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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΑΣ
ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ !
Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα η μοναδική αμυντική βιομηχανία της
χώρας μας, βρέθηκε στα πρόθυρα κλεισίματος με απαίτηση της τρόικας.
Τα γνωστά «παπαγαλάκια» του δημοσιογραφικού κατεστημένου,
απαξίωναν και δημιουργούσαν αρνητική εικόνα για την εταιρεία και τους
εργαζόμενους, στρώνοντας χαλί για όσους απεργάζονταν το κλείσιμό της.
Η κυβέρνηση την τελευταία στιγμή, με πρωτεργάτη τον Πρωθυπουργό,
αντιστάθηκε στις απαιτήσεις της τρόικας και δεν υλοποιήθηκαν τα σχέδιά της.
Σήμερα είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα οικειοθελών αποχωρήσεων με
συνολική αποζημίωση για τους υπαλλήλους 32.000 €, ώστε να μειωθεί το
προσωπικό από 750 σε 500 εργαζόμενους, κατόπιν συμφωνίας με την τρόικα. Το
πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στο υπαλληλικό προσωπικό, που κρίθηκε ως
υπεράριθμο από την Διοίκηση.
Μετά από καταγγελία του Σωματείου ΕΑΣ Αιγίου, διαπιστώνεται το
παράδοξο να αποχωρεί πρώην Διευθυντής Συντήρησης, λαμβάνοντας την
αποζημίωση των 32.000 € και να επαναπροσλαμβάνεται ταυτόχρονα ;;; μέσω
της εργολαβικής εταιρείας « ΑΚΜΩΝ ».

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ !!!

Καλούμε την Διοίκηση των ΕΑΣ, να αναλογιστεί τις ευθύνες της. Όταν οι
εργαζόμενοι έχουν υποστεί τεράστιες θυσίες και πληρώνουν ακριβά την
κακοδιαχείριση του παρελθόντος, δεν μπορούν να ανεχθούν τέτοιες απαράδεκτες
αποφάσεις.
Η Διοίκηση θα πρέπει να ακυρώσει άμεσα την συγκεκριμένη
επαναπρόσληψη και να ξεχάσει πιθανή επανάληψή της στο μέλλον.
Επειδή πολλά ακούγονται για πολλούς μνηστήρες που θέλουν να
ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, θα τους συμβουλεύαμε, να το ξεχάσουν.
Χρηστή Διοίκηση, κατά την ταπεινή μας άποψη είναι αυτή, που σέβεται
τους εργαζόμενους, ενημερώνει τα Σωματεία, τούς κάνει κοινωνούς των
προβλημάτων και δεν αιφνιδιάζει με προκλητικές αποφάσεις.
Η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχουν υποχρέωση να
επέμβουν άμεσα προκειμένου να προλάβουν απρόσμενες εξελίξεις.
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

