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Κύριοι,
Για πολλοστή φορά αναγκαζόμαστε να σας υπενθυμίσουμε το δράμα και τις
περιπέτειες που βιώνουν οι 350 εργαζόμενοι - άνεργοι της εταιρείας ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ
(εγκαταστάσεις εργοστασίου στη Θήβα) και οι οικογένειές τους.
Η συγκεκριμένη εταιρεία εδώ και τρεισήμισι (3,5) χρόνια είναι κλειστή και το σύνολο
του προσωπικού της βρίσκεται σε μια δικαστική περιπέτεια που τελειωμό δεν έχει,
διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμά, της καταβολής των δεδουλευμένων και των
αποζημιώσεών τους.
Όπως καταλαβαίνετε οι εργαζόμενοι αυτοί μόνο εργαζόμενοι δεν είναι. Υφίστανται μια
τεράστια αδικία παραμένοντες εγκλωβισμένοι σε μια επιχείρηση που ούτε να απολυθούν
μπορούν, γιατί στην εταιρεία δεν λειτουργεί καμία υπηρεσία.
Κάτω από αυτό το απαράδεκτο καθεστώς αδυνατούν ν’ ασφαλιστούν αυτοί και οι
οικογένειές τους, ενώ ταυτόχρονα αποκλείονται από κοινωνικά προγράμματα εργασίας κοινωνικά τιμολόγια , κ.λ.π. καθώς εμφανίζονται ως εργαζόμενοι και όχι ως άνεργοι που
είναι.
Στις 15/1/2014 η Ομοσπονδία μας και το Σωματείο των εργαζομένων συναντήσαμε
τον υφυπουργό κ. Κεγκέρογλου μετά από κινητοποίησή μας, διεκδικώντας τη στήριξη που
οφείλει να παράσχει η πολιτεία. Στη συνάντηση αυτή υπήρξε διαβεβαίωση από τον
υφυπουργό ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια, από πλευράς κυβέρνησης, να ενταχθούν οι
εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα, καμία ανταπόκριση δεν υπήρξε.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στην πολύπαθη χώρα μας υπάρχει ακόμα ελάχιστο
πλαίσιο κοινωνικής προστασίας, ότι υπάρχει κυβέρνηση που μεριμνά για τους
αναξιοπαθούντες δίνοντας διέξοδο στην απόλυτη απελπισία των δεινοπαθούντων ομάδων
του Ελληνικού πληθυσμού.
Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να αναλάβει, αυτή την ύστατη στιγμή, τις
πρωτοβουλίες που απαιτούνται ώστε να υπάρξει μέριμνα από την πολιτεία προκειμένου να
αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των εργαζομένων – ανέργων της εταιρείας ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ.
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
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