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                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

      ΑΠΕΡΓΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΑΣ        

 
 Οι εργαζόμενοι των ΕΑΣ προχώρησαν χθες (9/6/2016) σε συγκέντρωση έξω από το 
Υπουργείο Οικονομικών αιτώντας επιτέλους η κυβέρνηση να αναλάβει τις αναγκαίες 
πρωτοβουλίες που χρειάζονται για μια αναπτυξιακή πορεία  της εταιρείας. 
 Σ’ αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή  του 
Υπουργού Οικονομικών, κ. Παπακωνσταντίνου, όπου ενημερώθηκε από τους εργαζόμενους 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία,   τα οποία χρήζουν άμεση παρέμβαση και 
που εστιάζονται σε τρία (3) συγκεκριμένα θέματα : 

- Χρηματοδότηση παραγγελιών 
- Κεφαλαιοποίηση  χρεών 
- Φορολογική ενημερότητα 

Θέματα που είναι γνωστά στους συναρμόδιους Υπουργούς αλλά καμία ουσιαστική 
ενέργεια δεν έχει γίνει. 

Δυστυχώς και πάλι δεν υπήρξε συγκεκριμένη θέση του Υπουργείου και απλά 
δεσμεύθηκε να ενημερώσει τους εργαζόμενους την επόμενη εβδομάδα για πρωτοβουλίες 
που ενδέχεται να αναλάβει. 

Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε πορεία που κατέληξε στο Μέγαρο 
Μαξίμου. 

Εκεί συνάντησαν τον Υπουργό Επικρατείας κ. Φλαμπουράρη με τη συμμετοχή του 
Υπουργού παρά τω πρωθυπουργό κ. Κουϊκ όπου συζήτησαν τα θέματα που απασχολούν 
την εταιρεία και τους εργαζόμενους. 

Η συνάντηση αυτή θεωρήθηκε απ’ τους εργαζόμενους σημαντική και ουσιαστική.  

 Ενώ έγινε αναλυτική συζήτηση ο Υπουργός ζήτησε από τους εργαζόμενους να 
υπάρξει και δεύτερη συνάντηση μαζί τους με βάση στοιχείων που θα 
προσκομισθούν για τα θέματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία. 

 Ενημέρωσε τους εργαζόμενους ότι στην ίδια κατεύθυνση θα πραγματοποιήσει 
συνάντηση και με τη Διοίκηση της εταιρείας. 

 Παράλληλα δεσμεύθηκε στο αίτημα των εργαζομένων να αναλάβει πρωτοβουλίες  
για την πραγματοποίηση Διυπουργικής που θα συγκαλέσει ο ίδιος με τη συμμετοχή 
των συναρμόδιων Υπουργείων ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις για το 
μέλλον των ΕΑΣ.    

Αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους ανέδειξαν τα σοβαρά 
προβλήματα της εταιρείας και επιτέλους φαίνεται να υπάρχει μια ουσιαστική αντιμετώπιση. 

Κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει, η δύναμή μας είναι η συμμετοχή και η ενότητα των 
εργαζομένων στις δραστηριότητες των Σωματείων. 
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