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Κύριοι, 

Ως Ομοσπονδία, πολλές φορές έχουμε ασκήσει κριτική στον τρόπο λειτουργίας των 

ελεγκτικών οργάνων. 

Σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς για τους εργαζόμενους που το διευθυντικό δικαίωμα 

υπερτερεί απέναντι σε όποιο δικαίωμα των εργαζομένων, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι αυτοί που 

μπορούν να επιβάλουν μια ισορροπία ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο. Είναι αυτοί 

που μπορούν να επιβάλουν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, που απ’  την νομοθεσία 

προβλέπονται, που δυστυχώς όμως οι εργοδότες τα θεωρούν κοστοβόρα και αδιαφορούν σε 

βάρος της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. 

Μ’  αυτές τις σκέψεις, θέλουμε να συγχαρούμε δημόσια, για το άριστο έργο που 

επιτέλεσαν, η κ.Δόση Μαρία, Ειδική Επιθεωρήτρια Εργασίας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας 

στην εργασία, η κ.Παρασκευαϊδου Αικατερίνη, Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας ΚΕΠΕΚ 

Θεσ/νίκης και ο κ.Αρναούτης Νικόλαος, Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας Τμήματος Τεχνικής 

και Υγειονομικής Επιθεώρησης (ΤΤΥΕ) Δράμας, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 

16/4/2013, στις εταιρείες « ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ  » με έδρα το Μαγικό Ξάνθης  και  « ΜΑΪΤΕΞ »  

με έδρα το Κατράνιο Ξάνθης. 

 Μας ξάφνιασε ευχάριστα, η μεθοδικότητα του ελέγχου, οι συγκεκριμένες προτάσεις αλλά 

και ο τρόπος επιβολής των θέσεων της Επιθεώρησης προς τον εργοδότη. 

Τα αποτελέσματα δε του ελέγχου και του επανελέγχου βελτίωσαν σημαντικά τις συνθήκες 

εργασίας των εργαζομένων.  

 Συγχαίρουμε και πάλι, ως λαμπρό παράδειγμα εργατικότητας και ευσυνειδησίας, τόσο τις 

κ.κ. Δόση Μαρία και Παρασκεαϊδου Αικατερίνη όσο και τον κ. Αρναούτη Νικόλαο, στο κοινωνικό 

έργο που υπηρετούν, τιμώντας ιδιαίτερα το ΣΕΠΕ.    

                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
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