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Συνάδελφοι-ισσες,  
Η Οµοσπονδία µας συµµετέχει στην 24ωρη Γενική Απεργία που έχει 

κηρύξει η ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ την Τετάρτη 10-12-2008. 
Καλούµε όλα τα Σωµατεία να συµµετέχουν στις συγκεντρώσεις των 

τοπικών Εργατικών Κέντρων. Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα 
πραγµατοποιηθεί στις 11:00 π.µ. στο Πεδίο Άρεως. 

Οι εργαζόµενοι αντιµέτωποι µε την ακρίβεια, την αφαίµαξη του 
εισοδήµατός τους και την ανασφάλεια στην εργασία λόγω της 
επικρατούσας οικονοµικής κρίσης, αντιδρούν και διεκδικούν τον 
τερµατισµό της λιτότητας και της φοροεπιδροµής των µισθωτών και των 
συνταξιούχων, τον περιορισµό της εργοδοτικής ασυδοσίας, την πάταξη 
της αισχροκέρδειας.  

Για τους εργαζοµένους στις Χηµικές Βιοµηχανίες ειδικότερα 
απαιτούµε όχι µόνο την προστασία των ήδη υπαρχόντων στη λίστα των 
ΒΑΕ επαγγελµάτων, αλλά επιπροσθέτως τη διεύρυνση της λίστας µε την 
ένταξη όλων των κλάδων χωρίς κανένα διαχωρισµό ειδικοτήτων. Οι 
ελλιπείς έως ανύπαρκτοι όροι υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας και ο καθηµερινά αυξανόµενος αριθµός των εργατικών 
ατυχηµάτων δεν αφήνουν κανένα περιθώριο περικοπής των κλάδων της 
Χηµικής Βιοµηχανίας από την λίστα των ΒΑΕ. 

Στην προσπάθειά µας να διατηρήσουµε επίκαιρο και να αναδείξουµε 
ως µείζον το θέµα των ΒΑΕ, όπως σας είχαµε ενηµερώσει, βρισκόµαστε 
σε διαδικασία ενηµέρωσης των πολιτικών κοµµάτων και των 
συνδικαλιστικών φορέων παραδίδοντας φάκελο µε όλα τα σχετικά 
έγγραφα, προκειµένου όπως προαναφέραµε, όχι µόνο να 
ισχυροποιήσουµε την παραµονή µας αλλά και να εντάξουµε και νέους 
κλάδους στα ΒΑΕ.  



Ήδη, επισκεφθήκαµε το Συνασπισµό, όπου µας δέχθηκαν οι Γ. 
∆ούκας, Σύµβουλος Κοινοβουλευτικής Οµάδας, και Σ. Σιώκος, 
Σύµβουλος Εργατικής Πολιτικής, και το ΚΚΕ, όπου συνοµιλήσαµε µε 
τους Γ. Σκαδιώτη, Γραµµατέα Συνδικαλισµού, και ∆. Κουµπούρη, µέλος 
Κεντρικής Επιτροπής. Αµφότεροι απεδέχθησαν το δίκαιο των αιτηµάτων 
µας και δεσµεύθηκαν να µας υποστηρίξουν καταθέτοντας σχετική 
επερώτηση στη Βουλή. Ειδικότερα, το ΚΚΕ για την ευρύτερη ανάδειξη 
του θέµατος υποσχέθηκε να µας δώσει χρόνο και χώρο στα Μ.Μ.Ε. που 
διαθέτει.  

Επιπλέον, επισκεφθήκαµε τη Ν∆, όπου είχαµε συνάντηση µε τους Λ. 
Ζαγορίτη, Γενικό Γραµµατέα του κόµµατος και Κόλλια, Γραµµατέα 
Συνδικαλισµού, οι οποίοι υποστήριξαν αφενός ότι οι κλάδοι της Χηµικής 
Βιοµηχανίας θα πρέπει να παραµείνουν στα ΒΑΕ και αφετέρου ότι το 
πόρισµα της επιτροπής δεν δεσµεύει σε καµία περίπτωση την 
Κυβέρνηση, η οποία θα αντιµετωπίσει το ζήτηµα µε βάση τη θεµελιώδη 
αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης.           
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