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 Κύριοι, 
 Στα µέλη της Οµοσπονδίας µας συγκαταλέγονται και οι εργαζόµενοι της εταιρείας 
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (εγκαταστάσεις εργοστασίου στη Θήβα) καθώς και εργαζόµενοι της εταιρείας 
ΙΝΤΕΡΚΕΜ (εγκαταστάσεις εργοστασίου στην Αυλίδα Χαλκίδας). 
 Οι εργαζόµενοι και των δύο εταιρειών βρίσκονται σ’ ένα καθεστώς οµηρίας, που τους 
εµφανίζει ως εργαζόµενους, ενώ στην ουσία είναι άνεργοι, τρία (3) χρόνια οι πρώτοι και δύο 
(2) χρόνια οι δεύτεροι, περίπου.    
 ∆υστυχώς η αιχµαλωσία τους αυτή, προέρχεται από ένα παράλογο πτωχευτικό δίκαιο, 
που εφαρµόζεται στη χώρα µας και δεν αφήνει να τελεσιδικήσουν δικαστικά, σε βάρος 
πρωτίστως των εργαζοµένων, δηµιουργώντας τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα τόσο στους 
ίδιους όσο και στις οικογένειές τους. Έτσι παραµένουν  δέσµιοι, ως εργαζόµενοι - άνεργοι, σε 
πολυετής δικαστικές περιπέτειες, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωµά τους, της καταβολής 
των δεδουλευµένων και των αποζηµιώσεών τους.   
 Η χρονοβόρα αυτή διαδικασία, ο απαράδεκτος αυτός εγκλωβισµός τους, έχει φτάσει 
σε τέτοιο σηµείο, που πολλοί παρακαλούν για το πολυπόθητο χαρτί της απόλυσής τους στις 
προαναφερόµενες εταιρείες, στις οποίες όµως δεν υπάρχει κανένας, ούτε  γι’ αυτό.  
 Όπως  καταλαβαίνεται  αποκλείονται  απαράδεκτα, χωρίς δική  τους  υπαιτιότητα,  
από τη  δυνατότητα  ασφάλισης,  των  ιδίων και  των  οικογενειών τους, στον  Ασφαλιστικό 
τους Φορέα, στο Ταµείο Ανεργίας καθώς επίσης  και της συµµετοχής τους σε κοινωνικά 
προγράµµατα - κοινωνικά τιµολόγια , γιατί δεν εµφανίζονται ως άνεργοι αλλά ως 
εργαζόµενοι. 
 Είµαστε βέβαιοι ότι, εάν υπάρχει έστω και κατ’ ελάχιστο κοινωνικό κράτος, θα πρέπει 
άµεσα να ενεργήσετε , για κάποια έκτακτη οικονοµική ενίσχυση µέσω του ΟΑΕ∆, 
καθώς και ιατροφαρµακευτική κάλυψη, των ιδίων και των οικογενειών τους. 
 
 ΘΕΛΟΥΜΕ και ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, ότι στην πολύπαθη χώρα µας, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. 
 
                 .                                                 
                                                        Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
 
                  Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                      Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                  Ε. ΘΕΟΧΑΡΗΣ                                                            Ι.ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ 


