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ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
κ. ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΙΝ : Γ.Σ.Ε.Ε.
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Κύριε Υπουργέ,
Κατά αρχήν θα θέλαµε να σας συγχαρούµε για την ανάληψη των νέων
καθηκόντων σας και παράλληλα να σας ευχηθούµε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που
έχετε να διατελέσετε.
Γνωστό σε όλους είναι ότι µε την πολιτική που εφαρµόσθηκε τα τελευταία χρόνια,
καταργήθηκε κάθε εργασιακό πλαίσιο που υπήρχε.
Σήµερα επικρατεί µια µαύρη ζούγκλα στο εργασιακό πεδίο από τα αντεργατικά
µέτρα που έχουν ληφθεί. Η συνέχιση δε αυτών θα δηµιουργήσει εκρηκτικά φαινόµενα.
Οι εργαζόµενοι στους Κλάδους της Χηµικής Βιοµηχανίας, παράλληλα και
εντελώς παράδοξα χτυπήθηκαν βάναυσα µε την νέα λίστα των ΒΑΕ του προκατόχου
σας, διαχωρίζοντας τους χωρίς επιστηµονικές µελέτες όσον αφορά το καθεστώς της
ασφάλισής τους.
Τα ΒΑΕ ταυτίζονται απόλυτα µε όλους τους Κλάδους της Χηµικής Βιοµηχανίας,
όµως ο κύριος ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ εξαίρεσε κλάδους και θέσεις εργασίας µε προσωπική
του απόφαση παρά την αντίθετη άποψη της Μόνιµης Επιτροπής Κρίσης των ΒΑΕ.
Τονίζουµε ότι τα ΒΑΕ για τους εργαζόµενους στους Κλάδους που εκπροσωπούµε
συνδέονται άµεσα µε το προσδόκιµο ζωής.
Εντελώς παράδοξο και παράλογο είναι να αναπτύσσονται κινήµατα αλλά
και να παίρνονται αποφάσεις ακόµα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την µόλυνση
του περιβάλλοντος από τις Χηµικές Βιοµηχανίες, αλλά αντίθετα από την άλλη πλευρά
για τους εργαζόµενους που εργάζονται σε αυτές να κλείνουµε τα µάτια και να τους
εξαιρούµε από τα ΒΑΕ.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα ενηµερωθείτε για τις αδικίες που έχουν υπάρξει και
ότι θα κινηθείτε σε διορθωτικές αποφάσεις.
Ζητάµε:
− Την αποκατάσταση των εργαζοµένων των Κλάδων της Χηµικής
Βιοµηχανίας όσον αφορά τα ΒΑΕ. Καµία εξαίρεση δεν µπορεί να υπάρχει χωρίς να
προηγηθούν επιστηµονικές µελέτες των χώρων εργασίας µε τις µεθόδους παραγωγής
της Ελληνικής πραγµατικότητας.
− Επαναφορά στοιχειωδώς τουλάχιστον ενός εργατικού δίκαιου προστασίας
των εργαζοµένων.
− Επαναφορά του θεσµού των Συλλογικών Συµβάσεων. Η κατάργησή τους
µόνο καταστροφικές συνέπειες έχει δηµιουργήσει όχι µόνο στους εργαζόµενους αλλά και
στον υγιή ανταγωνισµό των επιχειρήσεων.
Τέλος µε τις παραπάνω θέσεις µας ζητάµε να ορίσετε συνάντηση µε την
Οµοσπονδία µας, δίνοντάς µας την δυνατότητα να σας καταθέσουµε αναλυτικότερα τις
απόψεις µας.
.
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Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
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