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Κύριοι,
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 πέντε τελευταία
χρόνια με τις μνημονικές πολιτικές, καταργήθηκε κάθε εργασιακό πλαίσιο που υπήρχε.
Σήμερα επικρατεί η άγρια ζούγκλα στο εργασιακό πεδίο από το σύνολο των
αντεργατικών μέτρων που έχουν ληφθεί.
Ο κόσμος της εργασίας στήριξε την κυβέρνηση που συμμετέχετε πέρα από ιδεολογικές
αντιλήψεις του παρελθόντος με την ελπίδα ότι η καταστροφική μνημονιακή πολιτική θα
αντικατασταθεί από μια άλλη που θα βάζει πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες
αξίες.
Οι εργαζόμενοι στους Κλάδους της Χημικής Βιομηχανίας χτυπήθηκαν βάναυσα διότι
εξαιρέθηκαν κλάδοι και θέσεις εργασίας, πέρα από κάθε δεοντολογία, από την νέα λίστα των
ΒΑΕ που διαμόρφωσε με προσωπική του παρέμβαση ο πρώην υπουργός κ. Κουτρουμάνης
παρά τη διαφορετική εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Κρίσης των ΒΑΕ που ο ίδιος είχε
συστήσει. Στο ίδιο μοτίβο συνέχισε παρά τις πιέσεις μας και την καταφανή αδικία και ο
προκάτοχός σας κ. Βρούτσης.
Η Ομοσπονδία μας μαζί με τα Σωματεία της, έχει προσφύγει στο ΣτΕ με στόχο την
ακύρωση της παράλογης και εξοντωτικής αυτής απόφασης.
Δυστυχώς όμως έχουν περάσει τρία χρόνια και ακόμα δεν έχει συζητηθεί η προσφυγή
μας, λόγω συνεχών αναβολών είτε λόγω ευθύνης του εισηγητή είτε του Υπουργείου
Εργασίας που σκοπίμως κωλυσιεργεί.
Τονίζουμε ότι τα ΒΑΕ για τους εργαζόμενους στους Κλάδους που εκπροσωπούμε
συνδέονται άμεσα με το προσδόκιμο ζωής και όλοι οι εργαζόμενοι της Χημικής Βιομηχανίας
θα έπρεπε και πρέπει να αντιμετωπισθούν ενιαία στον τομέα ασφάλισης χωρίς διαχωρισμούς
και εξαιρέσεις, άλλωστε στην ίδια κατεύθυνση ήταν και το πόρισμα της Μόνιμης Επιτροπής
Κρίσης των ΒΑΕ.
Εντελώς παράδοξο και παράλογο είναι να αναπτύσσονται κινήματα, να
παίρνονται αποφάσεις 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 ενώ σακατεύουν την υγεία τους από την καθημερινή επαφή με
τις χημικές ουσίες.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ενημερωθείτε για τις αδικίες που έχουν υπάρξει και ότι
θα κινηθείτε σε άμεσες 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 ουσιαστικές
επιστημονικές μελέτες στους χώρους εργασίας που θα καταγράφουν την Ελληνική
πραγματικότητα.
− Επαναφορά στοιχειωδώς τουλάχιστον ενός εργατικού δικαίου 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 συνάντηση, εάν και εσείς το κρίνετε
απαραίτητο, δίνοντάς μας την δυνατότητα να σας καταθέσουμε αναλυτικότερα τις απόψεις
μας.
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