ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ (ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ)
Παρασκευή 16 Σεπτέμβρη 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ Ε.Α.Σ.
Σε κοινή σύσκεψη προχώρησαν, τη Πέμπτη 15.09.2016, τα Σωματεία των εργαζομένων των
Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ) στα Κεντρικά της εταιρείας στον Υμηττό. Στη σύσκεψη ήταν
κοινή η διαπίστωση για τον επικίνδυνο δρόμο που οδεύει η εταιρεία από τη πολιτική της
Κυβέρνησης, δυστυχώς οι υποσχέσεις της για αναπτυξιακή πορεία των ΕΑΣ έμειναν μόνο στα
λόγια και τίποτα παραπάνω.
Το 2013 η τότε Κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την Τρόικα τότε – Θεσμοί σήμερα – ένα
σχέδιο σωτηρίας και προοπτικής της Εταιρείας - όπως το είχε ονομάσει – το οποίο
συμπεριελάμβανε : διατήρηση τριών εργοστασίων, μείωση προσωπικού από 750 σε 500
(οικιοθελείς αποχωρήσεις με κίνητρα), χρηματοδότηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
στόχων για την νέα αξιολόγηση. Οι δηλώσεις των Κυβερνώντων ήταν “αποφεύχθηκαν τα
χειρότερα σενάρια (απολύσεις και εκκαθάριση της Εταιρείας).
Η σημερινή Κυβέρνηση είχε καταγγείλει σε όλους τους τόνους το σχέδιο που είχε εκπονήσει η
προηγούμενη Κυβέρνηση μετά τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ Ε.Α.Σ.
Σε συναντήσεις που έχουν πραγματοποιήσει τα Σωματεία μας με Κυβερνητικά Στελέχη οι
διαβεβαιώσεις και οι υποσχέσεις για την δημιουργία ενός προγράμματος αναπτυξιακού το
οποίο θα απαιτούσαν από του Θεσμούς το οποίο θα είχε μια προοπτική η οποία θα άξιζε στην
ΜΟΝΑΔΙΚΗ Αμυντική Βιομηχανία Παραγωγής Πυρομαχικών, Όπλων και Οπλικών
Συστημάτων της χώρας μας, ΗΤΑΝ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ !!!.
Διαπιστώνουμε σήμερα ότι η Εταιρεία μας έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη της χωρίς σχέδιο,
χωρίς πλάνο, χωρίς πυξίδα. Τα οικονομικά στοιχεία της είναι σε δραματική κατάσταση
υπάρχει πλήρης αδυναμία για αγορά πρώτων υλών για να υλοποιηθούν σοβαρές
παραγγελίες (με το ενδεχόμενο της καταβολής ποινικών ρητρών). Οι εργαζόμενοι με την
φτωχοποίηση τους από το 2010 και μετά με μείωση των αποδοχών τους άνω του 50%
συνεχίζουν να εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες χωρίς το προβλεπόμενο
από το νόμο επίδομα, με μεγάλες περικοπές θεσμικών κατακτήσεων, τελευταία απώλεσαν
ακόμη και την μεταφορά τους στην εργασία. Είναι άγνωστο έως και σήμερα πότε θα υπάρξει
η επόμενη καταβολή μισθοδοσίας.
Είναι βέβαιο ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία ευθύνη για την παλινδρόμηση Κυβέρνησης
και Διοίκησης στην λογική ότι όλα θα ανατραπούν και όλα θα αλλάξουν, σήμερα η Εταιρεία
μας με αυτήν την πολιτική βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα.

Με την προηγούμενη Κυβέρνηση οι εργαζόμενοι ήταν σε συνεχείς κινητοποιήσεις για να
ακυρώσουν σχέδια και σενάρια που είχαν το κλείσιμο της Εταιρείας ή το καλύτερο την
διατήρησή της με δύο Εργοστάσια.
Σήμερα τα άσχημα σενάρια επανέρχονται, η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης χάθηκε μέσα
από τα παλιά και νέα σχέδια, η αγωνία επανήλθε σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα
κεφάλια μας, όσα αποφεύχθηκαν το 2013 από το κακό σχέδιο της Κυβέρνησης - όπως εσείς
και εμείς το ονομάσαμε – σήμερα επανέρχεται με την δική σας Πολιτική.
Τα ψευτοδιλήμματα για εμάς τελείωσαν δεν παρακαλάμε αλλά απαιτούμε.
Να σταματήσει εδώ και τώρα η προσπάθεια συσκότισης των προβλημάτων.
Καθαρά λόγια. Ουσιαστικές λύσεις.

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ !
Οι προτάσεις μας και οι θέσεις μας είναι απόλυτα τεκμηριωμένες και γνωστές σε όλους τους
αρμοδίους μέσα στην Κυβέρνηση. Περιμένουμε ουσιαστικές και δεσμευτικές απαντήσεις.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ενωμένοι θα αγωνιστούμε για να προασπίσουμε την δουλειά μας και την ύπαρξη
της ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Αμυντικής Βιομηχανίας Παραγωγής Πυρομαχικών, Όπλων και Οπλικών
Συστημάτων.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα βάλουμε τέλος στην αναμονή.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ !
Ο αγώνας μας δεν θα σταματήσει όσο η Κυβέρνηση συνεχίζει να μην αντιλαμβάνεται ότι
πρέπει επιτέλους να δοθεί λύση.
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