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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της 14ης ∆εκεµβρίου 2015 µε
θέµα: «Να µην κλείσει η βιοµηχανία της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Βόλο.

αποφάσισε οµόφωνα

Όπως είναι γνωστό, στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου λειτουργεί, από το 1987, η
βιοµηχανία της Εταιρείας Coca-Cola Τρία Έψιλον µέλος του Οµίλου Coca-Cola HBC.
Η συγκεκριµένη Βιοµηχανία παράγει και διακινεί τα γνωστά προϊόντα του Οµίλου, και
έχει πρόσφατα εκσυγχρονιστεί µε µεγάλες δυνατότητες παραγωγής. Με τη
συγκεκριµένη θέση λειτουργίας της καλύπτει τις ανάγκες προµήθειας αναψυκτικών
στην Κεντρική, ∆υτική και Βόρεια Ελλάδα. Απασχολεί σήµερα 87 εργαζόµενους στην
παραγωγική διαδικασία, ενώ στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της, που η διαχείριση
τους έχει παραχωρηθεί σε εργολάβο µε σύµβαση, απασχολούνται περίπου 50
εργαζόµενοι. Αν υπολογίσουµε και τους εργαζόµενους οδηγούς στις µεταφορές, τότε οι
εργαζόµενοι ξεπερνούν τους 180.
Η εταιρεία, στις 11 Νοεµβρίου, ανακοινώσε στους εργαζόµενους το σχεδιασµό
της να κλείσει τη βιοµηχανία στο Βόλο, µεταφέροντας την παραγωγική διαδικασία σε
νέες εγκαταστάσεις στο Σχηµατάρι Βοιωτίας. Με την απόφασή της αυτή εκβιάζει τους
εργαζόµενους να επιλέξουν, µέχρι τις 27 Νοεµβρίου, ένα από τα παρακάτω: Ή να
«βρεθούν στο δρόµο» µε το τέχνασµα της οικειοθελούς απόλυσης ή να «ξεσπιτωθούν»
οι οικογένειες τους από το Βόλο στο Σχηµατάρι, διαταράσσοντας τον οικογενειακό τους

προγραµµατισµό. Επίσης το κλείσιµο του εργοστασίου θα φέρει ακόµη ένα χτύπηµα
στην τοπική οικονοµία της περιοχής είτε στέλνοντας δεκάδες στην ανεργία είτε
αποµακρύνοντας τους από τις εστίες τους.
Οι εργαζόµενοι διεκδικούν να µην κλείσει το εργοστάσιο. Αξίζει να
σηµειώσουµε ότι η συγκεκριµένη βιοµηχανία έχει αποφέρει τεράστια κέρδη στον όµιλο
που ανήκει, ενώ η απαράδεκτη απόφαση για µεταφορά του εργοστασίου έχει στόχο
την περαιτέρω αύξηση των κερδών της εταιρείας, η οποία αξιοποιώντας και το
αντεργατικό πλαίσιο, επιδιώκει να µειώσει κυρίως το µισθολογικό κόστος, χτυπώντας
τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο, παίρνοντας υπόψη όλες τις αρνητικές συνέπειες
που θα σηµάνει το κλείσιµο του εργοστασίου στο Βόλο για τους εργαζόµενους, τις
οικογένειες τους και την τοπική κοινωνία που µαστίζεται από την ανεργία και την
καπιταλιστική οικονοµική κρίση,
καλεί τον Υπουργό και την κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να
σταµατήσει η µεταφορά της παραγωγικής διαδικασίας της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο
Σχηµατάρι Βοιωτίας.
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