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Πληροφορίες για την εξαγορά της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου αρχίζουν να
διαρρέουν μέρα με τη μέρα, μετά το τυπικό «σφράγισμα» της διαδικασίας αγοραπωλησίας
του εργοστασίου του Κεφαλοβρύσου στον όμιλο «Χαλκόρ – Βιοχάλκο» του ομίλου
Στασινόπουλου.

Η διαδικασία της τυπικής παραχώρησης στον ιδιώτη του μέχρι πρότινος κρατικού
εργοστασίου έκλεισε σε συμβολαιογραφικό γραφείο του Δελβινακίου το περασμένο
Σάββατο και την ίδια μέρα, ενημερώθηκαν οι πρώην εργαζόμενοι ότι την Δευτέρα, δεν
έπρεπε να πάνε στη δουλειά τους... Αυτό χτύπησε άσχημα στους εργαζόμενους που μιλούν
για τουλάχιστον απρέπεια της νέας εργοδοσίας...

Ο λόγος της βιασύνης – μέσα στο Σαββατοκύριακο – εξηγείται: ο δικηγόρος του ομίλου πήρε
το παραχωρητήριο και έφυγε για την Αθήνα... Ο λόγος ήταν απλός: την Τρίτη, διεξάγονταν
ο διαγωνισμός της Τράπεζας της Ελλάδος για το τύπωμα νομισμάτων του ευρώ. Μια
σύμβαση ύψους περί τα 2 εκατ. ευρώ...

Με το χαρτί αυτό και με το όνομα της «Μεταλλουργικής» που έχει τεράστια εμπειρία
συνεργασίας με την ΤτΕ στο κομμάτι αυτό, ο όμιλος Στασινόπουλου διεκδικεί τη σύμβαση.

Το τίμημα της εξαγοράς της «Μεταλλουργικής» λέγεται ότι μετά από διαπραγμάτευση με
τον ειδικό εκκαθαριστή, ανέβηκε στα 2,5 εκατ. ευρώ – 2 εκατ. ήταν η πρώτη προσφορά του
ομίλου.
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Αν υπολογίσει κανείς το ύψος της σύμβασης με την ΤτΕ και το σκραπ που υπάρχει μέσα
στο εργοστάσιο σήμερα – αρκετό για να εκτελέσει τη σύμβαση της ΤτΕ η νέα εργοδοσία –
μιλάμε για ένα κέρδος περίπου 4 εκατ. Μείον το τίμημα της εξαγοράς... Πρόκειται για μια
απόλυτα επικερδή κίνηση του ομίλου «Χαλκόρ»...

Τι κάνουν οι εργαζόμενοι

Ορισμένοι εργαζόμενοι – κάτω από 10 – από το προσωπικό του εργοστασίου έχουν κληθεί
από τη νέα εργοδοσία, να εκτιμήσουν την προσφορά της για παραμονή στη θέση τους. Αυτό
εξηγείται πιθανότατα από την πρόθεσή της να συνεχίσει έστω για λίγο, τη λειτουργία του
εργοστασίου, προκειμένου να εκτελέσει μια σύμβαση.

Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στην ασφάλεια του Δημοσίου, εφόσον
ολοκληρωθούν οι μετατάξεις και τη συνέχιση της δουλειάς τους στο Κεφαλόβρυσο, καθώς
μιλάμε για ανθρώπους που ζουν με τις οικογένειές τους στην ακριτική περιοχή.

Όσο συμβαίνουν όλα αυτά πάντως, επικρατεί απόλυτη σιγή του πολιτικού προσωπικού της
περιοχής για την εκποίηση της κρατικής περιουσίας.
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