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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες & συνάδελφοι,
Όπως ήδη γνωρίζετε εφαρμόζεται στην εταιρεία μας ο επαίσχυντος νόμος
4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο. Ο νόμος αυτός μειώνει τους μισθούς όλων των
εργαζομένων και δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την επιβίωση των οικογενειών μας σε
συνδυασμό με τις καθυστερήσεις πληρωμών, με το ληστρικό φορολογικό σύστημα και
με τα χαράτσια του μνημονίου.
Ο τρόπος εφαρμογής του από τις υπηρεσίες της εταιρείας είναι απαράδεκτος,
άδικος και παράνομος σε βάρος των πιο χαμηλόμισθων και δημιουργεί άνιση
μεταχείριση στους εργαζόμενους. Φαινόμενα όπως άλλοι γονείς να παίρνουν επιδόματα
τέκνων και άλλοι όχι, άλλοι εργάτες να παίρνουν παρεπόμενες αποδοχές και άλλοι όχι,
άλλοι εργάτες να παίρνουν ανθυγιεινά και επικίνδυνα και άλλοι όχι, άλλα στελέχη να
παίρνουν επιδόματα ευθύνης και άλλα όχι, αν μη τι άλλο δείχνει σκοπιμότητες στην
εφαρμογή του νόμου και αναρωτιόμαστε αν ο Πρόεδρος της εταιρείας ενημερώνεται και
γιατί δεν επεμβαίνει.
Ειδικά όμως για τους εργάτες παραγωγής ο νόμος αυτός έρχεται σαν
οδοστρωτήρας να ισοπεδώσει την ίδια τους τη ζωή καθιστώντας, με τα όρια που
βάζει, απαγορευτική την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών! Η κατάσταση που
έχει δημιουργηθεί στην καθημερινότητα των εργατών είναι αφόρητη και αυτό επηρεάζει
με τραγικό τρόπο τη δουλειά τους.
Όταν ο εργάτης αναγκάζεται να στερήσει από τα παιδιά του τη δυνατότητα στην
μόρφωση, να διακόψει τα φροντιστήρια, όταν αδυνατεί να πάει σε ένα γιατρό, όταν δεν
μπορεί να αγοράσει φάρμακα για την οικογένεια του, όταν δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη
διατροφή, όταν δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει, πως θα πάει να δουλέψει στη θέση
εργασίας του στα εκρηκτικά και στα χημικά, στην πρέσα και όπου αλλού χρειαστεί σε
μια βαριά βιομηχανία με υψηλή επικινδυνότητα όπως είναι η εταιρεία μας;
 Πότε επιτέλους θα γίνει αντιληπτό ότι ο εργάτης σε μια βαριά
βιομηχανία παραγωγής αμυντικού υλικού με υψηλή ανθυγιεινότητα και
επικινδυνότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως ο κλητήρας σε μια
δημόσια υπηρεσία;
 Πότε επιτέλους θα γίνει αντιληπτό ότι η εμπειρία, η εξειδίκευση, η
τεχνογνωσία των εργατοτεχνιτών στα ΕΑΣ δεν μπορεί να μετρηθεί με
βάση την εκπαιδευτική τους κατηγορία;
 Πότε επιτέλους θα γίνει αντιληπτό ότι η εφαρμογή του νόμου θα
χτυπήσει την καρδιά του παραγωγικού ιστού και θα είναι η ταφόπλακα
της παραγωγικής ικανότητας των ΕΑΣ;

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι,
Παρόλα αυτά υπήρχε δυνατότητα να μην εφαρμοστεί το ενιαίο μισθολόγιο
στους εργατοτεχνίτες ! Πράξη νομοθετικού περιεχομένου επιτρέπει να εξαιρούνται
από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου με απλές υπουργικές αποφάσεις
ειδικότητες εργαζομένων.
Και τι έκανε η διοίκηση της εταιρείας που την Παρασκευή ανακοινώσε τη νέα
οργανωτική δομή και κάποιοι έχουν πάρει χρυσές θέσεις και επιδόματα;
Η διοίκηση παρασυρόμενη από τα ίδια αυτά στελέχη, ζήτησε γενική εξαίρεση της
εταιρείας από το ενιαίο μισθολόγιο, πράγμα φυσικά ανέφικτο. Για άλλη μια φορά
κάποιοι αντί να δουν την πραγματικότητα και το συμφέρον της εταιρείας είδαν το
προσωπικό τους συμφέρον. Είναι αυτοί που οδήγησαν την εταιρεία μέχρι εδώ, και
σήμερα επιβραβεύονται με την ανακύκλωση τους σε χρυσοφόρες «θέσεις ευθύνης».
Αξιοποίησαν για άλλη μια φορά την παραγωγική φύση της εταιρείας και το
εργατοτεχνικό δυναμικό σαν πρόσχημα, σαν σκαλοπάτι που πάτησαν για να σώσουν
τους υψηλούς μισθούς τους!
Και ο Πρόεδρος της εταιρείας σαν άλλος Πόντιος Πιλάτος «νίπτει τας χείρας του»
πιστεύοντας ότι έκανε το καθήκον του!
Όχι κύριε Πρόεδρε δεν έχετε κάνει το καθήκον σας απέναντι στην εταιρεία και
στους εργάτες που είναι η ψυχή της. Αυτοί οι εργάτες που καθημερινά τους ζητάτε και
εσείς και τα στελέχη σας, να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να βγει η παραγωγή
και να διασωθεί ότι μπορεί να διασωθεί από την εταιρεία, που τους ζητάτε να έχουν
υπευθυνότητα και καθαρό μυαλό όταν γομώνουν και συναρμολογούν πυρομαχικά, όταν
αναπνέουν τον καρκίνο από τα χημικά, όταν κινδυνεύουν να κόψουν τα δάκτυλα τους
στις πρέσες αισθάνονται ότι όλοι εσείς τους ξεπουλήσατε!
Αισθάνονται ότι το εργοστάσιο δεν είναι πλέον παραγωγής πυρομαχικών και
οπλικών συστημάτων αλλά παροχής υπηρεσιών. !!!
Κύριε Πρόεδρε,
Οφείλετε άμεσα, πριν είναι οριστικά αργά, από τη θέση που βρίσκεστε να
επαναπροσδιορίσετε στη σωστή του βάση το πρόβλημα από την εφαρμογή του
μισθολογίου και να επανέλθετε στο Υπουργείο με αίτημα εξαίρεσης των εργατών.
Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σήμερα με την εταιρεία, αφού ο σημερινός Υπουργός
Άμυνας βαδίζοντας στα χνάρια Μπεγλίτη είναι «αόρατος» και αρνείται συνάντηση με τα
σωματεία, αλλά το σίγουρο είναι ότι για να υπάρξει αύριο πρέπει να υπάρχει
παραγωγικός ιστός, πρέπει να υπάρχουν εργάτες παραγωγής αφοσιωμένοι στην εργασία
τους και όχι καταρρακωμένοι και προβληματικοί από την καταστροφή της ζωής τους.
Μπορείτε και πρέπει να το κάνετε άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν
πρόκειται να βγει καμιά παραγωγή, δεν πρόκειται να ανέβει η παραγωγικότητα και η
αποδοτικότητα, δεν πρόκειται να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Πιστέψτε μας αυτό δεν
είναι απειλή, είναι μια αναπόφευκτη και αναπότρεπτη συνέπεια της ανάλγητης και
δολοφονικής για τους εργάτες μισθολογικής πολιτικής.

Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Πότε επιτέλους θα εμφανιστείτε;
Πότε επιτέλους θα ασχοληθείτε με τα προβλήματα των ΕΑΣ και των εργαζόμενων
τους;
Πότε επιτέλους θα αναλάβετε τις ευθύνες σας απέναντι στην απαξίωση της
μοναδικής Αμυντικής Βιομηχανίας παραγωγής πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων
για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας;
Σας καλούμε από τις γραμμές αυτής της ανακοίνωσης της παράταξης μας να
ασχοληθείτε με το πρόβλημα επιβίωσης των εργατών και να αξιοποιήσετε τη
δυνατότητα που σας παρέχει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου να τους εξαιρέσετε
από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.
Συνάδελφοι από τις άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις,
Το αίτημα της εξαίρεσης των εργατοτεχνιτών είναι ακόμα ανοιχτό,
προβλέπεται από τη νομοθεσία, είναι εφικτό, αλλά πρώτα και κύρια είναι δίκαιο και
επιβεβλημένο!
Είναι γεγονός ότι όλες οι παρατάξεις δείξαμε σοβαρή αμέλεια πάνω σε αυτό το
ζήτημα. Δεν είναι όμως αργά αρκεί να συνεργαστούμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
για το σκοπό αυτό.
Επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους «προς κάθε ενδιαφερόμενο» ότι θα
κινηθούμε σε δύο κατευθύνσεις:
Στο εσωτερικό της εταιρείας αλλά και έξω από αυτήν, θα απαιτήσουμε την
εξαίρεση των εργατών σύμφωνα με τις προβλέψεις της πράξης νομοθετικού
περιεχομένου και θα επιβάλλουμε τη δίκαιη και νόμιμη εφαρμογή του για όλους
τους εργαζόμενους.
Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς
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