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ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CONTITECH ΙΜΑΣ Α.Ε.

Κύριε Υπουργέ,
με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 13/03/2016 η μητρική Εταιρεία της Contitech A.E.
ανακοίνωσε την διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της Εταιρείας ΙΜΑΣ Α.Ε.
που εδρεύει στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Βιομηχανική περιοχή του Βόλου.
Ταυτόχρονα, παρουσιάζουν πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης για το σύνολο
του προσωπικού με ημερομηνία έναρξης 15/03/2016 έως τις 22/03/2016.
Όλοι κατανοούμε τη σοβαρότητα του προβλήματος που δημιουργεί η συγκεκριμένη
απόφαση, στέλνοντας στην ανεργία ακόμα περίπου 150 εργαζόμενους.
Πρέπει να γνωρίζετε, ότι Διοίκηση και εργαζόμενοι βρισκόντουσαν σε
διαπραγματεύσεις για την υπογραφή Εργοστασιακής Συλλογικής Σύμβασης.
Η όλη πρόταση της Εταιρείας, περιλάμβανε σημαντικές οικονομικές περικοπές.
Το Σωματείο, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα , αποδέχτηκε το μεγαλύτερο
μέρος των προτάσεων της Εταιρείας, παρόλα αυτά δε στάθηκε δυνατό να υπάρξει
συμφωνία, κυρίως από την απαίτηση της πλευράς της Εταιρείας να συμπεριλάβει
σε όρο της Σ.Σ.Ε. το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας, που είναι θεσπισμένο
νομικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Το Σωματείο των εργαζομένων, σε καμία περίπτωση δεν ήταν αδιάλλακτο
και μη συνεργάσιμο.
Δεν αρνήθηκε ποτέ, την ανάγκη της εκ περιτροπής εργασίας σε μια δύσκολη
παραγωγική στιγμή της Εταιρείας...
Δεν αρνήθηκε τον διάλογο…
Δεν αρνήθηκε τη συνεργασία...
Δεν αρνήθηκε ακόμα και σημαντικές περικοπές…
Αρνήθηκε όμως, το αυτονόητο δικαίωμα της Εταιρείας, να το συμπεριλάβει σε άρθρο
της Ε.Σ.Σ. Ε., άρθρο το οποίο αν θα γίνονταν αποδεκτό ενέχει ταπεινωτικό
χαρακτήρα για το Σωματείο.
Παρά τα παραπάνω, στις 11/03/2016 χωρίς να έχει εκπνεύσει ο χρόνος που η ίδια
η Εταιρεία είχε ορίσει, το Σωματείο ζήτησε συνάντηση, ενώ ήδη είχε αποφασιστεί
με απόφαση του Δ.Σ. να υπάρξει πρόταση συμφωνίας όπου θα περιείχε και το
μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας.
Κύριε Υπουργέ,
είμαστε βέβαιοι, ότι κατανοείτε τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ευθύνη που
σας αναλογεί.
Θεωρούμε ότι θα πράξετε τα δέοντα, ώστε να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας
και η συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας.
Ζητάμε ΑΜΕΣΑ να προγραμματιστεί τριμερή συνάντηση, με την παρουσία σας, για
να αποφευχθεί το διαφαινόμενο κλείσιμο της Εταιρείας.
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