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Κύριοι, 
 Η Οµοσπονδία µας στεγάζεται απ’ το 1947 επί της οδού Χαλκοκονδύλη 43, σε 
γραφεία ιδιοκτησίας του ΕΤΕΑΜ. 

Το µίσθωµα δε, καταβάλλεται από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) 
στα πλαίσια της προβλεπόµενης νοµοθεσίας για τη στέγαση των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων. 

Πρόσφατα έγινε ανοικτός διαγωνισµός για τη µίσθωση ακινήτου, όπου θα 
στεγάζεται η Οµοσπονδία µας. ∆υστυχώς το ΕΤΕΑΜ δεν παραβρέθηκε  στον 
προαναφερόµενο διαγωνισµό, επικαλούµενο νοµικά προβλήµατα ως αφορά τη 
συµµετοχή του σε διαγωνισµούς; Κατατέθηκαν όµως δύο (2) προσφορές ιδιωτών. Η 
Οµοσπονδία µας, ζήτησε την ακύρωση του συγκεκριµένου διαγωνισµού, ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα στο ΕΤΕΑΜ να επανεξετάσει τη στάση του. 

Σας ενηµερώνουµε ότι, το συγκεκριµένο ακίνητο της Χαλκοκονδύλη 43, ανήκει 
εξολοκλήρου στο ΕΤΕΑΜ και πρόκειται για εξαόροφη γωνιακή πολυκατοικία µε 
τέσσερα (4) ισόγεια καταστήµατα, η οποία είναι ουσιαστικά ακατοίκητη. Μοναδικά 
µισθώµατα λαµβάνει από την Οµοσπονδία µας και από ένα κατάστηµα, το υπόλοιπο 
κτίριο είναι κενό και έχει εγκαταλειφθεί στη τύχη του. 

Απορίας άξιο είναι, πως είναι δυνατό το ΙΚΑ να δαπανά τεράστια ποσά για 
ενοίκια σε διπλανά οικοδοµικά τετράγωνα, ενώ περιουσιακά στοιχεία του ΕΤΕΑΜ, 
παραµένουν κενά. 

Όταν περικόπτονται µισθοί και συντάξεις για να καλυφθούν ελλείµµατα, όταν τα 
Ασφαλιστικά Ταµεία ζητούν κρατικές επιχορηγήσεις για να ανταπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους είναι οξύµωρο, ταυτόχρονα να υπάρχει ακίνητη περιουσία των 
Ταµείων, η οποία παραµένει ανεκµετάλλευτη και εγκαταλειµµένη. 

Επιτέλους, ας βρεθεί ένας Υπεύθυνος, ν’ ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο 
θέµα. 

Θεωρούµε ότι άµεσα, θα πρέπει να παρθούν οι ανάλογες πρωτοβουλίες ως 
αναφορά την ανανέωση του µισθωτηρίου του Οργανισµού Εργατικής Εστίας µε το 
ΕΤΕΑΜ, για τη στέγασή µας. 

Είναι αδιανόητο να εγκαταλειφθεί πλήρως το συγκεκριµένο ακίνητο, αν 
αποχωρήσουµε κι εµείς. 

Επιτέλους, ας αξιοποιήσει κάποιος Υπεύθυνος τη ∆ηµόσια περιουσία που 
µαραζώνει, ειδικά σήµερα που όλα τα βάρη φορτώνονται στις πλάτες του ελληνικού 
λαού, στα εύκολα θύµατα. 

Αναµένουµε τις ενέργειές σας και τη σχετική µας ενηµέρωση.  
                                                Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
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