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Κύριε Υπουργέ, 
Καταρχήν σας ευχόµαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας µε 

την πεποίθηση ότι η επίτευξη των στόχων σας θα φέρει θετικά 
αποτελέσµατα για τους εργαζοµένους της χώρας µας.  

Η Οµοσπονδία εργατοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος έχει 
τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη στο ζήτηµα των Β.Α.Ε., ζητώντας την 
ένταξη όλων των εργαζοµένων σε όλους τους κλάδους της Χηµικής 
Βιοµηχανίας χωρίς διαχωρισµούς ειδικοτήτων µε µόνο κριτήριο την 
εργασία στο χώρο παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης χηµικών 
προϊόντων. 

Οι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, στις οποίες καθηµερινά 
υποβάλλονται οι εργαζόµενοι στις χηµικές βιοµηχανίες, δεν µπορούν να 
αµφισβητηθούν από καµµια επιστηµονική οµάδα, εφόσον βέβαια αυτή 
έχει ευσυνείδητα ενασχοληθεί µε το θέµα και κυρίως έχει επισκεφθεί 
χηµικές βιοµηχανίες της χώρας µας προκειµένου να προβεί σε 
καταγραφή των κινδύνων και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 
εργαζόµενοι. Η πληθώρα διατάξεων σε επίπεδο εθνικής και ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας, που εισάγουν προστατευτικές ρυθµίσεις για την προάσπιση 
τόσο της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων από τις επικίνδυνες 
χηµικές ύλες που χρησιµοποιούν, όσο και του περιβάλλοντος από τις 
τοξικές αυτές ύλες, καταδεικνύουν την ανάγκη να ενταχθούν στα Β.Α.Ε. 
όλοι οι εργαζόµενοι της Χηµικής Βιοµηχανίας ανεξαρτήτως κλάδων και 
ειδικοτήτων. Τα Β.Α.Ε. και η Χηµική Βιοµηχανία αποτελούν έννοιες 
ταυτόσηµες, γι’ αυτό και  θα πρέπει να ληφθεί µια ξεκάθαρη και δίκαιη 
απόφαση ώστε  να εκλείψουν οι αδικίες από την πλευρά του κράτους και 
να προηγηθούν στη λίστα των Β.Α.Ε οι εργαζόµενοι στη Χηµική 
Βιοµηχανία. 

∆υστυχώς το δήθεν επιστηµονικό πόρισµα της «επιτροπής 
Μπεχράκη», που προέκυψε χωρίς καµµια επιστηµονική µελέτη, χωρίς 
καµµια επίσκεψη σε εργοστασιακό χώρο και µε µοναδικό κριτήριο τη 
µείωση των εργαζοµένων στη λίστα των Β.Α.Ε., εξαιρούσε 
αναιτιολόγητα, αντιδεοντολογικά και ατεκµηρίωτα µία σειρά από 
επαγγέλµατα του χώρο της Χηµικής βιοµηχανίας. 



 Στην επιτροπή αυτή, όπως και στη δεύτερη επιτροπή, που διορίστηκε 
σε συνέχεια του έργου της πρώτης, µε επικεφαλής την κα. Λινού, η 
Οµοσπονδία µας είχε διαβιβάσει τις θέσεις της προκειµένου να επιστήσει 
την προσοχή στα ποικίλα προβλήµατα που µαστίζουν τη χηµική 
βιοµηχανία, ενώ κείµενο προτάσεων και θέσεων της Οµοσπονδίας µας 
απεστάλθει σε όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου µας. Ωστόσο, οι 
παρεµβάσεις µας αυτές δεν αντιµετωπίστηκαν και εξετάστηκαν µε τη 
δέουσα προσοχή.     

Ευελπιστούµε ότι ως νέα ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας θα 
επαναπροσεγγίσετε το ζήτηµα της ασφάλισης των εργαζοµένων της 
Χηµικής Βιοµηχανίας σε νέα βάση, µε γνώµονα το κοινωνικό συµφέρον, 
την άρση υφιστάµενων αδικιών και την ένταξη στα ΒΑΕ όλων των 
εργαζοµένων, όλων των ειδικοτήτων των εργοστασιακών χώρων 
παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης χηµικών προϊόντων.  

 Οι εργαζόµενοι στην Χηµική βιοµηχανία, χαµηλόµισθοι στο σύνολό 
τους, ερχόµενοι καθηµερινά σε επαφή µε επικίνδυνα τοξικά και 
καρκινογόνα υλικά ανταλλάσσουν την ανάγκη για εργασία και επιβίωση 
µε το σακάτεµα της υγείας τους, ενώ καθηµερινά αγωνιούν για το αν θα 
διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους και την επόµενη µέρα, γεγονός που 
τους καθιστά ευάλωτους στην εκµετάλλευση και στις αυθαιρεσίες του 
κάθε εργοδότη.  Η µείωση προσωπικού µε απολύσεις και οικειοθελείς 
αποχωρήσεις, η ενοικίαση εργαζοµένων, οι ελαστικές µορφές 
απασχόλησης  αποτελούν πλέον καθηµερινά φαινόµενα.  

Ελπίζουµε ότι η κυβέρνησή σας θα συµβάλει δραστικά στην 
καταστολή αυτών των φαινοµένων λαµβάνοντας µέτρα προς την 
κατεύθυνση της στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων µε παράλληλη 
απαγόρευση µείωσης προσωπικού και ελαστικών µορφών εργασίας. Θα 
πρέπει όλοι να κατανοήσουµε ότι οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα 
είναι εργαζόµενοι χωρίς προνόµια, χωρίς εξασφάλιση της εργασίας τους, 
χωρίς προστασία της υγείας τους. 

Με τις ανωτέρω θέσεις ζητάµε συνάντηση µαζί σας προκειµένου να 
προβούµε σε εποικοδοµητικό και γόνιµο διάλογο, µε γνώµονα την 
αντιµετώπιση των θεµάτων που απασχολούν τους εργαζοµένους στη 
χηµική βιοµηχανία και την προώθηση της οµαλότητας των εργασιακών 
σχέσεων.    
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