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                                                ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

             ΤΟ  ΦΩΣ  ΘΑ  ΝΙΚΗΣΕΙ  ΤΟ  ΣΚΟΤΑΔΙ  ΣΤΑ  ΕΑΣ !!!            
  
 Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι η Διοίκηση των ΕΑΣ ζήτησε να γίνει ΕΔΕ!!! για να 
αποκαλυφθεί ο ένοχος της διαρροής της Σύμβασης Εργασίας του κ. Θεοδωρίδη που 
δημοσιεύθηκε στη σελίδα της Ομοσπονδίας μας. 
Κύριοι της Διοίκησης, 
 Επιτέλους σοβαρευτείτε, απομακρυνθείτε από τις εμμονές του παρακράτους και 
αλλάξτε ρότα. Κατανοήστε ότι οι πράξεις μιας Δημόσιας  Εταιρείας που πλήρωσε την 
κακοδιαχείριση του παρελθόντος, δεν επιτρέπεται να συνεχίζει στην ίδια λογική και εσάς να 
προσπαθείτε να καλυφθείτε από παράνομα ασφαλιστικά συμβόλαια!!! 
  Χρηστή Διοίκηση δεν σημαίνει να προσλαμβάνετε με μισθό 2.000 € καθαρά 
παρανόμως και εν κρυπτώ απόστρατους χωρίς αντικείμενο εργασίας, να τους εξασφαλίζετε 
γενναιόδωρα ένα δεύτερο μισθό, πέραν της σύνταξής τους και να αποζητάτε η πράξη σας να 
μείνει κρυφή.  

Επ’ αυτού αλήθεια ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και το ΑΣΕΠ τι λένε; 
Μπορεί μια κρατική επιχείρηση όπως τα ΕΑΣ να προσλάβουν ένα φυσικό πρόσωπο με 
σύμβαση έργου ενώ πρόκειται για πρόσληψη που είναι κατά παράβαση του Νόμου 2190/94; 
Το Γενικό Λογιστήριο συνεχίζει να του δίνει τη σύνταξη του ;  

 Έχει σταλεί στην εφορία η συγκεκριμένη σύμβαση έργου ; Αφού πρόκειται περί 
συνταξιούχου στρατιωτικού υπαλλήλου πώς εισπράττει   τον  τωρινό μισθό του, εκδίδει 
κάποιο νόμιμο φορολογικό παραστατικό ; Έχoυν ενημερωθεί σχετικά οι φορολογικές αρχές ;  

 Μήπως η Δικαιοσύνη πρέπει να αναλάβει έργο. Τι χρηματικά ποσά έχει λάβει 
συνολικά ο συγκεκριμένος απόστρατος για όλο το 2016, είτε μέσω του εργολάβου ΑΚΜΩΝ 
Α.Ε. είτε από  τα EAΣ και με ποιο τρόπο; Ο αρμόδιος Υπουργός κ. Bίτσας τι έχει να πεί  
για όλα αυτά ; 

Χρηστή Διοίκηση δεν είναι αμέσως μετά, να προχωράτε σε δεύτερη παράνομη 
πρόσληψη, του πρέσβη επί τιμή κ. Νεάρχου, ως αντάλλαγμα εξυπηρέτησης υπηρεσιών που 
πρόσφερε υπογράφοντας ως εκτελεστικό μέλος, το συμβόλαιο πώλησης του εργοστασίου 
της Ελευσίνας!!! αν και γνώριζε ότι  η πρόσφατη τοποθέτηση του  να εκτελεί χρέη 
αναπληρωτή διευθύνοντα ήταν άκυρη αφού δεν  εγκρίθηκε τελικά από το ΓΕΜΗ. Άραγε οι 
δαπάνες και οι αμοιβές σε δικηγόρους και τρίτους που έχει υπογράψει είναι νόμιμες; 

Τι λένε για αυτό οι Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης  ;;; 
Χρηστή Διοίκηση δεν ασκεί η Διοίκηση, που φοβούμενη τις συνέπειες των πράξεων 

της εξασφαλίζει τη νομική της προστασία ακόμη και δέκα (10) χρόνια μετά την αποχώρησή 
της με τη σύναψη παράνομου συμβολαίου από ιδιωτική εταιρεία ασφάλισης,  με το κόστος  
να επιβαρύνει τα έρημα ΕΑΣ!!!  

 Αλήθεια  ο αρμόδιος Υπουργός κ. Βίτσας γιατί τηρεί σιγή ιχθύος, αφού οι 
Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης το έχουν θεωρήσει παράνομο!!! 
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 Χρηστή Διοίκηση δεν είναι η Διοίκηση που προσπαθεί να πουλήσει, την υπογραφή 
ΣΣΕ, με τη λογική της «εξυπηρέτησης» !!!   

Τα ΕΑΣ είναι η μόνη επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  που έως και σήμερα 
στερείται ΣΣΕ ενώ οι αποδοχές των εργαζομένων συγκριτικά  είναι κατά πολύ μειωμένες. Το 
τραγελαφικό είναι ότι στερούνται ακόμη και το επίδομα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας 
σε μια επιχείρηση κατασκευής όπλων και πυρομαχικών !!!  

Στο συγκεκριμένο θέμα η ευθύνη δεν είναι μόνο δική σας αλλά και όλων εμάς,  που 
σας επιτρέπουμε δύο χρόνια να κινήστε σε θολά νερά, να διαχωρίζετε, να εμπαίζετε και να 
δεσμεύεστε με υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα….. 
Κύριοι της Διοίκησης, 
 Προσπαθώντας  να καλύψετε τις πράξεις σας, έχετε μεταμορφώσει την εταιρεία σ’ ένα 
νέου είδους Ειδικού Δικαστηρίου καλλιεργώντας κλίμα εκφοβισμού και τρόμου  μεταξύ των 
εργαζομένων, χωρίς ηθικούς  φραγμούς.  

Με αυτή την πολιτική το προηγούμενο διάστημα διαλύσατε τη Νομική Υπηρεσία της 
εταιρείας. Απολύσατε τέσσερις έμπειρους δικηγόρους προκειμένου να χρησιμοποιείτε 
μονίμως, εξωτερικούς δικηγόρους της επιρροής σας,  καταβάλλοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ. 

Εν συνεχεία στοχοποιήσατε και χωρίς καμία αιτιολογία απολύσατε, πέντε άξιους 
συναδέλφους μας,  επί τω πλείστον διευθυντικά στελέχη που έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην 
εταιρεία. 

 Ήδη υπάρχουν τρεις (3) δικαστικές αποφάσεις, που κρίνουν παράνομες τις 
απολύσεις αυτές - ένας πραγματικά κόλαφος για εσάς.  

 Δυστυχώς όμως και πάλι τα έρημα ΕΑΣ θα επιβαρυνθούν το κόστος της δικής σας 
ανορθόδοξης  Διοίκησης. 
 Με αυτή την πολιτική έχετε διαλύσει τη δομή της εταιρείας, το καλό εργασιακό κλίμα 
και  τη συνεργασία εργαζομένων και στελεχών. 
 Με αυτή την πολιτική οδηγείτε καθημερινά την εταιρεία στο άγνωστο, χωρίς πυξίδα, 
χωρίς στόχους. 
 Κλείνοντας σας καλούμε αντί να ψάχνετε για συνενόχους, αντί να δημιουργείτε  
«καταδότες» μεταξύ των εργαζομένων, να ανακαλέσετε άμεσα τις παράνομες αποφάσεις και 
να ανακαλέσετε όλες τις εκδικητικές – στοχοποιημένες και παράνομες απολύσεις. 
 Καλούμε την πολιτική ηγεσία υπεύθυνα να πάρει θέση στις παράνομες πράξεις που 
συντελούνται στα ΕΑΣ με την εφαρμοζόμενη «αριστερή  πολιτική». 
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