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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η CONTITECH Α. Ε.
ΕΚΛΕΙΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΙΜΑΣ Α.Ε.
140 εργαζόμενοι προστέθηκαν στους χιλιάδες ανέργους της χώρας μας.
Η γερμανική εταιρεία CONTITECH A.E. για πάρα πολλά χρόνια συσσώρευσε
κέρδη και ως μοναδικός προμηθευτής εδώ και 40 χρόνια ταινιόδρομων και
ιμάντων της ΔΕΗ.
Το 2015 έχασε αυτό το προνόμιο όταν το συγκεκριμένο έργο
κατοχυρώθηκε μέσω διεθνούς διαγωνισμού σε πολωνική εταιρεία. Αμέσως μετά
την παραπάνω εξέλιξη από την πλευρά της διοίκησης ΙΜΑΣ Α.Ε. με έδρα το
Βόλο, άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο του κλεισίματος του εργοστασίου.
Αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη πολυεθνική εταιρεία στήριζε την
παραγωγική της διαδικασία στις εγχώριες ανάγκες και όταν έχασε το
διαγωνισμό της ΔΕΗ δεν έγινε καμία προσπάθεια από πλευράς διοίκησης , για
εξεύρεση παραγγελιών από το εξωτερικό.
Είναι βέβαιο ότι η γερμανική μητρική εταιρεία CONTITECH Α.Ε. αβίαστα
και χωρίς ίχνος ευαισθησίας στοχοποιεί και συμβάλλει με τη σειρά της στις
δυσκολίες του ελληνικού λαού.
Πιστεύουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι παρατηρητής
της δραματικής εξέλιξης, με το κλείσιμο και της εταιρείας ΙΜΑΣ Α.Ε.
Η πολιτική παρέμβαση ήταν και είναι απαραίτητη όταν πρόκειται για μια
πολυεθνική που απ’ τη χώρα μας συσσώρευσε τεράστια κερδοφορία και με τις
πρώτες δυσκολίες δεν δίστασε ούτε στο ελάχιστο να κλείσει το εργοστάσιο και
να απολύσει τους εργαζόμενους.
Η κυβέρνηση έχει ευθύνη ν’ απαντήσει στους εργαζόμενους για τις
πρωτοβουλίες που ανέλαβε, εάν ανέλαβε στο να μην κλείσει το συγκεκριμένο
εργοστάσιο.
Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους ανέργους,
πλέον της ΙΜΑΣ Α.Ε.
Το να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε βάρος των εργαζομένων δεν είναι
πολιτική, δεν είναι λύση.
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

