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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ/ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Αμυντικά
Συστήματα (ΕΑΣ) προσπαθούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες να υλοποιήσουν το
μεγάλο παραγωγικό έργο που έχει αναλάβει η εταιρεία.
Παλεύουν καθημερινά να αποδείξουν, προς κάθε κατεύθυνση, τις μεγάλες
παραγωγικές δυνατότητες της εταιρείας και τη σημαντική συμβολή της στην τροφοδοσία
των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας με πυρομαχικά και όπλα.
Οι εργαζόμενοι των ΕΑΣ μέσω του ενιαίου μισθολογίου είδαν τους μισθούς τους να
μειώνονται μέχρι και 60%. Ειδικά οι εργατοτεχνίτες υπέστησαν την εξωφρενική αδικία
να αντιμετωπίζονται μισθολογικά, όχι με βάση την εξειδίκευση, τις γνώσεις, την
μακρόχρονη πιστοποιημένη εμπειρία τους σε συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας και την
προσφορά τους, αλλά με μοναδικό κριτήριο
τη βαθμίδα γενικής εκπαίδευσης.
Αποτέλεσμα αυτής της παράλογης αντιμετώπισης είναι να έχουμε άνιση μεταχείριση σε
εργαζόμενους στις ίδιες γραμμές παραγωγής, με τις ίδιες ειδικότητες, την ίδια εξειδίκευση
και προϋπηρεσία, οι οποίοι αμείβονται με διαφορετικό τρόπο.
Σαν να μην έφτανε αυτό από το 2013 οι εργατοτεχνίτες των ΕΑΣ, που
απασχολούνται σε μια κατεξοχήν επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία, στερούνται
αδικαιολόγητα, έξω από κάθε νομιμότητα και ηθική, του ανάλογου επιδόματος γιατί οι
αρμόδιοι Υπουργοί «ξέχασαν» να εκδώσουν την προβλεπόμενη από το νόμο ΚΥΑ !.
Υποτιμούν τη νοημοσύνη μας τα επιχειρήματα και η λογική που προβάλλει ο κ.
Σταϊκούρας προκειμένου να αρνηθεί την άμεση
καταβολή του συγκεκριμένου
επιδόματος, όταν αυτό παρέχεται κανονικά σε προσωπικό Υπουργείων όπου σε καμιά
περίπτωση η εργασία δεν μπορεί να συγκριθεί σε επικινδυνότητα με τα ΕΑΣ!
ΟΛΟΙ στη στάση εργασίας που έχουν εξαγγείλει τα Σωματεία εργαζομένων την
Τρίτη 30/9/2014, 12.00 – 15.00 καθώς και στην συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οδός Πανεπιστημίου 37 και ώρα 12.30.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

