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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κύριε Υπουργέ,
Κατά αρχήν θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των νέων
καθηκόντων σας και παράλληλα να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο
που έχετε να διατελέσετε.
Στη δύναμη της Ομοσπονδίας μας ανήκουν τα δύο εργοστάσια γόμωσης και
συναρμολόγησης πυρομαχικών των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ)
Ελευσίνας και Λαυρίου. Την τελευταία πενταετία τα ΕΑΣ πέρασαν δια «πυρός και
σιδήρου» εξ αιτίας των μνημονιακών πολιτικών και τελικά υπέστησαν μια επώδυνη
συρρίκνωση προσωπικού και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να απειλείται με
εξαφάνιση σημαντική τεχνογνωσία στην παραγωγική όπλων, οπλικών συστημάτων
και πυρομαχικών.
Σήμερα η εταιρία διαθέτει παραγγελίες που αδυνατεί να υλοποιήσει, λόγω
έλλειψης προσωπικού εξ αιτίας των παράλογων και αντιπαραγωγικών μέτρων που
επέβαλλε η τρόικα με το κλείσιμο παραγωγικών μονάδων όπως μεταξύ άλλων των
εργοστασίων Ελευσίνας και Μάνδρας, αλλά και της άδικης μεταχείρισης του
προσωπικού από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου του καθαρά δημόσιου τομέα
σε μια βαριά βιομηχανική επιχείρηση.
Για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να «πληρώσουν» τις
εγκληματικές ευθύνες εκείνων που στο βωμό του προσωπικού τους
συμφέροντος και του + παράνομου πλουτισμού, εκμεταλλευόμενοι την εξουσία
που ο λαός τους έδωσε απαξίωναν για χρόνια την εθνική αμυντική βιομηχανία
και τελικά την πρόσφεραν ως θυσία στους δανειστές της Χώρας.
Και σαν μην έφταναν όλα αυτά, οι εργαζόμενοι κατηγορηθήκαμε από τους
ηθικούς αυτουργούς αυτής της κατάστασης ως συνυπεύθυνοι.
Αναλάβατε σαν νέα κυβέρνηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την ευθύνη
της αμυντικής βιομηχανίας μέσα σε ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες και δυστυχώς ο
χρόνος όσον αφορά τα ΕΑΣ είναι αμείλικτος. Αυτά που δεν έχουν γίνει, οι ελλείψεις, τα
λάθη, οι παραλείψεις και αυτά που πρέπει να γίνουν ή να αλλάξουν άμεσα, είναι
πολλά και σημαντικά με αποτέλεσμα να πρέπει να μπείτε αμέσως στα «βαθειά».
Οι θέσεις που αναπτύξατε κατά την επίσκεψή σας στο εργοστάσιο των οπλικών
συστημάτων ΕΑΣ Αιγίου, μόνο θετικές εντυπώσεις δημιουργούν για το σύνολο των
εργαζομένων της εταιρείας.
Είναι βέβαιο ότι όλοι οι εργαζόμενοι των ΕΑΣ τα πέντε τελευταία χρόνια
πόνεσαν και πονούν εξίσου. Σίγουρα όμως, μεγαλύτερη αγωνία και ανασφάλεια
ένιωσαν οι εργαζόμενοι της Ελευσίνας, της Μάνδρας και της Κύμης, που πραγματικά
βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα.
Συμφωνώντας στην κατεύθυνση, που κι εσείς βάζετε, πιστεύουμε ότι χρειάζεται
να εφαρμοστεί μια αναπτυξιακή πολιτική που στόχο θα έχει την αξιοποίηση και την

δραστηριοποίηση του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της εταιρίας που
αδρανοποιήθηκε, λόγω
των μνημονιακών
δεσμεύσεων της προηγούμενης
κυβέρνησης.
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:
o Ανάκληση των αποφάσεων για κλείσιμο εργοστασίων, σε συνάρτηση με
την παραγωγική δυναμικότητα και ετοιμότητα που πρέπει να έχει η
εθνική αμυντική μας βιομηχανία για την εξυπηρέτηση των εξοπλιστικών
αναγκών των Ενόπλων δυνάμεων της Χώρας, αλλά και υπό το πρίσμα
του υπάρχοντος παραγωγικού αντικειμένου της επιχείρησης.
o Κάλυψη των επιτακτικών αναγκών σε εργατοτεχνικό και υπαλληλικό
προσωπικό με προσλήψεις κατά προτεραιότητα από τους 300
απολυμένους του 2010 μέσω εργολαβικών εταιρειών, σήμερα έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον για εργασία περίπου 140 άτομα κατά τα στοιχεία
της επιτροπής απολυμένων που έχει συσταθεί από τους ίδιους, οι οποίοι
διαθέτουν εμπειρία και μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα στην
παραγωγική διαδικασία.
o Ακύρωση της παράλογης εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου που
σχεδιάστηκε για τον αμιγώς δημόσιο τομέα και εφαρμογή ενός δίκαιου
μισθολογίου που θα αντιστοιχεί σε περιβάλλον βαριάς βιομηχανικής
μονάδας όπως είναι στα ΕΑΣ. Ειδικά για το εργατοτεχνικό προσωπικό
να αρθεί η απαράδεκτη εφαρμογή των κριτηρίων εκπαίδευσης που
έφερε μειώσεις άνω του 50 % και να αμειφθούν για την επικίνδυνη και
ανθυγιεινή δουλειά που πραγματικά κάνουν και όχι να αντιμετωπίζονται
με δημοσιοϋπαλληλικά κριτήρια.
o Καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που
εκκρεμεί από το 2013 παρότι υπάρχει πρόβλεψη για την καταβολή του
στο νόμο 4024/2011, με τον οποίο έγιναν οι μισθολογικές περικοπές. Η
προηγούμενη κυβέρνηση αρνήθηκε πεισματικά να εκδώσει την
προβλεπόμενη ΚΥΑ για την καταβολή του, παράλογα και εκδικητικά με
αστείες δικαιολογίες από τον κ. Σταϊκούρα παρά το γεγονός ότι η
καταβολή του δεν δημιουργούσε πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος.
o Άμεση εκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την υπογραφή
επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας στην κατεύθυνση αποκατάστασης
στη συνείδηση των εργαζομένων, της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας και
της αξιοκρατίας.
Τα παραπάνω είναι βασικές προτεραιότητες μιας στρατηγικής που θέτει ως
στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των ΕΑΣ. Η υλοποίηση τους θα επιβεβαιώσει
την ύπαρξη πραγματικής πολιτικής βούλησης για την αναπτυξιακή προοπτική, που
υποσχεθήκατε στην πρόσφατη επίσκεψή σας στο εργοστάσιο του Αιγίου.
Κύριε Υπουργέ,
Η εργολαβοποίηση της εργασίας έχει καταδικαστεί από τα συνδικάτα
αλλά και από την κυβέρνησή σας. Ακόμη όμως και αυτή η σχέση εργασίας όταν
και μόνο δεν υπάρχουν άλλες λύσεις θα μπορούσε να εφαρμόζεται με σωστούς
κανόνες κάτω από τον έλεγχο της πολιτείας.

Ειδικά ο ρατσιστικός διαχωρισμός στους εργαζόμενους κάτω των 25
ετών, προκαλεί απολύσεις στους άνω των 25 ετών όπως πάει να γίνει στα ΕΑΣ
με τον
πρόσφατο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε για τη φύλαξη των
εγκαταστάσεων της εταιρίας. Δυστυχώς με βάση τις απαράδεκτες μνημονικές
εργασιακές διατάξεις, ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε στον μειοδότη του οποίου η
συνολική προσφορά είναι κάτω και από τα προβλεπόμενα ακόμη και αν όλοι οι
εργαζόμενοι είναι ηλικιακά κάτω των 25 ετών. Είναι σίγουρο ότι για να ανταπεξέλθει ο
μειοδότης θα προχωρήσει σε απολύσεις.
Σας καλούμε άμεσα να παρέμβετε ακυρώνοντας την εργασιακή ζούγκλα
που εφαρμόζεται στα ΕΑΣ. Να υποχρεωθεί η εταιρεία φύλαξης στην εφαρμογή
κλαδικής σύμβασης και να αποτραπούν οι διαφαινόμενες απολύσεις!.
Σας καλούμε επίσης να εξετάσετε τη δυνατότητα μόνιμων προσλήψεων και σ’
αυτό τον τομέα αποφεύγοντας και το εργολαβικό κόστος που καταβάλλεται.
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ
Από ωραία λόγια και κούφιες υποσχέσεις έχουμε χορτάσει στα Ελληνικά
Αμυντικά Συστήματα και γι’ αυτό περιμένουνε πράξεις για να πειστούμε. Χωρίς τους
αγώνες όλων των εργαζομένων σήμερα δεν θα υπήρχε ούτε γρανάζι από τις
μηχανές που αντικρίσατε!
Να είστε βέβαιος ότι το μόνο που ενδιαφέρει τους σκληρά δοκιμαζόμενους τόσα
χρόνια εργαζόμενους στα ΕΑΣ είναι το μέλλον τους, χωρίς παραταξιακές και
κομματικές παρωπίδες. Αν εννοείτε πραγματικά τις ελπιδοφόρες διακηρύξεις σας, τότε
η συλλογική προσπάθεια που ζητήσατε είναι δεδομένη.
Τέλος με τις παραπάνω θέσεις μας ζητάμε σε εύλογο χρόνο να ορίσετε
συνάντηση με την Ομοσπονδία μας και τα Σωματεία των ΕΑΣ, δίνοντάς μας την
δυνατότητα να σας καταθέσουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας.
.
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
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