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Κύριοι,
Στις 4/4/2013 πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας
του Ν. Βοιωτίας και με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας, στις
εταιρείες «ΠΕΤ Κεντρικής Ελλάδος» με έδρα το Ύπατο Βοιωτίας και «ΜΟΝOΤΕΖ
Α.Β.Ε.Ε.» με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας.
Μετά από τρεις (3) μήνες δυστυχώς από πλευράς εταιρειών και με βάση τα
Δελτία Ελέγχων των Επιθεωρητών, απ’ τις προτεινόμενες αλλαγές, ελάχιστα έγιναν.
Με βάση το Δελτίο Ελέγχου (4/4/2013) και ως αφορά την εταιρεία «ΠΕΤ
Κεντρικής Ελλάδος», διαπιστώθηκε και η παράβαση, ότι εργαζόμενοι που θα
‘πρεπε να αμείβονται σύμφωνα με την κλαδική ΣΣΕ Πλαστικών, αμείβονταν με την
ΕΓΣΣΕ. Στην παρατήρηση των Επιθεωρητών, ο εργοδότης δεσμεύτηκε για άμεση
εφαρμογή αυτής.
Στην δεύτερη εταιρεία «ΜΟΝOΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε.», η παραβατικότητά της
συνεχίζεται, παρά τις ελάχιστες κινήσεις βελτίωσης που έχουν γίνει. Τονίζουμε ότι η
επικινδυνότητα της συγκεκριμένης εταιρείας χρήζει, ιδιαίτερης αντιμετώπισης.
Στις 9/4/2013 (Αρ.Πρωτ.116), ζητήσαμε να γίνει επανέλεγχος, λόγω της
μεγάλης, προαναφερθείσης, παραβατικότητας αλλά και της επικινδυνότητας αυτής,
που διαπιστώθηκε και από τον πραγματοποιηθέντα έλεγχο της 4/4/2013.
Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει ν’ απαντηθεί απ’ τον επανέλεγχο είναι: σε
ποιό κλάδο ανήκει η συγκεκριμένη εταιρεία. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας προσπαθούν
να παρουσιάσουν την εταιρεία ότι ανήκει στον κλάδο των Πλαστικών, ενώ για μας
είναι βέβαιο ότι αναφερόμαστε σε μια καθαρά Χημική Βιομηχανία, με βάση τις α΄
ύλες που χρησιμοποιεί, όπως είναι το στυρένιο, σε μεγάλες ποσότητες (90% - 95%)
και πεντάνιο, ως υγρά χημικά καθώς και τα στερεά υπερωξύλια , φώσφορο και
ψευδάργυρο. Κατά τον πολυμερισμό αυτών των άκρον επικίνδυνων χημικών
υλικών, παράγεται η α΄ ύλη για το διογκωμένο πολυστυρένιο σε μορφή κόκκων.
Ζητάμε άμεσα, να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, απαντώντας σε όλα
τα θέματα που έχουμε θέσει και σε προηγούμενα έγγραφά μας και να μας
ενημερώσετε σχετικά, εάν θέλουμε ό λ ο ι να είναι αποτελεσματικός και ουσιαστικός
ο ρόλος των υπηρεσιών σας.
Με εκτίμηση
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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