
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ       ΑΘΗΝΑ    3/ 4 / 2012 
ΧΗΜΙΚΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ        ΑΡ.ΠΡΩΤ.      19 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ  (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.)   
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΡΓΑΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ                ΠΡΟΣ : - ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ:ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 43 ΑΘΗΝΑ                                 κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 
ΤΑΧ. ΚΩ∆. :  104 32                                                       - ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ                       
ΤΗΛ. : 210 5224674                                                           κ. ΣΤΡΑΤΗΝΑΚΗ 
FAX  : 210 5244837                                                         - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΠΕ 
WEBSITΕ:www.oexbe.gr                                                              ΅κ. ΧΑΛΑΡΗΣ  
E – MAIL: oexbe@oexbe.gr                                                 - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ                                          
                                                                                         - ΓΣΕΕ                                                                     
                                                                                         - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΟΕΧΒΕ            
                                                                                         - ΜΜΕ 
 
 
   Την  Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 συνεδρίασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Οµοσπονδίας µας και ένα απ’ τα θέµατα που συζητήθηκαν, ήταν η κατάσταση που 
επικρατεί στους εργασιακούς χώρους µετά τη ψήφιση του µνηµονίου και τις 
αντεργατικές ρυθµίσεις που περιέχει. 

Κοινή διαπίστωση, όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι ότι οι 
εργαζόµενοι της χηµικής βιοµηχανίας, εργάζονται σε χώρους ιδιαίτερα 
επικίνδυνους από τη φύση της εργασίας τους, και διακατέχονται από µεγάλη 
αγωνία και ανασφάλεια ως αφορά την προοπτική, τόσο  της εργασίας τους όσο και 
της µισθολογικής τους πορείας. 

∆ιαπιστώθηκε ότι πολλές εταιρείες, ήδη κάνουν χρήση της απαράδεκτης 
ρύθµισης, όπως Πλαστικά Θράκης, ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε κ.ά., που αφορά το ηµεροµίσθιο 
των εργαζοµένων έως 25 ετών που διαµορφώνεται στα 22,83 € έναντι 26,18 €, 
µικτά, ενώ ο µηνιαίος µισθός στα 510,95 € έναντι 586 €, µικτά (Μετά την 
κατάργηση της ΕΓΣΣΕ κατ’ εντολή της τρόικας, µε µείωση αυτής κατά 32% στους 
εργαζόµενους κάτω των 25 ετών  ενώ 22% στους άνω των 25 ετών). 

 
 Είναι βέβαιο, ότι τ’ αποτελέσµατα της θεσµοθέτησης, της 

διαφορετικής µισθολογικής πολιτικής ανάλογα µε την ηλικία, θα οδηγήσει 
στην απόλυση των ΓΟΝΕΩΝ για να προσλαµβάνονται τα ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥΣ, µε 
µισθούς πείνας και εξαθλίωσης. 

 
 Η κατάργηση της ΕΓΣΣΕ, που αµειβόταν το 13% του εργατικού δυναµικού 

της χώρας, η κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων µε κατεύθυνση την 
υπογραφή ατοµικών συµβάσεων καθώς και η κατάργηση του εργατικού δικαίου 
που χρειάστηκαν δεκαετίες για να δηµιουργηθεί οδηγεί τους εργαζόµενους σ’ ένα 
µαύρο ζοφερό κλίµα χωρίς προοπτική και ελπίδα, αντίθετα το πλαίσιο που 
δηµιουργήθηκε για τους εργοδότες τους δίνει µόνο δικαιώµατα χωρίς 
υποχρεώσεις. 

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας έγινε εκτίµηση του κινδύνου και 
της ασφάλειας των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας που όπως τονίσαµε και 
παραπάνω, από τη φύση της εργασίας και µόνο, το παραµικρό λάθος σε 
συνδυασµό µε το καθηµερινό άγχος, µπορεί να κρύβει επικίνδυνες και 
ανυπολόγιστες  συνέπειες, σοβαρού ατυχήµατος. Σ’ αυτό έρχεται να 
συµβάλλει και η θεσµοθέτηση του διαφορετικού µισθολογίου, ως αφορά τους 
νέους εργαζόµενους έως 25 ετών. Οι χώροι της χηµικής βιοµηχανίας κρύβουν 
πάρα πολλούς κινδύνους και είναι αδιανόητο να ισοπεδώνονται,  µισθοί και  



ηµεροµίσθια σε τέτοιους χώρους, που οι εργαζόµενοι ανταλλάσουν τη φθορά της 
υγείας τους για ένα µεροκάµατο πείνας. 

Επίσης, καλούµε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του  Σ.ΕΠ.Ε. να εντείνουν 
τους ελέγχους, στους εργασιακούς χώρους, και ειδικότερα στους κλάδους της 
χηµικής βιοµηχανίας για µέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για αυθαίρετες µειώσεις 
µισθών και ηµεροµισθίων κ.ά., ώστε να σταµατήσει η ανεξέλεγκτη και βάρβαρη 
αυθαιρεσία των εργοδοτών, σε βάρος των εργαζοµένων. 

Οµόφωνα, αποφασίστηκε ότι ως ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας, θα 
εξαντλήσουµε όλες τις δυνατότητες που έχουµε, για να γίνουν σεβαστές οι 
κλαδικές µας συµβάσεις, ακόµα και µετά τη λήξη αυτών. 

 
∆εν θα επιτρέψουµε, να γίνει καθεστώς οι ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας. Εργοδότες που θα ακολουθήσουν αυτό το δρόµο, όπου κι αν 
γίνεται αντιληπτό απ’ τα συνδικαλιστικά όργανα, θα µας βρουν απέναντί 
τους. 

 
Καλούµε τα Σωµατεία µέλη µας να προχωρήσουν σε υπογραφή 

επιχειρησιακών συµβάσεων, χωρίς την αποδοχή της παραµικρής περικοπής.  
 
Η αξιοπρέπεια στην αµοιβή είναι δικαίωµά µας και πρέπει να το 

διεκδικούµε. 
 
Καλούµε τα Σωµατεία µέλη µας, να διαφυλάξουν µε όλες τους τις δυνάµεις 

τις παροχές των κλαδικών συµβάσεων, αντιστεκόµενοι στο θεσµό των 25ηδων µε 
µισθούς πείνας. 

 
Συνάδελφοι, 

Οι κλαδικές µας συµβάσεις δεν ήταν πλουσιοπάροχες, απλά προσέφεραν 
ένα χαµηλό, αλλά αξιοπρεπές ηµεροµίσθιο. 

∆εν υπήρξαµε ποτέ δηµόσιοι υπάλληλοι, δεν πληρωθήκαµε ποτέ ως     
υψηλόµισθοι, δεν φάγαµε λεφτά που δε µας ανήκουν, δεν κλέψαµε κανέναν.  

 
      ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ Μ’ ΟΛΗ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ        
            ΜΙΑ  ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ. 
 
      ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ         

                         ΤΟΥΣ ∆ΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ. 
 
 
                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΧΒΕ 
               Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   
 
 
                Ε.ΘΕΟΧΑΡΗΣ                                                     Γ.ΛΑΤΟΣ 


