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Κύριοι υπουργοί,
Στη δύναμη της Ομοσπονδίας μας ανήκει και το Σωματείο Εργαζομένων ΙΜΑΣ –
ΣΥΡΜΑ της αντίστοιχης εταιρείας με έδρα τη Βιομηχανική περιοχή του Βόλου.
Ως Ομοσπονδία ενημερωθήκαμε, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με το
Σωματείο των εργαζομένων, για τις έντονες ανησυχίες τους για την πορεία της εταιρείας.
Συγκεκριμένα η εταιρεία ΙΜΑΣ Α.Ε., μοναδική εταιρεία που εδρεύει στη χώρα μας
παραγωγής ελαστικών ιμάντων, συμμετείχε σε διαγωνισμό της ΔΕΗ για την προμήθεια
ιμάντων που χρησιμοποιούνται στα ορυχεία της.
Ο πρώτος διαγωνισμός που διεξήχθη κατοχυρώθηκε σε ανταγωνιστές της
εταιρείας, εκτός Ελλάδος. Ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλοι διαγωνισμοί.
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το 2014 η εταιρεία προβάλλοντας ως
επιχείρημα την πτώση των παραγγελιών, προσπάθησε να επιβάλλει σύστημα εκ
περιτροπής εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων.
Το Σωματείο και οι εργαζόμενοι αντιστάθηκαν δυναμικά στη μονομερή απόφαση
της Διοίκησης και μετά από 10ημερο απεργιακό αγώνα η εταιρεία ανακάλεσε, ύστερα
από συμφιλιωτική σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας, το εξοντωτικό μέτρο της εκ
περιτροπής εργασίας.
Σ’ όλες τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε με την εταιρεία, στον δικαστικό
αγώνα που ήταν σε εξέλιξη αλλά και στις συμφιλιωτικές συσκέψεις στο Υπουργείο
Εργασίας η πλευρά της Διοίκησης της εταιρείας πρόβαλλε ως επιχείρημα για την ανάγκη
του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας την μεγάλη μείωση παραγγελιών που
αντιμετωπίζει η εταιρεία για τα έτη 2013 και 2014.
Όπως όλοι καταλαβαίνεται η αγωνία των 267 εργαζομένων που εργάζονται
σήμερα στην εταιρεία είναι έντονη για την προοπτική της εταιρείας αν ο διαγωνισμός της
ΔΕΗ Α.Ε. προβεί άκαρπος για την εταιρεία ΙΜΑΣ Α.Ε.
Τονίζουμε ότι η ΔΕΗ Α.Ε. ήταν ο κύριος πελάτης της εταιρείας εδώ και σαράντα
χρόνια. Ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξαν θέματα ποιότητας ή παράδοσης.
Φυσικά η εταιρεία διατηρεί και μεγάλο εξαγωγικό κομμάτι προς χώρες όπως η
Αυστραλία, ΗΠΑ, Αγγλία κ.λ.π.
Δυστυχώς όμως, λόγω της κρίσης, σήμερα το εξαγωγικό κομμάτι είναι μειωμένο.
Τελευταία ακούγονται σενάρια ενδεχόμενης αποχώρησης της εταιρείας από την Ελλάδα
κάτι που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ανησυχία των εργαζομένων αλλά και το
σύνολο της τοπικής κοινωνίας του Βόλου.
Θα εξετάσετε σοβαρά το όλο θέμα ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της
εταιρείας και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Η Ομοσπονδία μας και το Σωματείο των εργαζομένων είναι στη διάθεσή σας, για
συνάντηση μαζί σας, εάν και εσείς το κρίνεται αναγκαίο.
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι.ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ

