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ΘΕΜΑ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ
Σας ενημερώνουμε για την ανάγκη προγράμματος υποστήριξης ανέργων σε μια
σειρά επιχειρήσεων που έκλεισαν από τους κλάδους που εκπροσωπούμε.
Στη σημερινή εποχή της φτώχειας και της εξαθλίωσης είναι βέβαιο ότι όποιος
χάνει τη δουλειά του δεν έχει καμία δυνατότητα εξεύρεσης νέας εργασίας για να
ανταποκριθεί στις ανάγκες της ζωής.
Πιστεύω μας είναι ότι πρωταρχικός ρόλος της πολιτείας σήμερα θα πρέπει να
είναι η άμεση στήριξη των ανέργων με υλοποίηση προγραμμάτων ανακούφισης της
δραματικής κατάστασης που βιώνουν με ταυτόχρονη επανεκπαίδευση δίνοντάς τους
ελπίδα για κάτι πιο δημιουργικό στο μέλλον.
Η Ομοσπονδία μας σ’ αυτή την κατεύθυνση σας καλεί να εξαντλήσετε κάθε
δυνατότητα για την ένταξη σε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης των παρακάτω
απολυμένων που βρέθηκαν, ξαφνικά και ομαδικά, στην ανεργία.
Από την εταιρεία πλαστικών ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ που δραστηριοποιόταν στην
περιοχή της Θήβας με συνολικό αριθμό 300 εργαζομένων, η επιχείρηση έκλεισε το
2010 και οι εργαζόμενοι, μετά από πολύχρονο δικαστικό αγώνα παρέλαβαν το χαρτί
απόλυσης
το
2016 μετά την τοποθέτηση συνδίκου. Έως τη στιγμή αυτή
παρουσιάζονταν ως εργαζόμενοι χωρίς φυσικά να έχουν εργασία !!!
Από την εταιρεία παραγωγής χημικών ΙΝΤΕΡΚΕΜ που δραστηριοποιόταν στο
Βαθύ Αυλίδος και έπαψε να λειτουργεί το 2012 βρέθηκαν στην ανεργία άλλοι 110
εργαζόμενοι χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν πάρει το πολυπόθητο χαρτί της απόλυσής
τους με αποτέλεσμα να έχουν προσφύγει δικαστικώς που εκδικάζεται τον Οκτώβριο
2016, διεκδικώντας επιτέλους την απόλυσή τους !!!
Από την εταιρεία ελαστικών ΙΜΑΣ Α.Ε. που
δραστηριοποιόταν στην
βιομηχανική περιοχή του Βόλου μετά την απόφαση της πολυεθνικής CONTINENTAL
το 2016 να κλείσει το εργοστάσιο στην Ελλάδα, 150 εργαζόμενοι προστέθηκαν στον
κατάλογο των ανέργων.
Από την εταιρεία ελαστικών ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ που δραστηριοποιόταν στην Αθήνα ,
περιοχή Βοτανικός, έκλεισε το 2014 και απολύθηκαν άλλοι 20 εργαζόμενοι.

Από την εταιρεία πλαστικών ΠΛΕΞΑΚΟ που δραστηριοποιόταν στην περιοχή
της Θήβας με συνολικό αριθμό 80 εργαζομένων, η επιχείρηση έκλεισε το 2013 και
πήραν το χαρτί της απόλυσης μετά την τοποθέτηση συνδίκου το 2016 !!!
Σας τονίζουμε ότι οι εργαζόμενοι των εταιρειών ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ, ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ,
ΙΝΤΕΡΚΕΜ και ΠΛΕΞΑΚΟ ποτέ δεν έλαβαν δεδουλευμένα και αποζημιώσεις.
Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ
Οι συγκεκριμένοι κλάδοι με τους παραπάνω απολυμένους είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της χημικής βιομηχανίας.
Άποψή μας είναι ότι η πολιτεία έχει υποχρέωση, έστω και μετά από μεγάλη
καθυστέρηση, χωρίς κωλυσιεργίες να τους εντάξει στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης ως
κλάδος της χημικής βιομηχανίας ώστε να υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης της
παραπάνω κατηγορίας εργαζομένων.
Περιμένοντας τις άμεσες ενέργειές σας είμαστε στη διάθεσή σας για ότι εσείς
κρίνετε αναγκαίο.
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
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