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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2016 συνάντηση των Σωματείων ΕΑΣ με την
παρουσία και του προέδρου της Ομοσπονδίας μας, με τον Αν. Υπουργό Εθνικής Άμυνας,
κ. Βίτσα.
Στη συνάντηση υπήρξε καλό κλίμα και ανταλλαγή απόψεων αλλά και κοινή
προσέγγιση για τις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν.
Υπενθυμίζουμε ότι για αρκετό καιρό οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι ενώ η
εταιρεία δεν έχει κεφάλαια κίνησης για αγορές πρώτων υλών.
Ο Υπουργός ενημέρωσε τους εργαζόμενους για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει
για άμεση καταβολή των δεδουλευμένων υποσχόμενος ότι, τις πρώτες ημέρες της
εβδομάδας, θα καταβληθεί η πρώτη δόση των οφειλομένων και αμέσως μετά θα υπάρξει
συνολική εξόφληση.
Επιβεβαίωσε την πλήρη στήριξη του Υπουργείου προς τη μοναδική Ελληνική
Αμυντική Βιομηχανία Πυρομαχικών και Οπλικών Συστημάτων.
Επίσης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ενέργειες που το Υπουργείο έχει κάνει,
παρόλα αυτά εκτιμά δύσκολη την κατάσταση αλλά επιμένει σε ένα σενάριο που θα
περιλαμβάνει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης με ορίζοντα ενός (1) χρόνου και την ανάγκη
εξεύρεσης χρηματοδότησης με ταυτόχρονη αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας. Είναι βέβαιο ότι το οποιοδήποτε σχέδιο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό και από
τους Θεσμούς.
Ως επιχείρημα στην πρόσθετη παράταση θα προβάλλουν την καθυστερημένη
χρηματοδότηση του πρώτου σχεδίου καθώς και τις εξελίξεις με τη μεσολάβηση των
εκλογών !!!
Δήλωσε επίσης ότι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη την Τρίτη 19/7/2016 στο Μέγαρο
Μαξίμου με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Φλαμπουράρη, τη συμμετοχή των Υπουργείων
Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και της Διοίκησης της εταιρείας.
Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν στον Υπουργό τις ανησυχίες τους για την πορεία της
εταιρείας τονίζοντας ότι κάθε μέρα που περνά χωρίς να υπάρχει λύση στο οικονομικό
κομμάτι δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο το παραγωγικό της έργο.
Αναφέρθηκαν στα εργασιακά τους προβλήματα ζητώντας επιτέλους να παρέμβει
ουσιαστικά για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και ότι είναι αδιανόητο
σήμερα οι εργαζόμενοι σε πυρομαχικά και οπλικά συστήματα να μην τους καταβάλλεται
επίδομα επικινδυνότητας !!!
Οι εργαζόμενοι στα ΕΑΣ έχουν ακούσει πολλές υποσχέσεις και καλές προθέσεις
δυστυχώς όμως οι αποφάσεις που απαιτούνταν ποτέ δεν πάρθηκαν.
Ας ελπίσουμε ότι όλοι οι συναρμόδιοι Υπουργοί θα σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων, στηρίζοντας έμπρακτα και αποτελεσματικά τα ΕΑΣ.
Οι εργαζόμενοι δεν εφησυχάζουν.
Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

