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 Συγκεκριμένα την Παρασκευή 12-2-2016 εν κρυπτώ και παράνομα η 
Διοίκηση των ΕΑΣ αποφάσισε και πραγματοποίησε έξι απολύσεις με την 
αστεία αιτιολογία ότι τους θεωρεί μη συνεργάσιμους. 
 Οι συγκεκριμένες απολύσεις ήταν κεραυνός εν αιθρία για το σύνολο των 
εργαζομένων. 

 Η αδυναμία εξήγησης των λόγων των απολύσεων αυτών δημιουργεί την 
εικόνα μυστικών σχεδίων συρρίκνωσης της εταιρείας, σε εγκαταστάσεις και 
ανθρώπινο δυναμικό. 
 Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 16/2/2016 μετά από στάση 
εργασίας,  με τα Σωματεία των ΕΑΣ και τη Διοίκηση της εταιρείας, καμία 
ουσιαστική απάντηση δε δόθηκε από τη Διοίκηση για τους λόγους των έξι (6) 
απολύσεων. 

Παρόλο αυτό, κοινή διαπίστωση υπήρξε ότι δεν εφαρμόστηκε ο 
κανονισμός εργασίας που από κοινού έχουν συναποφασίσει εργαζόμενοι και 
Διοίκηση. 

Η Διοίκηση των ΕΑΣ κάτω από την πίεση και το αδιέξοδο που έχει 
δημιουργήσει, δεσμεύθηκε ότι θα επανεξετάσει το όλο θέμα και θα μας 
απαντήσει την Πέμπτη 18/2/2016. 

Είναι βέβαιο για εμάς, ότι η νομική διεύθυνση της εταιρείας παρέσυρε με 
λάθος ερμηνείες τη Διοίκηση να πάρει μια απόφαση που την οδηγεί σε 
επικίνδυνους αλλά και παράνομους δρόμους. 

Πιστεύουμε ότι ο ρόλος της νομικής υπηρεσίας δεν πρέπει να κινείται με 
απωθημένα και εμπάθεια προς τα στελέχη της εταιρείας και η Διοίκηση έχει 
ευθύνη να το διερευνήσει. 
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Τα Σωματεία αποφάσισαν ως πρώτες κινήσεις, για την ανάκληση των 
απολύσεων και προχώρησαν την Τρίτη 16/2/2016  σε 3ωρη στάση εργασίας 
12.00 – 15.00 με αποκλεισμό της κεντρικής Διοίκησης. Την Τετάρτη 17/2/2016 
και πάλι 3ωρη στάση εργασίας 12.00 – 15.00  και συγκέντρωση στο 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

Καλούμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να ανακαλέσει τις παράνομες 
απολύσεις. Η πολιτική ευθύνη βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. 

Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του.  
Το συνδικαλιστικό κίνημα, η Ομοσπονδία μας θα αγωνιστούν μαζί με τα 

Σωματεία των ΕΑΣ ώσπου να υπάρξει δικαίωση. 
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