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                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 
             ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ  Η  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΗΣ  CONTITECH  ΙΜΑΣ  Α.Ε. 

 
Η ανικανότητα της διοίκησης του γεν. διευθυντή κ. Παπουτσόγλου έχει καταστροφικά 

αποτελέσματα που καλούνται να τα πληρώσουν, για μία ακόμη φορά, οι εργαζόμενοι. 

Ο κύριος αυτός με τις λάθος τακτικές που χρησιμοποιεί με την εγωκεντρική του 

συμπεριφορά οδηγεί την εταιρεία και τους εργαζόμενους σε άγνωστα αδιέξοδα. 

Το 2014 ήθελε να επιβάλει εκ περιτροπής εργασία και εξώθησε τους εργαζόμενους σε 

δεκαήμερο απεργιακό αγώνα, σε δικαστικές διαμάχες, μόνο και μόνο, για να ικανοποιήσει τα 

θέλω του. Το παραγωγικό έργο, τότε , της επιχείρησης με τίποτα δεν δικαιολογούσε ένα 

τέτοιο δυσβάσταχτο μέτρο σε βάρος των εργαζομένων όταν ταυτόχρονα διεκδικούσε 

παραγγελία μεγάλου μεγέθους από τη ΔΕΗ, που δυστυχώς χάθηκε από ανταγωνιστική 

εταιρεία του εξωτερικού με ευθύνη καθαρά της διοίκησης της εταιρείας. 

Ο κ. Παπουτσόγλου είναι λάτρης συγκρουσιακών αντιλήψεων με αυταρχικές απόψεις 

που δυναμιτίζουν τον απαιτούμενο διάλογο των δύο μερών εργοδότη και εργαζομένων. 

Είναι βέβαιο ότι την ανικανότητα διοίκησης προσπαθεί να την μεταβιβάσει στους 

εργαζόμενους,  παρουσιάζοντάς τους ως αδιάλλακτους. 

Ο κ. Παπουτσόγλου ακολούθησε μια αξιοσέβαστη και πλουσιοπάροχη εξέλιξη στην 

CONTITECH  ΙΜΑΣ  Α.Ε. που θα τη ζήλευε κάθε πετυχημένος manager  ενώ το θεάρεστο 

έργο του ως γεν. διευθυντής,  μόνο καταστροφικά αποτελέσματα έχει φέρει.          

Είναι υπεύθυνος για το άσχημο εργασιακό κλίμα. 

Είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που χειρίστηκε το προσφερόμενο έργο από τη ΔΕΗ. 

Είναι υπεύθυνος για τον ανορθόδοξο τρόπο διοίκησης που ακολουθεί. 

               ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ  ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ακολούθησε μια παράλογη τακτική !!! Ζήτησε από το Σωματείο, για την υπογραφή 

νέας ΣΣΕ,  να απολέσει σχεδόν όλες τις θεσμικές του κατακτήσεις καθώς προκλητικά και 

παράλογα να αποδεχτούν, σε όρο ΣΣΕ, το μέτρο  της εκ περιτροπής εργασίας εκβιάζοντας 

με απολύσεις. 
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Για να πετύχει την  ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων, τεχνικά και 

σχεδιασμένα,  φρόντισε ν’ αφήσει την εταιρεία χωρίς παραγωγικό έργο,  εκμεταλλευόμενος 

την πολυεθνικότητα της  CONTINENTAL που μπορεί να μεταφέρει την παραγωγή της σε 

εργοστασιακές μονάδες άλλων χωρών. 

Αυτός είναι ο κ. Παπουτσόγλου που ήδη έχει στείλει τέσσερις (4)  απολύσεις στα 

σπίτια  εργαζομένων,  ενώ ό ίδιος λαμβάνει πλουσιοπάροχες απολαβές. 

     ΑΞΙΟΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ  ΣΑΣ  ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΣΑΣ !!! 

ΝΑΙ  κ. Παπουτσόγλου,  το θεάρεστο έργο σου θα μείνει αλησμόνητο ως manager 

αλλά και ως άνθρωπος στους εργαζόμενους. Τους  έχετε  καταπλήξει!!! 

Η Ομοσπονδία και το συνδικαλιστικό κίνημα είναι κοντά στους εργαζόμενους  και όλοι 

μαζί θα παλέψουμε για τα αυτονόητα δικαιώματά τους. 

Καλούμε τον Υπουργό Εργασίας να παρέμβει στην παρανοϊκή τακτική της διοίκησης 

της CONTITECH  ΙΜΑΣ  Α.Ε.  

 

          ΝΑ  ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ  ΕΔΩ  ΚΑΙ  ΤΩΡΑ  ΟΙ  ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  

  ΤΟ   ΚΑΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ   ΚΛΙΜΑ  ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ   ΚΑΙ   ΚΤΙΖΕΤΑΙ 

                                 ΔΕΝ   ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 

 

Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
            

 

 

 


