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ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑ Ε.Α.Σ. (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)
Τα ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) είναι η μοναδική Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία
της Χώρας που εξειδικεύεται στην κατασκευή πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων.
Είναι προφανές σ’ όλους ότι η γόμωση και συναρμολόγηση των πυρομαχικών είναι μία
κατεξοχήν επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία με ταυτόχρονη μεγάλη υπευθυνότητα.
Μισθολογικά οι εργαζόμενοι των ΕΑΣ έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου
και αμείβονται με μοναδικό κριτήριο τη βαθμίδα εκπαίδευσης (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ΤΕΙ,
ΑΕΙ ).
Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ !!!
Πως μπορεί κανείς, να χαρακτηρίσει το διαχωρισμό των εργαζομένων στο παραγωγικό
έργο της εταιρείας ; Τους εργάτες παραγωγής πυρομαχικών που εκπαιδεύονται όλοι μαζί για να
παράγουν πυρομαχικά, στο ίδιο πόστο δουλειάς, στα ίδια προβλήματα εργασίας, στην ίδια
επικινδυνότητα, να αμείβονται ανάλογα με τις σπουδές τους, που καμιά σχέση δεν έχουν με την
εργασία τους αλλά ούτε και με την εκπαίδευση που έχουν κάνει γι’ αυτήν.
Με νόμο καθορίστηκαν και συγκεκριμένα επιδόματα ( ανθυγιεινής και επικινδύνου
εργασίας ) για το δημόσιο τομέα.
Θεωρούμε φυσικά μεγάλο λάθος, να συγκρίνεις διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων
με τελείως διαφορετικό βαθμό επικινδυνότητας και να τους εντάσεις σε κατηγορίες. Αυτό γίνεται
γιατί κάποιοι μέσα απ’ τα ωραία τους γραφεία, αποφασίζουν για χώρους που δεν έχουν καμία
ιδέα.
Αλήθεια γνωρίζει κανείς τι είναι η ανάμειξη πρώτων υλών για την κατασκευή
πυρομαχικών ;
Αλήθεια θα πήγαινε ο οποιοσδήποτε να εργαστεί σε μία τόσο επικίνδυνη εργασία
(έχουμε θρηνήσει νεκρούς) για το μεγαλοπρεπές ποσό των 150 € (μικτά !!!) που ούτε κι αυτά
καταβάλλονται εδώ και δύο χρόνια ;

Από 14/5/2013 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιωτόπουλος έλαβε επιστολή από
τη Διοίκηση των ΕΑΣ για την υπογραφή της ΚΥΑ, όπως προβλέπεται. Δυστυχώς όμως ο κ.
ΥΕΘΑ καμία ενέργεια δεν έκανε. Αποτέλεσμα, ο κ. Υπουργός άλλαξε υπουργείο και οι
εργαζόμενοι των ΕΑΣ ακόμη περιμένουν να πάρουν το επίδομα επικινδύνου εργασίας!!!.
Τα χρόνια πέρασαν. Αποφασίστηκε να εκδοθεί σχετική ΚΥΑ από τα συναρμόδια
υπουργεία (κ. Αβραμόπουλο και κ. Μητσοτάκη) αλλά ο τρίτος υπουργός κ. Σταϊκούρας λόγω
των προβλημάτων που του δημιούργησαν άλλοι υπουργοί, προτείνοντας ο καθένας για το δικό
του υπουργείο υψηλότερο ποσοστό δικαιούχων εργαζομένων, από τα δεδομένα του κ.
Σταϊκούρα, δεν υπέγραψε την σχετική ΚΥΑ για κανένα εργαζόμενο !
ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ!!!
Μετά από διαμαρτυρία εκπροσώπων των Σωματείων, την Παρασκευή 29/8/2014
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον διευθυντή του γραφείου του, κ. Πέτσα, όπου μας
δήλωσε ότι «μας καταλαβαίνει, ότι και βέβαια το δικαιούμαστε και βέβαια είναι άδικο αλλά
λόγω της πληθώρας αιτημάτων από τους υπουργούς, τι να κάνουμε!!! Το ποσό ήταν
υπερβολικό για το σύνολο των υπουργείων και αναγκαστήκαμε να το σταματήσουμε για όλους».
Μας δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί Επιτροπή με τα συναρμόδια υπουργεία, η οποία θα
αποφασίσει ποιοί το δικαιούνται στο σύνολο του δημοσίου.
ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΡ’ ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΨ’ ΤΟ !!!
Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί,
Οι οφθαλμοφανείς αδικίες δεν διορθώνονται με μια απλή κατανόηση ή με χρονοβόρες
επιτροπές, διορθώνονται με άμεσες και πρακτικές λύσεις.
Οι εργαζόμενοι των ΕΑΣ έχουν υποστεί πολλά, οι μειώσεις μισθών του εργατοτεχνικού
προσωπικού, στα τμήματα παραγωγής, αγγίζει και το 60%, αλλά παρόλα αυτά αγωνιζόμαστε,
υπερβάλουμε τον εαυτό μας με την υπευθυνότητα που μας διακρίνει για την ανόρθωση της
εταιρείας.
Το κράτος, η κυβέρνηση αδιαφορούν και τους διαχωρίζουν από άλλους εργαζόμενους,
υποδεέστερης επικινδυνότητας από τα ΕΑΣ, που από το 2012 δίδεται το συγκεκριμένο επίδομα
και σχετικές ΚΥΑ έχουν υπογραφεί εντός του 2014, δικαίως συνεχίζει να τους καταβάλετε,
ενώ για τα ΕΑΣ, λόγω της τότε αδιαφορίας του υπουργού κ. Παναγιωτόπουλου και της
σημερινής απόφασης του κ. Σταϊκούρα, οι εργαζόμενοι ακόμα περιμένουν.
Δικαίως πάλι καταβάλετε, εξ ελευθεριότητας, σε εταιρεία υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Οικονομικών (βλέπε κ. Σταϊκούρας!!!), χωρίς να έχει εκδοθεί και σχετική ΚΥΑ.
Γιατί κύριε Σταϊκούρα δεν έχετε τον ίδιο ζήλο και για τους εργαζόμενους των ΕΑΣ ;
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Οι ευθύνες και οι στρεβλές αποφάσεις των υπουργών σας οξύνουν αντί να αμβλύνουν
τις αδικίες, βλάπτουν βάναυσα και διαχωρίζουν τους εργαζόμενους ενώ τα
λάθη
αναγνωρίζονται και δεν διορθώνονται, παραμένουν λάθη. Αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά,
ότι η κυβέρνησή σας χάνει την επαφή με την κοινωνία και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει
εσάς προσωπικά.
Το κανένας αλάνθαστος το κατανοούμε. Τη μη διόρθωση όμως των
αναγνωρισμένων λαθών δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε και αγανακτούμε.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Έχετε κάθε λόγο να επέμβετε για την αποκατάσταση του δικαίου, γνωρίζοντας εκ των
προτέρων ότι η αντοχή, η υπομονή των εργαζομένων εξαντλείται καθημερινά.
.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Με τιμή
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