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                         Κύριε Υπουργέ 
 

Οι απολυμένοι από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) μετά τη συγκέντρωση 
που πραγματοποιήσαμε στις 21/11/2014 στα γραφεία του Σωματείου «Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», στο 
οποίο ανήκουμε, εκλέξαμε ομόφωνα Επιτροπή  Απολυμένων η οποία θα μας εκπροσωπεί στη 
προσπάθεια μας να επανέλθουμε στην εργασία που εργαστήκαμε για πολλά χρόνια.  

   Συγκεκριμένα εργαστήκαμε μέσω εργολαβικών εταιρειών, στα πέντε  εργοστάσια της εταιρείας 
συνολικά 250 εργαζόμενοι, άλλοι από το 2000 και άλλοι από το 2004, έως το  2010 που 
απολυθήκαμε. 
 

      Όπως έχουμε πληροφορηθεί, σήμερα οι ανάγκες  σε εργατοτεχνικό 
προσωπικό για την υλοποίηση  της παραγωγής των ΕΑΣ είναι άμεσες και επιτακτικές. 

 
      Στο μακρύ χρονικό διάστημα που εργαστήκαμε στις παραγωγικές εγκαταστάσεις των 

ΕΑΣ αποκτήσαμε  εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία που αναμφισβήτητα είναι πολύτιμη 
σήμερα για την υλοποίηση των παραγγελιών της εταιρείας, δεδομένης της μείωσης του αριθμού 
έμπειρου παραγωγικού δυναμικού με τις συνταξιοδοτήσεις και τα κίνητρα του προγράμματος 
εθελούσιας αποχώρησης του προσωπικού. 

 
    Στο σύνολο των 250 απολυμένων που εκπροσωπούμε περιλαμβάνονται όλες οι 

τεχνικές-επιστημονικές ειδικότητες που έχει ανάγκη σήμερα η εταιρεία οι οποίοι λόγω της 
υπάρχουσας προϋπηρεσίας δεν χρειάζονται χρονοβόρα και κοστοβόρα εκπαίδευση αφού 
μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στον παραγωγικό ιστό, να αποδώσουν άμεσα αποτελέσματα 
και να συμβάλλουν ταχύτατα στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης. 

 
     Θεωρούμε αυτονόητο ότι στα πλαίσια της ορθολογικής πρακτικής, της χρηστής και 

σώφρονος διοίκησης θα πρέπει να κληθούμε σύντομα από τους διοικούντες να συζητήσουμε την 
επαναπρόσληψη  όσων το επιθυμούν σύμφωνα πάντα με τις παραγωγικές ανάγκες της 
επιχείρησης.     

 
     Θεωρούμε επίσης αυτονόητο το δικαίωμα μας να διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο 

την επαναπρόσληψη όσων από εμάς το επιθυμούν, με την όποια διαδικασία πρόσληψης  στα 
ΕΑΣ εργατικού προσωπικού επιλεχθεί. 

 
     Στα πλαίσια αυτά ως Επιτροπή  Απολυμένων παρακαλούμε να ασκήσετε την 

επιρροή σας προκειμένου να βοηθήσετε στην προώθηση του δίκαιου αιτήματος μας. Αν το 
κρίνετε αναγκαίο παρακαλούμε όπως ορίσετε συνάντηση για να σας αναλύσουμε το αίτημα μας. 

    
   Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.   

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΕΑΣ 

 
Υπεύθυνη συντονιστικής επιτροπής,    
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