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ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : - ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΕ
- ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
- ΓΣΕΕ
- ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΟΕΧΒΕ

Κύριε υπουργέ,
Με το έγγραφό μας, της 25/11/2011, σας εκφράσαμε τη δυσαρέσκειά μας,
ως αφορά τη νέα λίστα ΒΑΕ, που δώσατε στη δημοσιότητα.
Μέσα από τη νέα λίστα δυστυχώς, καταδικάζεται ολόκληρους κλάδους αλλά
και θέσεις εργασίας από άλλους κλάδους που απαρτίζουν τη χημική βιομηχανία,
να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι σ’ αυτές να εκθέτουν τον οργανισμό τους στις
επικίνδυνες και ανθυγιεινές ουσίες για άλλα πέντε(5) χρόνια.
Οι αποφάσεις αυτές, δεν έχουν να κάνουν με επιστημονικές μελέτες, δεν
έχουν να κάνουν με μετρήσεις ανθυγιεινότητας και επικινδυνότητας όπως θα
έπρεπε λογικά να γίνει, προκειμένου να εξαιρεθούν κάποιοι εργαζόμενοι από τα
ΒΑΕ.
Τονίσαμε και σε προηγούμενες προτάσεις μας, ότι οι εργαζόμενοι στις
χημικές βιομηχανίες δεν διεκδικούν τα ΒΑΕ, απλά για πρόωρη συνταξιοδότηση
αλλά γιατί συνδέεται με το προσδόκιμο ζωής.
Η απόφασή σας, να μην ακολουθείται το πόρισμα της επιστημονικής
επιτροπής, που εσείς διορίσατε, σας καθιστά υπεύθυνο για τη σοβαρή αδικία, που
συνδέεται με τη ζωή των εργαζομένων στις χημικές βιομηχανίες και υποχρεούστε
να επανεξετάσετε την απόφασή σας, κάτω από το πρίσμα επιστημονικής μελέτης
και όχι αυθαίρετα.
Παραμένουμε σταθεροί στην ένταξη των ΒΑΕ, όλων των εργαζομένων της
παραγωγικής διαδικασίας, εκτός των διοικητικών υπαλλήλων, στις χημικές
βιομηχανίες.
Με τις θέσεις μας αυτές, σας καλούμε να αποκαταστήσετε άμεσα την
κατάφορη αδικία που διαπράξατε, στους εργαζόμενους :
Ελαστικού, ζυμών αρτοποιίας, συσκευασίας απορρυπαντικών και των τμημάτων
πλαστικών που ως αϊ ύλη χρησιμοποιούν, τις άκρων, επικίνδυνες χημικές ουσίες,
πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο καθώς και τις θέσεις εργασίας στο χώρο
συσκευασίας χρωμάτων.
Περιμένοντας άμεσα τις διορθωτικές σας κινήσεις, σας ενημερώνουμε ότι σε
διαφορετική περίπτωση, στις 16 Δεκεμβρίου 2011, η Διοίκηση της Ομοσπονδίας
και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων, θα σας επισκεφθούμε
για να σας εκφράσουμε την αγανάκτηση των εργαζομένων και μας εξηγήσετε
τεκμηριωμένα, τους λόγους εξαίρεσής τους από τα ΒΑΕ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΧΒΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε.ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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