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Κύριοι,               
 Ζητάμε άμεσα να ορίσετε τριμερή συνάντηση, με την παρουσία της πολιτικής 
ηγεσίας, με θέμα την πρόθεση της Διοίκησης της εταιρείας CONTITECH IMAΣ Α.Ε., 
με  έδρα το Βόλο, να προχωρήσει σε καταγγελία συμβάσεων για δεκαοκτώ (18) 
εργαζόμενους. 

Η CONTITECH IMAΣ Α.Ε. ανήκει στον όμιλο CONTINENTAL και ειδικεύεται 
στην κατασκευή ιμάντων από ελαστικό.  

Σας γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προχώρησε σε πρόγραμμα 
οικειοθελών αποχωρήσεων για εξήντα (60) εργαζόμενους. Ήδη έχουν αποχωρήσει 
πενήντα δύο (52) και όπως η εταιρεία ενημέρωσε το Σωματείο των εργαζομένων, 
στις 25/1/2016,  επικαλούμενη αστείες δικαιολογίες αντί του αρχικού αριθμού εξήντα 
(60) εργαζομένων που είχε βάλει ως στόχο, σήμερα μιλάει για εβδομήντα (70). 

Την τελευταία διετία χάνονται συνολικά 120 περίπου θέσεις εργασίας, χωρίς 
αναπλήρωση, με τη μέθοδο της τρομοκρατίας και των οικειοθελών αποχωρήσεων. 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει επιλέξει το δρόμο της τρομοκρατίας και του 
εκφοβισμού,  ως πολιτική της,  μέσω του γεν. διευθυντή  κ. Παπουτσόγλου. 

Είναι βέβαιο ότι ο κ. Παπουτσόγλου,  μεθοδευμένα επιτίθεται στους 
εργαζόμενους στοχεύοντας την κατάργηση των συμβάσεων ,την εφαρμογή 
ελαστικών μορφών εργασίας και την αντικατάσταση του μόνιμου προσωπικού μέσω 
εργολάβων. Σχεδίασε ν’ ανοίξει μέτωπο με τους εργαζόμενους και το Σωματείο κατά 
τη χρονική περίοδο που έληγε και η επιχειρησιακή τους ΣΣΕ. 

Για να πετύχει τους στόχους του, σχεδιασμένα και μεθοδευμένα, φρόντισε το 
παραγωγικό έργο της CONTITECH IMAΣ Α.Ε. να μεταφερθεί σε άλλες εταιρείες της 
CONTINENTAL  άλλων χωρών. 

 Περιμένουμε ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας για να σταματήσουν οι 
παράλογες μεθοδεύσεις που εξελίσσονται στην προαναφερόμενη εταιρεία.  

 
                                        Με  εκτίμηση 
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