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   ΠΕΝΤΕ(5)  ΧΡΟΝΙΑ  ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΙΣ  ΧΗΜΙΚΕΣ      

          ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ  ΔΙΚΑΙΩΣΗ!!! 

 
Η Ομοσπονδία μας έχει προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας μετά την 

απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση της 30/11/2011 με υπουργό τον κ. 
Κουτρουμάνη που περιέργως εξαιρούσε από τα ΒΑΕ ολόκληρους κλάδους και 
θέσεις εργασίας της χημικής βιομηχανίας. 
 Μετά από επανειλημμένες αναβολές, είχε προγραμματιστεί για συζήτηση 
στις 5/12/2016. Δυστυχώς, για έκτη (6) φορά  ο εισηγητής – δικαστής, που έχει 
αναλάβει την υπόθεση, ανέβαλε τη συζήτησή της για το Μάρτιο 2017.
 Ειλικρινά ποτέ δεν περιμέναμε ότι η υπόθεση που αφορά χιλιάδες 
εργαζόμενους στις πιο ανθυγιεινές εργασίες, θα αντιμετωπιζόταν από το 
Συμβούλιο Επικρατείας, μ’ αυτό τον τρόπο. 
 Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι με αστείες δικαιολογίες αναβάλλεται συνεχώς εδώ 
και πέντε χρόνια η συζήτηση,  με τη λογική ότι ο ένας εισηγητής – δικαστής άλλαζε 
και αναλάμβανε νέος που δεν είχε προλάβει να μελετήσει τον σχετικό φάκελο. 
 Η μόνιμη αυτή αστεία πρόφαση δημιουργεί τεράστιες υποψίες σχετικά με τη 
διασύνδεση δικαιοσύνης – κράτους. 
 Πέντε χρόνια τώρα ζούμε με την προαναφερόμενη αιτιολογία και τη μόνιμη 
αλλαγή εισηγητών. 
 Πραγματικά είναι άγνωστο πότε θα κριθεί δικαστικά η παράνομη Υπουργική 
Απόφαση για τους εργαζόμενους των ΒΑΕ, των οποίων η εργασία τους συνδέεται 
άμεσα με το προσδόκιμο ζωής. 
 Οι χημικές βιομηχανίες είναι κατ’ εξοχήν ανθυγιεινές εργασίες και θα ’πρεπε 
να είχαν διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά την ανθυγιεινότητα και την 
επικινδυνότητα, δυστυχώς όμως οι κυβερνήσεις αλλάζουν και καθεμιά δημιουργεί 
ένα χειρότερο τοπίο από την προηγούμενη για τον κόσμο της εργασίας. 
 Όταν χάνεται και η τελευταία ελπίδα που είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη, 
τελικά τι μένει όρθιο σ’ αυτή τη χώρα; 
               ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ   ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ   ΤΗ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  
                                  ΝΑ   ΑΝΑΛΑΒΕΙ  ΤΙΣ   ΕΥΘΥΝΕΣ   ΤΗΣ 
 Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε νομοσχέδιο που 
θα περιλαμβάνει την κατάργηση της συμβολικής προσαύξησης της σύνταξης 
0,075% για τους εργαζόμενους και ήδη συνταξιούχους στα ΒΑΕ, ενώ το 
επαυξημένο ασφάλιστρο 3,25% που πληρώνουν οι εργαζόμενοι στα βαρέα (ΙΚΑ), 
παραμένει σταθερό. 
 Θεωρούμε άδικη και εκτός λογικής τη συμπεριφορά της πολιτείας απέναντι  
στους εργαζόμενους και συνταξιούχους στα ΒΑΕ, ειδικά από μια κυβέρνηση που 
υποσχόταν τα πάντα και σήμερα πράττει τα εντελώς αντίθετα. 
 Καλούμε την κυβέρνηση, την Υπουργό Εργασίας, να ευαισθητοποιηθούν 
τουλάχιστον απέναντι στους πιο σκληρά εργαζόμενους της Χημικής Βιομηχανίας, 
που διακινδυνεύουν ακόμα και τη ζωή τους,  στην ανάγκη για εργασία. 
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