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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1598/2010, του Angel Aleksandrov Vasilev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση εκ μέρους των βουλγαρικών 
αρχών της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι κατέστη ανίκανος προς εργασία επειδή εργαζόταν σε εξαιρετικά 
σκληρή δουλειά εκτελούμενη υπό συνθήκες οι οποίες παραβίαζαν τη νομοθεσία της ΕΕ 
σχετικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.  Ειδικότερα, ο 
αναφέρων επικαλείται την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία καθώς και την οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 
συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων.  Εφόσον 
οι πολυάριθμες καταγγελίες του αναφέροντος προς τις αρχές, συμπεριλαμβανομένου του 
Διαμεσολαβητή της Βουλγαρίας, δεν είχαν αποτέλεσμα, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 1 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Ιουλίου.

Αντικείμενο της παρούσας αναφοράς είναι δύο εργατικά ατυχήματα που υπέστη ο αναφέρων, 
οι ισχυρισμοί του περί πλημμελών συνθηκών εργασίας και οι αποφάσεις που έλαβαν οι 
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βουλγαρικές αρχές, κρίνοντας ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γενικής 
ανικανότητας προς εργασία και όχι λόγω επαγγελματικής βλάβης, όπως προτιμούσε ο 
αναφέρων. 

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, στις 19 Ιουνίου 1986, έλαβε από το νοσοκομείο της πόλης 
Vratza, στη Βουλγαρία, τη διάγνωση ότι είχε υποστεί επαγγελματική βλάβη. 

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η υγεία του επιδεινώθηκε μεταγενέστερα, κατά την περίοδο 1992-
2004, όταν προσελήφθη από τη βουλγαρική εταιρεία «Glavbulgarstroy» με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου (από 2 έως 4 μήνες) και εργάστηκε σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων 
η Ουκρανία, η Γερμανία και η Ρωσία. Διαμαρτύρεται για τις πλημμελείς συνθήκες εργασίας 
κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στην εν λόγω εταιρεία. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι 
υπέστη και δεύτερη επαγγελματική βλάβη στις 18 Μαρτίου 2004, ενώ εργαζόταν για την 
εταιρεία «Glavbulgarstroy» στη Μόσχα, στη Ρωσία. Στις 28 Οκτωβρίου 2004, ο αναφέρων 
εξετάστηκε από εμπειρογνώμονες ιατρούς στην πόλη Vratza της Βουλγαρίας, και 
διαπιστώθηκε ότι η βλάβη που υπέστη δεν είχε προκληθεί από εργατικό ατύχημα. Δεδομένου 
ότι ο αναφέρων δεν συμφώνησε με αυτό το πόρισμα, κατά την περίοδο 2004-2009 
εξετάστηκε επανειλημμένως από εμπειρογνώμονες ιατρούς, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί 
κατά πόσον οι βλάβες που διαγνώσθηκαν προέκυψαν από εργατικά ατυχήματα.

Ωστόσο, οι ιατρικές εξετάσεις δεν απέδωσαν τις βλάβες που υπέστη σε εργατικά ατυχήματα 
και, ως εκ τούτου, ελήφθη η απόφαση ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις για την καταβολή 
συνταξιοδοτικών παροχών λόγω γενικής ανικανότητας προς εργασία, και όχι 
συνταξιοδοτικών παροχών λόγω επαγγελματικής βλάβης, οι οποίες θα ήταν, σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, κατά 40% υψηλότερες. 

Από τα προσκομισθέντα έγγραφα προκύπτει ότι ο αναφέρων άσκησε ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων προσφυγή κατά της εταιρείας «Glavbulgarstroy» σχετικά με το ατύχημα της 
18ης Μαρτίου 2004, προσφυγή η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αναφοράς. Ο αναφέρων απευθύνθηκε επίσης σε αρκετά εθνικά θεσμικά και 
άλλα όργανα, μεταξύ άλλων, για τις συνθήκες απασχόλησής του, τις αποδοχές του και την 
κάλυψη του κόστους των φαρμάκων του.

Ο αναφέρων δεν είναι ικανοποιημένος με τις αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες πληροί τις 
προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή του λόγω γενικής ανικανότητας προς εργασία. Εκτιμά 
ότι οι διάφορες παθήσεις του προκλήθηκαν από τα δύο εργατικά ατυχήματα που υπέστη, 
καθώς και από τις πλημμελείς συνθήκες εργασίας κατά την περίοδο απασχόλησής του στην 
εταιρεία «Glavbulgarstroy», και θα έπρεπε, συνεπώς, να πληροί τις προϋποθέσεις για τη 
συνταξιοδότησή του λόγω επαγγελματικής βλάβης.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται εν προκειμένω ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του στο 
πλαίσιο της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την 
εργασία1 και της οδηγίας 90/269/ΕΟΚ για τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων2.

                                               
1 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία· ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
2 Οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και 
υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή 
χώρα των εργαζομένων (τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της 
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Επιπλέον, διατείνεται ότι η Βουλγαρία υποχρεούται να συμμορφώνεται με διάφορα άρθρα 
των ιδρυτικών Συνθηκών της ΕΕ.  

Όσον αφορά την εθνική νομοθεσία, δηλώνει ότι έπρεπε να τηρούνται διάφορες νομοθετικές 
πράξεις, οι οποίες όμως δεν εφαρμόζονται, κατά την άποψη του αναφέροντος, στην πράξη, 
όπως, μεταξύ άλλων, ο νόμος του 1997 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς 
και οι επακόλουθες τροποποιήσεις του.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι ο πρώην εργοδότης του, η εταιρεία «Glavbulgarstroy», παραβίασε το 
άρθρο 48, παράγραφος 5, του βουλγαρικού συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι οι εργαζόμενοι 
έχουν δικαίωμα σε επαρκείς συνθήκες ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία, καθώς και τον 
νόμο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ο οποίος μεταφέρει την 
οδηγία 89/391/ΕΟΚ στο εθνικό δίκαιο.

Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία 89/391/ΕΟΚ αποτελεί βασική νομοθετική πράξη 
του κοινοτικού κεκτημένου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Περιέχει 
γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των κινδύνων και την προστασία της ασφάλειας και 
της υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου και ατυχημάτων, καθώς και τους 
κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Η οδηγία 90/269/ΕΟΚ καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά τη 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους, ιδίως για τη ράχη και την 
οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων. Προβλέπει δε ότι ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα ή χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα, και ιδίως τους κατάλληλους μηχανικούς 
εξοπλισμούς, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων από 
τους εργαζόμενους (άρθρο 3, παράγραφος 1). 

Εντούτοις, όσον αφορά τις καταγγελίες του αναφέροντος σχετικά με τους ισχυρισμούς περί 
πλημμελών συνθηκών εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα που υπέστη και τους ισχυρισμούς 
περί μη συμμόρφωσης εν προκειμένω προς το δίκαιο της ΕΕ, πρέπει να υπομνησθεί ότι τα 
καταγγελλόμενα περιστατικά προέκυψαν κατά την περίοδο 1986-2004, ήτοι πριν από την 
προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ, η οποία έλαβε χώρα την 1η Ιανουαρίου 2007. Κατά 
συνέπεια, τα εν λόγω περιστατικά πρέπει να εξεταστούν αποκλειστικά στο πλαίσιο του 
εθνικού δικαίου και των αντίστοιχων διαδικασιών.

Όσον αφορά το δικαίωμα του αναφέροντος σε συγκεκριμένο τύπο συνταξιοδότησης, πρέπει 
να επισημανθεί ότι τα θέματα σχετικά με τις συνθήκες που διέπουν το δικαίωμα 
συνταξιοδοτικών παροχών από ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία είναι ελεύθερα να αποφασίζουν ποιες παροχές 
χορηγούνται και υπό ποιες προϋποθέσεις. Η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης αφορά μόνον ορισμένες ειδικές πτυχές, όπως τη διατήρηση των δικαιωμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης σε περίπτωση μετακίνησης ατόμων από ένα 
κράτος μέλος σε κάποιο άλλο.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015.

                                                                                                                                                  
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)· ΕΕ L 156 της 21.6.1990, σ. 9.
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απέστειλε ο 
αναφέρων αφού παρέλαβε την ανακοίνωσή της του Ιουλίου του 2011. Τα συμπεράσματά 
τους ωστόσο παραμένουν αμετάβλητα κα επαναλαμβάνουν τις παρατηρήσεις που είχαν 
διατυπώσει στην εν λόγω ανακοίνωση.


