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 Κύριε Υφυπουργέ, 
           Η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί έναν απ’ τους πιο δύσκολους κλάδους εργασίας 
από άποψη ανθυγιεινότητας και επικινδυνότητας στους χώρους δουλειάς. 
 Σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε η κατάσταση έχει δυσκολέψει 
ακόμη περισσότερο. 
 Ζητάμε να ορίσετε μια συνάντηση μαζί σας ώστε από κοινού να δούμε μέτρα που 
μπορούν να παρθούν ώστε να υπάρξουν βελτιωτικές κινήσεις και λύσεις θεμάτων που 
εκκρεμούν. 
 Τα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε είναι : 
Α) Ο επαγγελματικός κίνδυνος στις Χημικές Βιομηχανίες. 
 Στο συγκεκριμένο θέμα πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν μελέτες ώστε να 
υπάρξουν πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια αλλά και την ανθυγιεινότητα στους χώρους 
εργασίας των κλάδων της Χημικής Βιομηχανίας. 
Β) Β.Α.Ε.  
 Το 2011 με Υπουργική Απόφαση του τότε Υπουργού αντί να προστεθούν όπως 
θα έπρεπε κλάδοι της Χημικής Βιομηχανίας στα ΒΑΕ π.χ. Πλαστικά, αντιθέτως 
αφαιρέθηκαν θέσεις εργασίας αλλά και κλάδοι π.χ. Ελαστικό, χωρίς καμία αιτιολογία. 
 Σας επισημαίνουμε ότι η Επιστημονική Επιτροπή που ο ίδιος ο Υπουργός είχε 
διορίσει, είχε προτείνει την διεύρυνση των ΒΑΕ στους κλάδους της Χημικής 
Βιομηχανίας. 
 Ως Ομοσπονδία και τα Σωματεία που εκπροσωπούμε προσφύγαμε δικαστικά και 
έφτασε να εκδικαστεί μετά από έξι (6) χρόνια!!! τον Μάρτιο 2018 και ακόμη δεν έχει βγει 
η απόφαση. 
 Στο θέμα των Β.Α.Ε. άσχετα με το αποτέλεσμα των δικαστικών ενεργειών που 
έχουμε κάνει με την προσφυγή μας στο Συμβούλιο Επικρατείας, το Υπουργείο έχει την 
δυνατότητα να τροποποιήσει τον Κώδικα των Β.Α.Ε. με πραγματική επιστημονική 
μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της πραγματικά στοιχεία από τους χώρους εργασίας. 
Γ) ΣΚΟΤ. 
 Οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου εργοστασίου βρίσκονται εγκλωβισμένοι και 
αιχμάλωτοι ενός περίεργου και εξοντωτικού καθεστώτος εκ περιτροπής εργασία τριών 
(3) ημερών το μήνα που και αυτές δεν καταβάλλονται με τον εργοδότη να έχει κλείσει 
στην ουσία το εργοστάσιο. 
 Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα επιβίωσης, αδυνατούν δε 
να ενταχθούν στο Ταμείο Ανεργίας και δεν λαμβάνουν το επίδομα αφερεγγυότητας 
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εργοδότη για το λόγο ότι με την εκ περιτροπής εργασία αυτής της μορφής δεν έχουν τα 
απαραίτητα ένσημα συγχρόνως αντιμετωπίζουν πρόσθετο πρόβλημα, αν βρουν αλλού 
δουλειά χάνουν δικαιώματα αποζημίωσης που έχουν χτίσει τα χρόνια της εργασίας 
τους. 
 
Κύριε Υφυπουργέ, 
 Για το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση ώστε οι 
εργαζόμενοι να μην χάνουν τα δικαιώματά τους σε ακραία μέτρα εκ περιτροπής 
εργασίας. 
 Η Επιθεώρηση Εργασίας Ελευσίνας έχει πλήρη στοιχεία για τον Γολγοθά των 
εργαζομένων στη ΣΚΟΤ. 
Δ)ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ. 
 Η εταιρεία ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ έκλεισε το 2010 με τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε 
επίσχεση εργασίας. 

Οδηγήθηκαν αναγκαστικά σε ένα δικαστικό αγώνα ώσπου το Δεκέμβριο 2015 
βγήκε απόφαση πτώχευσης και τοποθετήθηκε ο σύνδικος. 
 Ανοιχτό θέμα που υπάρχει ουσιαστικό για τους εργαζόμενους είναι οι 
εκκρεμότητες που υπάρχουν σχετικά με τα ένσημά τους. 
 Ένα μέρος των εργαζομένων με δικαστική απόφαση που βγήκε το 2014 τους 
αναγνώρισε τα ένσημά τους μέχρι και το 2014. Γι’ αυτούς τους εργαζόμενους υπάρχει 
εκκρεμότητα μέχρι το Μάρτιο 2016 που ο σύνδικος τους απέλυσε. 
 Ένα άλλο μέρος των εργαζομένων που τους βρήκε η πτώχευση πριν γίνει το 
δικαστήριο,  στερούνται όλα τα ένσημά τους από το 2012 και μετά, παρά ότι ο σύνδικος 
έχει κάνει τις αναγγελίες απόλυσης των εργαζομένων με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα οι 
εργαζόμενοι να στερούνται τα ένσημά τους και πολλοί δε είναι αυτοί που θα μπορούσαν 
να έχουν συνταξιοδοτηθεί. 
 Στο συγκεκριμένο θέμα πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες του ΙΚΑ έχουν ευθύνη και 
πρέπει να επιζητηθεί η άμεση λύση για τους 250 απολυμένους. 
Ε) Σ.Σ.Ε. και επεκτασιμότητα αυτών. 
 Στη συνάντηση θα μας δοθεί η δυνατότητα να σας ενημερώσουμε και για άλλα 
θέματα. 
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