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Η Οµοσπονδία Εργατ/λων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.) ιδρύθηκε 
το έτος 1948 και απαρτίζεται από επαγγελµατικά σωµατεία όλης της επικράτειας των 
εργαζοµένων εργατοϋπαλλήλων στις Χηµικές και συναφείς Βιοµηχανίες και 
βιοτεχνίες των κάτωθι κλάδων: Πλαστικών, Ελαστικών, Απορρυπαντικών, 
Λιπασµάτων, Ζυµών Αρτοποιίας, Αµύλου – Αµυλοσακχάρου, Φρουκτολίνης, 
Σαπωνοποιίας, Σπορελαιουργίας, Οινοπνευµατοποιίας, Ζωοτροφών – Πτηνοτροφών, 
Εκρηκτικών υλών και Πυρίτιδων, Χρωµάτων – Βερνικιών και Μελανών, 
Πυρηνελαιουργίας, Ελαιουργίας, Παραγωγής Ανόργανων Οξέων, Παραγωγής 
Χηµικών Πρώτων Υλών. Αριθµεί περί τα 10.000 µέλη και συνυπογράφει µε τον 
Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων 9 Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, βάσει των 
οποίων αµείβονται περίπου 50.000 εργαζόµενοι.  

Εκ των ανωτέρω κλάδων που εκπροσωπεί η Οµοσπονδία καθίσταται σαφές ότι η 
Χηµική Βιοµηχανία τυπικά και ουσιαστικά ταυτίζεται µε τον κλάδο των Βαρέων και 
Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, καθώς αποτελεί τον πλέον βεβαρηµένο χώρο εργασίας. 
Ως εκ τούτου, κηρύξαµε στις 18 Σεπτεµβρίου 2008 πανελλαδική 24ωρη απεργία 
πραγµατοποιώντας µία συγκλονιστική συγκέντρωση στα γραφεία της Οµοσπονδίας 
µας και ακολούθως πορεία προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και προς τη Βουλή, όπου επιδώσαµε ψήφισµα στις αντιπροσωπείες των 
κοµµάτων και τύχαµε της θερµής υποστήριξής τους στα δίκαια αιτήµατά µας. Η 
συµµετοχή των εργαζοµένων ήταν πέρα από κάθε προσδοκία, αφού οι συµµετέχοντες 
ξεπέρασαν τους 2.000.  

Με αγωνιστικό παλµό στείλαµε ένα µήνυµα στην κυβέρνηση και στη διορισµένη 
επιτροπή των γραφειοκρατών που επιχειρούν να πλήξουν το σύνολο των 
εργαζοµένων στους κλάδους της Χηµικής Βιοµηχανίας, εξαιρώντας απ’ τα Β.Α.Ε. 
όλους σχεδόν τους κλάδους και υποβιβάζοντας τους υπολοίπους σε υποκατηγορίες 
που χειροτερεύουν τη θέση τους και αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης. 
Καταστήσαµε σαφές ότι είµαστε αποφασισµένοι να διεκδικήσουµε τη λήψη µιας 
δίκαιης και ξεκάθαρης απόφασης που θα διορθώνει τις ανισότητες και θα εντάσσει 
χωρίς εξαιρέσεις στα Β.Α.Ε. όλους του εργαζοµένους όλων των ειδικοτήτων των 
εργοστασιακών χώρων παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης των κλάδων της 
Χηµικής Βιοµηχανίας.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει ενιαίο και ολοκληρωµένο σύστηµα 
REACH βάσει του οποίου απαιτείται από τις επιχειρήσεις που παράγουν και 
εισάγουν χηµικά προϊόντα να αξιολογούν τους κινδύνους που απορρέουν από τη 
χρήση τους και να λαµβάνονται αναγκαία µέτρα για τη διαχείριση κάθε κινδύνου που 

mailto:oexbe@yahoo.gr


διαπιστώνεται. Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.  

Το Ελληνικό κράτος ενώ δείχνει να ευαισθητοποιείται για την προστασία του 
περιβάλλοντος από τη χρήση των χηµικών ουσιών, αντιµετωπίζει απαξιωτικά  τους 
εργαζοµένους  που παράγουν και έρχονται καθηµερινά σε επαφή µε τις ουσίες αυτές. 
Οι εργοδότες δεν ελέγχονται από την Πολιτεία ως προς την εφαρµογή της νοµοθεσίας 
για την λήψη ακόµα και στοιχειωδών µέτρων προστασίας της υγείας και της 
σωµατικής ακεραιότητας των εργαζοµένων. Οι επαγγελµατικές ασθένειες έχουν 
µηδενική καταγραφή, ενώ η καταγραφή των εργατικών ατυχηµάτων είναι ελλιπής και 
αντιφατική. Το κόστος των επαγγελµατικών ασθενειών και ατυχηµάτων µπορεί να 
φθάνει το 3% του ΑΕΠ. Η ανασφάλιστη εργασία και εισφοροδιαφυγή έχουν 
επεκταθεί δραµατικά και ο αριθµός των γιατρών εργασίας είναι ελάχιστος. 

Η Οµοσπονδία Εργατ/λων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.) µε το υπ’ 
αριθµ. Πρωτ. 460/16-7-2008 έγγραφο προς το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας υπέβαλε ενδελεχή και εµπεριστατωµένη µελέτη, βασιζόµενη 
σε επιστηµονικά άρθρα και δηµοσιεύσεις που προέρχονται από το εξωτερικό και 
στηρίζονται σε συστηµατικές έρευνες πάνω σε οµάδες ανθρώπων εκτεθειµένων στις 
χηµικές ουσίες για πολλά χρόνια Σκοπός της εν λόγω µελέτης ήταν η παροχή 
ολοκληρωµένης πληροφόρησης για τους κινδύνους που διατρέχουν οι εργαζόµενοι 
από την έκθεσή τους στις επικίνδυνες χηµικές ουσίες, για την υφιστάµενη κατάσταση 
στους χώρους εργασίας, για τους τρόπους πρόληψης και ελέγχου, για τις ευθύνες της 
Πολιτείας και την ανάγκη σχεδιασµού συγκεκριµένης στρατηγικής µε τη συµµετοχή 
όλων των εµπλεκοµένων για την καλύτερη αντιµετώπιση των κινδύνων αυτών και για 
να πάψουν επιτέλους οι εργαζόµενοι στη Χηµική Βιοµηχανία να ανταλλάσσουν 
καθηµερινά την εργασία τους µε το σακάτεµα της υγείας τους.      
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