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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΕΑΣ!
Ενώ η Δημόσια Επιχείρηση ΕΑΣ η μοναδική Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία σε πυρομαχικά και
οπλικά συστήματα οδηγείται στο άγνωστο χωρίς πυξίδα, χωρίς στόχους, αντιμέτωπη με τεράστια
οικονομικά προβλήματα - αφού η εταιρεία έχασε ήδη τη ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών,
αδυνατώντας να καταβάλει τις υποχρεώσεις της στα ασφαλιστικά Ταμεία, τώρα προχώρησε σε δίωξη
συνδικαλιστών με στόχο την τρομοκράτηση ώστε να μη μιλάει κανείς για τις εγκληματικές
πολιτικές εις βάρος της εταιρείας.
Συγκεκριμένα κατατέθηκε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Δάφνης κατά του προέδρου της
Ομοσπονδίας Ευθύμιου Θεοχάρη, του προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων ΕΑΣ Υμηττού
Παναγιώτη Δούκα και του προέδρου του Εργασιακού Συμβουλίου και γραμματέα οικονομικού της
Ομοσπονδίας ΠΟΕΜ Βίκτωρα Γεράρδη.
Λαμβάνοντας το κατηγορητήριο διαπιστώσαμε ότι τη μήνυση την κατέθεσε ο προσληφθείς από
τη διοίκηση ΧΡΗΣΤΙΔΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κ. Χ.Θεοδωρίδης, ο οποίος αρχικά είχε προσληφθεί στα ΕΑΣ
μέσω της εργολαβικής εταιρείας ΑΚΜΩΝ Α.Ε. ως υπάλληλος γραφείου στις 30/11/2015 και για 6
μήνες με μεικτό μηνιαίο μισθό 1.950 €.
Επειδή ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ξεκίνησε έλεγχο και για την εν λόγω σύμβαση,
αυτή δεν ανανεώθηκε το Μάιο του 2016, αν και συνέχισε να βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της
εταιρείας. Τελικά στις 30/8/2016 ο απόστρατος του Ναυτικού κ. Θεοδωρίδης υπέγραψε νέα σύμβαση
αυτή τη φορά με τα ΕΑΣ, χωρίς καν να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά με υπογραφή του
προσωπικού του φίλου τότε Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Κ. Χρηστίδη .
Τη συγκεκριμένη σύμβαση την ονόμασαν σύμβαση παροχής έργου ανεξαρτήτων υπηρεσιών
διάρκειας δύο (2) ετών με καθαρό μηνιαίο μισθό 2.000€ !!!
Η υπογραφή αυτής της σύμβασης έμεινε μυστική διότι κατά την άποψη νομικών και
υπηρεσιακών παραγόντων δεν είναι νόμιμη αφ ενός αλλά και διότι μία αμοιβή 2.000 ευρώ καθαρές
αποδοχές ήταν και είναι υπερβολικά μεγάλη, όταν στα παλαιότερα διευθυντικά στελέχη των ΕΑΣ
δεν φτάνουν τα 1800 ευρώ!!!!
Η σύμβαση αυτή δεν έμεινε κρυφή μόνο από τους εργαζόμενους των ΕΑΣ αλλά δεν
αναρτήθηκε η πρόσληψη ούτε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως τα ΕΑΣ υποχρεούται ως
εταιρεία του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.!!!
Αυτήν όλη τη μυστικότητα την κατήγγειλε η Ομοσπονδία μας με Δελτίο Τύπου και αναρτώντας
τη σύμβαση του στη σελίδα της Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Κατηγορούμαστε από τον κ. Θεοδωρίδη ότι δημοσιεύσαμε τα προσωπικά του στοιχεία που γι’
αυτόν, η πράξη του θα έπρεπε να είχε μείνει μυστική, μεταξύ του ιδίου και του πρώην Διευθύνοντα
Συμβούλου.
Κατηγορείται ο πρόεδρος του πρωτοβάθμιου Σωματείου και εκπρόσωπος των εργαζομένων
στη Διοίκηση της εταιρείας γιατί κοινοποίησε το Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας μας στους
συναδέλφους μας!

Κατηγορείται ο πρόεδρος του Εργασιακού Συμβουλίου γιατί κοινοποίησε την ανάρτηση της
Ομοσπονδίας!
Περιμένουμε τώρα να κατηγορηθούν και όσοι έκαναν like στην συγκεκριμένη ανάρτηση!!!
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΤΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ
ΝΤΡΟΠΗ.
Όπως είναι γνωστό από την πρώην Διοίκηση και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρηστίδη,
απολύθηκαν από την εταιρεία 6 εργαζόμενοι ικανά και άξια Διευθυντικά στελέχη, διαλύοντας την
οργανωτική δομή της εταιρείας.
Απευθύνθηκαν στη δικαιοσύνη και ένας μετά τον άλλον δικαιώνονται αλλά η Διοίκηση
παρανομεί ακόμα και σήμερα, μη εφαρμόζοντας τις δικαστικές αποφάσεις.
Επί Διοίκησης κ. Χρηστίδη απολύθηκαν επίσης 4 δικηγόροι, διαλύοντας τη Νομική Υπηρεσία
της εταιρείας, ενώ σήμερα αναθέτουν σε εξωτερικά δικηγορικά γραφεία τις υποθέσεις, χρεώνοντας
την εταιρεία με πολύ περισσότερα χρήματα!!! ενώ παράλληλα αποφάσισαν πρόσφατα την πρόσληψη
δικηγόρου ως Νομικού Συμβούλου της εταιρίας, αν και στο παρελθόν διατυμπάνιζαν και μέσα στο
Δ.Σ. ότι ήταν πολλοί οι Δικηγόροι της εταιρίας. Επίσης επειδή δεν είχαν χρήματα αποφάσισαν και
πούλησαν το εργοστάσιο ΕΑΣ Ελευσίνας χωρίς Δημόσιο Διαγωνισμό μία διαδικασία που ελέγχεται
ήδη από τα δικαστήρια!!!
Παρά τη μεγάλη προσπάθεια των εργαζομένων, τις τεράστιες θυσίες που έχουν υποστεί με
μείωση ακόμα και 50% του μισθού τους, παρά την αδικία που υφίστανται χρόνια τώρα να μην
λαμβάνουν το επίδομα ανθυγιεινού και επικινδύνου εργασίας κι ας εργάζονται σε επιχείρηση Α΄
βαθμού επικινδυνότητας, η τοποθέτηση Διοικήσεων με καθεστωτική αντίληψη και χωρίς
αξιοκρατικά στοιχεία καταδικάζουν το μέλλον της εταιρείας και των εργαζομένων.
Τεράστιες ευθύνες για την όλη κατάσταση, πέρα από τη Διοίκηση που συνεχίζει να κινείται σε
θολά νερά, έχει και η ηγεσία του Υπ. Εθνικής Άμυνας που ενώ όλοι γνωρίζουν τα όσα συμβαίνουν
στα ΕΑΣ, συνεχίζει να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο.
Ο Αν. Υπουργός κ. Βίτσας δυστυχώς άλλα λέει στους εργαζόμενους και άλλα πράττει, δίνοντας
την εικόνα του συνενόχου σε ένα έγκλημα που συντελείται καθημερινά εις βάρος της εταιρείας.
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ
Το Συνδικαλιστικό κίνημα με τίποτα δεν πρόκειται να σιωπήσει, είναι αποφασισμένο να
αντισταθεί και να αποκαλύπτει κάθε είδους παράλειψη και ανομία.
Η πρόσληψη του κ. Θεοδωρίδη στα ΕΑΣ, (απόστρατος- συνταξιούχος Ναυτικού) καθώς και
όσες άλλες αντίστοιχες προσλήψεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην εταιρεία κατά παράβαση του
νόμου των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, πρέπει αφού ελεγχθούν για τη νομιμότητα τους από
τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης να παραπεμφθούν άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η Διοίκηση των ΕΑΣ έχει τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί στην εταιρεία και
επιτέλους καλείται να βρει ΑΜΕΣΑ το δρόμο της χρηστής Διοίκησης που τόσο ανάγκη έχει η εταιρεία
σήμερα.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η κυβέρνηση έχουν την πολιτική ευθύνη να επιβάλλουν
σοβαρότητα και νομιμότητα στα ΕΑΣ, πριν να είναι πολύ αργά.
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

