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Κύριε Ειδικέ, 
 Η Ομοσπονδία μας για πολλοστή φορά αναγκάζεται να καταγγείλει τις 
απαράδεκτες συμπεριφορές των εργολαβικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στην εταιρεία « Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ELFE A.B.E.E.». 
 Στη συγκεκριμένη επιχείρηση κατά καιρούς, οι εργαζόμενοι μεταφέρονται σε 
διαφορετικές εταιρείες προφανώς για να μην αποκτούν μόνιμα εργασιακά δικαιώματα. 
Πρόσφατα από την εταιρεία «ΚΑΒΙΕ  Μ.Ε.Π.Ε.» ανακοινώθηκε στους εργαζόμενους 
πως θα απολυθούν και θα προσληφθούν σε νέα εταιρεία «CENTROFARO» 
αλλοδαπής προέλευσης με έδρα τους Αμπελοκήπους Αττικής και παράλληλα 
ενημέρωσαν τους εργαζόμενους,  την παύση του οικογενειακού επιδόματος. 
 Σας ενημερώνουμε επίσης ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 396 Τεύχος Β, με την υπ. 
αρ. 4690/12 Υπουργική Απόφαση, απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο 
εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης στην παραγωγή λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων λόγω της φύσης της εργασίας που εγκυμονεί ιδιαίτερους 
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 
 Βάσει του συγκεκριμένου ΦΕΚ αποδεικνύεται ότι η μέχρι σήμερα απασχόληση 
των εργαζομένων μέσω των εργολαβικών εταιρειών στη συγκεκριμένη εταιρεία, ήταν  
προφανές ΠΑΡΑΝΟΜΗ. 
 Παρόλο αυτό και ενώ η Τοπική Επιθεώρηση αλλά και το ΙΚΑ μετά από 
καταγγελίες μας προέβησαν σε διαδοχικούς ελέγχους στην εταιρεία, απορούμε όμως 
γιατί δεν διαπιστώθηκε η γενικότερη παρανομία της απασχόλησης εργολαβικών 
εργαζομένων στις παραγωγικές μονάδες της επιχείρησης. 
 
Κύριε  Ειδικέ, 
 Θεωρούμε αναγκαίο , άμεσα κλιμάκιο Ειδικών Επιθεωρητών να προβεί σε 
πλήρη έλεγχο της εταιρείας « Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ELFE A.B.E.E.» και της 
εργολαβικής εταιρείας «CENTROFARO» ώστε να διαπιστωθούν οι γενικότερες 
παραβάσεις που δυστυχώς,  μονίμως πληρώνουν οι ατυχείς εργαζόμενοι. 
 Ενημερώστε μας σχετικά με τους ελέγχους ώστε να συμμετέχει εκπρόσωπος 
της Ομοσπονδίας. 
 
                                               ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
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