
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ                                  ΑΘΗΝΑ   2 / 5 /  2018 

ΧΗΜΙΚΗΣ   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ                      

ΕΛΛΑΔΟΣ   (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.)   
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                       

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 43 ΑΘΗΝΑ                  

ΤΑΧ. ΚΩΔ. :  104 32                                                                      

ΤΗΛ. : 210 5224674                                                                      

FAX  : 210 5244837                                                                     

E – MAIL: oexbe@oexbe.gr                                                            

WEBSITE : www.oexbe.gr   

                   

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

ΕΥΤΥΧΩΣ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΘΡΗΝΗΣΑΜΕ  ΘΥΜΑΤΑ 

Η πρώτη Μάη, ημέρα απεργίας και μνήμης αποδείχθηκε σωτήρια για τους 
περίπου 600 εργαζόμενους στο εργοστάσιο SUNLIGHT (Γερμανός) στην Ξάνθη. 

Η φωτιά που ξέσπασε κατά το μεσημέρι της πρώτης Μαΐου,  όπως λέγεται από 
ηλεκτροπληξία,  βρήκε τους εργαζόμενους μακριά από το εργοστάσιο. 

Πολλές φορές,  ως Ομοσπονδία έχουμε αναφερθεί σε ιδιαίτερα μέτρα 
ασφαλείας που  πρέπει να υπάρχουν στις χημικές βιομηχανίες. 

Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στις δύσκολες συνθήκες εργασίας που 
επικρατούν στους χώρους δουλειάς,  χωρίς να υπάρχει η ανάλογη  προστασία  των 
εργαζομένων από τις χημικές ουσίες που καθημερινά έρχονται σε επαφή. 

Πολλές φορές έχουμε επισημάνει ότι είναι επιεικώς απαράδεκτο να υπάρχει 
τόση μεγάλη ευαισθητοποίηση του συστήματος REACH  για την προστασία του 
περιβάλλοντος και να υπάρχει απόλυτη αδιαφορία από την Πολιτεία για τους 
εργαζόμενους που παράγουν τις χημικές ουσίες  και τις διαχειρίζονται. 

Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί ότι στη χώρα μας δυστυχώς δεν υπάρχει 
Εθνικό Πλαίσιο για την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου. 

Ξεκάθαρο για όλους θα πρέπει να είναι ότι το ανθυγιεινό του επαγγέλματος 
στις χημικές βιομηχανίες δεν συγκρίνεται με άλλους χώρους εργασίας. 

Δυστυχώς όμως αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία ως εργαζόμενοι μιας 
άγνωστης κατηγορίας. 

Στην SUNLIGHT δεν ήταν τίποτα υπέροχο. 
Δεν υπάρχει Σωματείο γιατί διώκονται ακόμη και οι σκέψεις ίδρυσής του. 
Δεν καλύπτονται από καμία Συλλογική Σύμβαση και ο εργοδότης καθορίζει την 

ατομική σύμβαση του εργαζόμενου με βάση τους μνημονιακούς μισθούς. 
Δεν υπάρχει ανθυγιεινό επίδομα παρά τις άκρως επικίνδυνες εργασίες. 
Δεν υπάρχουν ΒΑΕ.  
Το  2011  με Υπουργική  Απόφαση,  ο ανεκδιήγητος τότε  Υπουργός  Εργασίας 

κ. Κουτρουμάνης αφαίρεσε κλάδους και θέσεις εργασίας της χημικής βιομηχανίας από 
τα ΒΑΕ καταδικάζοντας χιλιάδες εργαζόμενους να είναι αβέβαιοι εάν προλάβουν να  
συνταξιοδοτηθούν. 

Ποτέ η Πολιτεία δεν έκανε πραγματικά επιστημονική μελέτη παίρνοντας 
δεδομένα από τους χώρους εργασίας για να αποφασίσει ποιοί εργαζόμενοι 
δικαιούνται ΒΑΕ. 

Ποτέ καμία Κυβέρνηση,  κανένα Υπουργείο Εργασίας δεν έλαβε υπόψη του τις 
προτάσεις ούτε των επιστημονικών φορέων, όπως είναι η Ένωση Ελλήνων Χημικών 
και της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος. 
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Ως Ομοσπονδία καλούμε την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας να 
προβούν στους απαραίτητους ελέγχους που πρέπει, ώστε οι εργαζόμενοι να μη 
διακυβεύουν τη ζωή τους για ένα μεροκάματο. 

Καλούμε την Κυβέρνηση να διασφαλίσει σε όλους τους τομείς τους 
εργαζόμενους ώστε να μην πληρώσουν αυτοί τις ευθύνες του εργοδότη. 

Επιτέλους το Υπουργείο Εργασίας έχει ευθύνη να συνεργαστεί με την 
Ομοσπονδία και τους επιστημονικούς φορείς ώστε οι εργαζόμενοι στους κλάδους της 
χημικής βιομηχανίας να δικαιούνται τα αυτονόητα : 

- Μέτρα ασφάλειας και υγιεινής  που πραγματικά θα ελέγχονται από τα 
αρμόδια όργανα. 

- ΒΑΕ για όλους,  γιατί οι εργασίες τους συνδέονται με το προσδόκιμο 
ζωής. 

- Θεσπισμένο ανθυγιεινό επίδομα,  γιατί όσα μέτρα και αν παρθούν 
ποτέ οι χώροι της χημικής βιομηχανίας δεν θα πάψουν να είναι και 
ανθυγιεινοί και επικίνδυνοι. 

Η Ομοσπονδία μας δεν θα πάψει να παλεύει και να αναδεικνύει τα κακώς 
κείμενα που η Πολιτεία, η Κυβέρνηση και  το Υπουργείο Εργασίας κλείνουν τα μάτια. 

Στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της ευρύτερης  περιοχής. 
 
Ευτυχώς που αυτή τη φορά η τύχη ήταν με το μέρος των εργαζομένων. 
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