ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ
ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.)

ΑΘΗΝΑ 10/1/2012
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
1

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΡΓΑΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΡΟΣ : ΠΡΟΕ∆ΡΟ ∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΕ
∆/ΝΣΗ:ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 43 ΑΘΗΝΑ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η
ΤΑΧ. ΚΩ∆. : 104 32
ΜΕΛΗ ∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΕ
ΤΗΛ. : 210 5224674
FAX : 210 5244837
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΓΣΕΕ
E – MAIL: oexbe@oexbe.gr
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΟΕΧΒΕ
WEBSITΕ:www.oexbe.gr

Κύριε Πρόεδρε,
Με αφορµή την απόφαση του Υπουργού Εργασίας κ. Κουτρουµάνη, που
δηµοσιεύθηκε στις 2/12/2011 ως αναφορά τα ΒΑΕ, µε την οποία εξαιρέθηκαν
ολόκληροι κλάδοι της Χηµικής Βιοµηχανίας αλλά και θέσεις εργασίας µεγάλης
βαρύτητας ανθυγιεινότητας και επικινδύνου της εργασίας.
Η απόφαση αυτή κινήθηκε έξω και πέρα απ’ το πόρισµα της επιστηµονικής
επιτροπής, χωρίς κανένα αιτιολογικό µε µοναδικό γνώµονα τη µείωση των
εργαζοµένων στα ΒΑΕ.
Με την απόφαση του Υπουργού, µένει αναπάντητο το αµείλικτο ερώτηµα µε
ποιο κριτήριο διαχωρίζεται η Χηµική Βιοµηχανία όταν δεν υπάρχουν µελέτες
επικινδυνότητας, ανθυγιεινότητας, βαρύτητας των χώρων παραγωγής. Επίσης
διερωτώµεθα µε ποια κριτήρια, ο Υπουργός κάνει, το διαχωρισµό ποιοι
παραµένουν, ποιοι εξαιρούνται αλλά και ποιοι εντάσσονται στα ΒΑΕ.
∆ηµιουργεί δε απόλυτη σύγχυση το τι είναι Χηµική Βιοµηχανία.
Πιστεύουµε ακράδαντα, ότι οι εργαζόµενοι στους κλάδους της Χηµικής
Βιοµηχανίας ταυτίζονται απόλυτα µε τους όρους ένταξής τους στη λίστα των ΒΑΕ.
Το συνταξιοδοτικό τους, συνδέεται άµεσα µε το προσδόκιµο ζωής, σταµατώντας
να εκθέτουν τον εαυτό τους, στις επικίνδυνες χηµικές ουσίες.
Ως Οµοσπονδία, θα εξαντλήσουµε όλες τις δυνατότητες που διαθέτουµε
αλλά και κάθε νόµιµη διαδικασία, ώστε να υπάρξει δικαίωση για τους
εργαζόµενους που εκπροσωπούµε και πλήττονται βάναυσα από την συγκεκριµένη
υπουργική απόφαση.
Ζητάµε, άµεσα, την επανεξέταση από τη ∆ιαρκή Επιτροπή των ΒΑΕ, των
κλάδων καθώς και των θέσεων εργασίας της Χηµικής Βιοµηχανίας που κακώς
εξαιρέθηκαν από τα ΒΑΕ, µε την τελευταία υπουργική απόφαση.
Ζητάµε, την ένταξη όλων εργαζοµένων των κλάδων της Χηµικής
Βιοµηχανίας που εργάζονται στους χώρους παραγωγής, µεταφοράς, αποθήκευσης
και διακίνησης χηµικών ουσιών, που θα στηρίζονται σε επιστηµονικές µελέτες, σε
µετρήσεις ανθυγιεινότητας και επικινδυνότητας των χώρων εργασίας και όχι σε
συντεχνιακά στοιχεία που βολεύουν κάποιους.
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