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Στην κρατική αμυντική βιομηχανία, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα
Λαυρίου, που
εξειδικεύεται στην παραγωγή πυρομαχικών, πρόσφατα η ανταγωνιστική εταιρεία SOUKOS
ROBOTS ABEE, προχώρησε σε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τα ΕΑΣ και με βάση αυτό
κατασκεύασε εγκατάσταση καταστροφής ναρκών και πυρομαχικών με αμφιλεγόμενη μέθοδο χωρίς
εγγυήσεις ασφάλειας για τους εργαζόμενους αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.
Ως Ομοσπονδία που εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους του εργοστασίου ΕΑΣ Λαυρίου
μας κάνει τρομερή εντύπωση πως, μια δημόσια επιχείρηση η οποία διαθέτει σύγχρονη μονάδα
καταστροφής πυρομαχικών με πιστοποίηση ασφάλειας, παραχωρεί το δικαίωμα σε ιδιώτη που εκ
των πραγμάτων εξυπηρετεί τα δικά του ιδιωτικά συμφέροντα, να δημιουργεί εντός του χώρου της,
δική του εγκατάσταση που κρύβει ταυτόχρονα και τεράστιους κινδύνους.
Υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες για την ασφάλεια αυτών των εγκαταστάσεων και τους
κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή πέρα από την οικονομική ζημιά των ΕΑΣ, σε μια
δύσκολη εποχή για την εταιρεία !!!
Παράδοξο επίσης είναι πως στις δύσκολες στιγμές που περνούν σήμερα τα ΕΑΣ, αντί να
διεκδικούν προς όφελος τους την ανάθεση αυτού του σημαντικού έργου που μπορεί να υλοποιηθεί
στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ως σανίδα σωτηρίας, να παραχωρεί μια σημαντική κερδοφόρα
δραστηριότητα σε ιδιώτη, ο οποίος μάλιστα στο παρελθόν προσπαθούσε να πάρει το
συγκεκριμένο έργο, αλλά ποτέ δεν διέθετε εχέγγυα εμπιστοσύνη!!!
Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι Υπουργοί έχουν λάβει γνώση των ενεργειών της Διοίκησης
της εταιρείας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει θέση για το σκανδαλώδες, για εμάς, αυτό θέμα
που αφαιρεί από τα ΕΑΣ ένα σημαντικό έργο, που θα μπορούσε να είναι σωτήριο για την εταιρεία.
Με βάση τα παραπάνω ζητάμε να ενημερωθούμε
υπηρεσίες,

άμεσα εάν οι αρμόδιες δημόσιες

1.
2.
3.
4.

Έχουν διενεργήσει έλεγχο ασφάλειας της συγκεκριμένης εγκατάστασης.
Έχουν δώσει άδεια λειτουργίας.
Έχουν προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
Έχει ρωτηθεί ο τεχνικός ασφαλείας του εργοστασίου.

Εκτιμώντας αυτή την κατάσταση σε κοινή σύσκεψη Ομοσπονδίας και Σωματείου
Εργαζομένων ΕΑΣ Ελευσίνας και Αποθηκών Δερβενοχωρίων αποφασίσαμε να περιφρουρήσουμε
και να μην επιτρέψουμε, όπως έχει προγραμματιστεί την Δευτέρα 16/1/2017 ή οποιαδήποτε άλλη
μέρα την δωρεάν παραχώρηση πυρομαχικών για δοκιμαστική χρήση στην εγκατάσταση που η
εταιρεία SOUKOS ROBOTS ABEE δημιούργησε εντός του χώρου των ΕΑΣ προστατεύοντας έτσι
τα συμφέροντα της εταιρείας από τις ζημιογόνες ενέργειες της Διοίκησης.
Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση και καθήκον να προστατέψουν τα συμφέροντα της
εταιρείας που σήμερα θίγονται βάναυσα, καμία ενημέρωση δεν υπάρχει για τα οφέλη των ΕΑΣ από
αυτή την συνεργασία. Είναι απαράδεκτο τη στιγμή που οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι, λόγω της
δεινής οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, να γίνονται μυστικά μνημόνια συνεργασίας που με
βάση των εγκαταστάσεων και το όνομα των ΕΑΣ να κερδοσκοπεί τρίτος.
Όπως γνωρίζει άλλωστε η Διοίκηση της εταιρείας για το εργοστάσιο της Ελευσίνας,
σχετικά με την πώληση αυτού αλλά και τη γενικότερη διαχείριση, έχει διαταχθεί
προκαταρτική εξέταση για το αδίκημα της απιστίας, κατόπιν καταθέσεως σχετικής
μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα υποχωρήσουμε σε καμία περίπτωση,
εάν τα πάντα δεν έρθουν στο φως.
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