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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Γ.Σ.Ε.Ε.

Κύριε Ειδικέ Γραμματέα,
Με το υπ’αρ. πρωτ. 117/ 9-4-2013 έγγραφό μας, ζητήσαμε να πραγματοποιηθεί
έλεγχος στην εταιρεία « ΣΚΟΤ Α.Ε. Χημικά Προϊόντα » με έδρα τη Μάνδρα Αττικής.
Μαζί με άλλες παραβάσεις σε γενικά ζητήματα, σας επισημαίναμε, ότι ουδέποτε
επικόλλησε η εταιρεία στους εργαζόμενους βαρέα ένσημα παρόλο ότι σύμφωνα με τη
νομοθεσία συμπεριλαμβάνονται στον ΚΒΑΕ διότι είναι μια καθαρά χημική βιομηχανία
παραγωγής απορρυπαντικών. Οι Επιθεωρητές, κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν στις
26/4/2013, δήλωσαν αναρμόδιοι. Εάν πραγματικά ισχύει, τότε θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο
συγκεκριμένος έλεγχος στις αρμοδιότητες των Επιθεωρητών με ταυτόχρονη ενημέρωση του
ασφαλιστικού φορέα των εργαζομένων.
Κατά τον έλεγχο, η Επιθεώρηση δεν έλεγξε ουσιαστικά ζητήματα, όπως υπερωρίες
που δεν δηλώνονται και εργασία κατά την ημέρα του Σαββάτου, που δεν δηλώνεται και
καταβάλλονται στους εργαζόμενους ως κάποια επιπλέον αμοιβή ή ως πριμ παραγωγικότητας.
Αμφισβητούμε επίσης τον τεχνικό έλεγχο, ως αναφορά την ανθυγιεινότητα του χώρου
και τα μέτρα που υπάρχουν στα ζυμωτήρια καθώς και στις μηχανές ΚΟΧ, όπου πρόσφατα
προέκυψε εργατικό ατύχημα, που ποτέ δεν δηλώθηκε.
Τονίζουμε ότι ενώ για το 8ωρο και στις δύο (2) βάρδιες ( 6π.μ – 2μ.μ και 2μ.μ. –
10μ.μ. ) υπάρχει υποχρεωτική ωροχτύπηση κάρτας, για το Σάββατο και τις υπερωρίες δεν
γίνεται καμία ωροχτύπηση, ούτε οποιαδήποτε καταγραφή.
Κύριε Ειδικέ,
Πιθανόν να γινόμαστε κουραστικοί, αλλά η σκληρή πραγματικότητα που ζουν οι
εργαζόμενοι σήμερα, δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό.
Ζητάμε, κλιμάκιο Ειδικών Επιθεωρητών, σε χρόνο που θα ορίσετε εσείς,

να

πραγματοποιηθεί επανέλεγχος στην προαναφερόμενη εταιρεία και εάν είναι εφικτό, με
συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
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