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Κύριοι,
Την Παρασκευή 16/12/2011 πραγµατοποιήθηκε η σύσκεψη που οργάνωσε
η Οµοσπονδία µε τα Σωµατεία – µέλη της για τη νέα λίστα των ΒΑΕ. Κοινή
διαπίστωση, όπως εκφράστηκε και στο ψήφισµα που επιδόθηκε στον υπουργό
Εργασίας, είναι η παράλογη εξαίρεση θέσεων εργασίας και κλάδων όπως, του
ιδιαίτερα βεβαρυµµένου κλάδου του ελαστικού που αφορά τριακοσίους (300)
εργαζόµενους του εργοστασίου ΙΜΑΣ ΑΕ στη βιοµηχανική περιοχή του Βόλου,
καθώς και εργαζοµένων της παραγωγικής διαδικασίας σε θέσεις µε βαριά και
ανθυγιεινή εργασία όταν παραµένουν στη νέα λίστα ΒΑΕ, διοικητικοί υπάλληλοι!
Από τις παραπάνω εξαιρέσεις, αλλά και από άλλες, αποδεικνύεται η
προχειρότητα και η ανευθυνότητα µε την οποία αποφάσισε ο υπουργός εργασίας
σε ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα. ∆εν είχε την ευαισθησία να ζητήσει το αυτονόητο:
Τις
στοιχειώδεις
µετρήσεις ανθυγιεινότητας και τις απαραίτητες µελέτες
επικινδυνότητας προκειµένου να διαµορφώσει άποψη πάνω σε ένα θέµα που
επιβαρύνει προς το χειρότερο τις ζωές των εργαζοµένων, µειώνοντας το
προσδόκιµο ζωής, µε την περαιτέρω
έκθεση των οργανισµών τους για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στις χηµικές ουσίες.
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΕ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.
Στη συνάντηση που πραγµατοποιήσαµε την ίδια µέρα, ο κ. Κουτρουµάνης
ήταν ανυποχώρητος µε πρόσχηµα την διαβίβαση της υπουργικής απόφασης µε τη
νέα λίστα ΒΑΕ στο τυπογραφείο. Προσπαθώντας µάλιστα να αποφύγει τις
τεράστιες ευθύνες του, επέλεξε να αποδώσει στους υπηρεσιακούς παράγοντες
την ευθύνη διαµόρφωσης της νέας λίστας των ΒΑΕ. Φυσικά καµιά απάντηση δεν
είχε να δώσει στο ερώτηµά που του θέσαµε για την µη αποδοχή των προτάσεων
της επιστηµονικής επιτροπής που ο ίδιος είχε διορίσει. Υποσχέθηκε µόνο ότι θα
επανεξεταστεί ο καθορισµός νέου καθεστώτος προστασίας της ασφάλειας
επαγγελµατικού κινδύνου και ανθυγιεινότητας από νέο, υπό δηµιουργία θεσµό.
Εµείς δηλώσαµε κατηγορηµατικά στον υπουργό ότι θα µας βρίσκει συνέχεια
µπροστά του -αυτός ή όποιος άλλος στη θέση του - στον αγώνα για να
διορθωθούν οι αδικίες που δηµιούργησε µε τη νέα λίστα των ΒΑΕ. Παραµένουµε
σταθεροί στη θέση µας για ενιαία αντιµετώπιση όλων των εργαζοµένων
στην παραγωγική διαδικασία των κλάδων της Χηµικής µας Βιοµηχανίας.
Τέλος, ενηµερώνουµε τους συναδέλφους µας ότι, όσοι έχουν µέχρι και το
2015, 3.600 ηµέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ, συνεχίζουν στο ίδιο καθεστώς
ασφάλισης.
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