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                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ   Η    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ; 

                  ΕΚ  ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ! 

 
Η αντίσταση των εργαζομένων είναι ο μόνος δρόμος που θα δημιουργήσει ελπίδα για 

αξιοπρεπή εργασία  στον κόσμο της εργασίας και της προσφοράς. 

Η Διοίκηση της εταιρείας ΙΜΑΣ Α.Ε. – ΣΥΡΜΑ, που εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή 

του Βόλου, επικαλούμενοι μείωση παραγγελιών το τελευταίο διάστημα αν και τα 

προηγούμενα χρόνια αλλά και το πρώτο εξάμηνο του 2014 τα κέρδη της εταιρείας έρρεαν 

μεγαλοπρεπώς, εφαρμόζει σύστημα εκ περιτροπής εργασίας εκμεταλλευόμενη την 

κατάργηση  του εργατικού δικαίου και την απελευθέρωση της εργοδοτικής ασυδοσίας από τις 

απαράδεκτες πολιτικές των μνημονιακών κυβερνήσεων.  

Έως εδώ κύριοι της Διοίκησης της ΙΜΑΣ! Οι εργαζόμενοί σας πληρώνουν ακριβά ενώ 

οι ίδιοι έχουν χάσει τα πάντα. Εξαιρέθηκαν σκανδαλωδώς από τα ΒΑΕ (άξιος ο μισθός του 

κυρίου Κουτρουμάνη που χωρίς ντροπή, σας εξυπηρέτησε  εξαιρώντας τους εργαζόμενους 

του κλάδου του ελαστικού) παρόλο που οι συνθήκες εργασίας τους θα έπρεπε να τους 

κατατάσσουν  πρώτους στον πίνακα των ΒΑΕ. Άξιος και ο δικός σας  μισθός, τρεις – 

τέσσερις άνθρωποι μοιράζεστε περίπου ένα εκατομμύριο το χρόνο για να  προβαίνετε σε 

περιορισμό της διαθέσιμης εργασίας , θεωρώντας μόνο τους εαυτούς σας απαραίτητους. 

                                 Α Ι Σ Χ Ο Σ       Κ Υ Ρ Ι Ο Ι 

Οι εργαζόμενοι με απόλυτη πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να μην ανεχθούν  την 

αντεργατική σας αλαζονική συμπεριφορά. Ομόφωνα αποφάσισαν στη Γενική τους Συνέλευση 

να αντισταθούν! Δεν θα λυγίσουν και θα παλέψουν όλοι μαζί! 

          Η  ΑΠΕΡΓΙΑ  ΚΑΙ  Ο  ΑΓΩΝΑΣ  ΕΙΝΑΙ  ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ 

             ΟΛΟΙ  ΣΤΟΝ  ΑΓΩΝΑ  ΜΕΧΡΙ  ΝΑ  ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ 

              Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΙΑ  ΕΚ  ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ 

   Καλούμε την Επιθεώρηση Εργασίας να παρέμβει αντί να παίζει ρόλο Πόντιου Πιλάτου. 

 Η Ομοσπονδία μας θα σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει. 

 

Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
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