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                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

           ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ      

    ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ     

                        ΠΟΛΩΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ !!! 

 
Είναι πραγματικά εγκληματικό, παράλογο,  να αδιαφορούν Δημόσιες 

Διοικήσεις και Επιχειρήσεις για τις συνέπειες που επιφέρουν  οι ενέργειές τους στην 
ανάπτυξη της χώρας, στο συνεχιζόμενο άνοιγμα της ψαλίδας της ανεργίας, που  
αποτελεί  μάστιγα  του ελληνικού λαού και χιλιάδες νέοι ξενιτεύονται. 

Συγκεκριμένα η ΔΕΗ προέβηκε σε Διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό προκειμένου 
να προμηθευτεί ελαστικές ταινίες για τα ορυχεία της, όπως λογικά θα έπρεπε να 
κάνει. 

Δυστυχώς όμως άλλαξε σημαντικούς όρους του διαγωνισμού με στόχο να 
διευκολύνει ανταγωνιστές  εγχώριας εταιρείας και απορίας άξιο είναι χωρίς να 
εξυπηρετεί  και τα συμφέροντα της ίδιας της ΔΕΗ, αφού οι όροι που αλλάχθηκαν 
δημιουργούν πρόσθετα κόστη αλλά και κινδύνους, που δεν φαίνονται 
περιέργως στις τιμές του διαγωνισμού. 

Εδώ και σαράντα χρόνια προμηθευτής ελαστικών ταινιών στη ΔΕΗ ήταν η 
εταιρεία ΙΜΑΣ – ΣΥΡΜΑ Α.Ε., με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου και πάντα 
μέσω Διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών.  

Ποτέ άλλωστε, δεν υπήρξαν προβλήματα παράδοσης ή ποιότητας και 
ανταποκρίνονταν πάντα σε κατεπείγουσες παραγγελίες ακόμη και αυθημερόν. 

 
                 ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟ 
 
Το 2014 η Διοίκηση της εταιρείας ΙΜΑΣ – ΣΥΡΜΑ Α.Ε., προσπάθησε να 

εφαρμόσει σύστημα εκ περιτροπής εργασίας επικαλούμενη μελλοντική πτώση 
παραγγελιών. Οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις και μετά 
από δύο δικαστικές αποφάσεις υπέρ των εργαζομένων, η εταιρεία ανακάλεσε το 
εξοντωτικό αυτό μέτρο. 

Μετά από την εξέλιξη του διαγωνισμού και χάνοντας έναν βασικό πελάτη της 
ύπαρξής της, οι περίπου 300 εργαζόμενοι της εταιρείας ανησυχούν και την όλη 
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ανησυχία τους, επιβαρύνουν  οι σκέψεις της Διοίκησης της  εταιρείας ΙΜΑΣ – ΣΥΡΜΑ 
Α.Ε., για ενδεχόμενη αποχώρησή της από την Ελλάδα. 

Καλούμε την Κυβέρνηση, τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Εργασίας να εξετάσουν τη 
νομιμότητα του συγκεκριμένου διαγωνισμού, καθώς υπάρχουν πολλές υποψίες 
για άνομες ενέργειες, οι οποίες «φωτογραφίζουν» συγκεκριμένη εταιρεία εξωτερικού. 

Όλοι έχουμε υποχρέωση να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της χώρας μας 
στηρίζοντας την εγχώρια παραγωγή. 

 
                          ΟΛΟΙ   ΕΧΟΥΜΕ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  
 ΝΑ   ΔΩΣΟΥΜΕ  ΕΛΠΙΔΑ  ΣΤΟΥΣ  ΑΝΕΡΓΟΥΣ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ   ΜΑΣ 

 
                             

  

                                                                            ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   ΤΥΠΟΥ  Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 


