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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Σε συνέχεια του από 8 Οκτ 2020 Δελτίο Τύπου του Συλλόγου μας, 
αποσαφηνίζουμε τα παρακάτω : 

 Στην μέχρι σήμερα πορεία μας, όλες οι παρεμβάσεις – διεκδι-
κήσεις και δράσεις μας αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στο Εργοστά-
σιο, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.  

 
 Δεν μπορείς άλλωστε να διεκδικείς κάτι το “διαφορετικό”, όταν 

το έργο που παράγεις είναι κοινό και εργάζεσαι στους ίδιους χώρους και κά-
τω από τις ίδιες συνθήκες.  

 
 Με αφορμή τον πρόσφατο τραυματισμό του Συναδέλφου ΟΒΑ: 

 
 Αναδείξαμε τα ελλιπή μέτρα προστασίας (ΜΑΠ), την 

αναγκαιότητά τους και τη χορήγησή τους με το σταγονόμετρο σε όλους τους 
Συναδέλφους (Πολιτικό και Στρατιωτικό Προσωπικό). Για το εν λόγω θέμα, 
μετά την έκδοση του Δελτίου μας υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία και 
ενημέρωση της Δντριας της ΔΔΥΠΠ επί του θέματος των ΜΑΠ και σας 
ανακοινώνουμε πως διατέθηκαν από την Ιεραρχία σε όλα τα Στρατιω-
τικά Εργοστάσια πιστώσεις 114.000 € για την ασφάλεια του προσωπι-
κού, γεγονός πρωτοφανές για τα δεδομένα των Εργοστασίων. 

 
 Αναδείξαμε την υποστελέχωση του Εργοστασίου μας 

από Τεχνικό Πολιτικό Προσωπικό, κατάσταση η οποία επιδεινώνεται καθη-
μερινά και δεν προβλέπεται βελτίωση, μια και στις πρόσφατες εξαγγελίες 
της πολιτικής ηγεσίας που αφορά το νέο αμυντικό δόγμα, δεν αναφέρθηκαν 
σε προσλήψεις Πολιτικού Προσωπικού. 

 
  Σε καμία των περιπτώσεων δεν είμαστε  απέναντι στον θε-

σμό και αναγνωρίζουμε  την αποστολή στο αξιόμαχο των Ενόπλων  
Δυνάμεων τόσο των ΟΒΑ όσο και των  ΕΠ.ΟΠ, ούτε είχαμε πρόθεση να 
«στιγματίσουμε» τους ήδη και επί μακράν θητεία υπηρετούντες ως ανειδί-



κευτους. Εξάλλου δεν θα ήταν δυνατόν να ισχύει κάτι διαφορετικό, διότι οι 
Συνάδελφοι αυτής της κατηγορίας, είναι σε πολλές περιπτώσεις παιδιά μας, 
αδέρφια μας ή συγγενικά μας πρόσωπα. 

 
 Ο Σύλλογος μας διαχρονικά διακατέχεται από υψηλό αίσθημα 

ευθύνης, γνωρίζει το τι πρέπει να πράξει στον ευαίσθητο χώρο του Εργο-
στασίου μας και θα συνεχίσει  χωρίς αποκλεισμούς,  να υπηρετεί τα συμφέ-
ροντα όλων των εργαζομένων.  

Γιατί το πρόβλημα Συνάδελφοι, δεν εστιάζεται ανάμεσα στο Στρατιω-
τικό και Πολιτικό προσωπικό αλλά στην ελλιπή στελέχωση, στα ελλιπή μέ-
τρα προστασίας και εκεί θα πρέπει να εστιάσει η πολιτική ηγεσία τώρα και 
στο μέλλον. 

Για το ΔΣ 

 

 

 


