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Ρίο, 18.11.2022 
Προς: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 2. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΥΠ.Α (τ. ΟΑΕΔ) 
Κοιν:  Γ.Σ.Ε.Ε, Ο.Σ.Ε.ΤΥ.Π, ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Θέμα: «Αίτημα Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης των Εργαζομένων της THEROS 
INTERNATIONAL GAMING INC (Casino Rio) και ένταξη σε αμειβόμενα-επιδοτούμενα 
προγράμματα κατάρτισης» 
 
 Κύριε Υπουργέ, 
 Κύριε Διοικητά, 
 Οι 230 εργαζόμενοι της εταιρείας THEROS INTERNATIONAL GAMING INC που έχει 
υπό την εκμετάλλευση της άδεια λειτουργίας καζίνο στο Νομό Αχαΐας και συγκεκριμένα 
στο Ρίο, εντός των εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου Πόρτο Ρίο, βιώνουμε την απόλυτη 
εξαθλίωση από τα μέσα Ιουνίου 2022, καθώς η εταιρεία παραμένει κλειστή λόγω 
αναγκαστικής κατάσχεσης του εξοπλισμού της από πιστωτές. Πλέον των ανωτέρω, τις 
επόμενες ημέρες επίκειται και ο πλειστηριασμός του κατασχεμένου εξοπλισμού ενώ στις 6 
Δεκεμβρίου συζητείται και αίτηση πτωχεύσεως της εταιρείας την οποία επισπεύδει μερίδα 
εργαζομένων. 
 Ως σωματείο, έχοντας τη συγκατάθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
εργαζομένων, επιχειρήσαμε να βρούμε μια λύση επαναλειτουργίας της επιχείρησης 
διαβουλευόμενοι ανεπιτυχώς διάφορα σενάρια με τον μοναδικό μέτοχο και ιδιοκτήτη. 
Δυστυχώς, ως όλα δείχνουν, λύση δεν υπάρχει. Ακόμα και δημοσιεύματα περί δήθεν 
ενδιαφερόμενων «επενδυτών», για όλους εμάς που γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση 
της συγκεκριμένης εταιρείας και τα νομικά και τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν, μάλλον 
κατευναστικά – αποπροσανατολιστικά προς τις εποπτικές αρχές, τους εργαζόμενους και 
τους λοιπούς πιστωτές κινούνται. 
 Η ως άνω κατάσταση έχει ως επακόλουθο επί πέντε μήνες να μην απασχολούμαστε 
και να μην πληρωνόμαστε τους μισθούς μας, να μην μπορούμε να υπαχθούμε σε κάποια 
οικονομική ενίσχυση ή πρόνοια, καθώς τυπικά θεωρούμαστε εργαζόμενοι. Ούτε βεβαίως 



μπορούμε να παραιτηθούμε από την εργασιακή μας σχέση. Είμαστε εξειδικευμένο 
προσωπικό που επί 26 χρόνια απασχολείται στη συγκεκριμένη επιχείρηση, η άδεια 
λειτουργίας της επιχείρησης εξακολουθεί να υφίσταται, ενώ ως εργαζόμενοι έχουμε 
μισθολογικές αξιώσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ τις οποίες δεν μπορούμε να χαρίσουμε.  
 Επί πέντε (5) μήνες βιώνουμε την απόλυτη εξαθλίωση, ενώ οι εξώσεις, οι 
πλειστηριασμοί κατοικιών, οι διακοπές ρευματοδότησης και υδροδότησης 
αυξάνονται καθημερινά. 
   
 Κύριε Υπουργέ, 
 Κύριε Διοικητά, 
 Αυτή η κατάσταση ομηρείας και εγκλωβισμού των 230 οικογενειών πρέπει να τύχει 
της προσοχής και της μέριμνας του Υπουργείου Εργασίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης. Επί 26 χρόνια πληρώνουμε ανελλιπώς φόρους και εισφορές σε κράτος και 
ασφαλιστικά ταμεία και είναι η μοναδική φορά που χρειαζόμαστε μια μικρή ανταπόδοση. 
Ανά την Ελλάδα ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις 
«εγκλωβισμένων» εργαζομένων που ενώ είναι εργαζόμενοι, στην πραγματικότητα τους 
έχει επιβληθεί (έστω και προσωρινά) ένα ιδιότυπο καθεστώς ανεργίας  
 Για το λόγο αυτό ζητάμε να υπάρξει μια άμεση οικονομική ενίσχυση προς τις 
230 οικογένειες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, προκειμένου να επιβιώσουμε. 
Επίσης ζητάμε, για όσο καιρό διαρκεί αυτό το (προσωρινό θέλουμε να πιστεύουμε) 
«λουκέτο» στην επιχείρηση, να αποφασιστεί μια μηνιαία επιδότησή μας ως 
«εγκλωβισμένων εργαζομένων»  και ταυτόχρονα να ενταχθούμε σε κάποιο 
αμειβόμενο και επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που θα μας προετοιμάσει να 
ενισχύσουμε τις δεξιότητές μας και να επανενταχθούμε στην αγορά εργασίας, σε 
περίπτωση που τελικά η άδεια λειτουργίας ανακληθεί ή πτωχεύσει η επιχείρηση. 
 Τέλος, ζητάμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε τις προτάσεις και 
τις αποφάσεις σας.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος                  Η Γενική Γραμματέας 
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