουν οι περιςτάςεισ
μετατρεπόμαςτε ςε «ςάκο του μποξ» των ορζξεων οποιουδιποτε πελάτθ, ανεξάρτθτα από
τθ ςυμπεριφορά και τθ νοοτροπία του, που ςφμφωνα και πάλι με τουσ άγραφουσ νόμουσ
τθσ αγοράσ ζχει «πάντα δίκιο». Πρόκειται για μια δομθμζνθ, ςτερεοτυπικι και βακιά
υποτιμθτικι αντίλθψθ που, είτε ςυνειδθτά είτε αςυνείδθτα, επί τθσ ουςίασ δεν αναγνωρίηει
ςτουσ διανομείσ ίςα δικαιϊματα οφτε και το statusτου επαγγελματία, του ενιλικα, πόςο
μάλλον του επιτυχθμζνου, επαγγελματία ενιλικα, κακϊσ ςφμφωνα και με τθν κυρίαρχθ

προςφϊνθςθ παραμζνουμε «παιδιά» ανεξάρτθτα από τθν θλικία μασ. Αντιλαμβανόμαςτε
πωσ θ παρατιρθςι μασ ίςωσ και να ςοκάρει όμωσ για μασ, θ προςφϊνθςθ «παιδί» μασ
φζρνει ςτο νου τθν προςφϊνθςθ «boy» που χρθςιμοποιοφςαν και χρθςιμοποιοφν οι
ρατςιςτζσ των Θνωμζνων Πολιτειϊν, ιδιαίτερα ςτο Νότο για τουσ νζγρουσ τουσ οποίουσ και
κεωροφν φφςθ και κζςθ κατϊτερουσ. Και για να γίνουμε απόλυτα κατανοθτοί, ζχει
διανοθκεί ποτζ κανείσ που βρζκθκε π.χ. ςε νοςοκομείο να ηθτιςει να του φωνάξουν το
«παιδί» εννοϊντασ το γιατρό; Κλείνοντασ, να υπογραμμίςουμε πωσ ιδιαίτερα τθ νφχτα
κινδυνεφουμε από επικετικζσ ςυμπεριφορζσ πελατϊν και οδθγϊν που είναι μεκυςμζνοι ι
υπό τθν επιρεια ναρκωτικϊν.

Β7. Εργαςία ςε επικίνδυνεσ/ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
Ζνασ ακόμθ παράγοντασ που κάνει το επάγγελμα επικίνδυνο είναι πωσ είμαςτε
αναγκαςμζνοι να εργαηόμαςτε υπό οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ. Θ οδιγθςθ
μοτοςυκλζτασ με βροχι, χαλάηι, χιόνι, χαμθλι ορατότθτα ι δυνατό αζρα είναι πικανό να
οδθγιςει τον αναβάτθ ςε πτϊςθ ι ςε πρόκλθςθ ατυχιματοσ/δυςτυχιματοσ.

i) Οδιγθςθ δικφκλου με βροχι
Όταν βρζχει θ άςφαλτοσ γίνεται ολιςκθρι και θ πρόςφυςθ των ελαςτικϊν μειϊνεται με
αποτζλεςμα ο οδθγόσ να κινδυνεφει με απϊλεια του ελζγχου τθσ μθχανισ ςε περίπτωςθ
απότομου φρεναρίςματοσ ι κάποιου ελιγμοφ. Θ ορατότθτα μειϊνεται είτε γιατί θ ηελατίνα
του κράνουσ κολϊνει από μζςα είτε γιατί "ψεκάηεται" εξωτερικά από τα λαςπόνερα που
ςθκϊνουν τα άλλα οχιματα, με αποτζλεςμα θ ςιμανςθ και τα φανάρια να γίνονται
δυςδιάκριτα. Οι λακκοφβεσ των δρόμων γεμίηουν νερό, με αποτζλεςμα να μθν φαίνονται
και να μθν μποροφμε να προςδιορίςουμε το βάκοσ τουσ. Οι ςχάρεσ των υπονόμων
φράηουν, τα φρεάτια υπερχειλίηουν από βρϊμικα όμβρια φδατα και ςκουπίδια με ςυνζπεια
να δθμιουργοφνται χείμαρροι, που μπορεί να μασ ςυμπαραςφρουν ι να ςυμπαραςφρουν
άλλα αντικείμενα ςτθ μζςθ του δρόμου όπωσ κοφτεσ ι κάδουσ ςκουπιδιϊν αυξάνοντασ τον
κίνδυνο να χάςουμε τθν ιςορροπία μασ, τον ζλεγχο του δικφκλου και να πζςουμε.
ii) Οδιγθςθ δικφκλου με ζντονουσ ανζμουσ
Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που εκδθλϊνονται δυνατοί άνεμοι οι οποίοι μποροφν να
μετατοπίςουν βίαια το δίκυκλο από λωρίδα ςε λωρίδα και να παραςφρουν τον αναβάτθ ςε
πτϊςθ. τθν περίπτωςθ του επαγγελματία οδθγοφ δικφκλου, ο οποίοσ είναι αναγκαςμζνοσ
να οδθγεί κουβαλϊντασ ζνα μεγάλο κουτί μεταφοράσ/διανομισ για τθν τοποκζτθςθ των
προϊόντων προσ παράδοςθ, ο κίνδυνοσ αυτόσ αυξάνεται αιςκθτά. Με τθν τοποκζτθςθ του
κουτιοφ μεταφοράσ/διανομισ, το δίκυκλο μεγαλϊνει αυτόματα ςε όγκο και χάνει τθν
αεροδυναμικι και τθν εργονομία που του ζχει προςδϊςει ο καταςκευαςτισ. Με αυτό τον
τρόπο είναι πιο εφκολο ςε περίπτωςθ που μασ χτυπιςει μια δυνατι ριπι ανζμου να
χάςουμε τθν ιςορροπία μασ, τον ζλεγχο τθσ μθχανισ και να οδθγθκοφμε ςε πτϊςθ ι
πρόςκρουςθ με άλλο όχθμα, τισ διαχωριςτικζσ μπάρεσ ι κάποιο άλλο αντικείμενο ςτθν
άκρθ του δρόμου(δζντρο, κολϊνα κάδο ςκουπιδιϊν κ.λ.π). Επιπλζον, οι δυνατζσ ριπζσ αζρα
μποροφν να μεταφζρουν ςε κλάςματα δευτερολζπτου διάφορα ογκϊδθ αντικείμενα ςτθν
πορεία μασ, να μασ τραυματίςουν, να χάςουμε τον ζλεγχο του δικφκλου ι να μασ
αναγκάςουν ςε πτϊςθ. Δυςτυχϊσ, ςτο πρόςφατο παρελκόν ςυνάδελφοι τραυματίςτθκαν
ςοβαρά ι ζχαςαν τθ ηωι τουσ κατά τθν οδιγθςθ με δυνατό αζρα, όπωσ ςτθν περιοχι τθσ
Λυκόβρυςθσ το 2019, όπου ο 24χρονοσ διανομζασ Δθμιτρθσ ερεβζτασ ζχαςε τθ ηωι του,

όταν το μθχανάκι του, λόγω ζντονων ανζμων, εξετράπθ τθσ πορείασ του και προςζκρουςε
ςε τςιμεντζνια κολόνα.
Ρεφματα αζρα
Σα μοτοποδιλατα και οι μοτοςυκλζτεσ είναι ελαφρά οχιματα. Αυτό ςθμαίνει πωσ είτε όταν
προςπερνάμε είτε όταν μασ προςπερνά ζνα άλλο όχθμα, ο αζρασ που αυτό εκτοπίηει
επθρεάηει τθν ευςτάκειά μασ ειδικά όταν το δίκυκλο φζρει κουτί μεταφοράσ διανομισ. ε
αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, το κουτί μεταφοράσ διανομισ λειτουργεί επιπρόςκετα ωσ
ανεμοφράκτθσ, ο οδθγόσ αναγκάηεται να εντείνει ακόμθ περιςςότερο τθν προςπάκεια για
να ςυγκρατιςει το δίκυκλο ςτθν πορεία του, και εάν απαιτθκεί να μεταβάλλει άμεςα τθ
δφναμθ που εφαρμόηει προσ τθν αντίκετθ διεφκυνςθ.
Πλάγιοσ άνεμοσ
υχνά, (ςτισ εκνικζσ οδοφσ, ςτον Κθφιςό, Αττικι οδό, Περιφερειακοφσ αλλά και ςτον αςτικό
ιςτό) πλάγιοι άνεμοι με μεγάλθ ταχφτθτα μασ αναγκάηουν να οδθγάμε γζρνοντασ προσ τθν
αντίκετθ κατεφκυνςθ από όπου αυτοί φυςοφν. Τπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, όταν κινοφμαςτε
δίπλα ςε κάποιο μεγάλο και βαρφ όχθμα, δθμιουργείται υποπίεςθ ςτθν αντίκετθ πλευρά
του, δθλαδι από εκεί που δζχεται τον πλάγιο άνεμο. Σο φαινόμενο αυτό όχι μόνο αλλάηει
τισ δυνάμεισ που εφαρμόηουμε ςτθ μοτοςυκλζτα για να ιςορροπιςει αλλά μασ ζλκει και
προσ το όχθμα όταν βριςκόμαςτε δίπλα του.

iii) Οδιγθςθ δικφκλου με Πάγο
Θ οδιγθςθ ςε παγωμζνο δρόμο είναι πολφ επικίνδυνθ. Ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ του
«μαφρου πάγου», κατά τθν οποία ο πάγοσ δεν είναι αντιλθπτόσ από τον οδθγό.
Όταν ο δρόμοσ είναι παγωμζνοσ, είναι προτιμότερο να μθν οδθγοφμε.
Για να καταλάβουμε τθν επικινδυνότθτα όταν οι δρόμοι παγϊνουν:
• δεν πρζπει να μετακινοφμαςτε παρά μόνον όταν θ ανάγκθ είναι επιτακτικι
• ακόμθ και ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ εάν οι ςυνκικεσ χειροτερζψουν, είναι
προτιμότερο είτε να ςτακμεφςουμε είτε να γυρίςουμε πίςω.
• ενθμερϊνουμε για τθ διαδρομι που κα ακολουκιςουμε και για τθν πικανι ϊρα που κα
φτάςουμε ςτον προοριςμό μασ.
• διατθροφμε ςχεδόν δζκα φορζσ μεγαλφτερθ απόςταςθ από τθ ςυνθκιςμζνθ από το
προπορευόμενο όχθμα.
Επίςθσ ο τρόποσ οδιγθςθσ αλλάηει δραματικά κακϊσ πρζπει να κάνουμε μαλακζσ και αργζσ
κινιςεισ (γκάηι, φρζνο, τιμόνι, αλλαγι ταχυτιτων).

Β8. Οδιγθςθ δικφκλου που φζρει κουτί μεταφοράσ/διανομισ
Για τα κουτιά μεταφοράσ/διανομισ που φζρουν οι μοτοςυκλζτεσ των περιςςοτζρων
οδθγϊν δικφκλου δεν υπάρχουν προδιαγραφζσ που να κακορίηονται από το Τπουργείο
Τποδομϊν και Μεταφορϊν. Σα εταιρικά δίκυκλα κακϊσ προορίηονται για επαγγελματικι
χριςθ είναι ςυνικωσ μονόςελα(θ ςζλα είναι μιςι και όχι ολόκλθρθ). Ζτςι το κουτί
μεταφοράσ/διανομισ ςτθρίηεται επαρκϊσ ςε μια πλατιά βάςθ (ςτθ βάςθ του ςκελετοφ) και
όχι ςτθ ςζλα ι ςε ςχάρα με αντθρίδεσ που δεν ςυνιςτοφν πρότυπα αςφάλειασ και
ευςτάκειασ. Θ πλειοψθφία των οδθγϊν δικφκλου εργαηόμαςτε με ιδιόκτθτο μθχανάκι,
χωρίσ προδιαγραφζσ για κουτί μεταφοράσ/διανομισ, γεγονόσ που ςθμαίνει πωσ θ
ευςτάκεια και θ αςφαλισ πρόςδεςθ του κουτιοφ μεταφοράσ/διανομισ δεν είναι ποτζ
απόλυτα επαρκισ κακϊσ ςυχνά ιςορροπεί ςε αυτοςχζδιεσ καταςκευζσ(πεπλατυςμζνεσ
βάςεισ από χαρτόνια, ξφλα, διογκωμζνθ πολυςτερίνθ/φελιηόλκ.λ.π) Σαυτόχρονα, όπωσ
ςθμειϊςαμε και παραπάνω, το κουτί μεταφοράσ/διανομισ αλλάηει τθν ιςορροπία και
μειϊνει τθν εργονομία του δικφκλου, δυςχεραίνει τθν εργαςία και κακιςτά τθν οδιγθςθ
επικίνδυνθ.

Ηθτιματα όπωσ τα παραπάνω μποροφν να επιλυκοφν κακϊσ ςφμφωνα με τον νόμο
4611/2019,άρκ. 56, παρ. 4,με απόφαςθ των Τπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Προςταςίασ του Πολίτθ και Τποδομϊν και Μεταφορϊν κα
πρζπει να κακοριςτοφν οι προδιαγραφζσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του
προςαρτϊμενου αποκθκευτικοφ χϊρου κακϊσ και ο φορζασ πιςτοποίθςθσ τθσ ευςτάκειασ
του οχιματοσ.
Για να γίνει αντιλθπτι θ αξία τθσ πλιρουσ εφαρμογισ του νόμου παρακζτουμε ενδεικτικά
τθν παρακάτω εργαςιακι πακογζνεια: Σα thermobox (ιςοκερμικά κιβϊτια και τςάντεσ
μεταφοράσ τροφίμων) που χρθςιμοποιοφν πολλζσ επιχειριςεισ για τθ μεταφορά
ροφθμάτων και φαγθτοφ αναγκάηουν τουσ επαγγελματίεσ οδθγοφσ δικφκλου να οδθγοφν
με το ζνα χζρι, γεγονόσ που πολλαπλαςιάηει τον κίνδυνο πτϊςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ
εργαςίασ. Κι εδϊ κα πρζπει να επιςθμάνουμε το αυτονόθτο, πωσ αν τα δίκυκλα
προορίηονταν για να οδθγοφνται με το ζνα χζρι οι καταςκευαςτζσ κα τοποκετοφςαν ζνα και
όχι δφο grip(κζςεισ χειρόσ) ςτο τιμόνι. Γι’ αυτό και ωσ ςωματείο κεωροφμε επιτακτικι τθν
ανάγκθ να ολοκλθρωκοφν οι ρυκμίςεισ ϊςτε να επιλυκοφν περαιτζρω τα ηθτιματα που
αφοροφν τισ προδιαγραφζσ, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και τθν πιςτοποίθςθ τθσ
ευςτάκειασ ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του νόμου 4611/2029.

Β9. Μεταφορά και Διανομι επικίνδυνων προϊόντων
Οι επαγγελματίεσ οδθγοί δικφκλου μεταφζρουμε μια ςειρά από επικίνδυνα προϊόντα,
χωρίσ τθν απαιτοφμενθ ςυςκευαςία, χωρίσ να μασ παρζχεται καμία επιπλζον προςταςία,
χωρίσ οι επιχειριςεισ να ζχουν προχωριςει ςε οποιαδιποτε εκτίμθςθ επαγγελματικοφ
κινδφνου και ςυχνά χωρίσ να γνωρίηουμε ι να μασ ζχει δοκεί οποιαδιποτε πλθροφορία για
το τι ακριβϊσ μεταφζρουμε. Βιολογικά και χθμικά υλικά, φάρμακα, ακόμα και φιάλεσ
υγραερίου είναι μερικά από τα επικίνδυνα προϊόντα που μεταφζρουμε κακθμερινά. Μια
πτϊςθ, ζνασ κραδαςμόσ, μια λακκοφβα μπορεί να μασ φζρει ςε άμεςθ επαφι με αυτά τα
επικίνδυνα, εφφλεκτα, διαβρωτικά ι ιογενι υλικά που ςθμαίνει πωσ είμαςτε διαρκϊσ
εκτεκειμζνοι ςε κινδφνουσ που αφοροφν τθν υγεία και τθν αςφάλειά μασ.

Β10. Βαριά και Ογκϊδθ αντικείμενα/Οδιγθςθ Μεταφορά και Διανομι
Θ ζκρθξθ τθσ θλεκτρονικισ παραγγελιολθψίασ ζχει ωσ αποτζλεςμα ο όγκοσ και το βάροσ
των αντικειμζνων που μεταφζρουμε/διανζμουμε να αυξάνεται με γεωμετρικι πρόοδο. Σα
ογκϊδθ και βαριά αντικείμενα που πολλζσ φορζσ μεταφζρουμε ςε ςυνδυαςμό με το
επιπόλαιο φόρτωμα ι/και τθν λανκαςμζνθ κατανομι του βάρουσ μπορεί να οδθγιςει ςε
απϊλεια του ελζγχου τθσ μθχανισ και πτϊςθ. Παράλλθλα ςε περίπτωςθ μεταφοράσ
εφφλεκτων υλικϊν (π.χ μπουκάλεσ υγραερίου) μπορεί να προκλθκεί πυρκαγιά ι ζκρθξθ με
άμεςο κίνδυνο για τθν υγιεινι, τθν αςφάλεια και τθν ςωματικι μασ ακεραιότθτα.

Γ) υνκικεσ που κακιςτοφν το επάγγελμα του
courier/ταχυμεταφορζα, delivery/ταχυδιανομζα, υπάλλθλου
εξωτερικϊν εργαςιϊν με δίκυκλο φφςει και κζςει δφςκολο, επίπονο
και κοπιαςτικό
Γ1. Εκτεκειμζνοι ςτον καιρό
Ωσ ςωματείο κεωροφμε πωσ ςτα επαγγζλματα που οι εργαηόμενοι είναι υποχρεωμζνοι να
παρζχουν ζργο εκτεκειμζνοι ςτο καιρό πρζπει να ανικουν ςτα Β.Α.Ε. Από τθν ςτιγμι που το
περιβάλλον τθσ εργαςίασ μασ είναι οι δρόμοι και οι λεωφόροι ερχόμαςτε αντιμζτωποι με
κάκε ακραία καιρικι ςυνκικθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του εικοςιτετράωρου. Θ εργαςία με
δίκυκλο ςε υψθλζσ και χαμθλζσ κερμοκραςίεσ(καφςωνα, κρφο, παγετό, χιόνι), βροχι και

καταιγίδεσ προκαλεί κόπωςθ, ςτρεσ και μια ςειρά πακιςεων. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του
καλοκαιριοφ, ακόμθ και τισ θμζρεσ με καφςωνα, τα Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ είναι
εξίςου απαραίτθτα με οποιαδιποτε άλλθ περίοδο του χρόνου κακϊσ από τθν πολφωρθ
οδιγθςθ ςτον ιλιο προκαλοφνται εγκαφματα ςτο ςϊμα. Κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ, οι
ιςχυροί άνεμοι, το κρφο, θ βροχι, δυςκολεφουν τθν οδιγθςθ και δθμιουργοφν επιπλοκζσ
ςτον οργανιςμό. Θ ζκκεςθ ςτον καιρό που πολλζσ φορζσ μεταβάλλεται απότομα, επιδρά
προςκετικά ςτθν κοφραςθ και πολλαπλαςιάηει το άγχοσ κατά τθ διάρκεια οποιαςδιποτε
διαδικαςίασ παραλαβισ ι παράδοςθσ.
Για παράδειγμα, ανεξάρτθτα με το που βριςκόμαςτε, εάν αρχίςει να βρζχει κα πρζπει να
βροφμε άμεςα ζνα υπόςτεγο ι οποιονδιποτε προφυλαγμζνο χϊρο για να φορζςουμε
αδιάβροχο και μπότεσ. Επίςθσ κα πρζπει να αναςχεδιάςουμε το δρομολόγιό μασ κακϊσ ςτθ
βροχι θ κίνθςθ επιβραδφνεται, οι χρόνοι διαςτζλλονται, οι οδθγοί του οδικοφ δικτφου
εκνευρίηονται και πολλοί εκδθλϊνουν επικετικι οδθγικι ςυμπεριφορά, γεγονόσ που ςε
ςυνδυαςμό με τθν ολιςκθρότθτα του οδοςτρϊματοσ οδθγεί ςε αφξθςθ ςυγκροφςεων και
ατυχθμάτων.
Οι ςυνεχείσ εναλλαγζσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ
όπου επικρατοφν είτε πολφ υψθλζσ είτε πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ εντείνουν τα
προβλιματα υγείασ των εργαηομζνων. Για παράδειγμα όταν ζνασ διανομζασ περνά από το
εξωτερικό περιβάλλον ςε ζνα εςωτερικό κερμαινόμενο ι κλιματιηόμενο περιβάλλον, ο
οργανιςμόσ προςπακεί αυτόματα να επιςτρζψει ςτα φυςιολογικά του επίπεδα. Κι ενϊ
βρίςκεται ςε διαδικαςία προςαρμογισ, θ διαδικαςία παραλαβισ/παράδοςθσ
ολοκλθρϊνεται οπότε εκτίκεται και πάλι βίαια ςτο εξωτερικό περιβάλλον. Παρότι
ακοφγεται ιςςονοσ ςθμαςίασ πρόκειται για μια ςθμαντικι παράμετρο των ςυνκθκϊν τθσ
εργαςίασ μασ, που προκαλεί μια ςειρά από προβλιματα κυρίωσ ςτο αναπνευςτικό. Ο
καιρόσ δεν «υπολογίηει» τισ ϊρεσ αιχμισ οφτε τθ λειτουργία τθσ αγοράσ με αποτζλεςμα θ
εργαςία μασ να μθν διακόπτεται ακόμθ και ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (παγετόσ,
καταρρακτϊδθσ βροχι).
Για πολλοφσ ςυναδζλφουσ courier/ταχυμεταφορείσ,delivery/ταχυδιανομείσ και υπαλλιλουσ
εξωτερικϊν εργαςιϊν θ βάρδια ξεκινάει νωρίσ το πρωί, που ςθμαίνει πωσ ζρχονται
αντιμζτωποι με τισ χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ τθσ μζρασ. Σο ίδιο ιςχφει και για το βράδυ
κακϊσ ζνα ςθμαντικό μζροσ των εςόδων για τισ επιχειριςεισ, κυρίωσ τθσ εςτίαςθσ, αφορά
τθ νυχτερινι βάρδια που ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ολοκλθρϊνεται τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ.
Μάλιςτα, λόγω και τθσ υγειονομικισ κρίςθσ, όλο και περιςςότερεσ επιχειριςεισ
προςφζρουν διανομι μζχρι τα ξθμερϊματα, ακόμθ και επί 24ϊρου βάςεωσ. Θ νυχτερινι
εργαςία με δίκυκλο είναι πιο απαιτθτικι κακϊσ ο διανομζασ ςυνεχίηει να εργάηεται ενϊ θ
κερμοκραςία πζφτει κατακόρυφα ςε κακοφωτιςμζνουσ ι ςκοτεινοφσ δρόμουσ. Οι
κερμοκραςίεσ τισ νυχτερινζσ ϊρεσ μπορεί να πζςουν ζωσ και 10°C(βακμοφσ Κελςίου)
χαμθλότερα από ότι το μεςθμζρι. Ωσ εκ τοφτου, μετά τθν δφςθ του ιλιου, θ διανομι
προϊόντων και υπθρεςιϊν με δίκυκλο επιβαρφνει ακόμθ περιςςότερο τθν υγεία και τθν
ψυχολογία του εργαηομζνου.
Μελετϊντασ τα δίκαια των ευρωπαϊκϊν χωρϊν παρατθριςαμε πωσ από το 1993 ςτθν
Ιταλία και από το 2007ςτθν Αυςτρία, θ ςυνεχόμενθ νυχτερινι εργαςία κεωρείται βαριά
εργαςία. Θ ιδιαιτερότθτα του επαγγζλματοσ του διανομζα που είναι εκτεκειμζνοσ ςτο
καιρό ςε ςυνδυαςμό με τθν προςφορά τθσ εργαςίασ του τισ δυςκολότερεσ ϊρεσ τθσ μζρασ
υπερτονίηουν το επιχείρθμά μασ. φμφωνα και με το ευρωπαϊκό παράδειγμα θ τακτικϊσ,
υπό παντόσ καιροφ, παρεχόμενθ εργαςία δθμιουργεί τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ
προκειμζνου να ενταχκεί το επάγγελμα του courier/ταχυμεταφορζα,delivery/ταχυδιανομζα
και υπάλλθλου εξωτερικϊν εργαςιϊν ςτα ΒΑΕ.

Γ2. Πολφωρθ και κοπιαςτικι οδιγθςθ

Σο περιεχόμενο τθσ εργαςίασ του διανομζα αφορά τθν παραλαβι, παράδοςθ και διανομι
προϊόντων και υπθρεςιϊν. Που ςθμαίνει πωσ τα κζρδθ των επιχειριςεων είναι μια ςφνκετθ
ςυνάρτθςθ παραλαβισ, παράδοςθσ, χρόνου και απόςταςθσ.
Κι επειδι θ δίψα για κζρδθ παραμζνει διαχρονικά άςβεςτθ, ο ρυκμόσ τθσ εργαςίασ
ςυνεχϊσ εντατικοποιείται ςε βάροσ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειάσ μασ με αποτζλεςμα τθν
ακραία κόπωςθ ςτο τζλοσ τθσ βάρδιασ. Πολλοί ςυνάδελφοι διανφουν κακθμερινά από 150
ζωσ 200χλμ. Άλλοι «γράφουν» λιγότερα χιλιόμετρα όμωσ ξεπερνοφν τισ 100
παραλαβζσ/παραδόςεισ ςτο οχτάωρο. Οπότε θ άριςτθ και αλάνκαςτθ οδθγικι
ςυμπεριφορά των διανομζων είναι προαπαιτοφμενο για να αποφευχκεί οποιοδιποτε
ατφχθμα κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ. Θ κοινι λογικι, το ζνςτικτο τθσ
επιβίωςθσ/αυτοςυντιρθςθσ, ο ίδιοσ ο δρόμοσ, δεν αφινουν κανζνα περικϊριο για
απόςπαςθ τθσ προςοχισ ςε οποιονδιποτε οδθγό-διανομζα.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ, οι αιςκιςεισ ενόσ διανομζα είναι αναγκαςτικά απόλυτα
προςθλωμζνεσ ςτθ τιρθςθ του Κ.Ο.Κ, ςτθν αποφυγι ςφαλμάτων, ςτθ πρόλθψθ και τθν
πρόβλεψθ λακϊν από τουσ άλλουσ οδθγοφσ του οδικοφ δικτφου. Θ κίνθςθ του δίκυκλου
ανάμεςα ςε αυτοκίνθτα,van, φορτθγά και λεωφορεία, ςε δρόμουσ με (άλλοτε ζντονθ κι
άλλοτε ιπια) κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ απαιτεί τθν απόλυτθ προςοχι και ςυγκζντρωςθ
του οδθγοφ-διανομζα. υνκικεσ όπωσ το ανϊμαλο, κακοςυντθρθμζνο οδόςτρωμα και θ
αποφυγι τθσ λακκοφβασ που κάποιεσ φορζσ κακίςταται αναπόφευκτθ προκαλοφν
κραδαςμοφσ ςτο δίκυκλο και κυρίωσ ςτθ μζςθ και τθ ςπονδυλικι ςτιλθ του αναβάτθ. Σο
κράνοσ, παρότι απαραίτθτο, μακροπρόκεςμα επιβαρφνει τον αυχζνα ενϊ θ ακινθςία κατά
τθ οδιγθςθ και θ ςτάςθ του ςϊματοσ πάνω ςτθν ςζλα που δεν αποτελεί πρότυπο
αναπαυτικοφ κακίςματοσ, για οχτϊ και πλζον ϊρεσ κακθμερινά, εντείνουν τα μυοςκελετικά
προβλιματα που επιβαρφνουν/εξουκενϊνουν το ςϊμα και επιταχφνουν τθ γιρανςθ. Σο
κουτιά μεταφοράσ/διανομισ και τα thermobox (ιςοκερμικά κιβϊτια και τςάντεσ μεταφοράσ
τροφίμων) δυςχεραίνουν τθν οδιγθςθ ενϊ ςε κάκε ςτάςθ, υπό οποιεςδιποτε καιρικζσ
ςυνκικεσ κι ενϊ ο χρόνοσ μασ πιζηει, πρζπει να ςτακμεφουμε με αςφάλεια και να
κινοφμαςτε μεκοδικά, προςεκτικά και χωρίσ βιαςφνθ κακϊσ μπορεί να γλιςτριςουμε, να
ςκοντάψουμε ι να πζςουμε.
ε αυτζσ τισ ςυνκικεσ εργαςίασ δεν μασ δίνεται κανζνα περικϊριο απόςπαςθσ τθσ
προςοχισ και τθσ ςυγκζντρωςισ μασ. Θ κακθμερινότθτα, το περιεχόμενο και θ ίδια θ φφςθ
τθσ εργαςίασ, μάσ ωκοφν ςε μια αςυνικθ ςωματικι και ψυχολογικι κοφραςθ.

Γ.3 Εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ
Οι ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται και από τθν υγειονομικι κρίςθ, ζχουν εντατικοποιιςει
τθν εργαςία μασ είτε πρόκειται για τισ ταχυμεταφορζσ, τθν ταχυδιανομι ι τισ εξωτερικζσ
εργαςίεσ με δίκυκλο. Σο ψθφιακό εμπόριο και θ θλεκτρονικι παραγγελιολθψία
εκτινάχκθκαν ςτα φψθ, οδθγϊντασ ςτα όρια τισ ςωματικζσ και ψυχολογικζσ δυνατότθτεσ
των εργαηομζνων. Ο όγκοσ των διαδικτυακϊν παραγγελιϊν ζχει πολλαπλαςιαςτεί είτε
αφορά τθν ταχυμεταφορά, τθν ταχυεςτίαςθ ι τισ εταιρίεσ που διανζμουν τα προϊόντα τουσ
με υπαλλιλουσ εξωτερικϊν εργαςιϊν (οπτικά, οδοντιατρικά, ζνδυςθ, υπόδθςθ,
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ). Με τθν ζναρξθ τθσ βάρδιασ, θ κακθμερινι μασ περιπζτεια ξεκινά,
ο χρόνοσ μετράει αντίςτροφα και το άγχοσ για τθν παραλαβι/παράδοςθ όλο και
περιςςότερων παραγγελιϊν βαραίνει ςτο ςτικοσ μασ ςαν πζτρα.
το πλαίςιο τθσ εντατικοποίθςθσ που περιγράφουμε, ςτισ εταιρίεσ ταχυμεταφορϊν, οι
παραλαβζσ/παραδόςεισ μπορεί να φτάςουν ζωσ και τισ 15 ανά ϊρα. Για να κεωρθκεί μια
βάρδια αποδοτικι, οι εργαηόμενοι επιβάλλεται να υπερβοφν τισ 100 «κινιςεισ» ςτο 8ωρο.
Θ εργοδοτικι τρομοκρατία επιβάλλεται κυρίωσ με τθν απειλι τθσ απόλυςθσ, γεγονόσ που
οδθγεί τον διανομζα ςε ζνα ατζρμονο κυνθγθτό με το χρόνο. Δυςτυχϊσ οι περιπτϊςεισ
εργοδοτικισ τρομοκρατίασ είναι ςυχνζσ, με τελευταία τθν επίκεςθ που δζχτθκε
ςυνάδελφοσ από προϊςτάμενό του ςτισ 4 Ιανουαρίου 2021, ςτθν Γενικι Σαχυδρομικι ςτα

Γλυκά Νερά Αττικισ, επειδι δεν κατάφερε να παραδϊςει τριψιφιο νοφμερο αντικειμζνων
ςε μζρα με ζντονθ βροχόπτωςθ.
τισ εταιρίεσ διανομισ φαγθτοφ ο διανομζασ επιφορτίηεται με πρόςκετο άγχοσ κακϊσ
πρζπει να παραδϊςει το φαγθτό ςτθν κατάλλθλθ κερμοκραςία, τα ηεςτά ροφιματα πριν
κρυϊςουν και τα κρφα πριν λιϊςουν τα παγάκια. Σα τελευταία δε χρόνια ςτθν Ευρϊπθ και
προςφάτωσ ςτθ Ελλάδα δραςτθριοποιοφνται επιχειριςεισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν
διαμεςολάβθςθσ, εταιρίεσ-πλατφόρμεσ, που απαςχολοφν ταχυδιανομείσ με κακεςτϊσ μθ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (partners/ςυνεργάτεσ). ε αυτι τθν εργαςιακι ςυνκικθ που ωσ
ςωματείο καταγγζλλουμε ξεκάκαρα πωσ υποκρφπτει εξαρτθμζνθ ςχζςθ
εργαςίασ(ςφμφωνα και με τθν εγκφκλιο *45628/414/2020 του υπουργείου
εργαςίασ)πολλοί διανομείσ χάνονται ςε ζναν ψθφιακό λαβφρινκο ψευδοφσ
ανεξαρτθςίασ.
Ενάντια ςτθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ, «επιλζγουν» να πλθρϊνονται ανά παράδοςθ ι
με το «κομμάτι»(όπωσ ονομάηεται ςτθ γλϊςςα τθσ διανομισ)που ςθμαίνει πωσ:
 «επιλζγουν» να παραβιάηουν το όριο ταχφτθτασ, τουσ φωτεινοφσ ςθματοδότεσ και
τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ
 «επιλζγουν» να κζτουν τον εαυτό τουσ διαρκϊσ ςε κίνδυνο
 «επιλζγουν», ο μιςκόσ τουσ να είναι ςυνάρτθςθ τθσ ταχφτθτασ που κα κακορίςει το
ςφνολο των παραδόςεων τουσ.
Και για τισ επιχειριςεισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ, θ ικανοποίθςθ των
πελατϊν τίκεται ςε απόλυτθ προτεραιότθτα, με αποτζλεςμα το άγχοσ για τον ακριβι χρόνο
παράδοςθσ να μετακαλείται ςτον διανομζα.
Θ ςυνεχισ ανάπτυξθ των επιχειριςεων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ ςτθν
εςτίαςθ/ταχυεςτίαςθ και θ ραγδαία αφξθςθ των διαδικτυακϊν αγορϊν πυροδοτεί τθν
εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ μασ. Πλζον, ο ακριβισ χρόνοσ παράδοςθσ δεν αναγράφεται
μόνο ςτον υπολογιςτι τθσ επιχείρθςθσ. Ο λογιςμικόσ χρόνοσ εμφανίηεται ωσ πανδαμάτωρ
ςτισ ψθφιακζσ εφαρμογζσ των κινθτϊν μασ τθλεφϊνων. Μασ αξιολογεί ςε ςυνάρτθςθ με
αλγόρικμουσ που δεν ζχουν καμία αίςκθςθ, ςυναίςκθςθ ι ενςυναίςκθςθ. Ο χρόνοσ από
μονάδα μζτρθςθσ μετατρζπεται ςε ςυναίςκθμα, μετατρζπεται ςε πίεςθ, ζνταςθ και άγχοσ.
Θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ των χρόνων παραλαβισ/παράδοςθσ, θ ςυνεχισ αξιολόγθςθ των
ςυναδζλφων βάςει των δεδομζνων τθσ εφαρμογισ εκτοξεφει το εργαςιακό ςτρεσ.
Πρόκειται για ςυνκικεσ, που κακορίηουν τθν λεπτι γραμμι μεταξφ εργαςίασ και ανεργίασ,
που απαιτοφν τθ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ και προςοχι κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ βάρδιασ. Ωσ
ςωματείο κεωροφμε πωσ θ διανομι προϊόντων και υπθρεςιϊν υπό τθν ςυνεχι
παρακολοφκθςθ των ςυγκεκριμζνων εφαρμογϊν, υπό τθν εργοδοτικι πίεςθ και τθν
άςκθςθ τρομοκρατίασ για όλο και μεγαλφτερθ απόδοςθ ςτο μικρότερο δυνατό χρόνο, ςε
ζνα περιβάλλον απρόβλεπτο και επικίνδυνο όπωσ είναι αυτό του δρόμου, αποτελοφν ζνα
εκρθκτικό μίγμα πίεςθσ και άγχουσ που ςε καμία περίπτωςθ δεν βοθκά ςτθν επίταςθ τθσ
προςοχισ. Είναι γεγονόσ πωσ θ οικονομικι και θ υγειονομικι κρίςθ αποτελοφν παράγοντεσ
που αναδιαρκρϊνουν τθν εργαςία. Όμωσ είναι άκρωσ απαραίτθτο να λθφκοφν υπόψθ και
οι εργαηόμενοι κακϊσ ο αντίκτυποσ των επιλογϊν τθσ περιόδου είναι ιςτορικά αναντίρρθτο
πωσ κα κινθκεί πζρα από τα αμιγϊσ οικονομικά μεγζκθ και κα επιφζρει πολυδιάςτατεσ
επιπτϊςεισ που κα αναμορφϊςουν το ατομικό, ςυλλογικό και κοινωνικό πεδίο.
*Τπουργείο Εργαςίασ, εγκφκλιοσ 45628/414/2020 με κζμα : Διευκρινίςεισ αναφορικά με το
είδοσ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ και τθν αςφάλιςθ των διανομζων που απαςχολοφνται ςε
επιχειριςεισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ και αμείβονται με παραςτατικό
παρεχόμενων υπθρεςιϊν (πρϊθν τίτλοσ κτιςθσ).

Γ4. Πολφωρθ οδιγθςθ ςε ςυνκικεσ εντατικισ εργαςίασ
Θ ποςότθτα τθσ δουλειάσ ενόσ εργαηόμενου οδθγοφ δικφκλου, ιςοφται, ςε τελευταία
ανάλυςθ, με τα χιλιόμετρα που κάνει πολλαπλαςιαςμζνα με τον ρυκμό τθσ δουλειάσ.

Ασ δοφμε λίγο πιο προςεκτικά τουσ δφο παράγοντεσ που ςυνκζτουν το αντικείμενο τθσ
εργαςίασ (μεταφορά προϊόντων και υπθρεςιϊν με δίκυκλο ςε αςτικό περιβάλλον).
Α. θ ςυνολικι απόςταςθ που διανφει ο οδθγόσ δικφκλου ανά βάρδια, είναι το άκροιςμα
των επιμζρουσ δρομολογίων που εκτελεί.
Β. ο ρυκμόσ τθσ δουλειάσ του, αφορά τθν ταχφτθτα με τθν οποία εκτελεί το αντικείμενο τθσ
εργαςίασ του, δθλαδι τθν μεταφορά, κι από αυτόν εξαρτάται το πόςα δρομολόγια
(παραδόςεισ, παραλαβζσ) κα είναι ςε κζςθ να εκτελζςει ανά βάρδια, δθλαδι ςτο ςφνολο
των χιλιομζτρων που διανφει.
Μποροφμε άρα να ποφμε ςχθματικά: ποςότθτα δουλειάσ = χιλιόμετρα βάρδιασ x αρικμόσ
δρομολογίων (κινιςεων).
Θ ςυνκικθ τθσ εντατικοποίθςθσ πιζηει και τουσ δφο αυτοφσ παράγοντεσ ςτα άκρα, με
αποτζλεςμα τθν κακθμερινι κάλυψθ τεράςτιων αποςτάςεων και, ταυτόχρονα, τθν όςο το
δυνατόν μεγαλφτερθ αφξθςθ των παραδόςεων και παραλαβϊν από τουσ ςυναδζλφουσ
μασ.
Ειδικά ςτθν διανομι φαγθτοφ, θ είςοδοσ των ψθφιακϊν πλατφορμϊν τόςο ςτθν
παραγγελιολθψία όςο και, πλζον, ςτθν κακαυτό διανομι φαγθτοφ, αποτελοφν ζναν βαςικό
παράγοντα επίταςθσ τθσ δουλειάσ. Αυτό το κάνουν με τθν παράλογθ αφξθςθ τθσ ακτίνασ
εξυπθρζτθςθσ των ςυνεργαηόμενων καταςτθμάτων. Σο επακόλουκο είναι διπλό: αφενόσ ο
διανομζασ αναγκάηεται να μεταβαίνει διαρκϊσ ςε περιοχζσ με άγνωςτα γι’ αυτόν οδικά
δίκτυα όπου κινείται μόνο με τθν χριςθ του gps αφαιρϊντασ πολφ μεγάλο κομμάτι τθσ
προςοχισ του από τον δρόμο, αφετζρου τα χιλιόμετρα τθσ βάρδιασ του αυξάνονται
κεαματικά.
Από τα παραπάνω προκφπτει ότι οι παράγοντεσ επικινδυνότθτασ είναι ςε άμεςθ ςυνάφεια
με τθν ποςότθτα των χιλιομζτρων που διανφουμε κι ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να υπάρξει
νομοκετικόσ περιοριςμόσ είτε για τισ ακτίνεσ εξυπθρζτθςθσ από μεριάσ επιχειριςεων είτε
για τθν ποςότθτα των χιλιομζτρων ανά βάρδια για τουσ εργαηόμενουσ οδθγοφσ δικφκλου.

Δ) υνκικεσ που κακιςτοφν το επάγγελμα του courier/ταχυμεταφορζα,
delivery/ταχυδιανομζα, υπάλλθλου εξωτερικϊν εργαςιϊν με δίκυκλο φφςει και
κζςει δφςκολο, ανκυγιεινό και προκαλεί επιτάχυνςθ τθσ γιρανςθσ
Θ ςυνεχισ ζκκεςθ ςτουσ κινδφνουσ τθσ αςφάλτου, ςτθ κίνθςθ, ςτο μποτιλιάριςμα και ςτο
κόρυβο, οι κακοτεχνίεσ του οδοςτρϊματοσ, θ αγχωτικι οδιγθςθ, θ αυξθμζνθ προςοχι για
να μθν γλιςτριςεισ, να μθν πζςεισ, μθν εμπλακείσ ςε ατφχθμα, θ πολφωρθ οδιγθςθ, θ
εργαςία παντόσ καιροφ, τα πολλαπλά κακικοντα, θ εντατικοποίθςθ, ο κακθμερινόσ
ςυγχρωτιςμόσ με δεκάδεσ ανκρϊπουσ, θ ίδια θ φφςθ τθσ εργαςίασ, «απαιτοφν μία εντελϊσ
αςυνικθ ι εξαιρετικι επίταςθ των ςωματικϊν δυνάμεων ι μία εντελϊσ αςυνικθ ι
εξαιρετικι επίταςθ τθσ προςοχισ και των ψυχικϊν δυνάμεων του ανκρϊπου, με ςυνζπεια
να προκαλοφν επιτάχυνςθ τθσ γιρανςθσ». Θ εργαςία μασ είναι «κοπιαςτικι και απαιτεί μία
αςυνικθ ςυγκζντρωςθ τθσ προςοχισ και τθσ επιμζλειασ». Σο μυαλό, οι αιςκιςεισ μασ είναι
ςυνεχϊσ ςε εγριγορςθ προκειμζνου να φζρουμε ςε πζρασ τα κακικοντά μασ, να μθν
βρεκοφμε άνεργοι ενϊ ταυτόχρονα φροντίηουμε, προςτατεφουμε τον εαυτό μασ και κατ’
επζκταςθ αυτοφσ που αγαπάμε, από μια ςειρά αςτάκμθτουσ ι μθ παράγοντεσ. Και αυτι θ
ςυνκικθ ςθμαδεφει βακιά τθν ψυχι και το ςϊμα μασ.
τθ ςυνζχεια κα αναφερκοφμε ςτισ αςκζνειεσ του επαγγζλματοσ οι οποίεσ χωρίηονται ςε
τρεισ κατθγορίεσ. Είναι προφανζσ πωσ όλοι οι παράγοντεσ που προκαλοφν τισ αςκζνειεσ

ςυνυπάρχουν, δρουν ακροιςτικά και με τθν πάροδο του χρόνου επιβαρφνουν τθν ζνταςθ,
τθν περιοδικότθτα και τθν μονιμότθτα τθσ κάκε αςκζνειασ.

Δ1. Αςκζνειεσ που οφείλονται κυρίωσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ
1. Λοιμϊξεισ Ανϊτερου Αναπνευςτικοφ
Όπωσ:• γρίπθ • ιγμορίτιδα • ωτίτιδα

2. Λοιμϊξεισ Κατϊτερου Αναπνευςτικοφ
Όπωσ: πνευμονία, απλι, οξεία ι χρόνια βρογχίτιδα, διάφορα εμφυςιματα , χρόνια
αποφρακτικι πνευμονοπάκεια (Χ.Α.Π), βρογχικό άςκμα
Θ εργαςία ςε εξωτερικό περιβάλλον, ο ςυγχρωτιςμόσ με πελάτεσ που είναι πικανόν να
αςκενοφν, οι απότομεσ εναλλαγζσ τθσ κερμοκραςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
παραλαβισ/παράδοςθσ, θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, θ μόλυνςθ, θ χαμθλι ποιότθτα του
αζρα εξαιτίασ τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων ι λόγω των υψθλϊν επιπζδων όηοντοσ, θ
εξαςκζνιςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ λόγω των ςυνκθκϊν εργαςίασ (άγχοσ που
προκφπτει από τθν ζνταςθ/εντατικοποίθςθ τθσ δουλειάσ, κοφραςθ από τθν πολφωρθ
οδιγθςθ)αποτελοφν παράγοντεσ που δρουν ακροιςτικά και είναι ικανοί να προκαλζςουν
οξείεσ και χρόνιεσ λοιμϊξεισ του ανϊτερου και κατϊτερου αναπνευςτικοφ ςε όλουσ τουσ
επαγγελματίεσ οδθγοφσ δικφκλου ταχυμεταφορείσ, ταχυδιανομείσ και υπαλλιλουσ
εξωτερικϊν εργαςιϊν.

3. Κρυοπαγιματα
Θ εργαςία ςε χαμθλι κερμοκραςία ςε ςυνδυαςμό με κρφο άερα και βροχι μπορεί να
προκαλζςει κρυοπαγιματα. Σα μετεωρολογικά κρυοπαγιματα οφείλονται ςε ζκκεςθ ςτο
κρφο, θ δράςθ του οποίου πολλαπλαςιάηεται από τθν υγραςία και τον άνεμο. Για
παράδειγμα, το πάγωμα του δζρματοσ που προκαλείται από κερμοκραςία +7 βακμοφσ °C,
με άνεμο 64 Km/h, είναι το ίδιο με αυτό ποφ προκαλείται ςε κερμοκραςία -40 βακμοφσ °C,
και άνεμο μόνο 3,2 Km/h. Ο κίνδυνοσ κρυοπαγθμάτων αυξάνεται από τθν ςυςτθματικι
υποκερμία, θ οποία προκαλεί περιφερικι αγγειοςφςπαςθ κακϊσ ο οργανιςμόσ προςπακεί
να διατθριςει καλι κερμοκραςία ςτο κζντρο του ςϊματοσ.

4. Θερμοπλθξία
Θ ζντονθ εργαςία υπό υψθλι κερμοκραςία και θ αυξθμζνθ ατμοςφαιρικι υγραςία μπορεί
να προκαλζςουν κερμοπλθξία. H κερμοπλθξία ανικει ςτθν κατθγορία των κερμικϊν
κακϊςεων κατά το AdvancedTraumaLifeSupport ( A.T.L.S ), μαηί με τισ κερμικζσ κράμπεσ και
τθν κερμικι εξάντλθςθ. τθν κερμοπλθξία, που λαμβάνει χϊρα όταν ζχουμε ζκκεςθ ςε
πολφ υψθλι περιβαλλοντικι κερμοκραςία και ςε ςχετικι ατμοςφαιρικι υγραςία πάνω από
70%, θ κερμοκραςία του ςϊματοσ ξεπερνά τουσ 40 βακμοφσ °C, επιςυμβαίνει μια
ςοβαρότατθ διαταραχι ςτθ λειτουργία του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσκαι εμφανίηεται
ανιδρωςία και ςυνεπϊσ αδυναμία αποβολισ τθσ κερμότθτασ του ςϊματοσ .

5. Αναφυλαξία/αλλεργικό ςοκ
Δαγκϊματα ι τςιμπιματα από ζντομα ςε ςυνδυαςμό με ακραίεσ κερμοκραςίεσ και
κοφραςθ είναι παράγοντεσ που μπορεί να προκαλζςουν αναφυλαξία ι αλλεργικό ςοκ.

τον καφςωνα του Ιοφνθ του 2007, ο ςυνάδελφοσ Μανϊλθσ Κονταξίου, ταχυδιανομζασ
ςτθν υπθρεςία αυκθμερόν τθσ ACS, πζκανε από αλλεργικό ςοκ εν’ ϊρα εργαςίασ ςτισ
παρυφζσ τθσ Πάρνθκασαπό τςίμπθμα εντόμου. Ο ςυνάδελφοσ δεν είχε παρουςιάςει
αλλεργικά ςυμπτϊματα ςτο παρελκόν. Φόραγε κράνοσ με τθ ηελατίνα αναςθκωμζνθ λόγω
τθσ αφόρθτθσ ηζςτθσ. Παρότι κατάφερε να φτάςει ςε φαρμακείο, δεν υπιρχε το κατάλλθλο
εμβόλιο και θ εξάντλθςθ από τθν πολφωρθ εργαςία ςε καφςωνα τον καταδίκαςε ςε
κάνατο. Παρά τισ απεγνωςμζνεσ προςπάκειεσ των διαςωςτϊν του ΕΚΑΒ και των γιατρϊν
ςτο ΚΑΣ ο Μανϊλθσ, ιδρυτικό μζλοσ του ςωματείου μασ, ζφυγε από κοντά μασ ςτα 31 του
χρόνια.

6. Αλλεργίεσ
Θ ςκόνθ, θ γφρθ, θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, τα αιωροφμενα ςωματίδια μπορεί να
προκαλζςουν διάφορεσ αλλεργίεσ (ςτα μάτια και το δζρμα) κακϊσ και μολφνςεισ ςε
ανκρϊπουσ που εκτίκενται ςτον ατμοςφαιρικό αζρα.

7. Εγκαφματα του δζρματοσ
Σο δζρμα και τα μάτια είναι τα όργανα που υφίςταται τθν μεγαλφτερθ ζκκεςθ ςτισ
υπεριϊδεισ ακτίνεσ του ιλιου. Θ ζκκεςθ ςτθν θλιακι υπεριϊδθ ακτινοβολία μπορεί να
καταλιξει ςε άμεςα αλλά και ςε ζμμεςα, χρόνια προβλιματα υγείασ του δζρματοσ, των
ματιϊν και του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, κακϊσ και ςε βλάβεσ ςτο DNA. Θ υπεριϊδθσ
ακτινοβολία Β (UV-B) προκαλεί εγκαφματα και διάφορεσ μορφζσ καρκίνου του δζρματοσ, θ
υπεριϊδθσ ακτινοβολία Α (UV-A) επιδρά ςτον υποδόριο ιςτό και μπορεί να αλλάξει τθ δομι
του κολλαγόνου και των ινϊν ελαςτίνθσ του δζρματοσ, επιταχφνοντασ ζτςι τθν γιρανςι
του. Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των εγκαυμάτων είναι ακροιςτικζσ.Σο Κζντρο Ελζγχου και
Πρόλθψθσ Νοςθμάτων ανάμεςα ςτα άλλα ςυνιςτά: αποφυγι παραμονισ ςε εξωτερικοφσ
χϊρουσ μεταξφ 10 π.μ. και 2 μ.μ όπου θ θλιακι ακτινοβολία είναι εντονότερθ καιπαραμονι
ςε κλιματιηόμενουσ χϊρουσ.

8. Ψφξθ
Οι απότομεσ εναλλαγζσ τθσ κερμοκραςίασ, από τθ ηζςτθ ςτο κρφο, και θ πολφωρθ ζκκεςθ
ςτο ψφχοσ είναι από τουσ κυριότερουσ λόγουσ για να προκλθκεί ψφξθ ςτον αυχζνα, ςτθν
πλάτθ ακόμθ και ςτο πρόςωπο (πάρεςθ προςωπικοφ νεφρου). το επάγγελμα, θ απότομθ
εναλλαγι κερμοκραςιϊν είναι μζροσ τθσ κακθμερινότθτάσ μασ. Ζνα ςυνεχζσ γαϊτανάκι από
τθν παγωνιά του δρόμου, ςτθν ηζςτθ των γραφείων και των οικιϊν. Και το καλοκαίρι
ιδρωμζνοι από τθν ηζςτθ τθσ αςφάλτου και τθσ λαμαρίνασ, ςτθ δροςιά των κλιματιηόμενων
χϊρων. Κι αξίηει να ςθμειϊςουμε πωσ ςε κάκε περίπτωςθ θ κερμοκραςία τθσ αςφάλτου
είναι πάντα δφο με τρεισ βακμοφσ°C πιο υψθλι από τθν κερμοκραςία του μετεωρολογικοφ
δελτίου.

Δ2. Αςκζνειεσ που οφείλονται κυρίωσ ςτθν φφςθ τθσ εργαςίασ.
1. τρεσ
Σο επάγγελμα του οδθγοφ δικφκλου/μεταφορζα είναι ζνα επάγγελμα που προκαλεί ςτρεσ
και άγχοσ.

Ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ για τθν Αςφάλεια και τθν Τγεία ςτθν Εργαςία (Ε.Ο.Α.Τ.Ε)
ςθμειϊνει πωσ «πζραν των προβλθμάτων ψυχικισ υγείασ, οι εργαηόμενοι που πάςχουν από
παρατεταμζνο άγχοσ κινδυνεφουν να εμφανίςουν ςοβαρά ςωματικά προβλιματα υγείασ,
όπωσ καρδιαγγειακζσ πακιςεισ ι μυοςκελετικά προβλιματα.»
φμφωνα με τον ΕΟΑΤΕ το εργαςιακό ςτρεσ προκαλείται από μια ςειρά παραγόντων,
ανάμεςά τουσ οι εξισ:
 ο υπερβολικόσ φόρτοσ εργαςίασ
 θ ζλλειψθ ςυμμετοχισ ςτθ λιψθ αποφάςεων που επθρεάηουν τον εργαηόμενο
 θ ζλλειψθ επιρροισ ςτον τρόπο διεξαγωγισ τθσ εργαςίασ
 θ εργαςιακι αναςφάλεια (χαμθλόσ μιςκόσ, αςυνζπεια ςτισ πλθρωμζσ, φόβοσ
απόλυςθσ, υπερωρίεσ, 7θμερθ εργαςία)είναι μεταξφ των παραγόντων που
προκαλοφν εργαςιακό ςτρεσ.
Και για να ολοκλθρωκεί θ εικόνα ςτουσ παραπάνω παράγοντεσ κα ακροίςουμε και τθν δικι
μασ πραγματικότθτα,
 οδιγθςθ με αυξθμζνα αντανακλαςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ, με όλεσ
τισ αιςκιςεισ μασ ςτο κόκκινο προκειμζνου να αποφφγουμε τυχόν ςφγκρουςθ,
πτϊςθ, απϊλεια ελζγχου του δίκυκλου, οποιαςδιποτε μορφισ εργατικό ατφχθμα
 τα πολλαπλά κακικοντα
 τισ υπερβολικζσ ευκφνεσ και τον ανεπαρκι χρόνο για τθν διεκπεραίωςθ πολλαπλϊν
παραδόςεων.
 τθν υψθλι ανεργία
 το γεγονόσ πωσ το ςτρεσ ςτθν εργαςία και το «προςωπικό» ι «οικογενειακό» ςτρεσ
είναι αλλθλζνδετα και αλλθλοεπιδροφν.
Για να τονίςουμε πωσ το επάγγελμα του courierταχυμεταφορζα,deliveryταχυδιανομζα,
υπάλλθλου εξωτερικϊν εργαςιϊν με δίκυκλο είναι τοξικότατο και ωσ προσ τθν πρόκλθςθ
ςτρεσ.

2. Ζμφραγμα μυοκαρδίου
To ζμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί μια απο τισ ςυχνότερεσ αιτίεσ κανάτου/πρόκλθςθ
αναπθρίασ ςτον κόςμο. Ανάμεςα ςτουσ παράγοντεσ του κινδφνου εμφάνιςθσ εμφράγματοσ
του μυοκαρδίου είναι οι εξισ:
 Θλικία. Όςο αυξάνεται θ θλικία, αυξάνεται και ο κίνδυνοσ για ζμφραγμα του
μυοκαρδίου
 Κάπνιςμα
 Κατανάλωςθ αλκοόλ
 Κακιςτικι ηωι, ζλλειψθ άςκθςθσ
 τρεσ (απϊλεια ςυγγενι, οικονομικό ςτρεσ, εργαςιακό)
Σο εργαςιακό ςτρεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν
 πολφωρθ οδιγθςθ, που μασ κρατά ακίνθτουσ ςε μια ςζλα
 τθν ψυχικι και ςωματικι κοφραςθ που δεν μασ αφινει περικϊρια για άκλθςθ
 τθν πρόχειρθ διατροφι εν ϊρα εργαςίασ
μασ κατατάςςουν ςτισ ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου.

3. Μυοςκελετικζσ πακιςεισ

Οι μυοςκελετικζσ πακιςεισ (ΜΠ) που ςχετίηονται με τθν εργαςία αφοροφν τθν οςφυϊκι
χϊρα, τον αυχζνα, τουσ ϊμουσ ,τθν πλάτθ, κακϊσ και τα άνω και κάτω άκρα.
Περιλαμβάνουν κάκε βλάβθ ι διαταραχι των αρκρϊςεων ι άλλων ιςτϊν. Σα προβλιματα
υγείασ κυμαίνονται από τισ ελαφρζσ ενοχλιςεισ και τουσ πόνουσ ζωσ τισ ςοβαρζσ αςκζνειεσ
που απαιτοφν τθ διακοπι τθσ εργαςίασ ι τθν υποβολι ςε κεραπευτικι αγωγι. ε πιο
χρόνιεσ περιπτϊςεισ, ενδζχεται να οδθγοφν ςε αναπθρία και να επιβάλλουν τθν
αποχϊρθςθ από τθν εργαςία.
Οι περιςςότερεσ ΜΠ που ςχετίηονται με τθν εργαςία αναπτφςςονται με τθν πάροδο του
χρόνου. υνικωσ οι ΜΠ δεν οφείλονται ςε μία μόνο αιτία, αλλά ςτον ςυνδυαςμό
διαφόρων παραγόντων που ςυναντάμε κακθμερινά ςτο εργαςιακό περιβάλλον του οδθγοφ
δικφκλου/μεταφορζα όπωσ:

το βάροσ του κράνουσ*το βάροσ του κράνουσ εξαρτάται κυρίωσ από τθν
τιμι. Όςο πιο φτθνό, τόςο πιο βαρφ, που ςθμαίνει αδυναμία των περιςςότερων
ςυναδζλφων να αγοράςουν ζνα ελαφρφ άρα ακριβό, πλθν όμωσ κατάλλθλο για πολφωρθ
οδιγθςθ κράνοσ.

ςτάςθ του ςϊματοσ κατά τθν οδιγθςθ

οι επαναλαμβανόμενεσ κινιςεισ

οι κινιςεισ που απαιτοφν δφναμθ *το φόρτωμα, ξεφόρτωμα και θ
μεταφορά των δεμάτων που πολλζσ φορζσ ηυγίηουν αρκετά κιλά

οι επίπονεσ, ςτατικζσ ςτάςεισ του ςϊματοσ κατά τθν οδιγθςθ

οι κραδαςμοί

θ ταχφρρυκμθ εργαςία

υψθλζσ απαιτιςεισ εργαςίασ και χαμθλόσ βακμόσ αυτονομίασ

απουςία διαλειμμάτων

εντατικοποίθςθ, εργαςία που απαιτεί μεγάλθ ταχφτθτα λόγω και τθσ
εφαρμογισ νζων τεχνολογιϊν

απότομα φρεναρίςματα

πτϊςεισ κατά τθ διάρκεια οδιγθςθσ

εργατικά ατυχιματα

πολφωρθ εργαςία και εργαςία ςε βάρδιεσ

χαμθλόσ βακμόσ ικανοποίθςθσ από τθν εργαςία
Οι ΜΠ είναι κοινζσ πακιςεισ ςε όλουσ τουσ courierταχυμεταφορείσ, delivery
ταχυδιανομείσ και υπάλλθλουσ εξωτερικϊν εργαςιϊν με δίκυκλο. Οςφυαλγίεσ, μυαλγίεσ,
τενοντίτιδεσ και αυχενικό μασ «ςυντροφεφουν» κακθμερινά και δρουν ακροιςτικά με τον
χρόνο επιβαρφνοντασ τθν υγεία μασ ανεπίςτρεπτα.

4. Μυοςκελετικζσ κακϊςεισ
Σο κακοςυντθρθμζνο οδόςτρωμα, οι βίαιεσ πτϊςεισ από το δίκυκλο, θ ολιςκθρότθτα του
πεηοδρομίου, των ςκαλοπατιϊν τθσ πολυκατοικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ
παραλαβισ/παράδοςθσ, το άγχοσ, θ βιαςφνθ και το ςκοτάδι που νοιϊκεισ να ςου βάηουν
ςυνζχεια τρικλοποδιά για να γλιςτριςεισ, να ςκοντάψεισ και να πζςεισ, δθμιουργοφν τισ
προχποκζςεισ για ζνα πλικοσ μυοςκελετικϊν κακϊςεων όπωσ:
 Θλάςεισ
 Διαςτρζμματα
 Εξαρκριματα
 Κατάγματα
 υντριπτικά κατάγματα
 Ριξεισ & Διατομζσ Σενόντων και Περιφερικϊν Νεφρων

5. Απϊλεια ακοισ
περιπτϊςεων

,

Εμβοζσ,

Ακουςτικόσ

κλονιςμόσ,

υνδυαςμόσ

Κακθμερινά, λόγω του περιβάλλοντοσ τθσ εργαςίασ μασ εκτικζμεκα ςτον κόρυβο. Ο
κόρυβοσ μπορεί να προκαλζςει απϊλεια ακοισ, εμβοζσ, ακουςτικό κλονιςμό ι ςυνδυαςμό
των παραπάνω αςκενειϊν. φμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό για τθν Αςφάλεια και
τθν Τγεία ςτθν Εργαςία, (FACTSτεφχοσ 67) «ο κόρυβοσ μπορεί επίςθσ να αποτελζςει αιτία
ατυχθμάτων, εφόςον παρεμβαίνει ςτθν επικοινωνία».
Εκτόσ από τθ φκορά που είναι δυνατόν να επιφζρει ςτο ακουςτικό όργανο, ο κόρυβοσ
μπορεί να επθρεάςει τθ φυςιολογικι λειτουργία άλλων οργάνων του ανκρϊπινου
ςϊματοσ. Σο είδοσ τθσ επίδραςθσ του κορφβου ςτθ ςωματικι και ψυχικι υγεία του
ανκρϊπου διαφζρει και εξαρτάται από το εάν ο κόρυβοσ προςλαμβάνεται ωσ ανεπικφμθτο
ερζκιςμα. Θ αγχωτικι λειτουργία του κορφβου οδθγεί ςε οργανικι αντίδραςθ ανάλογθ
εκείνθσ που προκαλείται από καταςτάςεισ άμεςου κινδφνου. Θ προκαλοφμενθ αφξθςθ των
ορμονϊν ςτρεσ ςτο αίμα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν επιτάχυνςθ του καρδιακοφ ρυκμοφ, τθ
ςφςπαςθ των αιμοφόρων αγγείων και τθν αφξθςθ τθσ πίεςθσ (“Οι Θόρυβοι Πλθγϊνουν”
1993), (teteleste.wordpress.com/2014/11/12/ιχοσ-κόρυβοσ-θχορρφπανςθ).
φμφωνα με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ, θ θχορφπανςθ είναι δεφτερθ ςτθν κατάταξθ
των περιβαλλοντικϊν κινδφνων για τθν υγεία, μετά τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ. Σα αςφαλι
επίπεδα κορφβου ορίηονται από τθ νομοκεςία ςε ζνταςθ ιχου μζχρι 85dB. Όταν ο ιχοσ
ξεπερνά τα 85 dB κεωρείται μθ αςφαλισ, επιβλαβισ και επικίνδυνοσ. Αλλά και
χαμθλότερεσ εντάςεισ, όπωσ μεταξφ 80dB και 90dB, μποροφν να προκαλζςουν μόνιμθ
βλάβθ, αν εκτικζμεκα ςε αυτζσ για ϊρεσ κάκε μζρα. Ο κίνδυνοσ βλάβθσ ςτθν ακοι μασ
βαςίηεται ςε δυο παράγοντεσ: πόςο δυνατά και για πόςο πολφ. Οι ειδικοί ςυμφωνοφν ότι
παρατεταμζνθ ζκκεςθ ςε κόρυβο μεγαλφτερο ι ίςο των 80-85dB ςε βάκοσ χρόνου μπορεί
να προκαλζςει απϊλεια ακοισ. Εδϊ να κάνουμε τθν εξισ παρατιρθςθ. Σο decibel (dB), ωσ
λογαρικμικι μονάδα, παρουςιάηει μια ιδιαιτερότθτα πολφ ςθμαντικι ςτθν εκτίμθςθ των
θχθτικϊν επιπζδων. Για κάκε διπλαςιαςμό τθσ θχθτικισ ζνταςθσπαρατθρείται μια αφξθςθ
3dB του θχθτικοφ επιπζδου, δθλαδι το διπλάςιο των 85 dB δεν είναι τα 170 dB αλλά τα 88
dB.
Παρακάτω είναι μια λίςτα με κάποιουσ ςυνθκιςμζνουσ κορφβουσ μετρθμζνουσ ςε
ντεςιμπζλ (dB). Όςο υψθλότεροσ ο αρικμόσ, τόςο δυνατότεροσ ο κόρυβοσ.
•
υηιτθςθ: 60-65dB
•
Πολυςφχναςτοσ δρόμοσ: 75-85dB
•
Δρόμοσ με ζντονθ κίνθςθ: 85dB
•
Κομπρεςζρ: 98dB
•
Φορτθγό περίπου 7 μζτρα μακριά μασ: 95-100dB
•
Μοτοςικλζτεσ: 100dB
•
Κλαμπ, κόρνα αυτοκινιτου: 110dB
•
MP3 Player ςε δυνατι ζνταςθ: 112dB
•
υναυλία, ςειρινα αςκενοφόρου: 120dB
Από τθν κακθμερινότθτα τθσ εργαςίασ μασ αποδεικνφεται πωσ οι courier ταχυμεταφορείσ,
delivery ταχυδιανομείσ και υπάλλθλοι εξωτερικϊν εργαςιϊν με δίκυκλο εκτικζμεκα
διαρκϊσ ςε εντάςεισ κορφβου που είναι επικίνδυνεσ για τθν υγεία μασ.

6. Αιμορροΐδεσ και παρατρίμματα (δερματίτιδεσ εξ επαφισ)
Θ ςζλα δεν αποτελεί το «πρότυπο» είτε του εργονομικοφ είτε του αναπαυτικοφ κακίςματοσ
εν ϊρα εργαςίασ. Σο παρατεταμζνο κάκιςμα λόγω οδιγθςθσ, ςε ςυνδυαςό με τθν ηζςτθ και
τθν δφςκολθ πρόςβαςθ ςε χϊρουσ υγιεινισ μπορεί να προκαλζςει αιμορροΐδεσ ςε όςουσ
εργάηονται με δίκυκλο όχθμα.

7. Προβλιματα ςτο περίνεο και ςτον προςτατικό αδζνα
Θ ςτάςθ του ςϊματοσ και οι ζντονοι κραδαςμοί κατά τθ διάρκεια τθσ οδιγθςθσ, θ δυςκολία
πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ υγιεινισ (WC) λόγω τθσ φφςθσ του επαγγζλματοσ δφναται να
προκαλζςουν προβλιματα ςτο περίνεο και ςτον προςτατικό αδζνα. Σα προβλιματα
αποτυπϊνονται ςε μια ςειρά από δυςκολίεσ ςτθν οφρθςθ.
Επιπρόςκετα θ νυχτερινι εργαςία μπορεί να προκαλζςει τισ εξισ διαταραχζσ ι/και
αςκζνειεσ:

8. τζρθςθ φπνου
Όςοι εργάηονται νφχτα, είναι πιο πικανό να μθν ςυμπλθρϊνουν τισ προτεινόμενεσ ϊρεσ
φπνου ςυγκριτικά με όςουσ εργάηονταν με τυπικό ωράριο.

9. Επιδείνωςθ τθσ ψυχικισ υγείασ.
Ο κακόσ φπνοσ προκαλεί κοφραςθ και κακι διάκεςθ. Για όςουσ εργάηονται νφχτα όμωσ, ο
κίνδυνοσ παραμζνει ακόμθ και αν ςυμπλθρϊνουν τισ ϊρεσ φπνου. Αυτό οφείλεται ςτθν
κοινωνικι απομόνωςθ που βιϊνει κάποιοσ που εργάηεται νφχτα.

10. Διαβιτθσ τφπου 2.
Θ διακοπι του κφκλου του φπνου ςυνεπάγεται μθ ςτακερζσ ϊρεσ γευμάτων και αλλαγζσ
ςτα επίπεδα ςτρεσ. Οι παράγοντεσ αυτοί επθρεάηουν τα επίπεδα ςακχάρου ςτο αίμα, με
αποτζλεςμα οι εργαηόμενοι ςε βάρδιεσ να ζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο για εμφάνιςθ
διαβιτθ.
11. Καρκίνοσ
Οι μεταβολζσ ςτθ ρουτίνα του φπνου, θ καταςτολι τθσ παραγωγισ μελατονίνθσ και θ
απορρφκμιςθ των γονιδίων, που ςυνδζονται με τθ νυχτερινι εργαςία, εμπλζκονται ςτθν
ανάπτυξθ των όγκων, ςφμφωνα με τον Διεκνι Οργανιςμό Ζρευνασ για τον Καρκίνο.

Δ3. Αςκζνειζσ που οφείλονται κυρίωσ ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ.
1. Διάφορα είδθ καρκίνου
Σο ζντονο και μόνιμο ςτρεσ, θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, τα καυςαζρια των εξατμίςεων, θ
ςυνεχισ ζκκεςθ ςτον ιλιο και ςτισ ακτινοβολίεσ των κινθτϊν τθλεφϊνων είναι κάποιοι από
τουσ παράγοντεσ που μπορεί να προκαλζςουν διάφορα είδθ καρκίνων. Θ φφςθ του
επαγγζλματοσ μασ εκκζτει κακθμερινά ςε αυτοφσ του παράγοντεσ και θ ζκκεςθ είναι
ακροιςτικι κακϊσ περνοφν οι ϊρεσ, οι μζρεσ, τα χρόνια, οι δεκαετίεσ...
2. Ιοί

Οι κοφριερ/ταχυμεταφορείσ, ντελίβερι/ταχυδιανομείσ και υπάλλθλοι εξωτερικϊν εργαςιϊν
με δίκυκλο ερχόμαςτε κακθμερινά ςε επαφι με δεκάδεσ πελάτεσ ςε κλειςτοφσ χϊρουσ,
όπωσ ςτισ ειςόδουσ των οικιϊν τουσ, ςε διαδρόμουσ πολυκατοικιϊν, κλπ. Ακόμα, κατά τθν
διάρκεια τθσ παραγγελιολθψίασ, εκτελοφμε μια ςειρά από κινιςεισ με τα χζρια μασ (το
άγγιγμα του μπουτόν ςτο κυροτθλζφωνο, τθσ κεντρικισ πόρτασ τθσ ειςόδου, του
ανελκυςτιρα, του μπουτόν του ορόφου, χρθματικζσ ςυναλλαγζσ). ε ςυνδυαςμό με τθν
εξαςκζνιςθ του ανοςοποιθτικοφ λόγω τθσ κοπιαςτικισ εργαςίασ κακιςτάμεκα ευάλωτοι ςε
μια ςειρά από ιϊςεισ.
Ατράνταχτο παράδειγμα αποτελεί ο κορονοϊόσ covid-19. Ο νζοσ αυτόσ κορονοϊόσ, ςφμφωνα
με τισ επίςθμεσ πλθροφορίεσ από τον ΕΟΔΤ, εκδθλϊνεται ςυνικωσ ωσ πνευμονία, με
εμφάνιςθ οξείασ, ςοβαρισ νόςου του αναπνευςτικοφ, με πυρετό, βιχα, δφςπνοια και
αναπνευςτικι δυςχζρεια. ε αρκετζσ περιπτϊςεισ θ λοίμωξθ ζχει οδθγιςει ςε εμφάνιςθ
επιπλοκϊν (Οξφ φνδρομο Αναπνευςτικισ Δυςχζρειασ (ARDS), νεφρικι ανεπάρκεια,
πολυοργανικι ανεπάρκεια, διαταραχζσ τθσ πιξθσ, περικαρδίτιδα) ι και κάνατο. Άλλεσ
πακιςεισ που προκαλεί ο covid-19 είναι πακιςεισ των ματιϊν όπωσ θ
αμφιβλθςτροειδοπάκεια και θ επιπεφυκίτιδα. Πζρα από τα ςυμπτϊματα που προκαλεί ο
κορονοϊόσ κατά τθ διάρκεια τθσ νόςου, πολφ ςθμαντικζσ είναι και οι επιπτϊςεισ ςτουσ
ιακζντεσ. Μετά τθν πάροδο προςβολισ από τον ιό αναπτφςςονται ςυμπτϊματα όπωσ
οι αλλαγζσ ςτθν αίςκθςθ τθσ γεφςθσ και τθσ όςφρθςθσ, θ αυξθμζνθ κόπωςθ και κατάκλιψθ
κακϊσ μζχρι και θ εμφάνιςθ διαβιτθ.
’ αυτιν τθν πρωτοφανι ςυνκικθ τθσ πανδθμίασ του covid-19, αυξικθκε εκκετικά θ ηιτθςθ
υπθρεςιϊν ταχυδιανομισ (εςτίαςθ, εμπόριο). Και οι τρεισ κλάδοι
(κοφριερ/ταχυμεταφορείσ, ντελίβερι/ταχυδιανομείσ και υπάλλθλοι εξωτερικϊν εργαςιϊν
με δίκυκλο), μαηί με τουσ υγειονομικοφσ, τουσ εργαηόμενουσ ςτο εμπόριο και τουσ
βιομθχανικοφσ εργάτεσ, δεν ςταματιςαμε οφτε για μια ςτιγμι να εργαηόμαςτε. Βρεκικαμε
ςτθν πρϊτθ γραμμι του τριτογενι τομζα, ςτθ διανομι/μεταφορά προϊόντων και
υπθρεςιϊν, παρόντεσ και παροφςεσ παρά τθν πανδθμία και τα απανωτά lockdown. Όμωσ
κακϊσ πολλαπλαςιάηεται ο όγκοσ τθσ δουλειάσ, με δεδομζνο τον επαγγελματιςμό μασ ςτθν
τιρθςθ του υγειονομικοφ πρωτοκόλλου, πολλαπλαςιάηεται και ο κίνδυνοσ ζκκεςισ μασ
ςτον κορονοϊό κακϊσ και ο τεράςτιοσ κίνδυνοσ διαςποράσ. Πρϊτα και κφρια οι
κοφριερ/ταχυμεταφορείσ είναι κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ και των περιοριςμϊν
ςτοιβαγμζνοι ςε χϊρουσ υπερμετάδοςθσ του ιοφ κακϊσ δεν τθροφνται τα υγειονομικά
πρωτόκολλα μζςα ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. Χϊροι που περιλαμβάνουν αρκετζσ δεκάδεσ
εργαηόμενουσ, χωρίσ καν τισ απαραίτθτεσ αποςτάςεισ, και χιλιάδεσ αντικείμενα προσ
διανομι. Και οι ταχυμεταφορείσ και οι ταχυδιανομείσ αποτελοφν «κινθτζσ βόμβεσ» και για
τουσ ίδιουσ αλλά και για τισ δεκάδεσ ανκρϊπουσ που ζρχονται κακθμερινά ςε επαφι κατά
τθ διάρκεια τθσ διανομισ (μζςα ςε κλειςτοφσ χϊρουσ πολυκατοικιϊν, ακουμπϊντασ
κουδοφνια και πόμολα, μπαίνοντασ ςε αςανςζρ, κοκ.). Ωσ επαγγελματίεσ οδθγοί δικφκλουμεταφορείσ, είμαςτε εδϊ και ζνα χρόνο διαρκϊσ εκτεκειμζνοι ςε ζναν επικίνδυνο και
κανατθφόρο ιό, ο οποίοσ διαδίδεται ταχφτατα. Αντιμετωπίηουμε κακθμερινά τθν
πικανότθτα να νοςιςουμε είτε με ελαφριά είτε με βαριά ςυμπτϊματα τα οποία ςε μεγάλο
ποςοςτό αφινουν και μετζπειτα προβλιματα ςτον οργανιςμό. Πρόκειται για μια
κατάςταςθ ςτθν οποία κα ςυνεχίςουμε να είμαςτε εκτεκειμζνοι, μια πραγματικότθτα με
τθν οποία κα ερχόμαςτε ςυνεχϊσ αντιμζτωποι μιασ και μζςω των πολλαπλϊν

μεταλλάξεων ο κορονοϊόσ κα ςυνεχίςει να υφίςταται και δεν πρόκειται να εξαλειφκεί
άμεςα.

Ε) Εγκυμοςφνθ και οδιγθςθ
Κλείνοντασ, είναι ςθμαντικό να αναφερκοφμε ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι
γυναίκεσ ςυνάδελφοι ςτο επάγγελμα μασ, ειδικά οι εργαηόμενεσ που κυοφοροφν. Με βάςθ
τον ιςχφοντα νόμο, οι γυναίκεσ δικαιοφνται άδεια εγκυμοςφνθσ μόλισ 2 μινεσ πριν τθ
γζννα, με αποτζλεςμα να κεωροφνται ικανζσ για εργαςία μζχρι και τον όγδοο μινα τθσ
εγκυμοςφνθσ. τθ περίπτωςθ μασ θ νομοκεςία κακίςταται εγκλθματικι, κακϊσ θ φφςθ του
επαγγζλματοσ απαγορεφει τθν εργαςία των γυναικϊν από τθν αρχι τθσ εγκυμοςφνθσ. Είναι
ςαφζσ πωσ υπάρχει νομοκετικό κενό που αφινει απροςτάτευτεσ τισ εργαηόμενεσ και
ουςιαςτικά τισ οδθγεί ςε παραίτθςθ από τθν εργαςία τουσ, εφόςον οι ςυςτάςεισ των
γιατρϊν απαγορεφουν ρθτά κάκε επικίνδυνθ εργαςία και ειδικά τθν επιβίβαςθ ςε δίκυκλο
λόγω των κραδαςμϊν που μποροφν να προκαλζςουν τθ βίαιθ αποβολι του εμβρφου.

Επίλογοσ
τόχοσ του υπομνιματοσ που κατακζτουμε είναι:
 θ ανάδειξθ τθσ εργαςιακισ πραγματικότθτασ που κακιςτά επιτακτικι τθν
υπαγωγι του επαγγζλματοσ ςτθ Βαρζα και Ανκυγιεινά Επαγγζλματα (Β.Α.Ε)
ςε ςυνδυαςμό με τθν αναηιτθςθ του πεδίου εφαρμογισ των βζλτιςτων πρακτικϊν
για τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και τθ μείωςθ των εργατικϊν
ατυχθμάτων/δυςτυχθμάτων.
Ωσ ςωματείο κεωροφμε πωσ θ υπαγωγι του επαγγζλματοσ ςτα Β.Α.Ε είναι μια
απόλυτα ορκολογικι, ϊριμθ και δίκαιθ αςφαλιςτικι επιλογι που ενιςχφει τθ
ςυνταξιοδοτικι μασ προοπτικι, τθν επαγγελματικι και κοινωνικι μασ κζςθ. Οι
λόγοι που δικαιολογοφν τθν ζνταξι μασ ςτα Β.Α.Ε απορρζουν από τθν εργαςιακι
μασ πραγματικότθτα τθν οποία και περιγράφουμε με τθ μζγιςτθ δυνατι
λεπτομζρεια. Σο υπόμνθμά μασ είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ
 του παρελκόντοσ, που αφορά τα πάγια αιτιματα του ςωματείου(Ενιαία
Ειδικότθτα, Εταιρικό δίκυκλο ,Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ, Βαρζα
Ανκυγιεινά Ζνςθμα).
 του παρόντοσ (κατάκεςθ υπομνιματοσ για υπαγωγι του επαγγζλματοσ ςτα
Β.Α.Ε)
 και του μζλλοντοσ, όπου ςτόχοσ μασ είναι να απαντιςουμε ςτο ςφνολο των
προβλθμάτων του επαγγζλματοσ, να αναδείξουμε τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ
και να δϊςουμε κατευκφνςεισ για τθν αποφυγι των επαγγελματικϊν
κινδφνων.
Κακϊσ το πεδίο τθσ εργαςίασ μασ είναι ςφνκετο, το αίτθμα του ςωματείου για
ζνταξθ του επαγγζλματοσ ςτα Β.Α.Ε. αλλθλοεπιδρά με το ηιτθμα τθσ οδικισ
αςφάλειασ αλλά και το ευρφ πεδίο των κινδφνων που αντιμετωπίηουν οι

ταχυδιανομείσ, ταχυμεταφορείσ και υπάλλθλοι εξωτερικϊν εργαςιϊν με δίκυκλο.
το υπόμνθμά μασ δεν περιοριςτικαμε ςτθν καταγραφι των προβλθμάτων.
Παράλλθλα, επιλζξαμε να αναδείξουμε παραδείγματα βζλτιςτων πρακτικϊν ςε
επίπεδο κατευκυντιριων γραμμϊν, λφςεων και ςυςτάςεων για τθν αποφυγι
ζκκεςθσ ςε κίνδυνο κακϊσ και ςυμβουλζσ για τθν ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ
προςταςίασ. Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ που δίνουμε καλφπτουν μια ςειρά από
επαγγελματικοφσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηουν οι ταχυμεταφορείσ, ταχυδιανομείσ
και υπάλλθλοι εξωτερικϊν εργαςιϊν ςε ςυνδυαςμό με ςυςτάςεισ που αφοροφν τθν
οδικι αςφάλεια όπωσ:
 υντιρθςθ δικφκλου
 Αςφαλισ οδιγθςθ
 •Παροχι και χριςθ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ
 Βία (εργοδοτικι, εργαςιακι, κοινωνικι) που ςυνδυάηεται με:
 τθν ζλλειψθ ενςυναίςκθςθσ των προβλθμάτων από τθν πλευρά των
εργοδοτϊν και των κεςμικϊν φορζων και
 τθ μικρι ζωσ μθδενικι δθμόςια αναγνϊριςθ του επαγγζλματοσ και των
υπθρεςιϊν που προςφζρει
 Άγχοσ και τρεσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ
 Νυχτερινι εργαςία, ωράριο και βάρδιεσ
 Πτϊςεισ, Ολιςκιματα(και το πλικοσ των παραγόντων που τισ προκαλοφν)
 Εργονομία και ςχεδιαςμόσ των δικφκλων (κουτί μεταφοράσ/διανομισ και
προςάρτθςθ ςτο δίκυκλο)
 Μυοςκελετικζσ δυςλειτουργίεσ και κακϊςεισ, κραδαςμοί
 Καυςαζριο, μόλυνςθ, ατμοςφαιρικι ρφπανςθ
 Τπθρεςίεσ ελζγχου και κοινωνικισ πρόνοιασ (.ΕΠ.Ε, Κ.Ε.Π.Ε.Κ, Τπουργείο
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τπουργείο Τποδομϊν και
Μεταφορϊν).
 Σροχαία Εργατικά Ατυχιματα (πρόλθψθ, αντιμετϊπιςθ και απουςία
ςτατιςτικισ καταγραφισ)
Οι courier ταχυμεταφορείσ, delivery ταχυδιανομείσ και υπάλλθλοι εξωτερικϊν
εργαςιϊν με δίκυκλο παρζχουμε μια ςθμαντικι υπθρεςία κακϊσ μεταφζρουμε
πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν επιχειρθματικι κοινότθτα και διανζμουμε προϊόντα
και υπθρεςίεσ ςτο ςπίτι για το γενικό πλθκυςμό. Αποτελοφμε ζνα ςκλθρά
εργαηόμενο πυλϊνα του τριτογενι τομζα τθσ οικονομίασ, ζνα επάγγελμα που
πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ για να ενταχκεί ςτα Βαρζα Ανκυγιεινά Επαγγζλματα.
Πρωτοβάκμιο Ομοιοεπαγγελματικό ωματείο,
για courier ταχυμεταφορείσ, delivery ταχυδιανομείσ
και υπάλλθλουσ εξωτερικϊν εργαςιϊν με δίκυκλο,
«υνζλευςθ Βάςθσ Εργαηομζνων Οδθγϊν Δικφκλου»
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