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ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ!!!
Αίτηση - αναφορά προς το Αστυνομικό Τμήμα Περάματος, που κοινοποιεί και στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής
πραγματοποίησε η Διαχείριση του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού. Αντικείμενο της
εν λόγω αίτησης - αναφοράς ήταν η απεργιακή κινητοποίηση που εξήγγειλε το
Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος για τις
15 Οκτωβρίου και κατά την οποία περίπου 10 άτομα με επικεφαλής τον γενικό
γραμματέα του Συνδικάτου Μετάλλου, απέκλεισαν από τις 6 το πρωί και για δυόμιση
περίπου ώρες τη μοναδική είσοδο του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού. Μάλιστα,
προέβαιναν σε προσωπικό έλεγχο ταυτοτήτων και προορισμού σε όσους ήθελαν να
μπουν στο Πάρκο κι εμπόδιζαν την είσοδο σε εργαζομένους! Επιπλέον
ακινητοποίησαν λεωφορείο της ΕΘΕΛ, το οποίο διέρχεται από το Βιομηχανικό
Πάρκο Σχιστού και κατέβασαν βιαίως επιβάτες, οι οποίοι πήγαιναν στη δουλειά τους!
Επειδή οι ως άνω φερόμενοι ως απεργοί προέβησαν σε έκνομες ενέργειες κατά
εργαζομένων και κατά των επιχειρήσεων του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού, η
Διαχείριση της ΒΙ.ΠΑ.Σ Α.Ε. στην αναφορά της ζητάει από Αστυνομία και
Εισαγγελέα να λάβει μέτρα και να επιβάλει κυρώσεις και υπογραμμίζει, ότι η
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παράταση και πιθανή κλιμάκωση της παράνομης αυτής συμπεριφοράς μπορεί να
οδηγήσει σε διακινδύνευση και διάπραξη και άλλων παρανόμων πράξεων.
Η Διαχείριση του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού υπέβαλε σε Αστυνομία και
Εισαγγελέα το αίτημα να τηρηθεί η έννομη τάξη στην περιοχή του ΒΙ.ΠΑ.Σ σε
περίπτωση μελλοντικών παρομοίων πράξεων τόσο της Διοίκησης του Συνδικάτου
Μετάλλου Πειραιά όσο και των Διοικήσεων άλλων εργατικών Σωματείων της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος.
Το Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού ΔΕΝ εντάσσεται στη Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη Περάματος και, κατά συνέπεια, τα εν λόγω Σωματεία δεν έχουν καμία
αρμοδιότητα στο χώρο του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού, να κλείνουν την
είσοδο, να μην επιτρέπουν να εργαστούν οι επιχειρήσεις και να μην επιτρέπουν
να πάνε στις δουλειές τους οι εργαζόμενοι και να χάνουν το μεροκάματό τους!
Στα πλαίσια αυτά η Διαχείριση του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού πληροφορούμενη
ότι τα εν λόγω σωματεία πραγματοποιούν παύση εργασιών την Πέμπτη 22
Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι, εφιστούν εκ νέου την προσοχή Αστυνομίας και
Εισαγγελέα γιατί κινδυνεύει το Πάρκο πάλι να κλείσει και να φύγουν οι εργαζόμενοι
από τις δουλειές τους, χάνοντας το μισό μεροκάματό τους, σταματώντας η
οποιαδήποτε παραγωγή στις επιχειρήσεις για να μην αναφερθούμε και στον κίνδυνο
πρόκλησης σωματικών βλαβών κ.λπ. από τα επεισόδια, που γίνονται κάθε φορά.
Τέλος, η Διαχείριση του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού επαναλαμβάνει ότι δεν
γίνεται «κάθε τρεις και λίγο» να έρχονται οι εκπρόσωποι των Δ.Σ. των Σωματείων
της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος να κλείνουν την είσοδο του
Βιομηχανικού Πάκου Σχιστού και να μην μας αφήνουν να δουλέψουμε,
αδιαφορώντας και για το δικαίωμα στην εργασία. Πόσο μάλλον, που το Πάρκο ΔΕΝ
εντάσσεται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος για να έχουν σε αυτό
δικαιοδοσία τα Σωματεία της!!!
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