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Κυρία Υπουργέ,
Στη δύναμη της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας
Ελλάδος εντάσσονται και τα δύο εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών, των Ελληνικών
Αμυντικών Συστημάτων Ελευσίνας και Λαυρίου.
Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που καταβάλλετε, ώστε να επιτευχθεί λύση που θα
δίνει προοπτική και αναπτυξιακό χαρακτήρα στην εταιρεία, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε,
και τεχνογνωσία διαθέτει και σοβαρές παραγγελίες διαπραγματεύεται με χώρες του
εξωτερικού.
Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η κυβέρνηση θα δώσει ένα τέλος, στις διαβουλεύσεις με
την τρόικα εξασφαλίζοντας τόσο το μέλλον της όσο και τις θέσεις εργασίας.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΒΟΛΕΣ
Στην πλειοψηφία τους οι εργαζόμενοι των ΕΑΣ και κυρίως το εργατοτεχνικό
προσωπικό, τα τρία τελευταία μνημονιακά χρόνια έχουν υποστεί τεράστιες οικονομικές
μειώσεις, που αγγίζουν το 50% των αποδοχών τους, με την εφαρμογή του ενιαίου
μισθολογίου του στενού δημόσιου τομέα, με βάση τη βαθμίδα εκπαίδευσης που διαχωρίζει
ακόμα και το εργατοτεχνικό προσωπικό.
Παρατηρείται, το αξιοπερίεργο εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο, με την ίδια ειδικότητα, με
την ίδια εμπειρία και τον ίδιο κίνδυνο να αμείβονται με μοναδικό κριτήριο τη βαθμίδα
σπουδών τους, που ουδεμία σχέση δεν έχει με το αντικείμενο εργασίας τους, όπως συμβαίνει
με τους εργάτες παραγωγής πυρομαχικών.
Απορούμε πραγματικά για τη γενικότερη εφαρμογή του νόμου. Σε καμία χώρα
παγκοσμίως, η αμοιβή του εργατικού προσωπικού δεν συνδέεται με τη εκπαιδευτική του
κατάρτιση.
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ταυτόχρονα παρατηρείται και ένα επιπλέον παράλογο. Σε κανέναν εργαζόμενο των
ΕΑΣ δεν καταβάλλεται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, λόγω παρατεταμένης
αδράνειας των προηγούμενων διοικήσεων και των συναρμοδίων υπουργών.
Κάτι φυσικά που δεν συμβαίνει σε άλλους εργασιακούς χώρους όπως στα ΜΜΜ που
καταβάλλεται κανονικά γιατί οι αρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν έγκαιρα τη σχετική απόφαση.
Είναι βέβαιο, ότι το όλο μισθολογικό θέμα θα πρέπει να επανεξεταστεί σε νέα βάση
αμβλύνοντας τις μεγάλες αδικίες, για την ομαλή εξέλιξη και πορεία της εταιρείας.
Κυρία Υπουργέ,
Πιστεύουμε, ότι άμεσα πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία για την υπογραφή της
ΚΥΑ, ώστε να καταβληθεί στους εργαζόμενους, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας, το συντομότερο δυνατό.
.
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