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Αναφορικά µε το απαντητικό σας έγγραφο ΑΠ 79/6-4-2009 επισηµαίνουµε ότι
δεν αµφισβητούµε την προσπάθειά σας να εκτελείτε σωστά και υπεύθυνα τα
καθήκοντα σας µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας.
Παρατηρώντας όµως τον πίνακα στην παράγραφο ∆ του εγγράφου σας
διαπιστώνουµε ότι σε 34 ελέγχους και επανελέγχους που διεξήχθησαν από την
υπηρεσία σας σε 31 εργατικά ατυχήµατα ,σε 12 µηνυτήριες αναφορές δεν αναφέρεται
ούτε ένα πρόστιµο, γεγονός που αν µη τι άλλο µας δηµιουργεί απορία, ειδικά όταν
αναφέρεστε σε ήδη υπότροπους εργοδότες.
Στην παράγραφο Β του εγγράφου σας αναφέρετε ότι διαπιστώσατε µικρές
ελλείψεις στον έλεγχο που πραγµατοποιήσατε στις 3-4-2009 στις εγκαταστάσεις του
οµίλου «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ» .
Η δική µας εκτίµηση από επίσκεψη στους εργασιακούς χώρους του ανωτέρω
οµίλου και η οποία καταγράφηκε και απεστάλη στις 18-7-2008 προς τον τότε
πρόεδρο του ΣΚΕΕΕ, κον Κατσακιώρη , το οποίο σας επισυνάπτουµε, είναι κάθετα
αντίθετη. Θεωρούµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στους
συγκεκριµένους χώρους εργασίας είναι και πολλά και σοβαρά, υφίστανται δε ακόµη
και σήµερα όπως µας καταγγέλλουν οι εργαζόµενοι, και πιστεύουµε ότι ο
χαρακτηρισµός τους ως µικρές ελλείψεις είναι τουλάχιστον ατυχής.
Επικαλείστε στη παράγραφο Γ την ευχαριστήρια επιστολή του σωµατείου των
εργαζοµένων στη «DON & LOW HELLAS». Οι εργαζόµενοι αισθάνθηκαν την
ανάγκη να ευχαριστήσουν βλέποντας κάποιες βελτιώσεις, βλέποντας δηλαδή να
εφαρµόζονται τα αυτονόητα, οι υποχρεώσεις του συγκεκριµένου εργοδότη.
Αναγνωρίζουµε τα προβλήµατα που ως υπηρεσία αντιµετωπίζετε, είµαστε
συµπαραστάτες σας σε αυτό, πιστεύουµε δε ακράδαντα ότι θα πρέπει να καταβάλετε
κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια των εργαζοµένων και για τη δηµιουργία
ανθρώπινων συνθηκών εργασίας. Ειδικά σε χώρους στους οποίους δεν υπάρχουν
εργασιακά σωµατεία οι έλεγχοι της υπηρεσίας σας θα πρέπει να είναι πιο έντονοι
λόγω της αδυναµίας των εργαζοµένων εκεί να καταγγείλουν τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν.
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