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ΨΗΦΙΣΜΑ
Στη σύσκεψη των Σωµατείων – µελών µας, όλων των κλάδων της Χηµικής
Βιοµηχανίας, που πραγµατοποιήθηκε σήµερα Παρασκευή 16.12.2011 µε θέµα
«Εργασιακές Σχέσεις και νέα λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών» αποφασίστηκε η
έκδοση του ακόλουθου ψηφίσµατος:
Οι απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας που
χαρακτηρίζονται από βαρβαρότητα και ανασφάλεια, αυθαίρετες απολύσεις, εκ
περιτροπής εργασία, µειώσεις µισθών, έχουν δηµιουργήσει ένα εφιαλτικό πεδίο
στην καθηµερινότητα των εργαζοµένων στη Χηµική Βιοµηχανία.
Οι εργοδότες εκµεταλλεύονται σε βάρος των εργαζοµένων τη σηµερινή
κατάσταση, αποκρύπτουν τα κέρδη που συσσώρευαν, όλα τα προηγούµενα
χρόνια, προσπαθούν να κερδίσουν ακόµα και από την οικονοµική κρίση
φορτώνοντας τα βάρη της, στους εργαζόµενους.
Αφού ποτέ δεν ξόφλησαν τα θαλασσοδάνεια που τους παρείχε απλόχερα το
σύστηµα και αποµύζησαν τεράστια ποσά έφθασαν τις επιχειρήσεις στα πρόθυρα
της κατάρρευσης και έβγαλαν χιλιάδες εργαζόµενους στο δρόµο όπως και στις
επιχειρήσεις του γνωστού επιχειρηµατία κ.Λαυρεντιάδη, µε δεκάδες απολύσεις στη
«ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ» αλλά και µε ουσιαστικά προβλήµατα λειτουργίας, σ’ ένα
αµφισβητούµενο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών «ΙΝΤΕΡΚΕΜ» και,
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ».
Η κυβέρνηση από τη µεριά της αφού πρώτα διευκόλυνε µε την πολιτική της
όλη αυτή την συµπεριφορά των εργοδοτών έρχεται να ολοκληρώσει την
καταστροφή µε την παρουσίαση νέας λίστα βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων, αυθαίρετης, αντιεπιστηµονικής, ατεκµηρίωτης και παράλογης.
Ο Υπουργός Εργασίας θέλοντας να παραπλανήσει την κοινή γνώµη όρισε
µια επιτροπή για τα την αναµόρφωση της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών. Η
επιτροπή αυτή παρουσίασε µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη µελέτη µε την οποία
προτείνει να µην εξαιρεθεί κανείς εργαζόµενος στην παραγωγική διαδικασία της
χηµικής βιοµηχανίας χωρίς µελέτη επικινδυνότητας και ανθυγιεινότητας των
θέσεων εργασίας. Πρότεινε επίσης την ένταξη θέσεων εργασίας χηµικών πρώτων

υλών στα ΒΑΕ, βάσει των ισχυόντων κανόνων επικινδυνότητας και
ανθυγιεινότητας.
Το πόρισµα όµως της επιτροπής, αγνοήθηκε προκλητικά από τον υπουργό
ο οποίος το πέταξε στο καλάθι των αχρήστων. Εξαιρεί αυθαίρετα από τα ΒΑΕ
κλάδους και θέσεις εργασίας ιδιαίτερα επιβαρυµένους ερχόµενος σε αντίθεση µε
την επιτροπή που ο ίδιος όρισε !!!
Η εξαίρεση του κλάδου των ελαστικών µε τους 300 εργαζόµενους στο
εργοστάσιο «ΙΜΑΣ Α.Ε.» στη βιοµηχανική περιοχή του Βόλου να µένουν εκτός
ΒΑΕ είναι απαράδεκτο «δείγµα γραφής» του σκεπτικού του Υπουργού. Επίσης η
εξαίρεση
κλάδων
όπως
ζύµης-αρτοποιίας,
ζωοτροφών-πτηνοτροφών,
αµυλοσακχάρου-φρουκτολίνης,
οι
εξαιρέσεις
θέσεων
εργασίας
σε
οινοπνευµατοποιία, απορρυπαντικά και στους κλάδους των επιστατών.
Η εξαίρεση εργαζοµένων στα πλαστικά και ιδιαίτερα όσων εργάζονται στις
ακραία επικίνδυνες πρώτες ύλες πολυβινιλοχλωρίδιο, πολυαιθυλένιο µόνο προϊόν
ενός αρρωστηµένου εγκεφάλου µπορεί να είναι όταν την ίδια στιγµή σύµφωνα µε
πληροφορίες εντάσσεται στα ΒΑΕ το πολυπροπυλένιο, ένα υλικό ίδιας
τοξικότητας µε τα προηγούµενα. Ακατανόητη είναι και η εξαίρεση των
εργαζοµένων στη συσκευασία χρωµάτων όταν ο χώρος είναι ενιαίος µε την
παραγωγή τους και οι εργαζόµενοι εναλλάσσονται στις θέσεις εργασίας.
Καταγγέλλουµε την απόφαση-κόλαφο για τους εργαζόµενους στους
κλάδους της Χηµικής Βιοµηχανίας και θα αγωνιστούµε για την επίτευξη της
δοµικής αλλαγής που θα συµπεριλάβει κάτω από τον όρο Χηµική Βιοµηχανία
όλους τους εργαζόµενους στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, µεταφοράς
και διακίνησης στα ΒΑΕ.
Είµαστε ανυποχώρητοι στην υπεράσπιση εργαζοµένων που έρχονται
καθηµερινά σε επαφή µε το θάνατο και σακατεύουν την υγεία τους και όχι κάποιων
συντεχνιών. Ο ορισµός των ΒΑΕ θα έπρεπε να ξεκινάει από τη Χηµική
Βιοµηχανία µε βάση την επιβάρυνση των χώρων εργασίας τους.
Καλούµε επιστηµονικούς, συνδικαλιστικούς φορείς, και κόµµατα να βγουν
µε καθαρές θέσεις συµπαραστάτες στον αγώνα αυτό των εργαζοµένων στη χηµική
βιοµηχανία.
Αρκετά µε την υποκριτική ευαισθησία για την µόλυνση του περιβάλλοντος
από της χηµικές ουσίες αλλά και µε την αδιαφορία για αυτούς που έρχονται σε
επαφή µε αυτές.
.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΧΒΕ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ε.ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ.ΛΑΤΟΣ

