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            Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, η μοναδική Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία που 
εξειδικεύεται στην κατασκευή πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων, βρίσκεται στο μεταίχμιο της 
επόμενης μέρας. 
  Τα τελευταία χρόνια είχε μια δύσκολη και προβληματική πορεία που απείλησε ακόμα και 
την ίδια την ύπαρξή της. Σήμερα καλούμαστε όλοι με σοβαρότητα, με χρηστή Διοίκηση, με 
κυβερνητική βούληση και με υπεύθυνο συνδικαλιστικό κίνημα  να βάλουμε τα θεμέλια για το αύριο. 
 Είναι βέβαιο ότι σ’ αυτήν την κατεύθυνση δεν επιτρέπονται τα λάθη και οι 
παραλείψεις του παρελθόντος. 
 Η εταιρεία έχει σημαντικές παραγγελίες που τις δίνουν ελπίδα και προϋπόθεση ανάπτυξης. 
Η κάλυψη των ελλείψεων σε παραγωγικό προσωπικό για την υλοποίηση του παραγωγικού της 
έργου είναι κρίσιμος παράγοντας  για να επιτευχθούν οι στόχοι της. 
 Η συσσωρευμένη εμπειρία των εργαζομένων είναι  καθοριστική  στην προσπάθεια   
ανασυγκρότησης των ΕΑΣ. 

Φυσικά αυτό δεν επιτρέπει την ανακύκλωση των εργαζομένων με επαναπροσλήψεις όσων 
αποφασίζουν να αποχωρήσουν από την εταιρεία, λαμβάνοντας τα ανάλογα κίνητρα που 
προβλέπεται από το πρόγραμμα εθελούσιων αποχωρήσεων που έχει στόχο τη μείωση του 
υπεράριθμου διοικητικού προσωπικού. 

 

Η   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΕΜΠΕΙΡΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΑΡΚΕΙ  ΝΑ ΤΟ ΘΕΛΕΙ !!!   
             
  Το 2010 απολύθηκαν 250 εργαζόμενοι που εργάζονταν στα ΕΑΣ,  ακόμα και επί δεκαετία, 
μέσω εργολαβικών εταιρειών. Η τεράστια εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία που έχουν 
συσσωρεύσει πρέπει να αναζητηθούν για το καλό της εταιρείας, επιλέγοντας κατά προτεραιότητα 
μέσα από την πληθώρα ειδικοτήτων, αυτές που σήμερα έχουμε άμεση ανάγκη. 
 Υπάρχουν όλες οι ειδικότητες τεχνικές/επιστημονικές και πρέπει να αναζητηθούν 
από τους παραπάνω εργαζόμενους ώστε να καλυφθούν οι παραγωγικές ανάγκες. 
 Θα προτείναμε επίσης, εάν υπάρξουν περαιτέρω ανάγκες, να προτιμηθούν μέλη των 
οικογενειών των εργαζομένων καθώς και παιδιά της σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ που 
εκπαιδεύτηκαν  στις εγκαταστάσεις της  εταιρείας, εφόσον καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα. 

 Αυτό θα συμβάλει στην αναγνώριση αλλά και στην επιβράβευση  όλων των 
συναδέλφων που με πολλές θυσίες στηρίζουν και αγωνίζονται καθημερινά για την 
εκτέλεση του παραγωγικού έργου της εταιρείας. 
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