ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚ6ΕΣΙΣ
·ρ_: -r-j σχεδίου νόμου «περί χορηγήσεως επιδόματος επικιν
δύνου και άνθυγιεινής έργασίας εις τους Κτηνιάτρους τού
Υπουργείου Γεωργίας».
Ποος την Βουλήν των Έλλ.ήνων

Λ'.ά τοΰ προτεινομενου νομοσχέδιου σκοπείται ή χορηγτ,τ:

Είναι γνινστόν ε!ς όλους ότ: ώρισμέναι νόσοι των ζώων, Η
άποτελούσαι την όμάδα των ζωο—χνθρωπονόσων, ώς ή λύσ22. η ουματιωσις, η βρουκε/.ν.ο^ι-. ό μεν.ι.αίο^
-υρε.ο^, ο
σπληνάνθραξ, ή στρεπτοκοκκίασή, ή σταφυλοκοκχίασις, ή
τουλαραιμία, ή μάλις, ή τριχοφυτίασις, ή έχινοχοχχιασις—
ύίάτίδωσις, ή σοξοπλάσμωσις, ή λεϊσμχνίασις κλπ., μεταδί
δονται άπό τά ζώα εις τους άνθρώπους καί ‘/.ατά προτίμητ:ν. τινές δέ έξ χΰτών κατ.’ άπ^.λειστικότητα, εις έχείνους
ο: όπσίοι, λόγω τής φύσεως τής.._έργασίας των, εύρίσχονται
εις επαφήν μέ τά ζώα ή ασχολούνται μέ τόν έλεγχον καί την
ετεΞεργασίαν τών προϊόντων ζωΐχής -ροελευαεως. 'Αττόρροια δε ακριβώς τού τρόπου μτταδόσεως τών ζωσ—χνθρωπο"νόσων άπό τά νοσούντα ζώα εις-τον άνθρωπον, είναι τό ότι
τά νοσήματα αυτά θεωρούνται ύτ χατ’ εξοχήν έπαγγελματικαί νόσοι τών χτηνιάτρων, οι όποιοι έν τή άσχήσει τών
ύπηρεσκακών των καθηκόντων έρχονται εις συνεχή· χαΐ χαθημερινήν επαφή; "με ασθενή
ή φορείς ζωο—ανθρωπονόσων
ζώα. α-σχολοΰνται μέ την λήψιν καί έξέτασιν παθολογικών
υλικών προερχόμενων εκ νοσουντων ζώων, διενεργούν νεχροτομάς έπί τών θνησκόντων έξ άγνωστων κλινιχώς αιτίων
ζώων, άσχοΰν τον υγειονομικόν έλεγχον ,τοϋ κρέατος, τοΰ γά
λακτος, τών δερμάτων κλπ. και τέλο-ς ασχολούνται με την
παρασκευήν έμόολίων και λοιπών βιολογικών προϊόντων επι
κινδύνων πολλάχις διά τον άνθρωπον, όπως είναι τό έμβόλιον τοΰ μελιταίου πυρετού τών αιγοπροβάτων ή τό έμβόλιον
τής λύσσης.
_
: '
Συγχρόνως όμως καί πέραν τών άνωτέρω, αί έν γένε:
συν-3ή/.αι άσκήσεως τής κτηνιατρικής επιστήμης, εντός τών
σταύλων. τών σοχνείων, τών ψυκτικών χώοων υπό θεσαοκοασίαν —io°G ή έν ύπαίθρω υπό βροχήν, χιόνια ή κχύσωνα-κατά
τήν διενέργειχν τών έμβολιασμών, κα·3ιστοΰν τό κτηνιατρικόν
επαγγε/μα έτι πλέον έπικίνδυνον καί άνθυγιεινόν. διότι όχι
μόνον έπαυξάνοντα: αί πιθανότητες μολύνσεως τών χτηνιά
τρων άπό τάς ένδημούσας εις τήν χώραν μας ζωο—χνθρωπο·*
νόσους.
άλλά δημιουργοΰνται άρισται προϋποθέσεις προσβο
λής καί έξ έτέρων νόσων συνέπεια τών κακουχιών καί τής
έκθεσεώς των εις τό ψΰχος. τόν καύσωνα καί τό μεμολυσμένον περιβάλλον, ώς καί τοιαΰται τραυματισμού των υπό τών
νοσηλευομένων μεγάλων ζώων.
Εν τή πράξει, έπαλήθευσις τών άνωτέρω άναφερομένων
είναι τό γεγονός ότι μέχρι τοΰ έτους 1973, έπί τοΰ συνόλου
των 513 ΰπηρ-ετούντων παρά τώ ‘Γπουργείψ Γεωργίας κτη
νίατρων, είχον προσβληθή ΰπό διαιφόρων ζωο—χνθρωπονόσων
ή είχον ύποβληθή εις άντιλυσσικήν θεραπείαν ή είχον ΰποστεί διάφορα ατυχήματα, ώς κατάγματα έκ λακτισμάτων, οι
398. ήτοι εις ποσοστόν 77% περίπου.
Χαρακτηριστικόν επίσης είναι ότ: κατά τό 1975, ότε τό
πρώτον ήρχισεν έφαρμοζόμενον εις τήν χώσχ; μας τό 1 θετές

πρόγραμμα έκριζώσεως ου μελιταίου πυρετού, προσεβλήθησαν έκ τής νόσου ταύτης κατά τήν διενέργειαν τών εμβολια
σμών έντός τριών μηνών, 54 κτηνίατροι οί οποίοι άντιπροσω
πεύουν τό 13% περίπου τών άσχοληθέντων μέ τους έμβολιασμους κτηνιάτρων.
Τραγική περίπτωσις έπιβεβαιοΰσα τό έπικίνδυνον τού κτη
νιατρικού επαγγέλματος, ύπήρξεν ό κατά τό 1973 έπισυαοο :
θάνατος κτηνιάτρου, ό όποιος κατά τήν ένάσκησιν καθη/.ο
των του ύχεχρεώθη νά ύποβληθή εις άντιλυσσικήν θεραπεΐχ·
καί έθανε συνέπεια έπιπλοκών αυτής.
Ή ύπό συνεχή κίνδυνον καί ΰπό ανθυγιεινός συνθήκες άσκησις τοΰ κτηνιατρικού έπαγγελματος έχει δημιουργήσει μετα
ξύ τών κτηνιάτρων τού Γπουργείου Γεωργίας αισθήματα
πικρίας καί άπαγοητεύσεως διότι δεν έχε: μέχρι σήμερον άναγνωρισθή ύπό τής πολιτείας ώς επικίνδυνος καί ανθυγιεινή
ή υπηρεσία τήν όποιαν προσφέρουν ώς υπάλληλοι, όταν μάλι
στα είναι γνωστόν ότι αυτό αναγνωρίζεται δι: άλλους ΰγειονομικοός κλάδους όπως είναι οί ιατροί τοΰ Υπουργείου Κοι
νωνικών Υπηρεσιών εις τους όποιους καί καταβάλλεται δια
τόν λόγον αυτόν ειδικόν επίδομα επικινδύνου και ανθυγιεινής
έργασίας.
Διά τήν άντιμετώπισιν τής άνωτέρω καταστασεως καί εν
όψε; τής χ;άγκης δραστηριοποιήσεως καί άξιοποιήσεως εις
τό άπόλυτον δα;ατόν τού κτηνιατρικού δυνχμικού τού Γπουργείου Γεωργίας διά τήν έξυγίανσιν τοΰ κτηνοτροφικοϋ κεφα
λαίου τής χώρας έκ τών ένδημουσών παρ’ ήμίν ζωοχνθρωπο
νόσων, διά τήν αυξησιν τής κτηνοτροφιχής παραγωγής κ:
τήν προστασίαν τής δημοσίας υγείας,
θεωρείται σκόπιμ.
όπως χορηγηθή εις τούς κτηνιάτρους τού Υπουργείου Γεω:
γίας επίδομα επικινδύνου καί ανθυγιεινής έργασίας.
Ώς ένισχυτικόν τοΰ χαρακτηρισμού τού κτηνιατρικού επαγ
γέλματος ώς ανθυγιεινού καί επικινδύνου δέον νά άναφερθή
ότι, κατά τό παρελθόν, έχορηγείτο έπίδομα έπικινϊύνου καί
άνθυγιεινής έργασίας εις τους έπί σχέσει έργασίας ίδιωτικού δικαίου Κτηνιάτρους τού ‘Γπουργείου Γεωργίας, δυνάμει
τής ύπ’ άριθ. 6/1964 άποφάσεως 'τού Δ.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών
καί -ότι, υπέρ τής χορηγήσεως τού έπιδόματος τούτου, άπεφάνθη προσφάτως τό Συμβούλια; Συνδιαλλαγής διά τής ύπ’
άριθ. 20/2.2.78 άποφάσεώς τού, ήτις καί υλοποιείται διά τού
νομοσχεδίου τούτου, τό όποιον είδικώτεοον κατ’ άρθοον πσοβλέπε: :
Διά τού άρθρου 1, χορηγείται, άπό 1ης Ίχνουαρίου 1980
έπίδομα έπικινδύνου καί άνθυγιεινής έργασίας εις τούς Κτη
νιάτρους τακτικούς υπαλλήλους τού ‘Γπουργείου Γεωργίας.
Τό έπίδομα τούτο ορίζεται εις ποσοστό-; 30% έπί τού έκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού : α) τού 4ου βαθμού τής κλίμαχος τής υπαλληλικής ιεραρχίας διά τούς Κτηνιάτρους τους
φέροντας βαθμόν άπό τού 5ου καί άνω καί β) τού 8ου βα
θμού τής ιδίας κλίμακας διά τους Κτηνιάτρους τούς φέρον
τας βαθμόν άπό τού 6ου καί κάτω.
Διά τοΰ άρθρου 2, ορίζεται ώς χρόνος ένάρξεως ισχύος
τοΰ νόμου ό άπό τής δημοσιεύσεως αυτού διά τής Εφημερίδες
τής Κυδερνήσεως.
Εις τά άνωτέρω άποσκοπεί τό ύπ’ όψιν νομοσχέδιου, τό
οποίον έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ όψιν υμών προς ψήφισιν.
Έν Άθήναις τή 19 Σεπτεμβρίου 1979
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