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Θέσεις της ΟΕΧΒΕ, σχετικά µε την εκτίµηση κινδύνου, 
Κατά την χρήση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας                                                      

Η οµοσπονδία µας χαιρετίζει τις εργασίες της ηµερίδας σας µε θέµα «Η 
εκτίµηση κινδύνου κατά τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας», 
πιστεύοντας ότι κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι χρήσιµη και βοηθά στο να βελτιωθεί 
η πρόληψη και η προστασία από ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες στους 
χώρους εργασίας. 

Ως εκπρόσωποι των εργαζοµένων στην Χηµική Βιοµηχανία, έναν χώρο ιδιαίτερα 
βεβαρηµένο, είµαστε αρκετά ευαίσθητοι σε τέτοιου είδους θέµατα και πρωτοβουλίες. 

Στην προσπάθεια µας να προστατεύσουµε τους εργαζόµενους και να 
ευαισθητοποιήσουµε πολιτεία και εργοδότες για τους κινδύνους που διατρέχουµε από 
την έκθεσή µας στις επικίνδυνες χηµικές ουσίες, προχωρήσαµε  στην έκδοση ενός 
βιβλίου, εγχειριδίου σχετικά µε τις επικίνδυνες χηµικές ουσίες στην εγχώρια χηµική 
βιοµηχανία   

Έχουµε  δε επισηµάνει ότι είναι επιεικώς παράδοξο να υπάρχει τόσο µεγάλη 
ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη συστήµατος REACH, για την προστασία του 
περιβάλλοντος από την χρήση των χηµικών προϊόντων και να αδιαφορούµε στην 
ουσία για τις βλάβες που αυτά προκαλούν στα άτοµα που τις παράγουν και τις 
διαχειρίζονται. 

 Ξεκάθαρο για όλους θα πρέπει να είναι ότι το ανθυγιεινό των επαγγελµάτων, επί 
το πλείστον, αφορά τους εργαζόµενους στους κλάδους της Χηµικής Βιοµηχανίας, 
δινοντάς τους τη δυνατότητα συντοµότερου εργασιακού βίου, ώστε ν’ αποφύγουµε, 
όσο το δυνατόν, τις µόνιµες βλάβες από τη µακροχρόνια επίδραση των χηµικών 
ουσιών, στον ανθρώπινο οργανισµό. 

Ζητήσαµε και ζητάµε ως οµοσπονδία, µε αφορµή τα πορίσµατα των µη 
επιστηµονικών επιτροπών, κατά την γνώµη µας, µια ξεκάθαρη και δίκαιη απόφαση 
που θα εντάσσει στα ΒΑΕ χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ειδικότητες όλους τους 
εργαζόµενους της Χηµικής Βιοµηχανίας, στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας. 

Είναι απαράδεκτο οι εργαζόµενοι στα πλαστικά, ένας χώρος ιδιαίτερα 
ανθυγιεινός, να µην συµπεριλαµβάνονται στα ΒΑΕ. 

Υ.Γ. Σας παραθέτουµε την απάντηση της οµοσπονδίας στην επιτροπή εξέτασης 
εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στο καθεστώς των ΒΑΕ.     
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