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Κε Υπουργέ
Η Χηµική βιοµηχανία την οποία εκπροσωπούµε και περιλαµβάνει
τους κλάδους, 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, Χηµικών Α΄ Υλών αποτελεί τον πλέον βεβαρηµένο χώρο
εργασίας και ουσιαστικά ταυτίζεται µε τον κλάδο των βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελµάτων.
Η Οµοσπονδία µας έχει επανειληµµένως εκφράσει την θέση της µε
σειρά επιστολών και τεκµηριωµένων προτάσεων επισηµαίνοντας ότι
εκτός από τις υπάρχουσες ειδικεύσεις, ειδικότητες και επαγγέλµατα των
κλάδων της Χηµικής βιοµηχανίας που ήδη συµπεριλαµβάνονται στα
ΒΑΕ, θα πρέπει πλην των διοικητικών υπαλλήλων να συµπεριληφθεί το
σύνολο των εργαζοµένων, στους χώρους παραγωγής, συσκευασίας και
αποθήκευσης χηµικών προϊόντων, σε αυτές τις επιχειρήσεις.
Oι εργαζόµενοι στη Χηµική βιοµηχανία, χαµηλόµισθοι στο σύνολό
τους, είναι καθηµερινά σε επαφή µε επικίνδυνα τοξικά και καρκινογόνα
υλικά. Είναι δε επιεικώς παράδοξο να υπάρχει τόσο µεγάλη
ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη συστήµατος REACH, για την προστασία
του περιβάλλοντος από την χρήση των χηµικών προϊόντων και να
αδιαφορούµε στην ουσία για τις βλάβες που αυτά προκαλούν στα
άτοµα που τις παράγουν και τις διαχειρίζονται.
Στην προσπάθεια µας να προστατεύσουµε τους εργαζόµενους, να
τους ενηµερώσουµε, να ευαισθητοποιήσουµε πολιτεία, εργοδότες και
µέλη επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας για τους κινδύνους που
διατρέχουµε από την έκθεσή µας στις επικίνδυνες χηµικές ουσίες και να
συµβάλλουµε στην κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες
εργάζονται οι απασχολούµενοι στην Χηµική Βιοµηχανία, προχωρήσαµε
στην έκδοση ενός βιβλίου, εγχειριδίου σχετικά µε τις επικίνδυνες χηµικές
ουσίες στην εγχώρια χηµική βιοµηχανία. Το βιβλίο αυτό είναι στην
διάθεση οποιουδήποτε, είναι ανηρτηµένο στην ιστοσελίδα µας και
1

πιστεύουµε ότι τεκµηριώνει το ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ των επαγγελµάτων των
κλάδων µας.
Οι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, στις οποίες καθηµερινά
υποβάλλονται οι εργαζόµενοι στις χηµικές βιοµηχανίες, δεν µπορούν να
αµφισβητηθούν από καµµιά επιστηµονική οµάδα, εφόσον βέβαια αυτή
έχει ευσυνείδητα ενασχοληθεί µε το θέµα και κυρίως έχει επισκεφθεί
χηµικές βιοµηχανίες της χώρας µας, ένα πάγιο αίτηµά µας, προκειµένου
να προβεί σε καταγραφή των κινδύνων και των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι.
Θεωρούµε αυτονόητο ότι ο όρος ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ αναφέρεται αν όχι
αποκλειστικά, κατά κύριο λόγω σε χηµικούς παράγοντες και εποµένως
σε επιχειρήσεις που παράγουν ή επεξεργάζονται χηµικές ουσίες, αφορά
εποµένως κατ’ εξοχήν την Χηµική Βιοµηχανία.
Με βάση το Π∆ 90/99 καθορίζονται οι ανώτατες οριακές τιµές
έκθεσης για µία σειρά χηµικών ουσιών κατά την εργασία που καλύπτουν
σχεδόν το σύνολο των κλάδων της Χηµικής βιοµηχανίας, εκτός όµως
αυτών κατά την διάρκεια της επεξεργασίας τους παράγονται επιβλαβείς
και πολλές φορές µε υψηλή τοξικότητα ουσίες, σαν παραπροϊόντα, οι
οποίες υπάρχουν σε υψηλές συγκεντρώσεις στους εργασιακούς χώρους
και οι οποίες είναι ενδιάµεσες και δεν έχουν σχέση µε το τελικό προϊόν ή
τις πρώτες ύλες.
Η πρόταση εποµένως της «επιτροπής Μπεχράκη» να απαλειφθεί ο
όρος «ανθυγιεινά», καταστρατηγεί το πνεύµα της ειδικής µεταχείρισης
των εργαζοµένων στους χώρους αυτούς για συντοµότερο εργασιακό βίο
ώστε να µην προκαλούνται ,από την προσθετική και επί µακρόν χρόνο
επίδραση αυτών των ουσιών στον οργανισµό, χρόνιες και ανίατες
παθήσεις. Επιπρόσθετα το ότι κατά την γνώµη της επιτροπής ο όρος
αυτός «δεν συνάδει µε το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και τις εξελίξεις της
τεχνολογίας» δείχνει ότι αγνοεί πλήρως την ελληνική πραγµατικότητα
στο χώρο αυτό, όπου κανένας ουσιαστικός έλεγχος δεν υπάρχει από
κρατικό φορέα (αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι οι τεχνικοί ασφαλείας και
γιατροί εργασίας δεν είναι ανεξάρτητοι φορείς αλλά µισθωτοί της
επιχείρησης).
Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις των κλάδων της χηµικής βιοµηχανίας
είναι µικροµεσαίες, για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, τα δε παραγόµενα
προϊόντα δεν είναι ιδιαίτερα υψηλής εµπορικής και τεχνολογικής αξίας
για να κάνουν τις επενδύσεις προστασίας της υγείας συµφέρουσες. Να
σηµειωθεί ότι για να περιοριστεί στο ελάχιστο η συγκέντρωση πτητικών
ουσιών στον χώρο εργασίας, απαιτούνται ιδιαίτερα υψηλές επενδύσεις
τις οποίες µπορεί να κάνει µία BASF στην Γερµανία για υψηλής αξίας
προϊόντα, όχι όµως η βιοτεχνία στην Ελλάδα που φτιάνει χρώµατα ή
πυρίτιδες. Τα ατοµικά δε µέσα προστασίας, π.χ µάσκες, δεν είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται από όλους τους εργαζόµενους σε όλη την
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διάρκεια της εργασίας τους, η δε είσοδος των ουσιών στον οργανισµό δεν
γίνεται µόνο από την αναπνευστική οδό.
Στο Π∆ 90/99 και συγκεκριµένα στο άρθρο 3, αναφέρεται ρητά ότι οι
οριακές αυτές τιµές θα αναθεωρούνται ανά 3ετία ώστε να λαµβάνονται
υπόψη τα νέα κάθε φορά επιστηµονικά δεδοµένα, γεγονός που ενισχύει
την θέση ότι κι αυτά ακόµα τα όρια αν τηρούνται δεν είναι σε καµία
περίπτωση ασφαλή.
Τέλος το επιχείρηµα που χρησιµοποιείται για «πολιτικές
σκοπιµότητες στην ένταξη κάποιων επαγγελµάτων στα ΒΑΕ», σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να αδικεί άλλους που δίκαια υπάγονται, όπως
επίσης είναι παράδοξο αυτό που υφίσταται στον κλάδο των πλαστικών,
όπου µετά από προσφυγή των εργαζοµένων της βιοµηχανίας πλαστικών
«Πετζετακις» στο συµβούλιο κρίσεων ΒΑΕ του ΙΚΑ αποφασίστηκε η
ένταξη των απασχολούµενων στην παραγωγή στην κατηγορία των ΒΑΕ
και η απόφαση αυτή ενώ εφαρµόζεται στη συγκεκριµένη επιχείρηση, δεν
εφαρµόζεται στις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου των πλαστικών, ενώ
τεκµηριωµένα είναι από τους πλέον ανθυγιεινούς χώρους εργασίας.
Κε Υπουργέ
Στην επιτροπή Μπεχράκη, 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 µε γνώµονα το κοινωνικό συµφέρον και την άρση
υφιστάµενων αδικιών.
Ζητούµε
ως
Οµοσπονδία
Εργατοϋπαλλήλων
Χηµικής
Βιοµηχανίας µια ξεκάθαρη και δίκαιη απόφαση που θα εντάσσει
χωρίς εξαιρέσεις στην κατηγορία των Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελµάτων όλους τους εργαζόµενους της Χηµικής Βιοµηχανίας
εντός των εργοστασιακών χώρων παραγωγής και συσκευασίας, πλην
των διοικητικών υπαλλήλων.
Με τις ανωτέρω θέσεις, είµαστε πάντα στην διάθεση σας
προκειµένου να προβούµε σε εποικοδοµητικό και γόνιµο διάλογο για να
βοηθήσουµε για να βρεθεί µια δίκαιη και κοινωνικά αποδεκτή λύση για
τους εργαζόµενους της Χηµικής Βιοµηχανίας.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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