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Κύριε Υπουργέ,
Καταρχήν θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε
αναλάβει.
Η Ομοσπονδία μας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μοναδική Αμυντική Βιομηχανία
Πυρομαχικών και Οπλικών Συστημάτων Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ, όχι μόνο γιατί είναι μία βαριά
βιομηχανία μοναδική στο είδος της, αλλά και γιατί εκπροσωπούμε συνδικαλιστικά τους
εργαζόμενους του εργοστασίου Ε.Α.Σ. Λαυρίου καθώς και τους εργαζόμενους του πρώην
εργοστασίου Ε.Α.Σ. Ελευσίνας, που δυστυχώς έκλεισε κάτω από περίεργες διαδικασίες
και είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη γκάμα πυρομαχικών να χαθεί από τα παραγωγικό έργο
της εταιρείας.
Παράλληλα οι εργαζόμενοι που παράγουν έργο στην εταιρεία μέσω των εταιρειών
ΟΝΕΧ και ΑΚΜΩΝ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ομοσπονδίας μέσω του
Κλαδικού Σωματείου "Η Συσπείρωση" που ανήκει στα Σωματεία μέλη μας.
Κύριε Υπουργέ,
Είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε απόλυτα την δραματική κατάσταση πού βρίσκονται
τα Ε.Α.Σ.
Οι λόγοι είναι πολλοί, αλλά ο κυριότερος λόγος έχει όνομα και πρόσωπα και αυτά
δεν είναι άλλα από τις ευθύνες της Εκτελεστικής Διοίκησης επί το πλείστον των
τελευταίων χρόνων.
Όχι γιατί δεν υπάρχουν ευθύνες στις παλαιότερες Διοικήσεις, αλλά αυτές
κρίνονται πλέον ιστορικά ενώ οι σημερινές οδηγούν την εταιρεία στα βράχια.
Είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε ότι ένα σημαντικό κομμάτι που θα μπορούσε να
βοηθήσει την εταιρεία να σταθεί στα πόδια της, ισοφαρίζοντας κατά κάποιο τρόπο τις
γραμμές παραγωγής που χάθηκαν μετά το κλείσιμο της Ελευσίνας, είναι το έργο της
καταστροφής ναρκών και πυρομαχικών.
Αυτό το σημαντικό έργο, κατά περίεργο τρόπο μεταφέρθηκε σε έναν περίεργο και
προβληματικό ιδιώτη, που του επέτρεψαν με αδιαφανείς διαδικασίες να δημιουργήσει
μέσα στο εργοστάσιο των Ε.Α.Σ. Λαυρίου την δικιά του εγκατάσταση με έξοδα και
εξοπλισμό των Ε.Α.Σ.!!!
Μια εγκατάσταση παράνομη, επικίνδυνη, περιβαλλοντολογικά απαγορευτική και
απόλυτα βλαπτική για τα συμφέροντα της εταιρείας που καταλήγει σε μια πρωτοφανή και
παράλογη συμφωνία, που τα ΕΑΣ θα πληρώνουν τα έξοδα και η Σούκος Ρομποτική θα
απολαμβάνει κέρδη.

Πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι τα Ε.Α.Σ. στο Λαύριο διέθεταν και διαθέτουν, δικιά
τους εγκατάσταση καταστροφής ναρκών και πυρομαχικών, που παλιότερα ο Διευθυντής
του εργοστασίου εκεί, ήταν περήφανος για τις δυνατότητες της εγκατάστασης.
Ο ίδιος άνθρωπος στην πορεία και μετά την εμφάνιση της Σούκος Ρομποτικής την
απαξίωσε με το χειρότερο τρόπο!!!
ΤΥΧΑΙΟ;;;
Κύριε Υπουργέ,
Έχετε υπόψη σας ότι σε λίγες μέρες λήγουν οι συμβάσεις τον εργαζομένων που
προσφέρουν έργο μέσω της εταιρείας ΟΝΕΧ στο εργοστάσιο Ε.Α.Σ. του Υμηττού.
Πιστεύουμε ότι έχετε ενημερωθεί ότι η μη έγκαιρη ανανέωση των συμβάσεων
αυτών, θα είναι χαριστική βολή για το παραγωγικό έργο που υπάρχει ακόμα στην
εταιρεία.
Θέση της Ομοσπονδίας μας όπως και του συνόλου του συνδικαλιστικού κινήματος
είναι να οδηγηθούμε κάποια στιγμή, σε μόνιμες προσλήψεις που τόσο ανάγκη έχουν τα
Ε.Α.Σ.
Η εργολαβοποίηση της εργασίας ποτέ δεν μας βρήκε σύμφωνους, αλλά αυτό δεν
εξαρτιέται από μας.
Μακάρι κάποια στιγμή να μιλάμε μόνο για μόνιμες προσλήψεις, φυσικά δίνοντας
προβάδισμα σε όσους έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία πάνω στο αντικείμενο. Μέχρι όμως
να έρθει αυτή η στιγμή δεν πρέπει να κλείσει η εταιρεία από έλλειψη ανθρώπινου
δυναμικού.
Κύριε Υπουργέ,
Ευχόμενοι και πάλι με κάθε ειλικρίνεια καλή επιτυχία στο έργο σας, πιστεύοντας
ότι θα δείξετε ιδιαίτερο βάρος στα Ε.Α.Σ. πριν είναι αργά.
Κλείνοντας σας ζητάμε να προγραμματίσετε συνάντηση μαζί μας, ώστε να σας
καταθέσουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας.
Με εκτίμηση
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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