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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
Καταγγέλλουµε την προϊσταµένη του τµήµατος κοινωνικής επιθεώρησης Ευβοίας 

κα. Ελένη Μποζιώτη για τον τρόπο που εκτελεί τα καθήκοντά της εις βάρος των 
εργαζοµένων, λειτουργώντας ως εντολοδόχος των εργοδοτών της περιοχής.  

Η ανωτέρω πρόσφατα προέβη σε έγκριση του αιτήµατος της εταιρείας 
“INTERKEM”, θυγατρική εταιρεία της “ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΕ”, για κατάτµηση της 
άδειας των εργαζοµένων, χωρίς καν να επιδείξει την παραµικρή ευθιξία, ζητώντας τη 
γνώµη των εργαζοµένων ή έστω διασφαλίζοντας την έγκαιρη ενηµέρωσή τους ως 
προς την λήψη της εν λόγω απόφασή της. Συνεπεία αυτού, οι εργαζόµενοι 
ενηµερώθηκαν από τους πίνακες ανακοινώσεων ότι από ∆ευτέρα 9-3-2009 
βρίσκονται σε αναγκαστική άδεια, το γεγονός δε αυτό κατήγγειλε στην Οµοσπονδία 
µας το Σωµατείο του συγκεκριµένου εργοστασίου. 

Θεωρούµε ότι επιθεωρητές µε τέτοια αντίληψη ως προς την κοινωνική αποστολή 
των επιθεωρήσεων, βλάπτουν την αξιοπιστία του θεσµού, προσβάλλοντας το κύρος 
των επιθεωρητών στο σύνολό τους, εις βάρος εκείνων που ασκούν τα καθήκοντά τους 
µε συνέπεια και µε επίγνωση της σηµασίας του κοινωνικού τους έργου. 

Καλούµε τον ειδικό γραµµατέα του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. να διερευνήσει τη λειτουργία του 
συγκεκριµένου τµήµατος της επιθεώρησης. Ζητάµε, να ανακληθεί άµεσα η ανωτέρω 
απόφαση για κατάτµηση της άδειας των εργαζοµένων και να διεξαχθεί συζήτηση µε 
τους νοµίµους εκπροσώπους των εργαζοµένων του Σωµατείου αυτού.  

Θεωρούµε ότι τα αρµόδια όργανα θα επιληφθούν του θέµατος άµεσα. 
Επιφυλασσόµαστε να προβούµε σε περαιτέρω ενέργειες για την αντιµετώπιση 
ανάλογων συµπεριφορών, µε γνώµονα τη διασφάλιση των δικαιωµάτων και των 
συµφερόντων των εργαζοµένων. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
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