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ΘΕΜΑ : Εκκρεμότητα Ενσήμων για τους εργαζόμενους της πρώην εταιρείας
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙ

Κυρία Υπουργέ,
Ως Ομοσπονδία ζητάμε τη μεσολάβησή σας ώστε επιτέλους να υπάρξει
επίλυση για ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει τους πρώην εργαζόμενους της
εταιρείας ΠΕΤΖΕΤΑΚΙ, με έδρα τη Θήβα.
Η εταιρεία ΠΕΤΖΕΤΑΚΙ στην ουσία έκλεισε το 2010, με τους εργαζόμενους να
προχωρούν σε αναγκαστική επίσχεση εργασίας καθώς έπαψε να υπάρχει Διοίκηση
και δεν έλαβαν ποτέ απόλυση, που ήταν πολυπόθητο χαρτί γι’ αυτούς για να
μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από την ομηρεία του εργαζόμενου – άνεργου.
Ακολούθησαν αναγκαστικά το δρόμο των δικαστηρίων για να διεκδικήσουν τα
νόμιμα δικαιώματά τους.
Τα ένσημα που είχαν επικολληθεί από την εταιρεία ήταν έως το 12/2012 και
δυστυχώς ακόμη και σήμερα παραμένει ανοικτό, δημιουργώντας για πολλούς
αδυναμία συνταξιοδότησης.
Ενώ όλοι οι εργαζόμενοι ακολούθησαν το δρόμο των δικαστηρίων για ένα
μέρος από αυτούς, περίπου 90 εργαζόμενους υπήρξε δικαστική απόφαση που
βγήκε το 2014 και τους αναγνώρισε τα ένσημά τους έως τις 20/10/2014. Για τους
υπόλοιπους δεν υπήρξε ποτέ απόφαση γιατί μεσολάβησε η πτώχευση της εταιρείας.
Μετά την τοποθέτηση συνδίκου καταγγέλθηκαν όλες οι συμβάσεις το πρώτο
τρίμηνο του 2016.
Παρά τις καταγγελίες των συμβάσεων ποτέ δεν τακτοποιήθηκε το θέμα των
ενσήμων, για το σύνολο των εργαζομένων, που παραμένει ανοικτό δημιουργώντας
δυσαρέσκεια και απογοήτευση παρά τις προσπάθειες που έγιναν προς κάθε
αρμόδια αρχή.
Σήμερα η εταιρεία βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης έχοντας ενταχθεί σε
πρόγραμμα πλειστηριασμού.
Θα παρακαλούσαμε άμεσα να μεσολαβήσετε ώστε επιτέλους να βρεθεί λύση
στη χρόνια ταλαιπωρία που υφίστανται, για την τακτοποίηση των ενσήμων έως την
ημέρα της καταγγελίας των συμβάσεών τους, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο 2016 που ο
σύνδικος τους απέλυσε.
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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