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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ομοσπονδία μας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δημιουργήσει Α΄βάθμια
κλαδικά σωματεία, αμιγώς της Χημικής Βιομηχανίας σε όλους τους νομούς της χώρας
και όπου υπάρχουν εργαζόμενοι σε Χημικές Βιομηχανίες, εφόσον δεν υπάρχει
ανάλογο Σωματείο του κλάδου.
Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να δοθεί συνδικαλιστική έκφραση αλλά
και καλύτερη οργάνωση και στήριξη στο σύνολο των εργαζομένων έχοντας ως τελικό
στόχο να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας, διεκδικώντας μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας, αξιοπρεπείς αμοιβές και κατάργηση των μνημονιακών μισθών και
ημερομισθίων.
Θεωρούμε τη δημιουργία των νέων αυτών κλαδικών Σωματείων επιβεβλημένη
σε αυτές τις εποχές που διανύουμε. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, οι
ελαστικές μορφές απασχόλησης ,οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς δικαιώματα,
η γενικότερη μαύρη ζώνη στις εργασιακές σχέσεις με τους απασχολούμενους
εργαζόμενους είτε σε εργολάβους είτε σε εταιρίες είναι μερικά μόνο, από τα
προβλήματα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια.
Με την κατάργηση γενικότερα της μόνιμης θέσης εργασίας, που αποτελεί
μάστιγα όχι μόνο για την νεολαία αλλά και για το σύνολο των εργαζομένων της χώρας
προκαλεί την πλήρη αβεβαιότητα για το μέλλον. Ευθύνη των συνδικάτων και όλων
μας είναι να σταθούμε όρθιοι παλεύοντας να διορθώσουμε αυτήν την κατάσταση όσο
μπορούμε.
Θεωρούμε ότι η δυνατότητα αυτή δίνεται μέσα από τη συλλογική οργάνωση .
Εμείς ξεκινάμε με αίσθημα ευθύνης και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή την
προσπάθεια.
Σας καλούμε μαζικά να την στηρίξετε αναλαμβάνοντας ουσιαστικές
πρωτοβουλίες για τη σύσταση αυτών των Σωματείων.
Καλούμε τα υπάρχοντα Σωματεία να βοηθήσουν ώστε όλοι οι εργαζόμενοι του
κλάδου μας να εκπροσωπούνται ενεργά μέσα από τις συνδικαλιστικές μας
οργανώσεις.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
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