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Με το παρόν έγγραφό μας ζητάμε άμεσα να συγκαλέσετε τριμερή συνάντηση με την
Εταιρεία στην οποία εργαζόμαστε τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ.
Οι εργαζόμενοι του εργοστασίου Ε.Α.Σ. Ελευσίνας με μονομερή απόφαση της
Διοίκησης της Εταιρείας, χωρίς ποτέ να υπάρξει διαβούλευση μεταξύ του Σωματείου και της
Διοίκησης της Εταιρείας μετατέθηκαν και μετακινιόντουσαν στο Λαύριο σε καθημερινή βάση για
να μεταφέρουν την τεχνογνωσία στους εκεί εργαζόμενους.
Σε κοινή συνάντηση που είχε γίνει με τον ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α. κ. Βίτσα, τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χρηστίδη και τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Βασιλείου, υπήρξε ρητή
δέσμευση ότι αυτό θα γίνει για ένα χρονικό διάστημα, όσο χρειάζεται για να μεταφερθεί η
τεχνογνωσία στους εκεί εργαζόμενους.
Σε αυτή την συνάντηση δεσμεύθηκαν ότι οι εργαζόμενοι με την πώληση του
εργοστασίου της Ελευσίνας θα υπάρξει μέριμνα για να μεταφερθούν στον όποιο επιχειρηματία
αγοράσει τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Ελευσίνας.
Με την απόφαση του Δ.Σ. των Ε.Α.Σ. 03/04/2017 το εργοστάσιο των Ε.Α.Σ.
Ελευσίνας πουλήθηκε στα ΕΛ.ΠΕ., χωρίς να προβλέπεται η απορρόφηση των εργαζομένων.
Την Πέμπτη 11/05/2017 ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Βασιλείου, κάλεσε το
Σωματείο μας και παρουσία του Εκτελεστικού Μέλους κ. Νεάρχου, της Δικηγόρου της Νομικής
Υπηρεσίας κ. Παπαϊωάννου και του Εκπροσώπου των εργαζομένων κ. Δούκα, μας ανακοίνωσε ότι
μετά την πώληση του οικοπέδου της Ελευσίνας οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν σε
ποιο εργοστάσιο της Εταιρείας θέλουν να εργασθούν. Ανέφερε συγκεκριμένα τις εγκαταστάσεις
Σ.Ε.Υμμητού, Σ.Ε.Μάνδρας, Σ.Ε.Λαυρίου ,Σ.Ε. Αιγίου.
Παράδοξα και με ατομική επιστολή προς κάθε εργαζόμενο (αρ.Πρωτ. 882/15-052017) που σας κοινοποιούμε διαπιστώνομαι!!!!!! ότι μέσα σε τρείς μέρες η Διοίκηση της Εταιρείας
άλλαξε τα λεγόμενά της!!!!!. Δεν αναφέρεται το εργοστάσιο της Μάνδρας (Σ.Ε.Μ.) που είναι η πιο
κοντινή απόσταση.
Συγχρόνως διαπιστώνουμε ότι όποια επιλογή και να κάνουν οι εργαζόμενοι, η
Διοίκηση της Εταιρείας δεν δεσμεύεται ότι θα την εφαρμόσει με την φράση που περιέχεται στο
κείμενο, ότι θα εξετασθεί η δυνατότητα μετάθεσης μας, είναι σαφής ότι η αίτηση που θα κάνουμε
με την επιλογή μας δεν θα αφορά επιλογή δική μας αλλά της Εταιρείας.
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε επίσης ότι ποτέ δεν υπήρξε διαβούλευση των δύο
μερών ούτε πρίν που μετατεθήκαμε στο Λαύριο αλλά ούτε και σήμερα.
Επίσης παρά την συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας, της μεταφοράς προσωπικού,
καμμιά αναφορά δεν γίνεται στην συγκεκριμένη επιστολή.

Παράλληλα μας οφείλονται από 01/01/2016 οδοιπορικά για τους εργαζόμενους που
πρόσφεραν την εργασία τους στο εργοστάσιο της Ελευσίνας.
Εδώ και 3 μήνες η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται χωρίς Διευθύνοντα Σύμβουλο
ο οποίος παραιτήθηκε στις 09/02/2017.
Με βάση την παραίτηση του κ. Χρηστίδη στην Επιθεώρηση Εργασίας Δάφνης όπου
συζητήθηκε εργατική διαφορά από το Σωματείο Εργαζομένων του εργοστασίου Υμμητού, η
πλευρά της Εταιρείας δεν προσήλθε καθόλου και επικαλέσθηκε σε έγγραφο πού κατέθεσε ότι τα
Ε.Α.Σ. δεν έχουν Διοίκηση!!!!!! και δεν μπορεί να συζητήσει τα συγκεκριμένα θέματα αντιθέτως
για τους εργαζόμενους των Ε.Α.Σ. Ελευσίνας μπορεί να εφαρμόζει ακραίες αποφάσεις χωρίς κάν
διάλογο.
Θέλουμε να γνωρίζετε ότι το Σωματείο μας αντιμετωπίζετε εχθρικά από την
Διοίκηση της Εταιρείας γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική και
νομική δράση για να προφυλάξουμε τα συμφέροντα της Εταιρείας ακόμα και την ύπαρξή της.
Σας κοινοποιούμε πρόσφατη επιστολή μας της 15/05/2017.
Στις 29 Μαΐου 2017 συζητούνται Ασφαλιστικά Μέτρα για να ακυρωθεί η πώληση
του εργοστασίου ενώ συγχρόνως Οικονομικός Εισαγγελέας έχει αναλάβει να εξετάσει την
νομιμότητα πώλησης των εγκαταστάσεων στα ΕΛ.ΠΕ μετά από δικές μας ενέργειες.
Ως εργαζόμενοι δεν αρνούμαστε να εργαστούμε.
Αυτό που ζητάμε είναι να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση και τις ίδιες ευκαιρίες με
το σύνολο των εργαζομένων στα Ε.Α.Σ. χωρίς εκδικητική συμπεριφορά λόγω της παραπάνω
δράσης μας που είναι απόλυτα νόμιμο δικαίωμα μας αλλά και υποχρέωση του Συνδικάτου.
Αυτό που ζητάμε είναι να εξασφαλιστεί το εργασιακό μας μέλλον μέσα από μία
σοβαρή συζήτηση με τον νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας που σήμερα δεν υπάρχει, είναι γνωστό
ότι με την αποχώρηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρηστίδη δεν υπήρχε αναπληρωτής αυτού.
Επίσης θέλουμε να γνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν τηρεί καμία συμβατική της
υποχρέωση όπως είναι ατομικά είδη προστασίας (φόρμες, παπούτσια, γάντια, μάσκες), γάλα λόγω
ανθυγιεινής εργασίας, δεν καταβάλλεται επίδομα επικινδυνότητας ενώ παράλληλα αρνούνται να
συζητήσουν υπογραφή συλλογικής σύμβασης.
Στην τριμερή ζητάμε να συμμετέχουν από πλευράς εργαζομένων και το Εργατικό
Κέντρο Ελευσίνας – Δυτικής Αττικής (Ε.Κ.Ε.-Δ.Α.) αλλά και η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων
Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.), όπου είμαστε μέλη.
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