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Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση του ΔΣ ΠΣΧΒΕ με τον Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου μεταξύ κλιμακίου του ΔΣ ΠΣΧΒΕ,
αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Φώτη Μακρυπούλια, τη Β΄ Αντιπρόεδρο Αννίτα Καίσαρη, το
Γενικό Γραμματέα Λάμπρο Φαρμάκη και τον Αναπληρωτή Γραμματέα Παναγιώτη Ζουζανέα και
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κο Ανδρέα Νεφελούδη.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Γεν. Γραμματέα και η κατάθεση των απόψεων που
διαχρονικά υποστηρίζει ο ΠΣΧΒΕ σχετικά με το θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων, τη σημασία
παραμέτρων όπως η συρροή και η μετενέργεια αλλά κυρίως η κομβική σημασία της
επεκτασιμότητας. Παράμετροι δηλαδή που διασφαλίζουν το θεσμό των ελεύθερων συλλογικών
διαπραγματεύσεων. Επίσης ο ΠΣΧΒΕ ενημέρωσε για τις επαφές που είχε ως τώρα με τον ΣΕΒ και
για την αντιμετώπιση που είχε από αυτόν.
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Α. Νεφελούδης συμμερίζεται τις απόψεις του συλλόγου μας και συνεπώς
η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Ανταλλάχθηκαν ιδέες σχετικά με την ενίσχυση
επιχειρημάτων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διαπραγμάτευση. Εκ μέρους του ΠΣΧΒΕ
τονίστηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος του Χημικού, η συνεισφορά στην
οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία και φυσικά η ανάγκη αντιμετώπισης των χημικών εν τω
συνόλω τους, ως δομικών κρίκων της παραγωγικής δύναμης.
Ο Γενικός Γραμματέας, θεωρεί απαραίτητη την ανάγκη επαναφοράς των Συλλογικών - και
ομοιοεπαγγελματικών – Συμβάσεων καθώς και θεμάτων που αφορούν την επεκτασιμότητα, τη
συρροή και την μετενέργεια και μας ανέλυσε σχέδιο-πρόταση του υπουργείου για την τεκμηρίωση
της συρροής μέσω του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Δεσμεύεται στη διαπραγμάτευση των παραπάνω
θεμάτων με τους θεσμούς, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το υπουργείο στη νομοθέτηση
των παραπάνω.

Ο Σύλλογός μας έχει σαφώς δηλώσει την πίστη του στο θεσμό των ΣΣΕ και των ελεύθερων
και ουσιαστικών Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Για το λόγο αυτό και επιμένει σε υπογραφή
ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης και στην επαναφορά των διαπραγματεύσεων που
θα μπορέσουν να αποτελέσουν ανάχωμα στη συνεχιζόμενη εργασιακή ζούγκλα. Με αυτό τον
γνώμονα θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας σε κεντρικό συνδικαλιστικό αλλά και πολιτικό
επίπεδο.
Το Δ.Σ του Συλλόγου

