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Αθήνα, 14 Νοε. 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εντείνεται η αποβιομηχάνιση της χώρας με τελευταίο θύμα την Pepsico Ήβη
Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες γεγονότων που ενισχύουν τον κατήφορο που έχει
λάβει ο ρυθμός

αποβιομηχάνισης της χώρας μας. Εταιρίες πτωχεύουν ενώ άλλες

περικόπτουν ή παύουν τις δραστηριότητες στη χώρα μας. Η ανεργία αυξάνεται και το
επαγγελματικό μέλλον των εργαζόμενων μοιάζει περισσότερο αβέβαιο από ποτέ.
Το κλείσιμο πολύ γνωστών επιχειρήσεων όπως η Pepsico Ήβη στα Οινόφυτα, η
βιομηχανική μονάδα της ΦΑΓΕ στο Αμύνταιο, το εργοστάσιο της γαλακτοβιομηχανίας
ΔΕΛΤΑ στα Τρίκαλα, η χαρτοβιομηχανία ΒΙΣ της οικογένειας Φιλίππου, η εταιρεία ΙΜΑΣ
της ContiTech στη Μαγνησία, η Softex της Bolton Group, οι αρνητικές εξελίξεις του Ομίλου
Μαρινόπουλου κ.α έρχονται να καταδείξουν τη μεγάλη ζημιά που λαμβάνει χώρα εξαιτίας
λανθασμένων πολιτικών αποφάσεων και πολιτικής αδράνειας.
Οι εσφαλμένοι πολιτικοί χειρισμοί στο θέμα της ανάπτυξης, οι αυστηροί έλεγχοι στη
διακίνηση Κεφαλαίων, η μισθολογική αβεβαιότητα των εργαζομένων, η κεφαλαιακή
απαίτηση για μεγαλύτερη κερδοφορία, η μη πάταξη της γραφειοκρατίας, το ασταθές
φορολογικό περιβάλλον είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το
εφιαλτικό τοπίο της συντελούμενης αποβιομηχάνισης της χώρας.
Οι συνέπειες για την απασχόληση και την προοπτική ανάκαμψης της Εθνικής μας
οικονομίας είναι δυσοίωνες. Ως ΠΣΧΒΕ γινόμαστε συνεχώς λήπτες μηνυμάτων από
εργαζομένους του κλάδου μας, οι οποίοι μας εκφράζουν την αγωνία τους για τη εργασιακή
τους αβεβαιότητα καθώς και την άμεση ανάγκη διευθέτησης του μείζονος σημασίας
θέματος επαναφοράς των ΣΣΕ.
Ως ΠΣΧΒΕ εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας προς τους εργαζόμενους του κλάδου μας –
και όχι μόνο - διότι αντιλαμβανόμαστε ότι βιώνουν σε πρώτο βαθμό τις συνέπειες της

πολιτικής αδυναμίας για εξεύρεση λύσεων στο θέμα της αποβιομηχάνισης-ανάπτυξης.
Πιστεύουμε ότι ένα από τα κυριότερα μέσα που θα μπορούσε να συντελέσει στην αύξηση
της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων τη δεδομένη στιγμή είναι η επαναφορά των ΣΣΕ
και της επεκτασιμότητας τους. Με την αξιοπρεπή – δίκαιη μισθολογική κλίμακα που
επιφέρουν οι ΣΣΕ, η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων αυξάνεται καθώς διασφαλίζεται η
εργασιακή ειρήνη, αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδοτών – εργαζομένων και
σταθεροποιείται το μισθολογικό κόστος της επιχείρησης.
Καλούμε την Κυβέρνηση να λάβει άμεσα όλα εκείνα τα μέτρα που θα βάλουν τέλος στο
εφιαλτικό τοπίο της συντελούμενης αποβιομηχάνισης της Χώρας μας.
Τέλος, καλούμε τους αντίστοιχους κλάδους των εργαζομένων της Βιομηχανίας για μια
κοινή προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε
δραστικές κινήσεις για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την αποτροπή νέων
«λουκέτων».
Το Δ.Σ του Συλλόγου

