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Κύριε Ειδικέ Γραµµατέα, 
Στις δύσκολες στιγµές που διανύουµε φυσικό είναι να παραλείπονται ή να 

υπολειτουργούν γενικώς όλα τα θεσµικά όργανα του κράτους. 
Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, όπως είναι οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, έχουν 

επαυξηµένη υποχρέωση να προστατεύσουν τους εργαζόµενους από τους 
εργοδότες που δεν θέλουν να συµµορφωθούν, έστω και κατά ελάχιστο, στις 
υποχρεώσεις τους έναντι των νόµων, που αφορά τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας 
των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας. Όταν µάλιστα αυτή η συµπεριφορά 
παραµένει σε µόνιµο χαρακτήρα αποδεικνύεται και η µόνιµη ανοχή των αρµοδίων. 

Στη βιοµηχανική περιοχή Βόλου, έχει τις εγκαταστάσεις της, η εταιρεία ΙΜΑΣ 
Α.Ε. που αποτελείται από δύο εργοστασιακούς χώρους, τον ΙΜΑΣ, που 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελαστικού και στη ΣΥΡΜΑ, που αντικείµενο έχει 
την παραγωγή σύρµατος.  

Στην προαναφερόµενη εταιρεία, που θα περίµενε κανείς, λόγω του ότι είναι 
και γερµανικών συµφερόντων, θα υπήρχαν τουλάχιστον όλα τα απαραίτητα 
µέτρα προστασίας των εργαζοµένων. ∆υστυχώς όµως προς έκπληξή µας, οι 
συγκεκριµένοι χώροι εργασίας θυµίζουν εργοστασιακό µεσαίωνα . ∆εν υπάρχει η 
παραµικρή προστασία των εργαζοµένων, από την ανθυγιεινότητα των χώρων 
εργασίας. Ο µηχανολογικός δε εξοπλισµός, τα ατοµικά µέτρα προστασίας θυµίζουν 
άλλες εποχές. Όλοι οι εργαζόµενοι, είναι εκτεθειµένοι στις εξωτερικές καιρικές 
συνθήκες και φυσικά είναι ανύπαρκτη τόσο η θέρµανση όσο και η ψύξη. 

Όλα τα παραπάνω έχουν αφεθεί στο χέρι του Θεού. 
Όσο για τον αερισµό από τις διάφορες αναθυµιάσεις, η λύση που έχει 

εξευρεθεί είναι καθαρά φυσική, µε ανοιχτές πόρτες, όπου υπάρχουν και µε ανοιχτά 
παράθυρα ή σπασµένα τζάµια. 

Ένα άλλο θέµα, έχει να κάνει µε τις ειδικότητες των εργαζοµένων. Οι οποίοι 
καλούνται να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ενώ γίνεται αµµοβωλή, δεν υπάρχει αντίστοιχη 
ειδικότητα, όπως θα έπρεπε. Επίσης χειριστής κλάρκ  ή άλλων µηχανηµάτων είναι, 
όποιος εργαζόµενος είναι διαθέσιµος, και ας µη διαθέτει την απαραίτητη ειδικότητα. 

Είναι εργαζόµενοι παντός καιρού και παντός ειδικότητας. 
 

Κύριε Ειδικέ Γραµµατέα, 
 Σας καλούµε να επισκεφθείτε προσωπικά, αυτόν τον «ιδανικό» 
εργασιακό χώρο, όπου εργάζονται 320 εργαζόµενοι και θα σας  



 
 
 
 
παρακαλέσουµε τις εντυπώσεις σας, από την επίσκεψή σας, να τις 
µεταφέρετε στον προϊστάµενό σας, Υπουργό   κ. Κουτρουµάνη,  που   µε  την  
τελευταία απόφασή του, για τη νέα λίστα ΒΑΕ,   εξαιρέθηκαν   οι  εργαζόµενοι  του  
ελαστικού ενώ οι εργαζόµενοι της ΣΥΡΜΑ, των οποίων οι ειδικότητες εντάσσονται 
τόσο στην παλιά λίστα ΒΑΕ όσο και στη νέα λίστα, εντούτοις δεν είναι κανένας 
εργαζόµενος στα βαρέα ;  

Φυσικά για το θέµα αυτό, είναι προς διερεύνηση οι ενέργειες του Τοπικού 
Υποκαταστήµατος ΙΚΑ Βόλου. 

Ως αναφορά την τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, θεωρούµε ότι ουδέποτε, 
έκανε σωστά τη δουλειά της. Τελευταίος δε έλεγχος, πραγµατοποιήθηκε τις ηµέρες 
των εορτών Χριστουγέννων – Φώτων, που το εργοστάσιο ήταν κλειστό. Για εµάς, 
δε θεωρείται τυχαίο. Απορούµε βέβαια, ποιος τους άνοιξε για να προβούν σε 
έλεγχο, αφού το εργοστάσιο, όπως αναφέραµε, ήταν κλειστό. 

Ζητάµε άµεσα τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης, από ειδικό κλιµάκιο 
Επιθεωρητών, µε ταυτόχρονες µετρήσεις ανθυγιεινότητας και θορύβου των 
εργασιακών χώρων. 

Παραµένοντας στην προσωπική πρόταση που σας κάνουµε, να 
επισκεφθείτε το συγκεκριµένο χώρο, που είµαστε βέβαιοι ότι θα είναι 
µοναδική εµπειρία για σας, περιµένουµε να µας ενηµερώσετε για τις 
ενέργειές σας και τ’ αποτελέσµατα αυτών. 

 
                                               Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 

 
                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
        
              
 
                 Ε.ΘΕΟΧΑΡΗΣ                                                    Γ.ΛΑΤΟΣ  


