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Κύριοι Υπουργοί, 

 ∆ιαφωνούµε ριζικά µε τη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης και την 

εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου. 

 Eιδικώτερα, είναι αδύνατο να έχουν  πεδίο εφαρµογής στην αµυντική 

βιοµηχανία της χώρας µας, Ε.Α.Σ.(πρώην ΠΥΡΚΑΛ – ΕΒΟ), οι εφεδρείες και το 

ενιαίο µισθολόγιο, διότι αναφερόµαστε σε βαριά βιοµηχανία µε εξειδικευµένη 

παραγωγική δραστηριότητα οπλικών συστηµάτων και πυροµαχικών. Ειδικά στα 

εργοστάσια που ανήκουν στη χηµική βιοµηχανία, γόµωσης πυροµαχικών, 

µεγάλων ,µεσαίων και µικρών διαµετρηµάτων, εργασία άκρως επικίνδυνη που όσα 

µέτρα ασφάλειας και αν ληφθούν ο κίνδυνος  για τους εργαζόµενους παραµένει 

µεγάλος. Σας υπενθυµίζουµε ότι, στα εργοστάσια Ελευσίνας και  Λαυρίου, έχουµε 

κατά καιρούς θρηνήσει νεκρούς συναδέλφους µας, λόγω εκρήξεων µε 

αποκορύφωµα  το δυστύχηµα που σηµειώθηκε στο εργοστάσιο ΠΥΡΚΑΛ 

Ελευσίνας, στις 29/8/1995 στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις (3) συνάδελφοί 

µας, εργαζόµενοι και τραυµατίστηκαν σοβαρά άλλοι δεκατέσσερις (14) συνάδελφοί 

µας. Οι εργαζόµενοι στους συγκεκριµένους χώρους παραγωγής δεν διαθέτουν 

επιστηµονική µόρφωση αλλά συσσωρευµένη εµπειρία και εξειδίκευση στις 

ανωτέρω εργασίες. 

 Σηµειώνουµε δε ότι οι εργαζόµενοι των ΕΑΣ, είναι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ και 

συνταξιοδοτούνται µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του, οι οποίες βάζουν σαν 

πρώτη προϋπόθεση για συνταξιοδότηση το όριο ηλικίας (60 έτη) και έπεται η  
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προϋπηρεσία, µε αποτέλεσµα η εφαρµογή της εφεδρείας, να αποκλείει τον 

εργαζόµενο από συνταξιοδότηση. Ο σχεδιασµός  από µέρους σας, να 

εφαρµοστούν οι συγκεκριµένοι νόµοι στα ΕΑΣ (ενιαίο –εφεδρείες), θα οδηγήσουν 

στη στέρηση έµπειρων εργαζοµένων από την εταιρεία, δηµιουργώντας της, 

τεράστια προβλήµατα και ουσιαστικά θα καταστεί αδύνατη η λειτουργία της διότι δε 

θα µπορούν πλέον, να λειτουργήσουν οι µονάδες παραγωγής. 

 Οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν γίνει και από τη ∆ιοίκηση των ΕΑΣ, που 

εσείς έχετε διορίσει. 

Κύριοι Υπουργοί, 

 Σας καλούµε, για τους παραπάνω λόγους, να σταµατήσετε την εφαρµογή 

τόσο του ενιαίου µισθολογίου όσο και των εφεδρειών, εάν πιστεύετε ότι η χώρα 

µας πρέπει να διαθέτει και αµυντική βιοµηχανία που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια 

απαξιώθηκε  παραγωγικά και τεχνολογικά, καθώς επίσης έχει χαθεί µεγάλο µέρος 

έµψυχου υλικού. 

 Ας σταµατήσετε επιτέλους, αυτό τον κατήφορο. 

 

                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΧΒΕ    

                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                 Ε.ΘΕΟΧΑΡΗΣ                                                    Γ.ΛΑΤΟΣ 
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