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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Καταγγέλλουµε την εταιρεία ΣΩΛΗΝ ΑΕ ιδιοκτησίας Πέτρου Κλαζά, που 

εδρεύει στην Α ΒΙΠΕ Βόλου, η οποία µε πρόσχηµα τη διεθνή κρίση καταπατά τους 
νόµους, αδιαφορεί για την εργατική νοµοθεσία και συνθλίβει τους εργαζόµενους της 
προκειµένου να µην χάσει το ελάχιστο από την κερδοφορία της και να µεταφέρει την 
κρίση αποκλειστικά σε αυτούς. 

Η διοίκηση της ανωτέρω εταιρείας εκµεταλλευόµενη την ανασφάλεια και την 
ανάγκη των εργαζοµένων για δουλειά υποχρέωσε παράνοµα και καταχρηστικά για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα τους εκεί εργαζόµενους να δουλεύουν 11 ηµέρες τον µήνα 
και για τις υπόλοιπες να υπογράφουν για άδειες άνευ αποδοχών. 

Και βέβαια η αυθαιρεσία της διοίκησης της εταιρείας δεν σταµατά εδώ. Θέλοντας 
να «επιβραβεύσει» τους εργαζόµενους της για την προσφορά τους, για τον ιδρώτα 
που έχυσαν για να έχει η επιχείρηση κέρδη τα προηγούµενα χρόνια, για το γεγονός 
ότι δέχθηκαν την καταπάτηση βασικών και θεµελιακών εργασιακών τους 
δικαιωµάτων προχώρησε χωρίς καµία δικαιολογία, χωρίς ίχνος κοινωνικής 
ευαισθησίας στην απόλυση 10 εργαζοµένων. 

Θεωρούµε, κύριοι, της διοίκησης ότι έχετε ξεπεράσει τα όρια της αυθαιρεσίας και 
της πρόκλησης. Σας προειδοποιούµε ότι οι παράνοµες και αντεργατικές σας µέθοδοι 
δεν θα περάσουν. Θα µας βρείτε απέναντι σας, δίπλα στους εργαζόµενους, 
αποφασισµένους να αντιδράσουµε δυναµικά και αποφασιστικά,  να πολεµήσουµε µε 
όλα τα όπλα που διαθέτει η οµοσπονδία µας και να υπερασπιστούµε κάθε 
ασφαλιστικό, οικονοµικό, εργασιακό και κοινωνικό µας δικαίωµα. 

Καλούµε τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του κράτους να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους, να σταµατήσουν να παρακολουθούν αδιάφορα και δηµοσιοϋπαλληλικά την 
καταπάτηση βασικών και θεµελιωδών εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, 
να προχωρήσουν σε άµεσους ελέγχους στην ανωτέρω εταιρεία, να ελεγχθούν οι 
άδειες άνευ αποδοχών, οι απολύσεις καθώς και τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας που 
υφίστανται στην επιχείρηση. 
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