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 Πολλά έχουμε ακούσει για τις θετικές προθέσεις της σημερινής κυβέρνησης και των 
υπουργών της με κορυφαία υπόσχεση το σχίσιμο του μνημονίου και την επαναφορά όλων 
των εργασιακών σχέσεων που είχαν αφαιρεθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις. 
 Δυστυχώς όλοι έχουμε διαπιστώσει πως αντί για το σχίσιμο του μνημονίου,  
καθημερινά σχίζονται τα ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα που έχουν απομείνει και ενώ 
συνεχίζουν  τον ίδιο δρόμο των περικοπών, με τις δραματικές αλλαγές του 
συνδικαλιστικού νόμου 1264 καθώς και  την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού στον 
ιδιωτικό τομέα. 

Παρόλα αυτά συνεχίζουν θρασύτατα να μας παρουσιάζονται ως συμπαραστάτες, 
ως κοινωνικά ευαίσθητοι, ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του 
λαού ενώ μας συντρίβουν!!! 
    lkll «ΑΣ ΤΟΥΣ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ» 
 Δυστυχώς οι ίδιες θεατρικές παραστάσεις ανεβαίνουν και στα ΕΑΣ , με συντελεστές 
τους αρμόδιους υπουργούς, στην μοναδική Αμυντική Βιομηχανία της χώρας μας σε 
πυρομαχικά και οπλικά συστήματα 
 Πολλά ακούσαμε για σχέδια ανάπτυξης και προοπτικής, οι εργαζόμενοι 
υποκλίθηκαν μπροστά τους αλλά δυστυχώς έμειναν τα μεγάλα λόγια χωρίς κανένα 
αντίκρισμα. 
 Από τις μεγάλες εξαγγελίες για παραγγελίες φτάσαμε στον μαρασμό και την 
εξαθλίωση, ήδη οι εργαζόμενοι στα ΕΑΣ διανύουν τον 2ο μήνα χωρίς να τους έχουν 
καταβληθεί τα δεδουλευμένα, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχουν κεφάλαια για πρώτες ύλες 
ώστε να υλοποιηθεί το παραγωγικό έργο της εταιρείας. 

Με βάση αυτή την κατάσταση οι εργαζόμενοι αποφάσισαν σειρά κινητοποιήσεων, η 
πραγματοποιηθείσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (7/6/2016) και στο Υπουργείο 
Οικονομικών και πορεία στο Μαξίμου (9/6/2016). 
 Μετά από αυτές τις αποφάσεις υπήρξε ενημέρωση από το ΥΠ.ΕΘ.Α. για 
Διυπουργική σύσκεψη την ημέρα και ώρα που οι εργαζόμενοι είχαν προγραμματίσει την 
συγκέντρωσή τους έξω από το ΥΠ.ΕΘ.Α. !!! Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα 
συμπεράσματά του για την προετοιμασία αυτής.  

Η Διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε δεν είχε καμία σχέση  με την 
εικόνα που είχαν αφήσει να διαρρεύσει  για  την συμμετοχή άλλων συναρμόδιων 
Υπουργών με στελέχη υψηλού επιπέδου !!! 
 Πριν την Διυπουργική σύσκεψη είχε ζητηθεί να υπάρξει κοινή πρόταση της 
Διοίκησης και των εργαζομένων, όπως και έγινε, αφήνοντας να φανεί ότι θα υπάρξουν 
συγκεκριμένες αποφάσεις. 
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 Δυστυχώς για εμάς μετά την Διυπουργική,  η  ανησυχία  μας για το μέλλον της 
εταιρείας εντάθηκε. 
 Σε αυτή την κατεύθυνση παραθέτουμε τους λόγους της ανησυχίας μας, 
ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ δεν είχαμε παρωπίδες και το έχουμε ήδη δείξει στην πράξη : 
 

 Είχε φανεί ότι στη συγκεκριμένη Διυπουργική θα συμμετείχαν οι υπουργοί των 
συναρμοδίων υπουργείων. Δυστυχώς συμμετείχαν μόνο οι ειδικοί σύμβουλοι των 
υπουργείων Εργασίας , Ναυτιλίας και Ανάπτυξης. Από το Υπουργείο Οικονομικών 
ούτε  καν ειδικός σύμβουλος ;;; 

 Τα θέματα των ΕΑΣ δεν έχουν να κάνουν με καλές προθέσεις αλλά με 
συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούν αποκλειστικά το Υπουργείο Οικονομικών. 

 Η κοινή συμφωνία εργαζομένων και Διοίκησης δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν 
υπάρξει πολιτική απόφαση στο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 
εταιρεία και σ’ αυτό καμιά απάντηση δεν δόθηκε. 

 Σε παρόμοια Διυπουργική που έγινε για την ΕΑΒ συμμετείχαν από το Υπουργείο 
Οικονομικών, ο Διευθυντής του Υπουργού Οικονομικών, κ. Παπακωνσταντίνου, και 
ο Νομικός Σύμβουλος , κ. Φλώρος, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
συμμετείχε κλιμάκιο με επικεφαλής τον  Αναπληρωτή Υπουργό κ. Βερναρδάκη. 

 Ως θετικό κρίνουμε την δέσμευση για εξασφάλιση της μισθοδοσίας έως Αύγουστο – 
Σεπτέμβριο αλλά είναι βέβαιο ότι θα είμαστε σε χειρότερη κατάσταση αν άμεσα δεν 
υπάρξει χρηματοδότηση για να συνεχιστεί το παραγωγικό έργο της εταιρείας. 

 Τα σοβαρά εργασιακά μας θέματα που εκκρεμούν όπως είναι το επίδομα 
ανθυγιεινής εργασίας και εξίσωση αποζημίωσης εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων, 
χρήζουν απόφασης συναρμόδιων υπουργείων που δεν συμμετείχαν στην 
Διυπουργική. 

 Πιστεύουμε επίσης ότι το ΥΠ.ΕΘ.Α. που Υπουργός είναι ο δεύτερος πυλώνας της 
κυβέρνησης, εάν μπορούσε να δώσει λύση στα παραπάνω ζητήματα θα επέβαλλε 
την παρουσία όλων των αρμόδιων υπουργείων  με τη συμμετοχή αναβαθμισμένης 
εκπροσώπησης. 
 
 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΑ  
                             ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΣΟΥΚΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΚΑΘΙΑ  
          
Ως Ομοσπονδία πάντα κρίνουμε τα πράγματα με βάση τα δεδομένα που έχουμε 

και χωρίς σκοπιμότητες. 
 Άποψή μας λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ανήσυχοι για το μέλλον και 
την προοπτική της εταιρείας.  
 Χωρίς να μηδενίζουμε διαφορετικές προσεγγίσεις  είμαστε υποχρεωμένοι να 
κινηθούμε σε ενωτικές προσπάθειες και όχι σε περίεργες συμπεριφορές, που βλάπτουν 
το  συμφέρον όλων μας.   
      Ένα έχουμε να πούμε ότι οι ιδεοληψίες, οι αποκλεισμοί, οι συκοφαντίες και η 
προβολή εξουσίας δεν συνάδουν με τον συνδικαλιστικό ρόλο που όλοι πρέπει να έχουμε. 
 Η Ομοσπονδία μας θα συμμετέχει στην κινητοποίηση των εργαζομένων, με 
συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου, την Πέμπτη  
9/6/2016 και ώρα 12.00. 

                   Ο  ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

                   ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΙΕΣΗΣ 
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