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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τη έναρξη διαπραγµατεύσεων µε σκοπό την κατάρτιση και
υπογραφή νέων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας των κλάδων:
Εργατοτεχνιτών κατασκευής ελαστικών αυτοκινήτων και
λοιπών συναφών κατασκευών εξ ελαστικού όλης της χώρας.
Πλαστικών και συναφών ειδών όλης της χώρας.
Εργατοτεχνιτών Απορρυπαντικών όλης της χώρας.
Προσωπικού εταιρειών λιπασµάτων όλης της χώρας .
Εργατοτεχνιτών Χηµικής Βιοµηχανίας όλης της χώρας.
Εργατοτεχνιτών Οινοπνευµατοποιίας όλης της χώρας.
Εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών παραγωγής
ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας.
Εργατοτεχνιτών
Ζυµών
Αρτοποιίας
και
Αµύλου,
Αµυλοσακχάρου, Φρουκτολίνης, όλης της χώρας.
Εργατοτεχνιτών
Σπορελαιουργίας,
Πυρηνελαιουργίας,
Σαπωνοποιίας όλης της χώρας.
Η ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής
Βιοµηχανίας Ελλάδας αποφάσισε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής την 27ην Ιανουαρίου 2010 να υλοποίηση την απόφαση της
ολοµέλειας του ∆Σ της 13ης ∆εκεµβρίου 2009 και να κινήσει την
διαδικασία να σας καλέσει σε διαπραγµατεύσεις µε σκοπό την
κατάρτιση και υπογραφή νέων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας των
ανωτέρω κλάδων τους οποίους εκπροσωπεί η οµοσπονδία µας, οι
όροι των οποίων θα αποτελούν συνέχεια των ρυθµίσεων των
προηγούµενων ΣΣΕ της 7ης Ιουλίου 2008.
Στα πλαίσια της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης οι χαµηλόµισθοι
που αντιπροσωπεύουν και τους εργαζόµενους που εκπροσωπούµε,
έχουν κληθεί µε πρόσχηµα τη διατήρηση της απασχόλησης να
πληρώσουν και να σηκώσουν στις πλάτες τους τις οικονοµικές
συνέπειες της, µε αποτέλεσµα την συρρίκνωση της αγοραστικής
δύναµής των.

Ως εκ τούτου προτείνουµε την άµεση σύναψη νέων Συλλογικών
Συµβάσεων Εργασίας των ανωτέρω κλάδων µε έναρξη ισχύος από 1ης
Ιανουαρίου 2010 και µε αύξηση για τα κατώτατα ηµεροµίσθια που
ισχύουν την 31ην ∆εκεµβρίου 2009.
Επίσης
θα
πρέπει
να
επανεξετασθούν
και
να
επαναδιαπραγµατευτούν θέµατα που αφορούν τα επιδόµατα, τις
άδειες, τις γονικές άδειες, τις άδειες άνευ αποδοχών σε περίπτωση
ασθένειας καθώς επίσης και θέµατα που αφορούν την προστασία της
οικογένειας και την διευκόλυνση των εργαζοµένων που είναι γονείς .
Θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε µε ιδιαίτερη ευαισθησία και να
θεσπίσουµε µέτρα που θα βελτιώνουν το θέµα της Υγιεινής και
Ασφάλειας των εργαζοµένων µας, ένα θέµα στο οποίο η οµοσπονδία
µας µε πρωτοβουλία της έχει δηµιουργήσει ένα βιβλίο-εγχειρίδιο, το
οποίο είναι στην διάθεσή σας και αναφέρεται στην επικινδυνότητα
των χηµικών ουσιών των κλάδων της Χηµικής Βιοµηχανίας, στα
απαραίτητα µέτρα προστασίας και την εργατική Νοµοθεσία.
Τέλος µε βάση τις κοινωνικές ανάγκες που δηµιουργεί η δύσκολη
συγκυρία που οι εργαζόµενοι κυρίως βιώνουν θα πρέπει να
συζητήσουµε και να δώσουµε λύσεις σε θέµατα όπως :
- Την πλήρη ένταξη των εργαζοµένων στις Χηµικές Βιοµηχανίες
στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλµατα και ιδιαίτερα του κλάδου των
Πλαστικών για να αρθεί η άνιση µεταχείριση των εργαζοµένων στο
κλάδο που υφίσταται σήµερα.
- Προστασία των εργαζοµένων από καταχρηστικές απολύσεις και
βλαπτικές µεταβολές των όρων εργασίας τους.
- Μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, εργολαβίες,
αδήλωτη εργασία.
- Ενθάρρυνση της ισότιµης συµµετοχής ανδρών και γυναικών στις
επαγγελµατικές υποχρεώσεις.
- Προστασία της µητρότητας και της πατρότητας.
- Απασχόληση µε όρους ισότητας και χωρίς διακρίσεις.
- Προστασία του Περιβάλλοντος.
Με την επιφύλαξη ότι τα προαναφερόµενα αιτήµατα, όπως και άλλα
που διεκδικούν οι εργαζόµενοι, θα τα αναπτύξουµε και προφορικά,
σας καλούµε µέσα στις προθεσµίες που θέτει ο Ν.1876/90, να ορίσετε
εκπροσώπους σας για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων. Από την
Ο.Ε.Χ.Β.Ε εκπρόσωποι θα είναι οι ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ και
ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας
της οµοσπονδίας µας.
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