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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ (ΤΡΙΤΗ 24.01.2017) ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
,

Οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να αντισταθούν δυναμικά στην πολιτική διάλυση της
εταιρείας. Η στασιμότητα, η αδράνεια, ο οικονομικός μαρασμός μόνο αισιόδοξα μηνύματα
δεν είναι.
Η νομοθετική ρύθμιση για την εξασφάλιση ενημερότητας και η κεφαλαιοποίηση των
ληξιπρόθεσμων χρεών, δεν αντιμετωπίζουν τα βασικά προβλήματα που είναι η
παραγωγή των συμβάσεων που έχει η εταιρεία, η αντιμετώπιση των συσσωρευμένων
ελλειμμάτων και η από δω και πέρα λειτουργία χωρίς νέα ελλείμματα.
Η εταιρεία εξακολουθεί να μην εφαρμόζει κάποιο Επιχειρησιακό Σχέδιο, ενώ οι
διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς για το μέλλον μας, είναι εδώ και μήνες στον αέρα.
Τα Ε.Α.Σ. βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο και ενώ εμείς ανησυχούμε η Διοίκηση αντίθετα
«σπέρνει» τη διχόνοια και δυναμιτίζει όλο και πιο πολύ τις εργασιακές σχέσεις.
Καλούμε την Κυβέρνηση να συνετίσει τη Διοίκηση και να προχωρήσει άμεσα στη
δανειακή χρηματοδότηση της εταιρείας και στην πρόσληψη του αναγκαίου
προσωπικού.
Είναι αδιανόητο προκαταβολές συμβάσεων να χάνονται στα ελλείμματα της εταιρείας
αντί να χρησιμοποιούνται για την παραγωγική διαδικασία.
Η εταιρεία «βουλιάζει», οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι, τα χρέη της
εταιρείας αυξάνονται και οι μόνοι που ανησυχούν για το μέλλον της εταιρείας
είναι οι εργαζόμενοι.
Η αναγκαιότητα ύπαρξης και ανάπτυξης της Μοναδικής Αμυντικής Βιομηχανίας, σε
Πυρομαχικά, Όπλα και Οπλικά Συστήματα, είναι επιτακτική για την ασφάλεια της
χώρας μας. Ας το γνωρίζουν όλοι καλά !!!
Με βάση τη δραματική κατάσταση της εταιρείας, τα Σωματεία των Εργαζομένων
Υμηττού – Λαυρίου – Ελευσίνας, αποφάσισαν για αύριο Τρίτη 24.01.2017 και ώρα
11.30π.μ., να πραγματοποιήσουν Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας.
ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ (ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ)
ΥΜΗΤΤΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

