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Κύριοι, 
Στις 4/4/2013 μετά από καταγγελία της Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε από 

την Κοινωνική και Τεχνική Επιθεώρηση Ν. Βοιωτίας στην εταιρεία «ΜΟΝOΤΕΖ 
Α.Β.Ε.Ε.», με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας. Στο συγκεκριμένο έλεγχο συμμετείχε  και  
εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας μας. 
 Δυστυχώς αποδείχθηκε ότι, η παραβατικότητα της συγκεκριμένης εταιρείας, 
δεν έχει προηγούμενο : 

- Η μισθολογική πολιτική της εταιρείας, 
- Ο κλάδος στον οποίο ανήκει η εν λόγω εταιρεία, 
- Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και 

      -  Η προχειρότητα των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους σχετικά με την 
αδειοδότηση των εργοστασιακών της εγκαταστάσεων 

      Κατά τον έλεγχο, ο υπεύθυνος της εταιρείας ισχυρίστηκε ότι οι εργασίες της 
εταιρείας ανήκουν στον κλάδο των Πλαστικών και εφαρμόζει την σχετική σύμβαση. 

Αποδείχθηκε όμως, ότι στην πραγματικότητα δεν  εφαρμόζει την 
συγκεκριμένη σύμβαση, αν και θα ‘πρεπε να εφαρμόζει τη σύμβαση της χημικής 
βιομηχανίας και ότι απορρέει απ’ αυτήν. 

Απορούμε πως μια καθαρά χημική βιομηχανία και μάλιστα από τις πιο 
επικίνδυνες που χρησιμοποιεί σε μεγάλες ποσότητες ως πρώτες ύλες άκρων 
επικίνδυνες υγρές και στερεές χημικές ουσίες όπως είναι το στυρένιο, το οποίο 
χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες και αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη ( υλικό 
που έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί,  κυρίως, τερατογενέσεις και καρκίνο ). Επίσης 
χρησιμοποιεί τις επικίνδυνες χημικές ουσίες πεντάνιο, φωσφορικά, αμμωνία, 
ψευδάργυρο κ.ά. και όμως αυτοαποκαλείται  εταιρεία πλαστικών. 

Απορούμε με την προχειρότητα των μέτρων ασφάλειας σ’ ένα χώρο, που 
εάν συμβεί ένα τυχαίο γεγονός, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες όχι μόνο για τους 
εργαζόμενους αλλά και για τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών. 

Απορούμε πως γίνεται να υποχρεώθηκε η εταιρεία να επικολλά από το 2008 
και μεταγενέστερα, βαρέα ένσημα και να μην υποχρεώθηκε σε αναδρομική 
τακτοποίηση. 

Απορούμε πως είναι δυνατόν ο πρώην ιδιοκτήτης και σημερινό μέλος του 
Δ.Σ. της εταιρείας, κ. Βαλαμώντε Δημήτριος, να είναι μέλος της Διοίκησης του 
Συνδέσμου Εργοδοτών Χημικής Βιομηχανίας και ταυτόχρονα να ισχυρίζονται ότι η 
εταιρεία τους είναι εταιρεία πλαστικών. 
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Απορούμε για το έργο του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας 

αλλά και για την αξία των θεσμών, όταν στην πραγματικότητα δεν βλέπουν τίποτα, 
εκτός από τις επιθυμίες του εργοδότη ως «καλοί υπάλληλοί του». Οι ελάχιστες 
εξαιρέσεις δεν μπορούν ν’ αλλάξουν την πραγματικότητα. 

 
Κύριοι, 

Ζητάμε άμεσα, κλιμάκιο Ειδικών Επιθεωρητών με τη συμμετοχή και 
εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας, ώστε να προβούν σε πλήρη έλεγχο της 
εταιρείας. 
 
 
                                                        Με εκτίμηση 
 
                                                   Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
 
               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
                
               Ε. ΘΕΟΧΑΡΗΣ                                                      Ι.ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


