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KOIN : Γ.Σ.Ε.Ε.
ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Α.Σ.

Κύριε Υπουργέ,
Κατά αρχήν θα θέλαµε να σας συγχαρούµε για την ανάληψη των νέων καθηκόντων
σας και παράλληλα να σας ευχηθούµε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε να
διατελέσετε.
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ είναι η µοναδική Ελληνική Αµυντική
Βιοµηχανία της Χώρας που εξειδικεύεται στην κατασκευή πυροµαχικών και οπλικών
συστηµάτων και προέρχεται από την ένωση των δυο πρώην εταιρειών ΠΥΡ-ΚΑΛ και
Ε.Β.Ο. το έτος 2004.
Στην Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος
εντάσσονται στην δύναµή της και τα δύο εργοστάσια παραγωγής πυροµαχικών, των
Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων Ελευσίνας και Λαυρίου.
Τα δύο τελευταία χρόνια η εταιρεία οδηγείτε από το κακό στο χειρότερο εξαιτίας
των πολιτικών που εφαρµόσθηκαν.
Καµία αναπτυξιακή πρωτοβουλία δεν έχει παρθεί για την εταιρεία.
Αντιθέτως δε πολλές αποφάσεις κινήθηκαν στην παραπέρα απαξίωση της
εταιρείας.
Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλουν οι προσπάθειες εφαρµογής ενός ενιαίου
µισθολογίου που δεν έχει καµία σχέση µε παραγωγικές µονάδες κατασκευής
πρωτογενών εκρηκτικών υλών, γόµωσης µικρών, µεσαίων και µεγάλων
διαµετρηµάτων πυροµαχικών, αλλά και κατασκευής οπλικών συστηµάτων.
Τα εργασιακά δικαιώµατα και οι οικονοµικές παροχές των εργαζοµένων έχουν
µειωθεί σε δραµατικό σηµείο δηµιουργώντας ένα ζοφερό πεδίο.
Θεωρούµε ότι πολλοί έχουν κατανοήσει πλέον πλήρως το συγκεκριµένο θέµα.
΄Ηδη από την εταιρεία έχουν αποχωρήσει κακήν-κακώς πάρα πολλοί έµπειροι
εργαζόµενοι αλλά και έµπειρα στελέχη, µε πρόωρη συνταξιοδότηση, απαραίτητοι για
την εταιρεία.
Το όλο θέµα δε έχει δηµιουργήσει διαλυτικά φαινόµενα στην καθηµερινή λειτουργία
της εταιρείας µε αποτέλεσµα και η ∆ιοίκηση της εταιρείας να παραµένει θεατής της όλης
κατάστασης.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα ενηµερωθείτε άµεσα και θα αναλάβετε πρωτοβουλίες
έτσι ώστε να σταµατήσει ο κατήφορος της µοναδικής Αµυντικής Βιοµηχανίας στη
Χώρα.

Κύριε Υπουργέ,
∆υστυχώς δεν έχετε πολύ χρόνο µπροστά σας και πρέπει άµεσα να πάρετε
πρωτοβουλίες για να σταµατήσει η παραπέρα απαξίωση της εταιρείας και του έµψυχου
δυναµικού της
Επιτέλους κάποιος πρέπει να ασχοληθεί µε την προοπτική ανάπτυξης και
παραγωγής της εταιρείας. ∆ύο χρόνια τώρα καµία απόφαση δεν κινείται σε αυτή την
κατεύθυνση δηµιουργώντας εύλογα την εντύπωση της σκόπιµης απαξίωσης.
Στα πλαίσια αυτής της κατεύθυνσης ζητάµε να ορίσετε συνάντηση µε την
Οµοσπονδία µας και τα Σωµατεία των Ε.Α.Σ. το συντοµότερο δυνατόν.
∆υστυχώς δεν έχετε πολύ χρόνο.
Να είστε βέβαιος Κύριε Υπουργέ ότι εάν υπάρξει αποφασιστικότητα από την
πλευρά σας θα δηµιουργήσετε άλλο κλίµα και θα δώσετε νέα δυναµική και πνοή στην
εταιρεία.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ε. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Με τιµή
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΛΑΤΟΣ

