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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
Συναδέλφισσες, -οι,
Όπως σε όλους σας είναι γνωστό, η Οµοσπονδία µας έχει προσφύγει στο
Συµβούλιο Επικρατείας για την ακύρωση της απαράδεκτης απόφασης του
Υπουργού Εργασίας κ. Κουτρουµάνη, σχετικά µε τα νέα λίστα των ΒΑΕ.
Ο αγώνας της Οµοσπονδίας, στο συγκεκριµένο θέµα, ήταν µόνιµος και
διαρκής στην προσπάθεια να πείσει, κατά καιρούς, τους υπεύθυνους της
πολιτείας, ότι τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, ταυτίζονται απόλυτα µε τους
κλάδους της χηµικής βιοµηχανίας, που συνδυάζουν µάλιστα, και το βαρύ και το
ανθυγιεινό.
∆υστυχώς, παρά το πόρισµα της ∆ιαρκούς Επιτροπής ΒΑΕ, που κινήθηκε
σε θετική κατεύθυνση, αντιµετωπίζοντας ενιαία την χηµική βιοµηχανία, ο
υπουργός, στην τελική απόφασή του, δεν έλαβε υπόψη του το επιστηµονικό
πόρισµα της, που ο ίδιος διόρισε, διαχωρίζοντας τους εργαζόµενους της χηµικής
βιοµηχανίας και εξαιρώντας σηµαντικούς και ιδιαίτερα βεβαρηµένους κλάδους
αλλά και θέσεις εργασίας από τα ΒΑΕ.
Παρά τις προσπάθειες που καταβάλαµε, ως Οµοσπονδία αλλά και ως
Σωµατεία, να µεταπείσουµε τον υπουργό Εργασίας ν’ ακυρώσει την απαράδεκτη
αυτή απόφασή του, δεν στάθηκε εφικτό.
Οµόφωνα αποφασίσαµε να κινηθούµε νοµικά για το δίκαιο του αιτήµατός
µας. Η εκδίκαση της αίτησής µας, έχει προγραµµατιστεί για τις 8 / 10 / 2012.
Γι’ αυτό το σκοπό και για την πλήρη τεκµηρίωση των θέσεών µας, µέσω
επιστηµονικών µελετών, η Οµοσπονδία µας έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ένωσης
Ελλήνων Χηµικών καθώς και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
Τους ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη θετική τους στάση.
Θα παραµείνουµε σταθεροί στον αγώνα έως την τελική δικαίωση.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ
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