ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ
Τη Δευτέρα 1/2/2016 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη συμφιλίωσης στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει των άρθρων 3α του Ν.3996/2011 (όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και 13 του Ν.1876/1990, παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Ανδρέα
Νεφελούδη και του Συμφιλιωτή κ. Συμεών Γκουδρολώλου, μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την
επωνυμία
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«ContiTech IΜΑΣ Α.Ε.», ύστερα από αίτημα που υπέβαλε η πρώτη και με αντικείμενο συζήτησης τις
αναφερόμενες σε αυτό καταγγελίες περί απολύσεων εργαζομένων.
Στη συνάντηση, από την πλευρά των εργαζομένων, παρευρέθησαν οι κ.κ Ευθύμιος Θεοχάρης (Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος), Δημήτριος Βασιλείου (Γεν. Γραμματέας του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βόλου) και Νικόλαος Μπουρούς (Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην
ΙΜΑΣ).
Την εταιρία εκπροσώπησαν οι κ.κ. Σάββας Παπουτσόγλου και Ιωάννης Κοντοκώστας (Διευθύνων Σύμβουλος
και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, αντίστοιχα) και οι κυρίες Αντωνία Καραγκούνη (Υπάλληλος
Γραφείου Προσωπικού) και Ιωάννα Κυριαζή (Δικηγόρος).
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τα μέρη ανέπτυξαν τις απόψεις τους για το υπό συζήτηση θέμα. Ειδικότερα,
οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ανέφεραν τα εξής:
α) Έχουν γίνει, μέχρι τώρα, τέσσερις απολύσεις εργαζομένων.
β) Η εταιρία επεδίωξε την εφαρμογή του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας.
γ) Η ΣΣΕ έληξε στις 31-12-2015. Δεν υπήρξε αποτέλεσμα στη διαβούλευση των δύο πλευρών για υπογραφή
νέας ΣΣΕ.
δ) Είναι σημαντικό να ανακληθούν οι απολύσεις των εργαζομένων.
Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι της εταιρίας ανέφεραν πως κατέθεσαν στο Υπουργείο αναλυτικό υπόμνημα με
όλα τα στοιχεία. Η Εταιρία προτείνει «πάγωμα» των απολύσεων, προσφυγή στη μεσολάβηση μέσω ΟΜΕΔ και
στη συνέχεια, εφόσον υπάρξει συμφωνία, η εταιρία βλέπει θετικά το θέμα της ανάκλησης των απολύσεων.
Κατά το πέρας της συνάντησης από τους εκπροσώπους του Υπουργείου προτάθηκε η ανάκληση των
απολύσεων και η προσφυγή στη μεσολάβηση του ΟΜΕΔ για την υπογραφή ΣΣΕ.
Η εταιρία, δια των εκπροσώπων της, δεν συμφώνησε με την ανωτέρω πρόταση.
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