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                                                               ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  
 
                    Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
 

  
Η διοίκηση της εταιρείας ΙΜΑΣ-ΣΥΡΜΑ ΑΕ προσέφυγε με αγωγή κατά του Σωματείου 

εργαζομένων με στόχο να βγάλει παράνομη και καταχρηστική  την απεργία τους. 
Ο  εγωκεντρισμός, η αμετροέπεια, η αλαζονεία και η αναλγησία των διοικούντων της 

εταιρείας, η λογική του αποφασίζω και διατάζω, η καταχρηστική επίκληση του διευθυντικού 
δικαιώματος, η προκλητικά αντεργατική συμπεριφορά δεν μπορούσε να δικαιωθεί  από την 
Ελληνική δικαιοσύνη, όπως και έγινε. 

Το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μια εταιρεία που 
είναι κερδοφόρα ακόμη και στο πρώτο εξάμηνο του 2014. 

Οι κουτοπονηριές της διοίκησης και η χρησιμοποίηση του όρου «προσωρινός 
περιορισμός εργασίας» που στην πραγματικότητα στόχευε στην περαιτέρω μείωση του 
εργατικού κόστους σε βάρος των εργαζομένων, που δουλεύουν σε ιδιαίτερα σκληρές 
συνθήκες για να είναι η εταιρεία κερδοφόρα, δεν μπορούν να ξεγελάσουν κανένα και πολύ 
περισσότερο την Ελληνική Δικαιοσύνη. 

Καλούμε τους διοικούντες να συνειδητοποιήσουν το λάθος τους και αναλογιζόμενοι τις 
τεράστιες ευθύνες τους για το πρόβλημα που δημιούργησαν, στην ίδια την εταιρεία που 
διοικούν, να αλλάξουν κατεύθυνση σχετικά με τη συμπεριφορά και την πολιτική τους 
απέναντι στους εργαζόμενους. 

Να παραμερίσουν απρόσφορους εγωισμούς και να ζητήσουν συγνώμη για  την 
ταλαιπωρία που υπέβαλαν τους εργαζόμενους. Πρέπει να κατάλαβαν επιτέλους ότι η 
εργασιακή ειρήνη δεν επιβάλλετε με  κουτοπονηριές αλλά κερδίζεται με την εμπέδωση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του κοινού συμφέροντος. 

Η ομοσπονδία μας συγχαίρει την αταλάντευτη στάση του Σωματείου που πέρα και έξω 
από μικροπαραταξιακές και ιδεολογικές αντιλήψεις, ενώθηκαν στον αγώνα για το συνολικό 
συμφέρον. Συγχαίρουμε επίσης και τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου που βρέθηκε δίπλα 
στους εργαζόμενους και στήριξαν δυναμικά τον αγώνα τους. 
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