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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι αγροτικές εργασίες θεωρούνται επικίνδυνη απασχόληση. Οι γεωργικές 
εργασίες  συνεχώς κατατάσσονται στην κορυφή των εργασιών με το υψηλότερο 
ποσοστό τραυματισμών π.χ. στις Η.Π.Α. και στην  ΚΙΝΑ. Το 1997 η θνησιμότητα 
από τραυματισμούς  σε γεωργικές εργασίες ήταν 203 θάνατοι / 100.000, δεύτερη 
κατά σειρά μετά την θνησιμότητα στη μεταλλευτική βιομηχανία. Οι αγρότες 
εκτίθενται σε μια σειρά  από κινδύνους όπως τα τρακτέρ, τα διάφορα μηχανήματα, 
σιταποθήκες, τα σιλό, εναέριες ηλεκτρικές γραμμές, εργαλεία, γούρνες που πίνουν 
νερό τα ζώα, τα ίδια τα ζώα και κλιματολογικές συνθήκες. Επιπλέον πολλοί 
δουλεύουν πολλές ώρες με αυστηρό ωράριο και πολλοί χρησιμοποιούν πεπαλαιωμένο 
εξοπλισμό που δεν έχει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας πού θα έπρεπε. Τα γεωργικά 
μηχανήματα ευθύνονται για το 50% των θανάτων σε αγροτικούς χώρους και για το 
18% των σοβαρών τραυματισμών που μπορεί να προκαλέσουν μόνιμες αναπηρίες 
όπως ακρωτηριασμό άκρων. Οι γυναίκες και τα παιδιά των αγροτών είναι επίσης 
εκτεθειμένα σε τραυματισμούς, γιατί έρχονται σε επαφή με κινδύνους  στα κτίσματα 
και τις αγροικίες συμμετέχοντας ή όχι στις αγροτικές εργασίες. Τα  προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας οι αγρότες, είναι πολύ περισσότερα σε σύγκριση 
με άλλους εργαζόμενους, παρά το μύθο ότι οι αγρότες ζουν στη φύση και 
περικλείονται από καθαρό περιβάλλον. (1) 

Στις αρχές του 1990 η ανησυχία για την συνεχιζόμενη αύξηση των 
ατυχημάτων στις αγροτικές  μονάδες στις Η.Π.Α,  οδήγησε στην απαίτηση τόσο από 
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την αγροτική  κοινότητα όσο και από την υποδομή της δημόσιας υγείας, για την 
αύξηση μέτρων για την πρόληψη των ατυχημάτων στις αγροτικές μονάδες και την 
αντίστοιχη έρευνα. Κατά συνέπεια αυξημένο ενδιαφέρον και χρηματοδότηση τόσο 
από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας σειράς 
από παρεμβάσεις για την ασφάλεια στις αγροτικές μονάδες τόσο στις Η.Π.Α όσο και 
στις Σκανδιναβικές χώρες κ.α. Παρά την συμφωνία για την ανάγκη ανάληψης δράσης 
για ασφάλεια σε αγροτικές  μονάδες, λίγες αξιολογήσεις έγιναν ώστε να καθοριστεί 
ποια προγράμματα είναι αποτελεσματικά, ποια στηρίζονται σε επιστημονικές 
αποδείξεις και τι σχετική γνώση και πρακτική εφαρμογή αποκτούν οι  αγρότες και οι 
οικογένειές τους. (1) 

Ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων στις 
υπηρεσίες οργάνωσης και ασφάλειας των αγροτών, μπορεί να υπάρχουν εμπόδια 
στην εφαρμογή τους τόσο στις Η.Π.Α όσο και στην Ευρώπη γιατί οι έλεγχοι στις 
αγροτικές μονάδες είναι χρονοβόρες και μπορεί να μην είναι αποδεκτές από πολλούς 
αγρότες που προτιμούν την ανεξαρτησία και την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. 
Σε πολλές χώρες όπως οι Η.Π.Α, οι αγρότες εξαιρούνται από τους ομοσπονδιακούς 
νόμους και δεν είναι υποχρεωμένοι να πάρουν προληπτικά μέτρα για πιθανούς 
κινδύνους. Το κόστος και η ενόχληση από τις αλλαγές που θα πρέπει να κάνουν 
καθώς και ο τρόπος που οι αγρότες προσδιορίζουν την πιθανότητα ατυχήματος 
μπορεί να επηρεάσουν το αν και κατά πόσο θα ληφθούν μέτρα κατά των 
εντοπισμένων κινδύνων. (1) 
 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ   ΚΙΝΗΜΑ  ΑΓΡΟΤΩΝ 
 
            Η παγκόσμια ιστορία είναι πλούσια ανά τους  αιώνες από ξεσηκωμούς των  
καλλιεργητών γης. Η ιστορία του διεκδικητικού κινήματος των αγροτών διακρίνεται 
σε τρεις  βασικές περιόδους: 
Α) Tην προκαπιταλιστική περίοδο  (μέχρι τον 19ο αιώνα) 
Κύριο αίτημα των αγροτών ήταν η προσωπική ελευθερία και η απόδοση της γης 
στους καλλιεργητές της. Η λεγόμενη αγροτική μεταρρύθμιση. 
Β) Την περίοδο του πρώιμου και κυρίως αναπτυσσόμενου καπιταλισμού (19ο αιώνα  - 
μέσα 20ου αιώνα)  
Πρόκειται για την βασική περίοδο της γέννησης και κυριαρχίας του Εθνικού Κράτους 
όπου το αγροτικό προϊόν εμπορευματοποιείται  και οι αγροτικές οικογένειες 
εμπλέκονται στις λογικές της οικονομίας της αγοράς, με αποτέλεσμα να υφίστανται 
και τις αρνητικές συνέπειες της εμπλοκής αυτής. Η εμπορευματική αγορά οδηγεί 
στην αυξανόμενη φυγή των αγροτών από το επάγγελμα και τον τόπο τους. Το κύριο 
αίτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων αναφέρεται κυρίως στην προστασία του 
χώρου από τις αποδιαρθρωτικές επιπτώσεις της οικονομίας της αγοράς. Τώρα 
εμφανίζονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, τα αγροτικά κόμματα και άλλα. 
Γ)  Την περίοδο της πλήρους ενσωμάτωσης (μετά τα μέσα του 20ου αιώνα) 
Σε αυτή την περίοδο συρρικνώνεται ο αγροτικός χώρος στην εμπορευματική αγορά  
όπου οι όροι της παραγωγής και η κατεύθυνση  του αγροτικού προϊόντος ορίζεται  
από την αγορά. Τα αποτελέσματα αυτής της περιόδου είναι η δραστική μείωση του 
αριθμού των αγροτών και της συμμετοχής του αγροτικού  προϊόντος στην εθνική 
οικονομία. Στην ίδια όμως αυτή περίοδο εντείνεται και βελτιώνεται ποιοτικά η 
θεσμοποιημένη έκφραση των συλλογικών συμφερόντων των αγροτών μέσα απο τους 
συνεταιρισμούς  ή  τους αγροτικούς συλλόγους. 
          Τονίζουμε εδώ την ιδιομορφία των αγροτών ως κοινωνικής και επαγγελματικής  
κατηγορίας, για να καταδειχθεί  η μεγάλη δυσκολία για την οργάνωση (στα πλαίσια 
υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας), διεκδικητικού κινήματος και κυρίως την 
συνέχεια και την διάρκεια αυτού του κινήματος μέσα στον χρόνο. Ορισμένοι από 
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τους λόγους που συντείνουν στην δυσκολία των αγροτών για θεσμικά οργανωμένη 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους είναι: 
Α)Ιστορικά δεν ανέπτυξαν ποτέ μια ιδεολογία αλλαγής της κοινωνίας  και σπάνια 
αμφισβήτησαν την κεντρική εξουσία (εξεγείρονταν όταν ένα πρόβλημα τους 
μεγάλωνε  και αποχωρούσαν όταν επιλυόταν, δεν είχαν συνέχεια). 
Β)Οι αγρότες είναι ιδιοκτήτες μέσων παραγωγής και έχουν μια συγκεκριμένη 
ιδεολογία  (σε αντίθεση με το εργατικό κίνημα), μη έχοντας ταξικό αντίπαλο 
απέναντι τους και μη αποτελώντας αντικείμενο άμεσης εκμετάλλευσης όπως οι 
εργάτες. 
Γ)Η λογική της αυτοκατανάλωσης, της απλής επιβίωσης, το χαμηλό επίπεδο παιδείας 
και η χρόνια απομόνωση της υπαίθρου, ήταν η πηγή συντηρητισμού και φόβου σε 
αλλαγές και κοινωνικές ανατροπές. 
Δ)Η διαφορά στα κατά τόπους παραγόμενα αγροτικά προϊόντα συνεπάγεται μη 
σύμπτωση των επί μέρους συστημάτων ως προς τον χρόνο και τον τόπο με 
κατακερματισμό και αποδυνάμωση της συλλογικότητας. 
Ε)Η ύπαρξη μικρών, μεσαίων, και μεγάλων αγροτών  δρα ανασταλτικά ως προς την 
φύση των συμφερόντων των μικρών και των μεγάλων αγροτών. 
ΣΤ)Η αύξηση της πολυαπασχόλησης στα εργατικά νοικοκυριά προέκυψε ως άλλος 
λόγος κατακερματισμού της ενότητας των αγροτών 

Όλοι αυτοί οι λόγοι συγκροτούν μέσα στον χρόνο τις θεμελιακές δυσκολίες 
που προκύπτουν από την ίδια την φύση της αγροτικής ζωής, της δομής της 
παραγωγής και την γεωγραφικά πληθυσμιακή διασπορά. Αυτοί οι λόγοι δρουν 
ανασταλτικά στην προθυμία των αγροτών για συλλογική, οργανωτική διεκδικητική  
κινηματική δράση και μέσα στα πλαίσια της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι αγρότες είναι μια δύσκολη 
επαγγελματική κατηγορία. (2) (3) (4) 
Μεταπολεμικά το αγροτικό κίνημα στην Ελλάδα πήρε σημαντική ανάπτυξη παρά την 
αντισυνεταιριστική νομοθεσία, την τρομοκρατία, τις διώξεις στους συνεταιριστές, τις 
παρεμβάσεις του κράτους και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) και 
αυτό χάρις στην πάλη των συνεταιριστικών αγροτών. Από το 1950 οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις αρχίζουν σιγά σιγά να  ανασυγκροτούνται και να ακολουθούν μια 
ανοδική πορεία. 
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι δύο βαθμών:  
Πρωτοβάθμιες, πού ιδρύονται για να λειτουργούν ως βάση στα χωριά και τις 
αγροτικές συνοικίες των επαρχιακών πόλεων, και   
Δευτεροβάθμιες, όπως οι ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών που ιδρύονται και 
λειτουργούν σε κάθε αγροτική περιφέρεια. Εκτός από αυτούς τους συνεταιρισμούς 
υπάρχουν και οι κεντρικές συνεταιριστικές οργανώσεις που άλλες χαρακτηρίζονται 
σαν δευτεροβάθμιες και άλλες σαν τριτοβάθμιες. Σαν ανώτατη κορυφαία 
συνεταιριστική οργάνωση είναι η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών 
Συνεταιρισμών. (ΠΑΣΕΓΕΣ ) 
   Οι  πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί είναι το κύτταρο του συνεταιριστικού 
κινήματος και δημιουργούνται στον τόπο απασχόλησης και κατοικίας του   αγρότη. 
Αποτελούνται από 7 – 25 αγρότες  και έχουν καταστατικό λειτουργίας. Η λειτουργία 
τους αρχίζει μετά την έγκριση του καταστατικού από το Υπουργείο Γεωργίας. Οι 
περισσότεροι από αυτούς τους συνεταιρισμούς δεν διαθέτουν δικά τους κεφάλαια και 
δεν έχουν δικά τους γραφεία. Οι γενικές συνελεύσεις των μελών γίνονται μια με δυο 
φορές το χρόνο και τα Δ.Σ. λειτουργούν ως γραφειοκρατικά όργανα εξυπηρέτησης 
της ΑΤΕ. Η οργανωτική  λειτουργία των Ενώσεων Συνεταιρισμών είναι πολύ 
καλύτερη των Πρωτοβάθμιων γιατί διαθέτουν γραφεία, υπαλληλικό προσωπικό, 
αποθήκες, μαγαζιά και άλλα.  Ακόμα παρουσιάζουν πολλές οργανωτικές αδυναμίες 
που συνεχίζουν να υπάρχουν και στην ΠΑΣΕΓΕΣ σε εντονότερη μορφή. (5) 
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Η Ελλάδα  ένα κράτος μέλος του Μεσογειακού νότου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με εκτεταμένο αλλά διαρθρωτικά αδύναμο αγροτικό τομέα, μεγάλο γεωργικό 
πληθυσμό και προβληματική διείσδυση στις διεθνείς αγορές, βρίσκεται για μια ακόμη 
φορά ενώπιον ενός μέλλοντος με έντονα τα στοιχεία της αβεβαιότητας. Αυτό είναι το 
πολιτικό κλίμα μέσα στο οποίο επανέρχεται σε δημόσια συζήτηση το αγροτικό 
ζήτημα, το οποίο έχει προκύψει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δύο είναι οι κύριες 
όψεις του προβληματισμού για το αγροτικού ζήτημα σήμερα  Η πρώτη, 
λαμβανομένων των αναπτυξιακών περιορισμών της Ελληνικής γεωργίας, αφορά στην 
ανταγωνιστικότητα  της σε ένα ραγδαία παγκοσμιοποιούμενο σύστημα αγοράς 
προϊόντων αγροτικής προέλευσης. Η δεύτερη πιο πολύπλοκη στη διατύπωση της έχει 
σχέση με τον ίδιο τον αγροτικό κόσμο και το μέλλον του. (6) 

Παραθέτονται στατιστικά στοιχεία για τις εκτάσεις, τις καλλιέργειες και τον 
αγροτικό πληθυσμό απασχόλησης στην Ελλάδα. (Πίνακας 1,2,3) 

Από τα στατιστικά στοιχεία φαίνεται ότι πολύ μεγάλο ποσοστό ατόμων 
απασχολούνται στη γεωργία.      
            Πίνακας 1 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ (σε χιλ. στρέμματα) 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ
ΟΥΜΕΝΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ
ΟΥΜΕΝΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 824.464 818.467 5.402.117 39.678 7,34 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ 

64.948 63.841 565.585 3.915 6,92 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

117.596 116.469 892.127 6.954 7,79 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 30.137 29.648 379.431 2.456 6,47 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 79.721 78.204 390.109 4.206 10,78 
ΗΠΕΙΡΟΣ 42.974 42.390 186.876 1.205 6,45 
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 31.843 31.840 177.990 1.126 6,32 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 93.629 93.322 382.520 3.448 9,01 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 79.994 79.752 489.119 3.885 7,94 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 104.864 104.757 648.540 4.118 6,35 
ΑΤΤΙΚΗ 26.369 26.044 117.010 628 5,37 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 33.128 33.111 261.508 1.978 7,57 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 23.975 23.869 156.415 1.266 8,09 
ΚΡΗΤΗ 95.287 95.219 754.888 4.493 5,95 

 
(Προσωρινά στοιχεία της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων, 2003) 
 
 
Πίνακας 2 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
 
 
 

ΕΤΟΣ 1971 1981 1991 2001 2002 2003 2004 
        
ΣΥΝΟΛΟ 35.659 35.723 35.343 34.656 34.563 34.288 34.037 
        
ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ 25.329 24.238 23.344 22.190 22.113 21.762 21.540 
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ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.143 1.221 1.236 1.163 1.161 1.163 1.154 
ΑΜΠΕΛΙΑ 2.198 1.864 1.517 1.321 1.315 1.313 1.318 
ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 6.989 8.400 9.246 9.982 9.971 10.020 10.025 
        
ΣΙΤΑΡΙ 1.948 2.932 3.162 2.196 2.076 1.725 2.062 
ΒΑΜΒΑΚΙ  360 385 594 1.355 1.282 1.091 1.180 
ΚΑΠΝΟΣ 88 131 173 142 127 127 127,1 
ΜΟΥΣΤΟΣ 456 521 466 421 379 387 455 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 186 250 198 435 367 504 334 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 530 995 1.159 1.265 1.435 1.182 943 
 
             Πίνακας 3 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ
ΣΕΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ
ΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ
ΣΕΙΣ 

ΜΟΝΙΜΟΙ 
ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΟΧΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΠΟΧΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

547 1.495.662 24.230 1.268.022 25.790.849 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

97 128.583 2.329 90.638 1.323.415 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

101 214.520 5.368 172.298 4.575.094 
ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

10 54.884 1.166 16.009 494.644 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 31 148.039 2.639 119.222 2.014.985 
ΗΠΕΙΡΟΣ 51 71.754 1.263 33.595 537.723 
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 24 55.876 443 28.385 485.507 
ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

23 164.904 1.499 223.546 3.553.500 
ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

73 138.117 1.884 156.788 3.691.214 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ 

68 189.676 1.823 195.839 4.225.023 
ΑΤΤΙΚΗ 15 45.147 2.519 55.850 970.958 
ΒΟΡΕΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

3 57.247 425 33.283 786.890 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 14 42.314 172 7.264 146.893 
ΚΡΗΤΗ 37 184.600 2.723 135.790 2.985.667 

 
 
(Προσωρινά στοιχεία της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων, 2003) 
 
     Τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης στη γεωργία διαφέρουν από τα αντίστοιχα 
της απασχόλησης στην βιομηχανία κυρίως από μορφωτικού επιπέδου. 
    Στην γεωργία μόνο το 0,4% από το σύνολο των απασχολούμενων έχει 
πανεπιστημιακή μόρφωση ενώ στην βιομηχανία το 4,5%. Οι απασχολούμενοι στην 
γεωργία που δεν έχουν τελειώσει την στοιχειώδη εκπαίδευση φθάνουν το 20%, ενώ 
στη βιομηχανία το 3,7%. Περίπου το 40% του συνολικού εργατικού δυναμικού στη 
γεωργία είναι γυναίκες, ενώ στη βιομηχανία είναι 29%. 
    Από τα άνωθι στοιχεία διαπιστώνουμε ότι η γεωργία στη χώρα μας θεωρείται 
δυστυχώς και σήμερα ως ένας τομέας που δεν απαιτεί γνώσεις από τους 
απασχολούμενους σε αυτόν. Στον τομέα της γεωργίας θεωρείται ότι μπορούν να 
εργαστούν άτομα χωρίς ή σχεδόν καμία εκπαίδευση. Εξάλλου η δομή της γεωργικής 
εκμετάλλευσης, αποτελούμενη από χιλιάδες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και η 
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ιστορική παράδοση, οδηγεί τις συζύγους των αγροτών να εργάζονται μαζικά ως 
συμβοηθούντα μέλη στον ίδιο τομέα με τους συζύγους τους. 
   Οι εργαζόμενοι για ιδίο λογαριασμό (αρχηγοί των εκμεταλλεύσεων), αποτελούν το 
65% των απασχολούμενων στη γεωργία. 
   Οι απασχολούμενοι με την γεωργία κατοικούν κατά 78 % σε αγροτικές περιοχές, 
6,5% σε αστικές και 15,5%  σε ημιαστικές περιοχές.  
   Με τα παραπάνω δεδομένα διαπιστώνουμε ότι οι απασχολούμενοι στη γεωργία 
παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλους 
εργαζόμενους. Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι πολύ χαμηλού μορφωτικού 
επιπέδου, είναι πολύ περισσότερες οι γυναίκες από ότι σε άλλους τομείς, συνήθως 
έχουν μη μισθωτή σχέση εργασίας και στην πλειονότητα τους εργάζονται σε 
αγροτικές περιοχές.  
   Από τα δεδομένα αυτά προφανώς προκύπτει και διαφορετική προσέγγιση των 
προβλημάτων υγιεινής και ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι εργάτες γης στην 
καθημερινή εργασία τους σε σχέση με άλλους εργαζόμενους. 
   Έτσι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των εργατών γης μπορεί να οδηγήσει σε 
χαμηλή συνειδητοποίηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που 
καθημερινά αντιμετωπίζουν. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να προέρχονται από τις 
συνθήκες εργασίας στην ύπαιθρο όσο και από την κακή χρήση των βιομηχανικών 
εισροών, (λιπάσματα, φυτοφάρμακα) και βέβαια την λανθασμένη χρήση των 
γεωργικών μηχανημάτων. 
   Το γεγονός ότι οι αγρότες απασχολούνται κατά κύριο λόγο για ιδίο λογαριασμό και 
οι αγρότισσες ως συμβοηθούντα μέλη δημιουργεί εντελώς διαφορετική αντίληψη για 
τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σε σχέση με τους μισθωτούς γιατί οποιαδήποτε 
βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας των αγροτών 
εξαρτάται από τους ίδιους και επιβαρύνει οικονομικά τους ίδιους. Σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι η πλειονότητα των απασχολούμενων στη γεωργία κατοικούν σε 
αγροτικές περιοχές, όπου η ιατρική και η επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη 
υστερεί σημαντικά σε σχέση με τα αστικά κέντρα, επιβαρύνει την πρόγνωση 
περιπτώσεων εργατικών ατυχημάτων. 
   Συνεπώς η υγιεινή και η ασφάλεια της εργασίας στη γεωργία έχει σημαντικές 
ιδιαιτερότητες από αυτές της βιομηχανίας και άλλων κλάδων εργασίας. 
   Η δημιουργία οργανωμένων υπηρεσιών για την υγιεινή και ασφάλεια των εργατών 
γης είναι απαραίτητη και πρέπει να λάβει υπ΄όψιν της όλα τα προαναφερθέντα για να 
είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική στην προσφορά του έργου της. (7) 
   Η έκθεση των εργατών γης κατά την εργασία τους είναι δυνατόν να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις που εκδηλώνονται είτε με την μορφή εργατικών ατυχημάτων ή 
επαγγελματικών ασθενειών ή πρόωρης φθοράς της υγείας τους. 
   Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT , που κατέθεσε στην Ε.Ε., ο Ευροβουλευτής 
κύριος Γ. Γκλαβάκης, ο αριθμός των ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών και δασοκομικών εργασιών είναι ιδιαίτερα μεγάλος σε 
σχέση με τα ατυχήματα κατά την εκτέλεση άλλων εργασιών. Για τις χρονιές 1995-
2001, ξεπερνούσαν ετησίως τα 318.000 φθάνοντας το 1999 τα 361.736 περιστατικά. 
   Ο Τσέχος επίτροπος Vladimin Spidla, αρμόδιος για την απασχόληση, τις 
κοινωνικές υποθέσεις και τις ίσιες ευκαιρίες, απατώντας εκ μέρους της Ευρωπαικής 
Επιτροπής, τόνισε ότι με την πρόσφατη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής 
πολιτικής (Κ.Α.Π.), δόθηκε μεγάλο βάρος στον συγκεκριμένο τομέα. Η Ευρωπαική 
Επιτροπή έχει προτείνει μέτρα που αποσκοπούν στην οικονομική ενίσχυση των 
γεωργών, προκειμένου να επιταχυνθεί η ενημέρωση για την προσαρμογή στα 
κοινοτικά πρότυπα, σε ένα σύνολο θεμάτων σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος, την δημόσια υγεία, την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και την 
βελτίωση του επιπέδου ζωής. H E.E. καλύπτει πλέον με ειδική ενίσχυση έως και το 
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75 % για την περίοδο 2007-2013, των εξόδων παροχής συμβουλών, σε συνεργασία με 
φορείς των κρατών μελών που έχουν επιφορτιστεί με την διαχείριση των 
συγκεκριμένων προγραμμάτων και καλύπτουν τα υπόλοιπα έξοδα. 
   Στην Ελλάδα όπου δεν υπάρχουν υπηρεσίες παροχής υγιεινής και ασφάλειας για 
τους εργάτες γης, είναι εξαιρετική ευκαιρία η δημιουργία από το μηδέν υπηρεσιών 
που να βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες, σε σωστή δόμηση  και να στηρίζονται 
στην εμπειρία άλλων χωρών, αφού η Ε.Ε. είναι ανοιχτή σε χρηματοδοτήσεις 
αντίστοιχων προγραμμάτων. 
   Οι υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας για τους αγρότες θα πρέπει να λάβουν  
υπ΄οψιν τους ότι: 
-Οι αγρότες είναι μέρος του πληθυσμού στο οποίο σύσκολα φθάνει η πληροφορία και 
η γνώση. 
-Τις γεωγραφικές παραμέτρους της χώρας (ορεινές περιοχές, νησιά) 
-Την απροθυμία των αγροτών να εμπλακούν σε τέτοια προγράμματα. 
   Είναι σημαντικό να αναφερθούμε αναλυτικότερα στους επαγγελματικούς κινδύνους 
για την υγεία των αγροτών. (8) 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ   ΚΙΝΔΥΝΟΙ   ΚΑΙ    ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ   ΤΩΝ   
ΑΓΡΟΤΩΝ 
 
Οι εργάτες γης αποτελούν σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας 
όπως και πολλών άλλων χωρών. Οι επιδράσεις στην υγεία των αγροτών ποικίλουν 
και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι εμφάνισης ασθενειών και τραυματισμών καλύπτουν 
μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού. Οι αγρότες αλλά και τα μέλη των 
οικογενειών τους που δεν αμείβονται αλλά ζουν στο περιβάλλον εργασία τους 
εκτίθενται σε πολλούς παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια 
τους. Επίσης δεν είναι γνωστό πόσα παιδιά,  μετανάστες ή εποχικοί εργάτες  
εκτίθενται. Όλοι αυτοί είναι επιρρεπείς  σε ατυχήματα, τραυματισμούς και ασθένειες 
που σχετίζονται  με την φύση της δουλειάς τους. Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να 
υποτιμούν την έκταση του προβλήματος. 
    

Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι και οι ασθένειες που προκύπτουν είναι τα 
ακόλουθα: 

 
Α)  Τραυματισμοί – Αγροτικά ατυχήματα 
 
 

Στους τραυματισμούς  σε αγροτικούς χώρους πρέπει να ληφθούν πληροφορίες 
για το θύμα, τον παράγοντα που προκάλεσε τον τραυματισμό και πώς 
αντιμετωπίστηκε ο τραυματισμός που προέκυψε. Οι τραυματισμοί στον αγροτικό 
χώρο είναι από απλά κοψίματα και γρατσουνιές μέχρι μερική ή ολική αναπηρία. Οι 
περισσότεροι τραυματισμοί  συμβαίνουν κατά την διάρκεια χρήσης μηχανημάτων και 
τρακτέρ. Τα τρακτέρ έχουν αναγνωριστεί ως η βασική αιτία τραυματισμών και 
θανάτων είτε λόγω πτώσης του οδηγού, είτε λόγω ανατροπής του οχήματος ή 
σύγκρουσης  του κατά τη μετακίνηση του στο δρόμο. Μηχανήματα  εκτός από τα 
τρακτέρ που προκαλούν ατυχήματα είναι όλα αυτά που χρησιμοποιούνται από τους 
αγρότες για τις διάφορες γεωργικές εργασίες. Οι αιτίες μπορεί να είναι η κακή 
συντήρηση και η κακή χρήση. Ακόμη τραυματισμοί προκύπτουν από ηλεκτρικό 
ρεύμα, κακές καιρικές συνθήκες και ελλιπής κτιριακές εγκαταστάσεις .  

Περίπου 2.000.000 νέοι μικρότεροι από 20 ετών ζουν σε αγροτικές περιοχές 
στις ΗΠΑ. Γύρω στους 103 πεθαίνουν ετησίως, ενώ 32.000  μη θανατηφόροι 
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τραυματισμοί συνέβησαν σε φάρμες το 1998. Οι τραυματισμοί είναι η πέμπτη αιτία 
θανάτου στην Κίνα με  8.000.000 θανάτους ετησίως και 50.000.000 ατυχήματα: Το 
1997 έγιναν 705 ατυχήματα και 50.544 τραυματισμοί σε αγροτικές μονάδες. Το 32% 
των θανάτων αγροτών σχετίζονται με την χρήση τρακτέρ.  

Για την Ελλάδα παραθέτουμε έναν πίνακα που αναφέρει τα εργατικά 
ατυχήματα και τους θανάτους της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα, που αφορούν 
μόνο τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). 
(Πίνακας 4) 

 
  Πίνακας 4 
 

ΕΤΟΣ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 27846 25185 25063 23959 22608 21540 21255 20046 

ΘΑΝΑΤΟΙ 84 88 96 99 83 91 77 80 
 

        
Στον αγροτικό χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) για το έτος 1999 καταγράφηκαν 
390.000 αγροτικά ατυχήματα  (I.R:7,51/100.000 αγρότες) που απαίτησαν 
περισσότερες από τρείς ημέρες νοσηλείας. Το 1998 καταγράφηκαν 631 θανατηφόρα 
ατυχήματα (IR: 12,4/100.000 αγρότες). Η Ελλάδα καταλαμβάνει την δεύτερη θέση. 
Αναλυτικότερα για την Ελλάδα για τα έτη 1996 – 2000 αναφέρθηκαν 4.326 αγροτικά 
ατυχήματα όπου το 50% από αυτά απαιτούσε νοσηλεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 
περισσότερα ατυχήματα αφορούσαν κυρίως γυναίκες, νεαρούς εργάτες γης και 
μετανάστες. Ο δείκτης θανατηφόρων αγροτικών ατυχημάτων για την Ελλάδα είναι 
6,3/100.000 αγρότες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της 
EUROSTAT σχετικά με τα εργατικά  και τα θανατηφόρα ατυχήματα ανά κλάδο, για 
το έτος 1999 ο αγροτικός κλάδος καταλαμβάνει την δεύτερη και την πρώτη θέση 
αντίστοιχα (Πίνακας 5) 
 
 
 
 
Πίνακας 5 
 

ΕΤΟΣ 1999 
Α) ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 7.809/100.000 
ΑΓΡΟΤΕΣ 7.060/100.000 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.471/100.000 
 
Β) ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΑΓΡΟΤΕΣ 13,3/100.000 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 11,7/100.000 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 3,4/100.000 
                                                                                                                                  
Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το αγροτικό ατύχημα αποτελούν: η ηλικία, 
το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, ο τρόπος χρήσης μηχανημάτων- οχημάτων- 
εργαλείων, οι ώρες εργασίας, οι συνήθειες (αλκοόλ, κάπνισμα), η έκθεση σε 
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βιολογικούς και χημικούς παράγοντες και τέλος οι κλιματολογικές συνθήκες.(9) (10) 
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
 
Β)  Ασθένειες 
 
Οι αγρότες έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης πνευμονικών  νοσημάτων, 
κάποιων ειδών καρκίνου, οξείας και χρόνιας χημικής δηλητηρίασης,  δερματίτιδας, 
μυοσκελετικών συνδρόμων, απώλεια ακοής λόγω θορύβου, οφθαλμοπάθειες  και 
συναισθηματικές –ψυχολογικές διαταραχές που οφείλονται στο άγχος, περισσότερο 
από άλλους εργάτες. 

  
 
@  Αναπνευστικά  νοσήματα: 
Τα αναπνευστικά νοσήματα δεν είναι κάτι καινούργιο για τους εργάτες γης. Το 1713 
ο B. Ramazzim έγραψε ότι ‘’τα μηνύματα συλλογής  και κοσκινίσματος των σπόρων 
αποτελούν  κίνδυνο για την εμφάνιση αναπνευστικών νοσημάτων’’. Το 1832 ο C.  
Thackvah  περιέγραψε  ‘’την  σχέση άσθματος και εισπνοής από τα καλαμπόκια’’. 
Έτσι ο   Von  Essen  περιγράφει  διαταραχές που σχετίζονται με την έκθεση σε σκόνη 
που μεταφέρονται με τον αέρα, που προσβάλλουν τους εργάτες γης. Αυτές είναι: η 
πνευμονική υπερευαισθησία, το σύνδρομο δηλητηρίασης από οργανική σκόνη, η 
χρόνια βρογχίτιδα και τα έντονα πνευμονικά συμπτώματα  (βήχας δύσπνοια, 
φλέγματα κ.α.). Επίσης κάποια αέρια ή φυτοφάρμακα  (παρασιτοκτόνα) μπορεί να 
προκαλέσουν οξεία δηλητηρίαση με απώλεια αισθήσεων και πνιγμό σε υγρά 
λιπάσματα. Υψηλά επίπεδα αμμωνίας μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στα μάτια, 
τη μύτη ή το λαιμό, αλλά η ανάμειξη τους με οργανική ένωση προκαλεί καταστροφή 
των πνευμόνων. (1) (18) (19) (20) (21) (22) 

 
 
 
@  Καρκίνος:  
Πολύ συχνά συναντάμε σε εργάτες γης ορισμένα  είδη καρκίνου όπως:  λευχαιμία,  
νόσος Hodgkin, λεμφώματα, μελανώματα στο δέρμα ή τα χείλη ή το στομάχι, τους 
πνεύμονες, τον προστάτη  ή τον εγκέφαλο. Οι λόγοι είναι ασαφής αλλά ενοχοποιείται 
η συνεχής  έκθεση στον ήλιο και πιο πολύ η χρήση φυτοφαρμάκων. 
     Τα φυτοφάρμακα (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα, και 
μυκητιοκτόνα) είναι συνθετικές χημικές ουσίες, ισχυρά δηλητήρια που φτιάχνονται 
για να σκοτώνουν ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς που στη συμβατική γεωργία 
θεωρούνται οικονομικά ζημιογόνοι ή απειλητικοί για τις καλλιέργειες. Τουλάχιστο 
1.700 εμπορικά φυτοφάρμακα που περιέχουν 500 δραστικές ουσίες κυκλοφορούν 
σήμερα στην χώρα μας. Πολλές βιομηχανίες εισάγουν στη χώρα μας φάρμακα τα  
οποία σε άλλες χώρες έχουν απαγορευτεί. Στην χώρα μας η κατάσταση είναι 
ανεξέλεγκτη. Δεν υπάρχει εξειδικευμένη νομοθεσία και αυστηρός έλεγχος στη 
διακίνηση, χρήση, αποθήκευση και πώληση. Η ενημέρωση των αγροτών είναι 
ελλιπέστατη και οι κανονισμοί εφαρμογής των φυτοφαρμάκων δεν τηρούνται στην 
πράξη. Το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν προωθείται η οικολογική γεωργία, αυτή 
που χωρίς φυτοφάρμακα πετυχαίνει τις καλύτερες παραγωγές και την προστασία του 
περιβάλλοντος και του καταναλωτή. Εκτιμάται ότι 40.000 άτομα πεθαίνουν και 
2.000.000 δηλητηριάζονται κάθε χρόνο από τα  φυτοφάρμακα. 
    Στην χώρα μας 1.500 οξέα περιστατικά συμβαίνουν το χρόνο, με τα 30 να 
καταλήγουν σε θάνατο. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις όμως θεωρούνται οι 
σοβαρότερες. Εκτός από τον καρκίνο του αναφέρθηκε προκαλείται: στειρότητα, 
γενετικές ανωμαλίες και εκφυλισμός του αμυντικού συστήματος. 
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    Ενδεικτικά αναφέρουμε για τις άλλες χώρες ότι π.χ. στην Ουάσιγκτον, έγινε μελέτη  
ερευνητών του Πανεπιστημίου Tennessee, τα αποτελέσματα της οποίας 
παρουσιάστηκαν στην Αμερικάνικη Ένωση Χημικών στο Orlando, όπου αναφέρεται 
ότι μία ώρα έκθεσης  σε ένα από τα χημικά συστατικά που έχουν τα φυτοφάρμακα, το 
τριφενυλμεθάνιο, μειώνει την ικανότητα των λεμφοκυττάρων ΝΚ να αντιμετωπίσουν 
τους καρκινικούς όγκους κατά 50-60%. Μια ακόμα ομάδα χημικών ουσιών, τα 
παράγωγα βουτυλίου, έχουν ανάλογα αποτελέσματα στα κύτταρα ΝΚ. Τα κύτταρα 
ΝΚ ανήκουν στην κατηγορία των λεμφοκυττάρων και αποτελούν την πρώτη γραμμή 
άμυνας του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος. 
     Στο Λονδίνο έγινε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έντυπο Human Reproduction, η 
οποία αναφέρει ότι η έκθεση σε φυτοφάρμακα ευθύνεται για την ελάττωση του 
αριθμού των σπερματοζωαρίων και την αύξηση των περιπτώσεων ανδρικής 
στειρότητας. 
    Στην Λατινοαμερικανική χώρα έγινε μελέτη από Αργεντινούς και Γάλλους 
ερευνητές οι οποίοι μελέτησαν 225 κατοίκους αγροτικών περιοχών οι οποίοι είχαν 
επισκεφτεί ειδικές κλινικές για την καταπολέμηση της υπογονιμότητας κατά το 
χρονικό διάστημα 1995-1998. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η έκθεση σε 
φυτοφάρμακα σχετιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδα σπέρματος κάτω από το όριο 
ανδρικής γονιμότητας. 
    Στη Νέα Υόρκη δημοσιεύτηκε μια αυστραλιανή μελέτη στο επιστημονικό έντυπο 
International Journal of Cancer, όπου έδειξε ότι τα παιδιά των γεωργών 
αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης σαρκώματος  Ewing (οστικοί όγκοι 
και όγκοι μαλακών μορίων). Η μελέτη έδειξε ότι τα παιδιά των οποίων οι μητέρες  ή 
οι πατέρες εργάζονταν σε αγροκτήματα το διάστημα που έγινε η σύλληψη ή η 
περίοδος της κυοφορίας, παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. (13) 
(19) (20) (23) (24) (25) (26) 
 
 
 
@Δηλητηρίαση από εντομοκτόνα 

Η έκθεση σε εντομοκτόνα μπορεί να προκαλέσει οξεία και χρόνια 
συμπτώματα δηλητηρίασης με εμφάνιση: ζαλάδων, εμετών, πονοκεφάλων, υπνηλίας 
,κούρασης, δερματικών εξανθημάτων. Χρειάζονται περισσότερες έρευνες για την 
επίδραση της χρόνιας έκθεσης σε εντομοκτόνα. Στις Η.Π.Α από το έτος 1997-2000, 
καταγράφηκαν 500 περιστατικά αγροτικών δηλητηριάσεων/έτος από εντομοκτόνα, 
και 531 δηλητηριάσεις παιδιών ανά έτος. (18) (27) (28) (29) (30) 
 
@Δερματολογικές παθήσεις 

Οι δερματολογικές παθήσεις είναι πολύ συχνό φαινόμενο στους εργάτες γης. 
Οι παράγοντες που τις προκαλούν είναι τα λιπάσματα, τα εντομοκτόνα, τα ίδια τα 
φυτά, η έκθεση στον ήλιο και το ψύχος, τα δείγματα εντόμων, φιδιών και ζωών. (19) 
(26) 
 
@Μυοσκελετικά Σύνδρομα 

Οι ασχολούμενοι με αγροτικές εργασίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
μυοσκελετικές καταπονήσεις κατά την εργασία τους. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις 
κατά τις γεωργικές εργασίες, η χρήση γεωργικών εργαλείων, (τσάπα, αξίνα, 
σκαλιστήρι) η ιδιόμορφη στάση του σώματος και η μεταφορά βαρέων φορτίων 
(φυτών, λιπασμάτων, συσκευών ψεκασμού) είναι αίτια εμφάνισης μυοσκελετικών 
παθήσεων. Οι συνηθέστερες μυοσκελετικές παθήσεις εμφανίζονται κυρίως στη μέση, 
στα γόνατα και γενικά στα άκρα. Έτσι οι αγρότες συχνά παρουσιάζουν οσφυαλγία, 
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ισχιαλγία, εκφυλιστική αρθρίτιδα, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, επικονδυλίτιδες και 
άλλα. (10) (13) (15) (31) (32) (33) (34) 
 
@Απώλεια ακοής και όρασης 

Η απώλεια ακοής των αγροτών οφείλεται στην συνεχή έκθεση σε θόρυβο που 
δημιουργείται από την λειτουργία ορισμένων μηχανημάτων ή οχημάτων. Η απώλεια 
ακοής παρουσιάζεται περίπου στις μισές περιπτώσεις των αγροτών συγκριτικά με τις 
παλαιότερες εποχές. Οι διαταραχές στην όραση που μπορεί να φτάνουν μέχρι την 
απώλεια της, οφείλονται στην έκθεση σε φυσικούς παράγοντες ή σε περίπτωση 
ατυχήματος σε έκθεση χημικών παραγόντων. (19) 
 
@Ψυχικές Διαταραχές 

Οι αγρότες και οι οικογένειες τους εμφανίζουν ψυχικές διαταραχές 
οφειλόμενες στο stress. Ιδιαίτερα παρουσιάζεται κατάθλιψη με υψηλό ποσοστό 
αυτοκτονιών, που σχετίζεται με την απομόνωση, τα οικονομικά προβλήματα, τις 
καιρικές συνθήκες, την απογοήτευση-στεναχώρια από την καταστροφή της σοδειάς 
και άλλα. (19) (21) 

 
 
@Επιδράσεις από την Βιοτεχνολογία 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση βιολογικών διαδικασιών με μικρόβια, καθώς και 
κυττάρων των φυτών ή των ζώων προς όφελος του ανθρώπου, έχουν αφομοιωθεί 
πολύ γρήγορα από τους αγρότες σε σχέση με άλλες τεχνολογίες στην αγροτική 
ιστορία. Για παράδειγμα αναφέρουμε το βαμβάκι με το γονίδιο Bacillus thunugrensis 
BE, το συνθετικό καλαμπόκι και τη σόγια, που είναι γενετικά τροποποιημένοι 
οργανισμοί. Οι αγρότες εκτίθενται σε τέτοιους βιολογικούς παράγοντες που πιθανόν 
στο μέλλον να προκαλέσουν παρατισολογικές λοιμώξεις και λοιμώδη νοσήματα 
(τέτανος, μελιταίος κ.ά) Πολύ λίγα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί σχετικά με τις 
επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργατών γης που παράγουν, χειρίζονται, 
προωθούν, αποθηκεύουν ή έχουν επαφή με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή 
προϊόντα. Υπάρχουν επιπτώσεις αλλά χρειάζεται πολύ δουλειά και ερευνητικές 
μελέτες στον τομέα αυτό. (30) (34) (35) (36) 

 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 
 

Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και την ασφάλεια των αγροτών (ΥΚΑΑ) 
 
 Η δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τις συνθήκες Υγιεινής 
και Ασφάλειας της εργασίας, είναι στοιχειώδες καθήκον και μέλημα ενός κράτους 
πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνει γνωστό ότι την τελευταία δεκαετία έχει 
παραχθεί ένα πλούσιο νομοθετικό έργο σε εθνικό επίπεδο. Σημαντικό τμήμα αυτής 
της νομοθεσίας αποτελούν τα νομοθετήματα που εναρμονίζονται με τις κοινοτικές 
οδηγίες για τις προδιαγραφές Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 
 Στην χώρα μας υπάρχουν νομοθετήματα για την Υγιεινή και Ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας. Παραθέτονται ορισμένα νομοθετήματα με χρονολογική σειρά που 
σχετίζονται με την Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας αλλά αφορούν το 
σύνολο των εργαζομένων μέσα στους οποίους υπάγονται και οι αγρότες. Άρα η 
νομοθεσία που ισχύει για όλους τους εργαζόμενους προσαρμόζεται στους αγροτικούς 
εργασιακούς χώρους. 
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1. Ν. 1568/1985 
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων. 

2. Π.Δ. 307/1986 
Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους. 

3. Π.Δ. 294/1988 
Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, 
επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίας του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 1568/1985 
«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων». 

4. Ν. 1837/1989 
Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις. 

5. Π. Δ  85/1991 
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία 

6. Π.Δ. 77/1993 
Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς, και 
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 
307/1986 σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 

7. Π.Δ. 395/1994 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασίας τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/555/ΕΟΚ. 

8. Π.Δ. 396/1994 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ. 

9. Π.Δ. 399/1994 
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την 
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με 
την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ. 

10. Π.Δ. 105/1995 
Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

11. Π.Δ. 186/1995 
Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. 

12. Π.Δ. 16/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 

13. Π.Δ. 17/1996  
Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά 
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 

14. Π.Δ. 176/1997 
Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά 
την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχισών εργαζομένων σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

15.  Π.Δ. 62/1998 
Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 94/33/ΕΟΚ. 

16. Π.Δ. 88/1999 
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Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΟΚ. 

17. Π.Δ. 89/1999 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ. 

18. Π.Δ. 95/1999 
Όροι Ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης 

19. Π.Δ. 127/2000 
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την 
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με 
την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ 

20. Π.Δ. 338/2001 
Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από 
κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. 
 
Επίσης, εκτός από νομοθετήματα υπάρχουν και κοινοτικές οδηγίες για την 

υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.  
Παραθέτουμε ορισμένες οδηγίες με χρονολογική σειρά: 

 
1. Αριθμός οδηγίας  80/1107/ΕΟΚ   Εναρμόνιση Ν 1568/1985 

Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται 
συνέπεια εκθέσεως τους σε χημικά, φυσικά, ή βιολογικά μέσα. 

2. Αριθμός οδηγίας  86/188/ΕΟΚ     Εναρμόνιση Π.Δ. 85/1991 
Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω 
της εκθέσεώς τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο θόρυβο. 

3. Αριθμός οδηγίας  89/391/ΕΟΚ     Εναρμόνιση Π.Δ.17/1996 
Σχετικά με την εφαρμογή των  μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. 

4. Αριθμός οδηγίας  89/654/ΕΟΚ     Εναρμόνιση Π.Δ.16/1996 
Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των χώρων εργασίας για την Υγιεινή και 
Ασφάλεια . 

5. Αριθμός οδηγίας  89/655/ΕΟΚ     Εναρμόνιση Π.Δ.395/1994 
Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγιεινής για την 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού από τους εργαζόμενους 

6. Αριθμός οδηγίας  89/656/ΕΟΚ     Εναρμόνιση Π.Δ.396/1994 
Σχετικά με τις προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγιεινής για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας. 

7. Αριθμός οδηγίας  90/269/ΕΟΚ     Εναρμόνιση Π.Δ.397/1994 
Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγιεινής για το 
χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων. 

8. Αριθμός οδηγίας  90/394/ΕΟΚ     Εναρμόνιση Π.Δ.399/1994 
Για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με 
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 

9. Αριθμός οδηγίας  91/322/ΕΟΚ     Εναρμόνιση Π.Δ.90/1999 
Σχετικά με τις οριακές τιμές για την προστασία των εργαζόμενων στον 
κίνδυνο έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

10. Αριθμός οδηγίας  92/58/ΕΟΚ       Εναρμόνιση Π.Δ.105/1995 
Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας στην 
εργασία. 

11. Αριθμός οδηγίας   92/85/ΕΟΚ      Εναρμόνιση Π.Δ.176/1997 
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Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στην βελτίωση της 
Ασφάλειας και Υγιεινής κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων, και 
γαλουχουσών εργαζομένων.  

12. Αριθμός οδηγίας   94/33/ΕΟΚ      Εναρμόνιση Π.Δ.62/1998 
Περί προσέγγισης της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά την 
προστασία των νέων. 

13. Αριθμός οδηγίας   97/42/ΕΟΚ      Εναρμόνιση Π.Δ.127/2000 
Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες. 

14. Αριθμός οδηγίας   98/24/ΕΟΚ      Εναρμόνιση Π.Δ.338/2001 
Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεσή τους σε χημικούς παράγοντες. 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθεσία που αφορά αποκλειστικά τους αγρότες 
περιορίζεται σε δύο βασιλικά διατάγματα και ένα προεδρικό διάταγμα τα οποία είναι: 
 

1. Β.Δ. της 16-3-23 
Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας των 
σταφιδαποθηκών. 

2. Β.Δ. της 13-10-23 
Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας των αποθηκών 
συσκευασίας σύκων 

3. Π.Δ. της 30-10-24 
Περί κανονισμού όρων εργασίας εν τοις εργαστηρίοις και αποθήκας σύκων. 

           (45), (46), (47), (48) 
      Παρόλο αυτά υπάρχουν νομοθετήματα που αναφέρονται σε εργαζομένους 
οικοδομών, εργοταξίων, τεχνικών έργων, ναυπηγείων, τυπογραφείων, οπτικής 
απεικόνισης, συγκολλήσεων, στεγνοκαθαριστηρίων, ξυλουργείων, μεταλλείων, 
οδηγών οχημάτων μεταφοράς, κ.ά.  
       Σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 η κατάσταση επικινδυνότητας για τις αγροτικές 
ασχολίες (ετήσιες καλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες, ειδικές εργασίες), ανήκει 
στις επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία Γ, δηλαδή στις επιχειρήσεις 
χαμηλής επικινδυνότητας. Όπως αναφέρθηκε στην ανάλυση μας στους 
επαγγελματικούς κινδύνους των αγροτών, ο αγροτικός κλάδος έρχεται δεύτερος στα 
εργατικά ατυχήματα που χρειάζονται πάνω από τρεις ημέρες νοσηλείας και πρώτος 
στα θανατηφόρα ατυχήματα. Ενώ η χώρα μας καταλαμβάνει την δεύτερη θέση σε 
αγροτικά ατυχήματα στην Ε.Ε. 
      Μήπως αυτό θα έπρεπε να απασχολήσει το νομοθέτη και να αναθεωρήσει την 
στάση του για κατάταξη των αγροτικών ασχολιών σε επιχειρήσεις από μικρής 
επικινδυνότητας σε μεγάλης επικινδυνότητας; Μήπως αυτό θα ήταν και η αρχή μιας 
σειράς αυστηρότερων νομοθετημάτων αποκλειστικά για τις αγροτικές ασχολίες σε 
ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας; Ας σημειωθεί ότι τα αμιγώς «αγροτικά 
νομοθετήματα» σταματούν στο 1924 όπως προαναφέραμε. Ο Έλληνας νομοθέτης 
έχει ασχοληθεί με υγιεινή και ασφάλεια πολλών επαγγελματικών κατηγοριών αλλά 
έχει εξαιρέσει τον αγρότη. Ας μην ξεχνάμε ότι φυτοφάρμακα που η χρήση τους έχει 
απαγορευτεί σε άλλες χώρες, στην χώρα μας εισάγονται και χρησιμοποιούνται 
ελεύθερα. Κατά την γνώμη μας η άμεση θέσπιση «αγροτικών νομοθετημάτων» στον 
Ελλαδικό χώρο είναι επιβεβλημένη και επείγουσα. 
 
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, μετά την βιβλιογραφική έρευνα της νομοθεσίας, 
προχωρήσαμε σε προσωπική επίσκεψη – ενημέρωση – έρευνα στα ακόλουθα: 

 



 17

− Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
− Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
− Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
− Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 
− Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
− Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
− Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) 
− Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και 

Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
− Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) 
− Οργανισμό Γεωργικής Απασχόλησης (ΟΓΑ) 
− Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) 
− Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών 

(ΠΑΣΕΓΕΣ) 
− Κέντρο Ενημέρωσης Αγροτών (ΚΕΑ) 
− Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ) 
− Ελληνικό Eκδοτικό Oίκο του Aγροτικού Tομέα 
− Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 

 
Τα αποτελέσματα της προσωπικής μας έρευνας για τον ελλαδικό χώρο είναι τα 

ακόλουθα: 
 

1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 
Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάρχουν οι εξής 

υπηρεσίες: 
- Γεν. Δ/νση διοικητικής υποστήριξης 
- Γεν. Δ/νση εργασίας 
- Γεν. Δ/νση συνθηκών και υγιεινής της εργασίας 
- Γενική γραμματεία διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων. 

 Στην Γενική Διεύθυνση Συνθηκών Υγιεινής της εργασίας υπάγεται: η 
διεύθυνση συνθηκών εργασίας, η διεύθυνση διαχείρισης της πληροφόρησης, 
επιμόρφωσης  και παρακολούθησης πολιτικής συνθηκών εργασίας για θέματα 
ασφάλειας και υγείας και τέλος το κέντρο υγιεινής και ασφάλειας εργασίας. Στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάγεται το Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας στο οποίο θα αναφερθούμε στην συνέχεια της εργασίας μας.  
 Από την επίσκεψή μας στις παραπάνω διευθύνσεις διαπιστώσαμε ότι δεν 
υπάρχει εστιασμένη υπηρεσία στους αγρότες. Ανευρέθη έντυπο υλικό με 
νομοθετήματα γενικής εφαρμογής και νομοθετήματα για εργασιακά μέσα, ειδικές 
εργασίες, ειδικές κατηγορίες εργαζομένων και για φυσικούς - χημικούς - βιολογικούς  
παράγοντες τα οποία παρέχονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Ακόμα διατίθεται 
έντυπο κατανοητό υλικό (εγχειρίδια – φυλλάδια) με σχήματα, εικόνες, οδηγίες και 
αναλύσεις κινδύνων και  μέτρων προστασίας. Το υλικό αυτό αναφέρεται σε 
μυοσκελετικά προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία, σε σήμανση για την 
ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας, στους θορύβους στην εργασία κ.ά. 
Ειδικά για τους αγρότες υπάρχουν έντυπα προστασίας από τα φυτοφάρμακα και 
οδηγίες για τους κλειστούς χώρους σε αγροτικές εργασίες. Σκοπός αυτών των 
εντύπων είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους και τους εργοδότες – ιδιοκτήτες των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να επιτυγχάνουν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες 
εργασίας, να εξασφαλίζουν την μείωση των επαγγελματικών κινδύνων αλλά και να 
αυξήσουν την παραγωγικότητα. Το ζητούμενο είναι το  κατά πόσο αυτό το έντυπο 
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υλικό είναι αρκετό και εάν καταλήγει στον τελικό αποδέκτη που είναι ο εργαζόμενος/ 
αγρότης. Από προσωπική μας επαφή με αγρότες περιοχών της καταγωγής μας 
κανένας δεν γνωρίζει για το συγκεκριμένο υλικό. Θα πρέπει να βρεθεί «φόρμουλα» 
έτσι ώστε το ενημερωτικό υλικό να φτάσει στα χέρια κάθε αγρότη και να μην μείνει 
στα γραφεία των υπουργείων μη εκπληρώνοντας το σκοπό έκδοσης του. (46) 
 
 

2. Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 

Το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει πολλές διευθύνσεις: 
δ/νση επιθεώρησης, δ/νση πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης, δ/νση 
μεταποίησης-τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων φυτικής παραγωγής και 
δ/νση αγροτικής πολιτικής και τεκμηρίωσης. Όλες αυτές οι δ/νσεις έχουν άλλες 
υποδιευθύνσεις όπως: φυτικής παραγωγής, ανάπτυξης και προστασίας δασών και 
φυσικού περιβάλλοντος, αλιείας, κτηνιατρικής, ζωικής παραγωγής και γεωργικών 
εφαρμογών και έρευνας. Η υποδιεύθυνση γεωργικών εφαρμογών και έρευνας έχει 
τμήματα όπως: τμήμα συντονισμού εφαρμογής – αξιολόγησης προγραμμάτων, 
εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής, εξειδικευμένης τεχνολογίας, εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης αγροτικού πληθυσμού κ.ά. 

Το Υπουργείο εποπτεύει το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και 
τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗΤΡΑ», για τα οποία θα αναφερθούμε στην 
συνέχεια της εργασίας μας. 
 Από την επίσκεψή μας στις παραπάνω διευθύνσεις διαπιστώσαμε ότι δεν 
υπάρχει Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας των αγροτών και η Υποδιεύθυνση 
Γεωργικών Εφαρμογών που θα μπορούσε να έχει τέτοιο ρόλο έχει υποβαθμιστεί μετά 
την ένταξη των γεωπόνων στις κατά τόπους νομαρχίες. Έτσι ο ρόλος της Δ/νσης 
Γεωργικών Εφαρμογών έχει περιοριστεί σε κάποιες εκδόσεις και σε εποπτικό ρόλο 
του ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ». 
 Αξίζει να σημειωθεί ότι στέλεχος του υπουργείου που ασχολείται με θέματα 
κοινοτικής αγροτικής πολιτικής μας είπε ότι δεν έχουν γίνει βήματα για την Υγιεινή 
και Ασφάλεια των αγροτών στα πλαίσια της ΚΑΠ γιατί δεν είναι θέμα εργασίας που 
άπτεται του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αγγλία 
έκανε αίτηση για την εφαρμογή κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης της ΚΑΠ, εκτός 
από τα ζώα και το περιβάλλον, και στους ανθρώπους αλλά απορρίφθηκε από όλες τις 
άλλες χώρες σαν ένα ζήτημα που δεν αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Έτσι οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όρους υγιεινής για τα ζώα τους, να 
δηλώνουν τις περιπτώσεις ασθενειών των ζώων τους, να μην βασανίζουν τα ζώα, 
αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με τη δική τους (ανθρώπινη) υγεία και 
ασφάλεια. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου συνέχισε ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί 
διυπουργική επιτροπή για τον έλεγχο υγιεινής και ασφάλειας των αγροτών όπως έχει 
συμβεί και σε ζητήματα περιβάλλοντος. (49) 
 
 

3. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
  

Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπάρχουν ενιαίοι 
διοικητικοί τομείς για θέματα Ε.Ε. και κοινοτικού πλαισίου στήριξης και για θέματα 
σπουδών και επιμόρφωσης. Επίσης υπάρχουν γενικές διευθύνσεις: Σπουδών 
πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οικονομικής υποστήριξης και διεθνών 
εκπαιδευτικών σχέσεων. 
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 Στο υπουργείο υπάγεται η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
(Γ.Γ.Ε.Ε.). Η Γ.Γ.Ε.Ε. σχεδίασε το επιμορφωτικό πρόγραμμα <<Εκπαίδευση αγροτών 
για την ανάληψη δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή τομέα της οικονομίας  
«Ησίοδος» >>,  το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του «Πιστοποιητικού δια Βίου 
Εκπαίδευσης». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 
Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα  «Ησίοδος» απευθύνεται 
σε όλους τους αγρότες, γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα από 
μόρφωση και εθνική προέλευση και υλοποιείται σε όλους τους νομούς της Ελληνικής 
επικράτειας. 
     Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ησίοδος» θα έχει διάρκεια 150 διδακτικών ωρών 
και αρθρώνεται σε έξι διδακτικές ενότητες: 

- Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. 
- Τομείς του Δευτερογενούς και Τριτογενούς τομέα που σχετίζονται με τον 

αγροτικό χώρο 
- Οικονομικά της Αγοράς – Επιχειρηματικότητα – Επιχειρήσεις 
- Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων – Χρηματοδοτήσεις – Πηγές 
- Τεχνικές Διαπραγματεύσεων – Πωλήσεις – Εμπόριο 
- Χρήση νέων τεχνολογιών (36) (50) 

     Παραθέτουμε πίνακα σχετικά με την εκπαίδευση των αγροτών σε όλη την Ελλάδα 
με τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Ησίοδος».( Πίνακας 6 ) 

Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Εκπαίδευση αγροτών για την ανάληψη δράσεων στον 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας». 

Είναι σαφές ότι χρειάζεται η πρόσθεση έβδομης θεματικής ενότητας με θέμα την 
υγιεινή και ασφάλεια εργασίας των αγροτών. 

 
 
 
Πίνακας 6 

 
 ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 
ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

14 2 11 210 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

39 6 30 585 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

68 9 52 1.020 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

23 4 18 345 

ΗΠΕΙΡΟΣ 24 4 19 360 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 46 6 35 690 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  20 4 15 300 
ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

50 8 38 750 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ 

60 8 45 900 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 20 3 15 300 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 13 2 10 195 
ΚΡΗΤΗ 54 7 39 810 
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4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 
 

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας έχει γενική δ/νση υγείας, γενική δ/νση 
διοικητικής υποστήριξης και τεχνικών υποδομών, γενική δ/νση κοινωνικής 
αλληλεγγύης, γενική δ/νση δημόσιας υγείας και γενική δ/νση υπηρεσιών υγείας. Η 
κάθε γενική δ/νση χωρίζεται σε άλλες διευθύνσεις και οι διευθύνσεις σε τμήματα 
όπως: έρευνας, συνεχιζόμενης κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας νοσοκομείων, 
προστασίας ευπαθών ομάδων, κοινωνικής προστασίας, υγειονομικού ελέγχου υδάτων 
και αποβλήτων, επιδημιολογίας νοσημάτων, προστασίας και προαγωγής της 
δημόσιας υγείας, υγειονομικών κανονισμών, ιατρικής εργασίας κ.ά. 
 Βλέπουμε ότι ενώ στο Υπουργείο Υγείας υπάρχουν τμήματα που θα 
μπορούσαν να ασχοληθούν με την υγιεινή και ασφάλεια των αγροτών και να 
οργανώσουν κάτι πιο συγκεκριμένο και αποδοτικό γι αυτούς, παρ’ όλ’ αυτά, δεν 
υπάρχει καμία μέριμνα.(51) 

5. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) 

 
Στο  Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

υπάγονται η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, η Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας και Ισότητας των φύλων, το Εθνικό Τυπογραφείο και το 
Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Οι γενικές διευθύνσεις του είναι η γεν. 
δ/νση διοικητικής υποστήριξης, τοπικής αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων. 
 Όσον αφορά τους αγρότες και γενικά τους εργάτες γης δεν ανευρέθη κάποια 
συγκεκριμένη διεύθυνση ή τμήμα. Από τους γεωπόνους που κανονικά θα έπρεπε όλοι 
να ανήκουν στον Υπουργείο Γεωργίας, ορισμένοι ανήκουν στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και στις Νομαρχίες. (52) 
 
 

6. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
 
Το ΣΕΠΕ είναι μια νέα υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, που άρχισε να λειτουργεί από 1/7/1999. 
 Διαρθρώνεται σε Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες. Έχει ως έργο α) 
την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας β) 
την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη των περιπτώσεων παράβασης της εργατικής 
νομοθεσίας και γ) την παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 
            Ο ΣΕΠΕ ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), 
προβαίνει σε μετρήσεις, δειγματοληπτικές έρευνες, εξετάζει τις καταγγελίες και τα 
αιτήματα των εργαζομένων, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και παρεμβαίνει 
συμφιλιωτικά για την επίλυση των ατομικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας. 
 Μία από τις γενικές διευθύνσεις του είναι η γενική διεύθυνση συνθηκών 
υγιεινής της εργασίας που περιλαμβάνει: δ/νση συνθηκών εργασίας, δ/νση 
διαχείρισης της πληροφόρησης – επιμόρφωσης και δ/νση υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας. 
 Από την επίσκεψή μας στην κεντρική υπηρεσία του ΣΕΠΕ διαπιστώσαμε ότι 
υπάρχουν έντυπα με οδηγίες που αφορούν την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων όπως 
π.χ. την πρόληψη ατυχημάτων από την εργασία σε ύψος. Ακόμα υπάρχουν έντυπα με 
οδηγίες σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που μπορούν να προσφέρουν οι εργαζόμενοι 
όταν συμβεί ένα ατύχημα ή τραυματισμός στις αγροτικές εργασίες. Αυτές οι οδηγίες 
είναι πολύ σημαντικές γιατί ο αγρότες συνήθως βρίσκονται μόνοι τους ή με άλλους 
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εργαζόμενους μακριά από κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας. Επίσης επειδή οι 
κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών στις αγροτικές εργασίες είναι 
πολλοί κυκλοφορεί ένα έντυπο για την πρόληψη των κινδύνων και την σωστή 
διαπαιδαγώγηση – καθοδήγηση των παιδιών. Όλα αυτά τα έντυπα είναι έγχρωμα, 
γραμμένα απλά και κατανοητά, με πολλές εικόνες και εκδίδονται σε δέκα 
διαφορετικές γλώσσες προκειμένου να είναι κατανοητά από τους οικονομικούς 
μετανάστες. Το ερώτημα που εύλογα τίθεται και εδώ είναι εάν ο τελικός αποδέκτης- 
αγρότης λαμβάνει στα χέρια του το έντυπο υλικό και με ποιο τρόπο. Το ερώτημα 
είναι εάν του παραδίδεται ή θα μπορούσε να του παραδοθεί από εκπαιδευμένο 
προσωπικό σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας έτσι ώστε να του επεξηγηθεί το 
φυλλάδιο και να μπορέσουν να απαντηθούν απορίες και να τεθεί ο «σπόρος» για 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 
 Το ΣΕΠΕ, καθώς και το Υπουργείο Εργασίας, συνεργάζεται με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (European 
Agency for Safety and Health at Work). O Οργανισμός αυτός ιδρύθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 με σκοπό να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενημέρωσης 
στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία. Έχει έδρα στο Μπιλμπάο 
(Ισπανία) και στοχεύει στην βελτίωση της ζωής των εργαζομένων στην Ε.Ε. με την 
ενίσχυση ροής τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών μεταξύ όλων 
των ενδιαφερομένων. Γι αυτό το σκοπό οργανώνει σε ετήσια βάση την ευρωπαϊκή 
εβδομάδα για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Ο Οργανισμός διαθέτει e-mail 
και ηλεκτρονική διεύθυνση προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία και ενημέρωση όχι 
μόνο με τους εκπροσώπους των διαφόρων υπηρεσιών αλλά και με τους 
εργαζόμενους. Εκδίδει το περιοδικό FACTS που στα τεύχη του αναφέρονται οδηγίες, 
μελέτες και γενικά πληροφορίες σχετικά με τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην 
εργασία. Το Υπουργείο Εργασίας και το ΣΕΠΕ τα μεταφράζει στα ελληνικά και 
μπορεί ο εργαζόμενος να τα παραλάβει από το Υπουργείο ή το ΣΕΠΕ. 
 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μια από τις περιφερειακές 
υπηρεσίες του ΣΕΠΕ είναι το ΚΕ.Π.ΕΚ. Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων 
Νήσων με τμήμα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης Αχαΐας που η διεύθυνσή 
του είναι στην Πάτρα. Το τμήμα αυτό έχει εκδόσει βιβλία και μελέτες σχετικά με την 
Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι ένα βιβλίο με 
τίτλο: «Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία» που κυκλοφόρησε πριν από 
τρεις μήνες. Το βιβλίο αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για τους εργοδότες, τεχνικούς 
ασφαλείας, στελέχη επιχειρήσεων και όλους τους εργαζόμενους. Σε αυτό το βιβλίο 
παρέχονται τεχνικές και οργανωτικές προτάσεις που είναι μια θετική βάση εκκίνησης 
για λήψη, τήρηση και εποπτεία εφαρμογής ασφαλών πρακτικών στην εργασία όλων 
μας. (32), (46) 
 
 

7. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) 
 
 Το ΕΘΙΑΓΕ έχει στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αγροτικών 
προβλημάτων στα πλαίσια της Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής και έχοντας υπόψη την 
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Έχει αναπτύξει 
ερευνητικές δραστηριότητες σε ποικίλους τομείς όπως : Φυτική- Ζωική παραγωγή, 
Υγεία των ζώων, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες, Δασοπονία-Δασοκομία, 
Εδαφολογία, Φυτοπροστασία, Γεωργική μηχανολογία, Τεχνολογία αγροτικών 
προϊόντων, Γεωργική Οικονομία και Αγροτική Κοινωνιολογία. 
 Το ΕΘΙΑΓΕ συνεισφέρει στην ανάπτυξη νέου ερευνητικού δυναμικού με την 
επεξεργασία μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών που εκτελούνται στις 
ερευνητικές του μονάδες σε όλη τη χώρα. Επίσης δέχεται επιστήμονες του 
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εξωτερικού στα πλαίσια προγραμμάτων διμερούς συνεργασίας. Το ΕΘΙΑΓΕ επίσης 
συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε 
και πρόκειται να πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας σαν Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και 
του περιβάλλοντος, απαιτώντας έτσι τη δυνατότητα να διοργανώνει εκπαιδευτικά 
σεμινάρια σε όλη τη χώρα. 
 Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο τα σεμινάρια που διοργανώνονται είναι 
σεμινάρια που οι ίδιοι οι αγρότες θεωρούν ότι είναι σημαντικά και αναγκαία για τους 
ίδιους και τις οικογένειες τους ή είναι σεμινάρια που δεν λαμβάνουν υπ’όψιν τους την  
βάση των αγροτών, αλλά οργανώνονται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τις 
πραγματικές ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού. (50) (51) 
 
 
 

8. Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και 
Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

 
Ο ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ», όπως  ήδη έχουμε αναφέρει, εποπτεύεται και 

στηρίζεται από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχει διοικητικό 
συμβούλιο και μέλη από το υπουργείο, την ΠΑΣΕΓΕΣ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
και του Ινστιτούτο φυλλοβόλων δέντρων. Βασική επιδίωξη του οργανισμού  είναι να 
προσφέρει σύγχρονη και έγκαιρη πληροφόρηση και επίκαιρες επαγγελματικές 
γνώσεις στις αγρότισσες και τους αγρότες καθώς και να βελτιώνει τις δεξιότητές 
τους, προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις του 
αγροτικού επαγγέλματος. Ο Οργανισμός διαθέτει στην Αθήνα οργανωμένη κεντρική 
υπηρεσία και σε περιφερειακό επίπεδο, σχολές τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
(ΤΕΕ) και εβδομήντα (70) κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την κατάρτιση, σε κάθε νομό 
της χώρας. Τα ΤΕΕ είναι το Αβερώφειο ΤΕΕ Λάρισας, το ΤΕΕ Ιωαννίνων, Κρήτης 
και Καλαμπάκας. Η φοίτηση διαρκεί 2 χρόνια και είναι δωρεάν. Το ΤΕΕ Λάρισας 
λειτουργεί από το 1911 και εκπαιδεύει τους αυριανούς τεχνίτες αγροτικών 
μηχανημάτων και ζωοτεχνίας. Το ΤΕΕ Κρήτης λειτουργεί εδώ και 85 χρόνια ως 
πρακτικό γεωργικό σχολείο προετοιμάζοντας τους αυριανούς επαγγελματίες 
παραγωγούς θερμοκηπιακών προϊόντων. Το ΤΕΕ Ιωαννίνων λειτουργεί 85 χρόνια 
στην εκπαίδευση των τυροκόμων και την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. Το 
ΤΕΕ Καλαμπάκας έχει 40 χρόνια λειτουργίας και παρέχει γνώσεις ξυλογλυπτικής. Ο 
Οργανισμός λειτουργεί από το 2001 και όλα αυτά τα χρόνια με τη δράση του 
υπήρξαν σημαντικά αποτελέσματα όπως: 

− Αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου με 
αντίστοιχη μείωση της ίδιας συμμετοχής των αγροτών από 50% σε 25% σε 
όλα τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι δεν 
υφίστανται πλέον καμία οικονομική επιβάρυνση. 

− Τριπλασιάστηκαν οι χρηματοδοτήσεις των κοινοτικών πόρων. 
− Για τα έτη 2005-2006  υλοποιούνται 667 προγράμματα για 16.600 αγρότες. 
− Λειτούργησαν κλειστές σχολές όπως η σχολή αλιείας στο Βόλο και 

επανήλθαν στον οργανισμό τρεις (3) σχολές τεχνικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης (ΤΕΕ) : Αμαρουσίου, Κομοτηνής, Νεμέας. 

− Όλα τα προγράμματα εμπλουτίστηκαν με νέες θεματικές ενότητες. 
 

Στόχοι του οργανισμού είναι η αναβάθμιση της σχολής αλιείας ως Ινστιτούτο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), ο εφοδιασμός των αγροτών με το «πράσινο 
πιστοποιητικό» (πιστοποίησης του αγροτικού επαγγέλματος), η αναβάθμιση των 
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εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η πιστοποίηση όλων των εκπαιδευτικών μέσω του 
ΕΚΕΠΙΣ και  τέλος η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών. 
 Από την προσωπική μας επαφή με το ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» διαπιστώσαμε 
ότι οι στόχοι του οργανισμού είναι πολύ σημαντικοί και θα ήταν σκόπιμο όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς να συνεργαστούν για την επίτευξή τους. 
 Το «πράσινο πιστοποιητικό» το οποίο θα πιστοποιεί τις αναγκαίες γνώσεις 
για την άσκηση του αγροτικού επαγγέλματος θα αποτελέσει το πρώτο, αλλά 
ουσιαστικό βήμα, με βάσει τις απαιτήσεις και τις προοπτικές της αγοράς. Έτσι θα 
αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από την 
κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ). 
 Σε αυτό το σημείο θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούμε  στην ΚΑΠ. 
Δημιουργήθηκε πριν από 50 έτη όταν τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είχαν πρόσφατα εξέλθει από μια κατάσταση ανεπάρκειας σε είδη διατροφής. Η ΚΑΠ 
επιδοτούσε την παραγωγή ειδών διατροφής και παλαιότερα απορροφούσε περίπου το 
70% του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Τώρα απορροφά κάτω από το ήμισυ, διότι η Ε.Ε. 
ανέπτυξε άλλες πολιτικές. Η σημερινή ΚΑΠ αποδίδει έμφαση στις άμεσες πληρωμές 
στους γεωργούς, διότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την εξασφάλιση του 
γεωργικού εισοδήματος, της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. Με αυτό 
τον τρόπο αναγνωρίζεται ο βασικός ρόλος που  μπορούν να παίξουν οι γεωργοί στην 
αναζωογόνηση της αγροτικής οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι περίπου 7.000.000 
άνθρωποι απασχολούνται στον τομέα της γεωργίας και περίπου το 40% της έκτασης 
της Ε.Ε. χρησιμοποιείται στην γεωργία, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη η 
επιβίωση των αγροτικών οικονομιών. Στην πορεία έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις 
της ΚΑΠ οι οποίες θεσπίστηκαν στα μέσα του 2003 και εφαρμόζονται τώρα. Οι 
επιδοτήσεις για την παραγωγή μειώνονται και αντικαθίστανται από τις άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς που εξαρτώνται από την τήρηση κανόνων για το 
περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών καθώς 
και τη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων σε καλή κατάσταση. Η Ε.Ε. προωθεί την 
παραγωγή τροφίμων ποιότητας με σήματα για την περιγραφή τους όπου 
χρησιμοποιείται αναγνωρισμένη τεχνογνωσία με παραδοσιακά συστατικά και σήμα 
βιολογικής καλλιέργειας. Εν συντομία, ο τελικός στόχος της ΚΑΠ είναι η 
εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς και τροφίμων υψηλής 
ποιότητας σε εύλογες τιμές για τους καταναλωτές. 
 Ωστόσο η αρχή των Σκανδιναβικών χωρών «η καλή επαγγελματική υγεία 
εφαρμόζεται στην επαγγελματική υγεία των αγροτών», δεν βλέπουμε να έχει 
πρωταρχικό ρόλο στο στόχο της Κ.Α.Π. (36) (49) (50) 
 
 

9. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) 
 

Η δημιουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και συναίνεσης 
εργοδοτών και εργαζόμενων στην Ελλάδα και αποτελεί τον πρώτο εταιρικό τους 
θεσμό. Τον δρόμο για την δημιουργία του ΕΛΙΝΥΑΕ άνοιξε το άρθρο 7 της Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) του 1988 και ολοκλήρωσε το 
άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ των ετών 1991-1992. Το καταστατικό του ΕΛΙΝΥΑΕ 
κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών την 25η Ιουνίου 1992 και συστήθηκε εταιρεία 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Σύμφωνα με το καταστατικό του οι σκοποί του ΕΛΙΝΥΑΕ είναι: 
− Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η επεξεργασία, η ανάλυση, η έρευνα των 

βλαπτικών παραγόντων ή και καταστάσεων του εργασιακού περιβάλλοντος 
και των επιπτώσεών τους στην  Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων. 
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− Η επεξεργασία ρυθμίσεων, κανονισμών και σχετικής νομοθεσίας. 
− Η προώθηση της πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στα θέματα 

Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων. 
− Η μελέτη πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων λόγω της 

εφαρμογής νέας τεχνολογίας και μεθόδων πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου. 

− Η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας 
των εργαζομένων αν ζητηθεί από ένα εκ των μερών (εργοδότες – 
εργαζόμενοι) 
Στην συνολική δομή οργάνωσης και λειτουργίας του Ινστιτούτου εντάσσονται 

τα περιφερειακά παραρτήματα: Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Τρίπολης. Το 
παράρτημα της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1999, των Ιωαννίνων το 2000 και της 
Τρίπολης το 2001. Όλα τα παραρτήματα έχουν την ίδια δομή, δηλαδή 
αποτελούνται από τα τρία κέντρα: Εφαρμοσμένης έρευνας, Κατάρτισης και 
Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και αναπτύσσουν παρόμοιες δραστηριότητες και 
παρέχουν τις ανάλογες υπηρεσίες. 
  Κύρια δραστηριότητα του ΕΛΙΝΥΑΕ είναι η εφαρμογή προγραμμάτων 
κατάρτισης, σεμιναρίων, ερευνών – μελετών και μεταφράσεων. 
  Έχουν υλοποιηθεί: α) Προγράμματα κατάρτισης για τεχνικούς ασφαλείας, 
ηλεκτρολόγους, εγκαταστάτες, συντηρητές, υδραυλικούς κ.ά. β) Σεμινάρια για 
εργαζόμενους στην Ολυμπιακή Αεροπορία, χημική βιομηχανία, Η.Σ.Α.Π, Ο.Τ.Ε, 
ΕΛΤΑ, νοσοκομείων κ.ά. και γ) Έρευνες για ποικίλα θέματα όπως π.χ. για τις 
ανάγκες κατάρτισης στον τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας, 
στατιστική εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, μεθοδολογικός οδηγός για την 
εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου κ.ά. (13) 
  Από την προσωπική μας επαφή διαπιστώσαμε ότι ο ΕΛΙΝΥΑΕ δεν έχει 
εστιάζει στην αγροτική κοινότητα, σε επίπεδο έρευνας, καταγραφής, ανάλυσης, 
νομοθεσίας, εκπαίδευσης κ.ά Ωστόσο υπάρχουν έντυπα για την κατανόηση των 
κινδύνων των εργαζομένων στο θέρος, χωρίς αναφορά στον αγροτικό πληθυσμό. 
Κατά την γνώμη μας το φυλλάδιο είναι δυσνόητο και σε γλώσσα μη κατανοητή 
για ανθρώπους χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Το εύλογο ερώτημα είναι:  
τέτοιου είδους ενημερωτικά έντυπα ποιον έχουν ως αποδέκτη και εάν ο 
αποδέκτης είναι ο εργαζόμενος (εργάτης, αγρότης), μήπως πρέπει να είναι 
γραμμένα σε απλή και κατανοητή γλώσσα, με χρήση εικόνων και άλλων μέσων 
ώστε να ελκύουν τον αναγνώστη και να μεταφέρεται εύκολα το μήνυμα; 
 

 
10. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α) 

 
Ο Ο.Γ.Α ιδρύθηκε το έτος 1961 με σκοπό την χορήγηση παροχών συντάξεων 

γήρατος – χηρείας και την παροχή ασθένειας στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας. Η 
εξέλιξη του χαρακτηρίζεται από την ενδυνάμωση της ασφαλιστικής του προστασίας  
κυρίως με την προσθήκη παροχών όπως συντάξεις, φαρμακευτική – υγειονομική 
περίθαλψη, ασφάλιση, επιδόματα και προγράμματα ψυχαγωγίας. Το 1998 ο Ο.Γ.Α 
μετατράπηκε  σε ταμείο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (Ν 2458/97) και παρέχει ευρύ 
φάσμα ασφαλιστικής προστασίας. Στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α υπάγονται όλοι οι 
απασχολούμενοι που έχουν κύριο βιοποριστικό επάγγελμα στην αγροτική οικονομία ( 
ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές αγροκτημάτων, αγρεργάτες, κτηνοτρόφοι, 
πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κ.ά.). Επίσης οι αλιείς (που δεν έχουν άλλη ασφάλιση), 
οι βιοτέχνες (που ασκούν το επάγγελμά τους σε χωριό ή οικισμούς σε πληθυσμό 
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μέχρι 2.000 κατοίκους), οι απασχολούμενοι σε δήμους ή κοινότητες και οι Έλληνες 
μοναχοί ή μοναχές που απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο σε αγροτικές εργασίες. 

Σχετικά με την ιατρική και την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ο Ο.Γ.Α παρέχει 
στους ασφαλισμένους του περίθαλψη μέσω των αγροτικών ιατρείων, των κέντρων 
υγείας και κρατικών νοσοκομείων ή των συμβεβλημένων με το Ο.Γ.Α 
θεραπευτηρίων. Η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει: τις απαραίτητες 
ιατρικές φροντίδες, μικροβιολογικές – παρακλινικές και λοιπές εξετάσεις, χορήγηση 
συνταγών φαρμάκων και φαρμάκων για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων. 
Ορισμένες ειδικές εξετάσεις πραγματοποιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση των 
ασφαλισμένων, στα συμβεβλημένα με τον Ο.Γ.Α ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα – 
εργαστήρια. Εάν οι εξετάσεις αυτές γίνουν σε μη συμβεβλημένα κέντρα η δαπάνη 
καταβάλλεται από τους ίδιους και στην συνέχεια ο Ο.Γ.Α τους αποδίδει την δαπάνη 
που προβλέπεται από το κρατικό τιμολόγιο. Οι εξετάσεις αυτές είναι: 
σπινθηρογράφημα, υπερηχογράφημα, μαστογραφία, test Pap (Παπανικολάου), 
μαγνητική – αξονική τομογραφία κ.ά. 

Ο Ο.Γ.Α αποδίδει στους ασφαλισμένους του την δαπάνη παροχών 
υγειονομικής περίθαλψης όπως: βοηθητικά θεραπευτικά μέσα και όργανα παροδικής 
χρήσης (ζώνες, καθετήρες, συσκευές εισπνοών), οξυγονοθεραπεία στο σπίτι (φιάλες 
οξυγόνου, νεφελοποιητές κ.ά.), προθέσεις για μετεγχειρητικές καταστάσεις 
(ακουστικά βαρηκοΐας, γυαλιά κ.ά.), ορθοπεδικά είδη και τεχνητά μέλη, εμφυτεύσιμα 
υλικά και επίσης δαπάνες μετακίνησης και χρήσης αποκλειστικής νυχτερινής 
νοσηλεύτριας. (53) 

Από την προσωπική μας επίσκεψη διαπιστώσαμε ότι ο Ο.Γ.Α δεν 
αποζημιώνει τους ασφαλισμένους του εάν λόγω αγροτικού ατυχήματος ο αγρότης 
αναγκαστεί να βρεθεί για ορισμένες ημέρες εκτός εργασίας. Σε αναπηρία μεγαλύτερη 
από 67% για αγροτικό ατύχημα ο Ο.Γ.Α χορηγεί σύνταξη ανάλογα με τα έτη 
ασφάλισης και μετά από έλεγχο των ιατρικών εξετάσεων των αιτούντων από 
επιτροπή. 

Παραθέτουμε πίνακα σύνταξης αναπηρίας από ατύχημα για τον μήνα 
Φεβρουάριο του έτους 2006 από την Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης του Ο.Γ.Α 
όπου φαίνεται ότι στο σύνολο της Ελλάδας 42 άνδρες και 3 γυναίκες 
συνταξιοδοτούνται λόγω ατυχήματος με μέση σύνταξη αναπηρίας, οι άνδρες με 
245,05 € και οι γυναίκες με 180,65 €. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των 
συνταξιούχων του Ο.Γ.Α λόγω αναπηρίας, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι 33 από τους 
45 είναι έγγαμοι. Στους 23 δίδεται επίδομα συζύγου, 2 έχουν ένα ανήλικο παιδί, 6 
περιπτώσεις έχουν 2 ανήλικα παιδιά, ενώ 2 αγρότες βρίσκονται να έχουν από 3 παιδιά 
και πάνω. Το συνολικό ποσό που δίδεται και στους 33 αγρότες ως προσαύξηση της 
σύνταξης τους με την μορφή του οικογενειακού επιδόματος, είναι συνολικά 1.500 
ευρώ μηνιαίως. Και οι 45 αγρότες μηνιαίως επιβαρύνουν τον Ο.Γ.Α  με 10.833 ευρώ. 
(πίνακας 7) 

Τίθεται το ερώτημα πως ένας ανάπηρος αγρότης ανίκανος για εργασία με 
οικογένεια και παιδιά τα οποία μπορεί και να σπουδάζουν, μπορεί να αντεπεξέλθει 
στις οικονομικές απαιτήσεις και κατά πόσο δημιουργείται κοινωνικό πρόβλημα με 
την αναγκαστική προσέλευση των παιδιών των αγροτών στην παραγωγική 
διαδικασία;  

Τίθεται εύλογα το ερώτημα στην Ελλάδα του 2006 ο αγρότης με οικογένεια 
και αδυναμία να εργαστεί λόγω αγροτικού ατυχήματος, μπορεί να επιβιώσει με 
σύνταξη 180 – 245 ευρώ το μήνα; Η πολιτεία πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για την 
κατηγορία αυτή των αγροτών προκειμένου να μην οδηγηθούν σε εξαθλίωση οι ίδιοι 
και κυρίως τα παιδιά τους. Για παράδειγμα αναφέρουμε την αναγκαστική διακοπή 
της εκπαίδευσης των παιδιών των αγροτών, που οι γονείς τους έχουν υποστεί 
ατύχημα και από εκεί και πέρα ξεκινά η εργασία των ίδιων των παιδιών για  
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βιοποριστικούς λόγους. Τα παιδιά αυτά υφίστανται μεγάλο άγχος γιατί από μικρή 
ηλικία αναγκάζονται να σηκώσουν το βάρος όλης της οικογένειας, παραμελώντας τα 
μαθήματα τους και τις δικές τους ανάγκες και μεταπηδώντας από την παιδική και 
εφηβική ζωή απευθείας στην ενήλικη. 

 
 

Πίνακας 7 
 
Mηνιαίος κυριοπρόσθετη σύνταξη αναπηρίας σε ατύχημα 
(προτότυπο από τον ΟΓΑ)  
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11.  Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) 

 
 Οι ΕΞΥΠΠ είναι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας που μπορούν με το Π.Δ. 
17/96 να παρέχονται  όχι μόνο από φυσικά πρόσωπα, αλλά και από οργανωμένες από 
πλευράς στελέχωσης και εξοπλισμού εξωτερικές υπηρεσίες. Οι ΕΞΥΠΠ για να 
αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες υποχρεούνται να κατέχουν 
σχετική άδεια. Οι επιχειρήσεις συνδέονται με τις ΕΞΥΠΠ με σύμβαση, στην οποία 
πρέπει να περιγράφονται ακριβώς οι υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει η 
ΕΞΥΠΠ. Ο εργοδότης είναι αυτός που μπορεί να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων 
ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή/και γιατρού εργασίας σε εργαζόμενους 
στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός επιχείρησης ή σύναψη σύμβασης με  ΕΞΥΠΠ. 
 Οι ΕΞΥΠΠ δραστηριοποιούνται έντονα στο πεδίο που έχει να κάνει με την 
πρόληψη ατυχημάτων – ασθενειών στο χώρο εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την 
Safemed. Η Safemed είναι μία από τις δυναμικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών και προστασίας της Υγιεινής και Ασφάλειας των 
εργαζομένων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν: ιατρό εργασίας, τεχνικό 
ασφαλείας και υπηρεσίες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. 

Συμπληρωματικά παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 
−  Διενέργεια μελετών και ερευνών σχετικά με την πρόληψη και την εν γένει 
βελτίωση των εργασιακών συνθηκών 

− Παροχή γνώσεων εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικής της εργασίας, ασφάλειας, 
υγιεινής και εργονομίας. 

− Παροχή συστημάτων καταγραφής και ανάλυσης εργατικών ατυχημάτων 
− Μετρήσεις και μελέτες για τους φυσικούς, βιολογικούς και χημικούς 
παράγοντες 

− Προδιαγραφές μέσων ατομικής προστασίας 
− Πραγματοποίηση προληπτικών ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων σε 
συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα (32) (46) 

 
 

12. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών 
(ΠΑΣΕΓΕΣ) 

  
 Η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει την έδρα της στην Αθήνα και γραφεία στην Θεσσαλονίκη 
και τις Βρυξέλλες. Με έδρα την Θεσσαλονίκη λειτουργούν επίσης το Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Εθνικής εμβέλειας και το νέο συνεδριακό 
κέντρο. Η ΠΑΣΕΓΕΣ είναι η κορυφαία αγροτική συνεταιριστική οργάνωση στην 
Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1935, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός. Αποτελεί το ανώτατο ιδεολογικό, επαγγελματικό και 
συντονιστικό φορέα των Ελληνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών εκπροσωπώντας 
746.812 αγρότες σε κάθε γωνία της χώρας, 63.550 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και 
114 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η ΠΑΣΕΓΕΣ συνεργάζεται με 25 Αγροτικές 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις που λειτουργούν σε μορφή Κεντρικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων (ΚΕΣΕ) και κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
(ΚΑΣΟ). Ανώτατο καθοδηγητικό όργανο της ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελεί  η Γενική 
Συνέλευση η οποία εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) από 21 μέλη τα οποία εν 
συνεχεία εκλέγουν πενταμελές προεδρείο. Το Δ.Σ. και το προεδρείο ορίζουν τον 
Γενικό Διευθυντή ο οποίος έχει την ευθύνη της διοικητικής, οικονομικής και 
διαχειριστικής λειτουργίας της ΠΑΣΕΓΕΣ. 
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 Η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει στόχους όπως: η ανάπτυξη και διάδοση των αρχών του 
συνεργατισμού, τον συντονισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την 
αντιπροσώπευση των συνεταιριστικών οργανώσεων εντός και εκτός Ελλάδας. 
Δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό του Ελληνικού αγροτικού κινήματος, την μελέτη 
των προβλημάτων των οργανώσεων, την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών στις 
οργανώσεις και τον σχεδιασμό – εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ετήσια 
βάση. 
 Η ΠΑΣΕΓΕΣ λειτουργεί ως Εθνικός εκπρόσωπος των Ελληνικών Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων στο εξωτερικό και συνεργάζεται με τις αντίστοιχες 
Ευρωπαϊκές Οργανώσεις.Είναι μέλος διαφόρων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών 
όπως:  Διεθνή Ομοσπονδία Αγροτών (IFAP), Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Γεωργίας 
(CEA) και Γενική Επιτροπή του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(COGECA). 
 Από την επίσκεψή μας στο αρμόδιο τμήμα της Υγιεινής και Ασφάλειας των 
εργαζομένων, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει τίποτα οργανωμένο για τους αγρότες. 
Από το τμήμα που ασχολείται με τα προγράμματα εκπαίδευσης διαπιστώσαμε ότι από 
το 1995 που ξεκίνησε να λειτουργεί το τμήμα, έχουν διενεργηθεί προγράμματα για 
άνεργους νέους αγρότες επιδοτούμενα κατά 75% από την Ε.Ε. και κατά 25% από τον 
Εθνικό φορέα. Είναι προγράμματα διάρκειας 60-150 ωρών και τα περισσότερα 
γίνονται στην Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία και λιγότερα 
στην Νότια Ελλάδα. Τα προγράμματα προκηρύσσονται από το Υπουργείο Εργασίας 
και την περιφέρεια και ο τοπικός τύπος τα κοινοποιεί με αφίσες που τοποθετούνται  
σε σχολεία, δημαρχεία κ.ά. και με τις εφημερίδες. Τα μαθήματα γίνονται ανάλογα με 
την περιοχή που διεξάγονται στην καλύτερη περίπτωση σε συνεδριακά κέντρα 
αλλιώς σε σχολεία ή ενοικιαζόμενες αίθουσες. Τα προγράμματα αυτά έχουν σκοπό 
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των αγροτών σε θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας αλλά η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει ποτέ ελεγχθεί μετά την 
πραγματοποίησή τους. Σε ένα τέτοιο πρόγραμμα παρέχεται εγχειρίδιο για τον 
εκπαιδευτή, σημειώσεις στους εκπαιδευόμενους και εποπτικό υλικό το οποίο 
περιλαμβάνει slides, διαφάνειες και κασέτες video. 

Οι εκπαιδευτές των προγραμμάτων είναι γεωπόνοι και οι video κασέτες 
έγιναν με την συνεργασία της ΠΑΣΕΓΕΣ με το Κέντρο Ενημέρωσης και 
Επιμόρφωσης (ΚΕΓΕ) και το Ελληνικό Κέντρο Αγροτικών Πόρων (ΕΚΑΠ). Η 
διάθεσή τους γίνεται από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (54) 

 
13. Κέντρο Ενημέρωσης Αγροτών (ΚΕΑ) 

 
 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην 
προσπάθειά της να στηρίξει τον αγροτικό πληθυσμό και γενικότερα τον κόσμο της 
υπαίθρου, έχει συστήσει το Κέντρο Ενημέρωσης Αγροτών (Κ.Ε.Α.) Το Κ.Ε.Α. έχει 
συσταθεί στα πλαίσια λειτουργίας της δομής στήριξης των Ολοκληρωμένων 
Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.), Δυτικής Μακεδονίας 
και στεγάζεται στην ΑΝΚΟ Α.Ε. Μέσω αυτής της δράσης γίνεται συνεχής 
ενημέρωση των κατοίκων ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας, αφού το Κ.Ε.Α 
συνεργάζεται με τα γραφεία ενημέρωσης αγροτών. Το Κ.Ε.Α. είναι καθημερινά στην 
διάθεση των πολιτών, αγροτών και φορέων για την ενημέρωση – πληροφόρηση και 
τεχνική στήριξη για θέματα αγροτικής παραγωγής, ανάπτυξης της υπαίθρου και 
επενδυτικών δυνατοτήτων. (36) 
 

14. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ) 
 



 30

 Το ΕΚΑ διαθέτει τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας χωρίς ωστόσο 
να έχει κάποιο συγκεκριμένο έργο να παρουσιάσει για τους αγρότες. 
 
15. Ελληνικός Εκδοτικός Οίκος του αγροτικού τομέα 
 

 Η Εταιρία ΑγρόΤυπος Α.Ε. είναι ο ελληνικός εκδοτικός οίκος που ασχολείται 
αποκλειστικά με τις αγροτικές εκδόσεις. Ιδρύθηκε το 1993 με κύριο κίνητρο να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
γεωργίας. Σκοπός του είναι να φέρει την επιστήμη πιο κοντά στην πράξη, με την 
έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων όσων ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν 
επαγγελματικά με την γεωργία. Στις δραστηριότητες του αγρότυπου 
περιλαμβάνονται: Η έκδοση μηνιαίου περιοδικού, η έκδοση επιλεγμένων βιβλίων και 
κάθε χρόνο η έκδοση δύο αφιερωμάτων. (36) (55) 
 

16. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 
 

     Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) αποτελεί συνέχεια του 
Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών που ιδρύθηκε το 1959. Έχει έδρα την Αθήνα και 
εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία ¨Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. Είναι ο μόνος δημόσιος φορέας με εθνική εμβέλεια στον τομέα της 
κοινωνικής έρευνας. Συνεργάζεται με ερευνητικό επιστημονικό προσωπικό διαφόρων 
ειδικοτήτων και ασκεί αξιόλογο επιστημονικό-ερευνητικό έργο. Αποτελείται από τρία 
Ερευνητικά Ινστιτούτα: α)Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, 
β)Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής και γ)Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας. 

      Επισκεφτήκαμε το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας 
(ΙΑΑΚ)  και το τμήμα της βιβλιοθήκης. Το ΙΑΚΚ αποτελεί βασικό φορέα 
διερεύνησης των κοινωνικών δομών και μετασχηματισμών στον ελληνικό αστικό και 
ύπαιθρο χώρο.Υπάρχουν άρθρα σε περιοδικά  και βιβλία που αναφέρονται στην 
ελληνική αγροτική κοινωνία, την αγροτική πολυδραστηριότητα, τις εξελίξεις του 
αγροτικού πληθυσμού της Ελλάδας, την οικογένεια στην αγροτική Ελλάδα του 19ου 
αιώνα και γενικά τον αγροτικό χώρο και ύπαιθρο.   
 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
Η Ελλάδα θα πρέπει να παρακολουθήσει, ως χώρα μέλος της Ε.Ε, τις αλλαγές στις 
πολιτικές εργασίες που προωθούνται και να εφαρμόσει τις παραχθέντες  (μεγάλου 
αριθμού) οδηγίες για την Υγιεινή και Ασφάλεια και στον αγροτικό πληθυσμό. 

Οι υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας επαγγελματικού κινδύνου αγροτών 
είναι το μέσο δια του οποίου λαμβάνει σάρκα και οστά η προστασία και η πρόληψη 
και είναι η πιο σημαντική πλευρά ενός Εθνικού Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας  
Εργασίας. Πρέπει να γίνει ορθολογική χρήση  των υγειονομικών και ασφαλιστικών 
δυνατοτήτων της χώρας. Απαιτείται πολιτική αντιμετώπιση των αγροτικών 
ατυχημάτων και των αγροτικών ασθενειών που να δίνει  βάρος στη πρόληψη και την 
βελτίωση των αγροτικών χώρων εργασίας. 

Στην Ελλάδα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας δεν έχουν 
ενσωματωθεί στο κορμό των προβλημάτων που θέτει η ανθρώπινη εργασία. Η 
αποκοπή αυτή εμπόδισε την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας να θεωρηθεί μείζον 
θέμα της αγροτικής πολιτικής. 

Η συμμετοχή των αγροτών αποτελεί σημαντικό στοιχείο χάραξης μιας 
πολιτικής πρόληψης του επικείμενου κινδύνου σε όλα τα επίπεδα. 



 31

Οι συνέπειες των αγροτικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών 
για τους αγρότες είναι πολλές και έχουν να κάνουν: 
Α)Με τις δαπάνες περίθαλψής, νοσηλείας, και αποζημίωσης. 
Β)Με άμεση απώλεια μισθού και εισοδήματος και λοιπές οικονομικές 
δραστηριότητες. 
Γ)Με καταστροφή σε υλικά, εργαλεία, οχήματα και εξοπλισμούς. 
Δ)Με το εάν το ατύχημα ή η νόσος είναι σοβαρά, οπότε μπορεί να υπάρχει σοβαρή 
μελλοντική απώλεια εισοδήματος. 
Ε)Με περιορισμό των φυσικών δραστηριοτήτων των αγροτών και πιθανώς αλλαγή 
στον τρόπο ζωής τους. 
ΣΤ)Με τον φυσικό και ψυχικό πόνο του αγρότη εργαζόμενου. 
Ζ)Με προβλήματα ψυχολογικής φύσεως, προβλήματα στην οικογένεια και το φιλικό 
περιβάλλον, που βέβαια εντείνονται σε περίπτωση απώλειας ζωής. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα αγροτικά ατυχήματα αν και 
υποεκτιμούμενα συνιστούν ένα υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα για τον Ελλαδικό 
χώρο. Η φύση των ατυχημάτων αλλά και οι αιτίες που τα προκαλούν τα καθιστούν σε 
μεγάλο βαθμό προβλέψιμα. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εφαρμογής υπηρεσιών 
υγιεινής και ασφάλειας που η εμπειρία άλλων χωρών (π.χ. Σουηδία), έχει δείξει ότι 
αποδίδουν. Τόσο η πολιτεία όσο και ο αγροτικός χώρος πρέπει να συμφωνήσουν 
στην δημιουργία υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Είναι χρέος της 
πολιτείας που θέλει να αυτοαποκαλείται κράτος- πρόνοιας να οργανώσει, συντονίσει, 
χρηματοδοτήσει και να στηρίξει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Επιβάλλεται η 
καταγραφή των νόσων, επαγγελματικών κινδύνων και ατυχημάτων των αγροτών 
καθώς και η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. 
 Η συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση καθώς και η ιατρική παρακολούθηση των νέων 
αλλά και παλαιών αγροτών, καθώς και η καταγραφή τους σε ειδικά μητρώα είναι 
δουλειά που θα αναλάβουν οι τοπικές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας. Η επίβλεψη, εκτίμηση και αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών από 
τους αγρότες – πελάτες είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει ποιότητα και 
συνεχής αναβάθμιση τους. 

Οι υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας πρέπει να ενσωματωθούν 
στο κύτταρο της αγροτικής κοινότητας έτσι ώστε με την ουσιαστική τους παρέμβαση 
οι αγρότες να είναι σε θέση να εκτιμούν την ύπαρξη επαγγελματικού κινδύνου και να 
εξαλείψουν ή να περιορίσουν ή να επισημάνουν τα στοιχεία και τις διαδικασίες που 
ενέχουν κινδύνους. Η ανάγκη για ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση υγιεινής 
και ασφάλειας της εργασίας καθώς και οι τρόποι προφύλαξης για τους αγρότες θα 
πρέπει να γίνει εσωτερική ανάγκη και καθημερινή πρακτική μέσο της εμπνευσμένης 
υγιεινής και ασφάλειας των αγροτών. 
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