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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΑΣ
Οι εργαζόμενοι της μοναδικής Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας σε πυρομαχικά
και οπλικά συστήματα, δεν μπορούν να ανεχθούν άλλο τον εμπαιγμό της κυβέρνησης
και των αρμοδίων υπουργείων.
ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΣΠΡΕΣ ΜΕΡΕΣ - ΜΑΥΡΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΣΚΕΠΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΑΣ
Δυστυχώς οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για εφαρμογή ενός
αναπτυξιακού προγράμματος, οδηγούνται στις καλένδες.
Η αγανάκτηση των εργαζομένων καθημερινά κορυφώνεται αισθανόμενοι ότι η
κοροϊδία περισσεύει.
Οι κατά καιρούς εξαγγελίες για ανάπτυξη και νέες παραγγελίες αποδεικνύονται
φλούδες ελπίδες.
Η ελπίδα που περίμεναν δεν εμφανίστηκε ποτέ.
Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ - ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ
Αγωνίζονται και Διεκδικούν :
 Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους
 Την άμεση χρηματοδότηση για την αγορά πρώτων υλών
 Την διατήρηση όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων
 Την διατήρηση της τεχνογνωσίας
 Την οικονομική συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο κόστος
διατήρησης – συντήρησης των γραμμών παραγωγής που απαιτεί να είναι σε
ετοιμότητα για ώρα ανάγκης
 Την άμεση πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού
Οι εργαζόμενοι των ΕΑΣ τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί μειώσεις στη
μισθοδοσία τους, που φτάνει έως 60% και παρά τις άκρως επικίνδυνες και ανθυγιεινές
εργασίες, δεν τους καταβάλλεται ούτε το επίδομα επικινδύνου εργασίας!!!
Η επιβίωση της εταιρείας δεν είναι μόνο ζήτημα των εργαζομένων.
Η υπευθυνότητά τους απέναντι στα προβλήματα της εταιρείας δεν μπορεί να
εκλαμβάνεται ως αδυναμία από την κυβέρνηση
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Την Τρίτη 7-6-2016 και ώρα 12.00 συγκέντρωση στο ΥΠΕΘΑ.
Την Πέμπτη 9-6-2016 και ώρα 12.00 συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών
και πορεία στο Μαξίμου.
Η Ομοσπονδία μας συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων
καλώντας την κυβέρνηση επιτέλους υπεύθυνα και χωρίς υπεκφυγές να αναλάβει τις
ευθύνες της στο χάος που δημιουργεί.
ΒΑΛΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΕΞΟΔΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

