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ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Χρηστίδη,
Πληροφορηθήκαμε για την Επιτροπή που δημιουργήσατε προκειμένου να
διερευνήσει γιατί δεν ΑΦΗΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ τα πυρομαχικά από τις
Αποθήκες Δερβενοχωρίων στο Λαύριο για τις ανάγκες ιδιώτη παράνομα εγκατεστημένου
στο χώρο του εργοστασίου μας, ποιες είναι οι ευθύνες (!) των εργαζομένων σ’ αυτό και
πόσο κοστολογείται η δήθεν ζημιά για την εταιρεία.
Γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι των ΕΑΣ Ελευσίνας και Δερβενοχωρίων με την
απόλυτη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας μας αγωνίζονται για να μην υλοποιηθεί
μνημόνιο συνεργασίας που εσείς, ΜΕ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΑ, έχετε συνάψει με
την εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ που για εμάς είναι απόλυτα ζημιογόνο για τα
συμφέροντα των ΕΑΣ.
Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν για την καταστροφική πολιτική σε βάρος της
εταιρείας που εσείς έχετε εφαρμόσει το λίγο χρονικό διάστημα που βρίσκεστε στη θέση
του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΑΣ και περιμένουν σύντομα να λογοδοτήσετε γι αυτό.
Έχετε φέρει μαζί με την ανάξια ομαδούλα σας την εταιρεία στο χειρότερο σημείο
όλων των εποχών, οικονομικά – παραγωγικά – διοικητικά. ΟΛΟΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ.
Η καταστροφική σας πολιτική οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την εταιρεία στο
οριστικό κλείσιμό της και στην αδυναμία παραγωγής πυρομαχικών. Παραγγελίες που
υπήρχαν ακυρώθηκαν, παρά τις ανέξοδες υποσχέσεις σας, παρά τα αλλεπάλληλα
ταξιδάκια σας στο εξωτερικό, καμία μα καμία νέα παραγγελία δεν φέρατε. Διοικείτε την
εταιρεία μ’ έναν παράδοξο τρόπο που καμία ορθολογική εξήγηση δεν έχει.
Βρίσκεστε συνέχει σε μυστικές συσκέψεις … σχεδιάζοντας, όπως φαίνεται, πως θα
τελειώσετε την εταιρεία.
Απολύσατε χωρίς καμία αιτιολογία, έμπειρους δικηγόρους και προάγατε ως
Διευθυντή Νομικής Υπηρεσίας έναν 80χρονο, που όλα αυτά τα χρόνια περνούσε από την
εταιρεία μόνο για καφέ, αλλά αμειβόταν ως μόνιμος δικηγόρος αυτής.
Απολύσατε πέντε (5) εργαζόμενους, οι τέσσερις (4) εκ των οποίων διευθυντικά
στελέχη, χωρίς και πάλι καμία αιτιολογία.
ΑΦΗΝΑΤΕ ΟΜΩΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΓΚΕΜΠΕΛ ΝΑ ΑΙΩΡΕΙΤΑΙ ΑΡΚΕΤΗ ΛΑΣΠΗ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ
Μόλις χθες ήρθε η πρώτη δικαίωση του απολυμένου δικηγόρου της εταιρείας κ.
Χρήστου Καρέτσου και πιστεύουμε ότι η δικαίωση θα έρθει για όλους τους απολυμένους
γιατί κανένα κατηγορητήριο δεν υπάρχει, εκτός της συκοφαντικής, χωρίς στοιχεία, λάσπης.
Δυστυχώς καμία σχέση δεν έχετε με την χρηστή διοίκηση αλλά κα με τον ευθύ λόγο.
Το ψέμα, η υποκρισία, ο διαχωρισμός, η εμπάθεια είναι στοιχεία της διοίκησής σας.

Καταφέρατε να ξεγελάσετε πολλούς. Καταφέρατε να μας ξεγελάσετε, όχι γιατί έχετε
τις ιδιαίτερες ικανότητες να γίνεστε πιστευτός αλλά γνωρίζοντας ότι με τις δυσκολίες που
πέρασε η εταιρεία και την ανάγκη ενός νέου ξεκινήματος οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να
συνεργαστούν μαζί σας, σας έδωσαν χέρι βοηθείας και εσείς αντί να το εκτιμήσετε, αντί να
το σεβαστείτε το εκλάβατε ως αδυναμία.
Κύριε Χρηστίδη,
Οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να σας εμποδίσουν στην παραπέρα διάλυση
της εταιρείας. Είναι αποφασισμένοι να εμποδίσουν την ανάληψη του έργου καταστροφής
πυρομαχικών από την ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ σε βάρος
των συμφερόντων των ΕΑΣ.
Θα αγωνιστούν το έργο αυτό να γίνει από τα ΕΑΣ για τα ΕΑΣ.
Όσον αφορά την Επιτροπή που δημιουργήσατε καμία αντίρρηση δεν έχουμε γιατί
όλοι είναι άξιοι συνάδελφοί μας αλλά θα σας προτείναμε να αντικαταστήσετε τον κ. Μακρή
με τον κ. Σακελλαρίου… Θα προτείναμε επίσης τους ίδιους συναδέλφους να τους εντάξετε
σε Επιτροπή για να ελέγξουν το… θεάρεστο, δικό σας έργο. Να καταμετρήσουν την
οικονομική (και όχι μόνο) ζημιά που προκαλέσατε:
 Από την διαδικασία που επιλέξατε για να εκποιήσετε-χαρίσετε σε ιδιώτη το
οικόπεδο της Ελευσίνας, διαδικασία που έχει επιληφθεί ήδη η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ !!
 Από τις παράνομες απολύσεις και την δικαίωση των απολυμένων δικαστικά
(25.000€ μέχρι τώρα).
 Από την απεμπόληση της διεκδίκησης του έργου καταστροφής
πυρομαχικών.
 Από το κλείσιμο της Ελευσίνας και την ανικανότητά σας να μεταφέρετε τις
δραστηριότητες στο Λαύριο.
 Από την καθυστέρηση εκτέλεσης του προγράμματος παραγωγής.
 Από την αποδιοργάνωση της εταιρείας, την περιθωριοποίηση εμπείρων
στελεχών και την απρόσφορη πρόσληψη του κυρίου …τίποτα!
Τότε να είστε βέβαιος ότι θα ζητούσαν την άμεση απομάκρυνσή σας από την
εταιρεία, πριν την διαλύσετε ολοσχερώς.
Κλείνοντας, προσωρινά , σας ενημερώνουμε ότι σε κοινή σύσκεψη Ομοσπονδίας
– Σωματείου Εργαζομένων ΕΑΣ Ελευσίνας και Αποθηκών Δερβενοχωρίων,
αποφασίστηκε:
 Να μην επιτρέψουν καμία ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ (!!!) πυρομαχικών που
κατευθύνονται στις εγκαταστάσεις της ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ εταιρείας SOUKOS
ROBOTS ΑΒΕΕ.
 Να ενημερώσουν όλες τις αρμόδιες αρχές για την παράνομη αλλά και
ανταγωνιστική σε βάρος των ΕΑΣ συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Η όποια προσπάθεια εκφοβισμού των εργαζομένων δεν θα περάσει και δεν σας
απαλλάσσει από τις τεράστιες ευθύνες που έχετε και φυσικά δεν μπορεί να σας
προστατέψει το παράνομο συμβόλαιο, που υπογράψατε, για τα μέλη του Δ.Σ. με ιδιωτική
ασφαλιστική εταιρεία έναντι του ποσού των 5 εκ. ευρώ ανά καλυπτόμενο πρόσωπο.
Το να υποχρεώνεις την εταιρεία να σου καλύπτει τα έξοδα ενός τέτοιου συμβολαίου
για πράξεις και παραλήψεις για όσο διάστημα διοικείτε την εταιρεία αλλά και για 10 χρόνια
μετά την αποχώρησή σας !!!
Ούτε αυτό δεν πρεσβεύει καμία τιμή για εσάς.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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