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Θέμα: Αλλελεγγύε ζηον αγώνα ηων επγαδομένων ηερ ΕΑΒ, 

απένανηι ζηεν απαξίωζε και ηον κίνδςνο εκποίεζερ ηερ βιομεσανίαρ 

  
Η Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία Α.Δ. (ΔΑΒ) είλαη ε κεγαιύηεξε αεξνλαππεγηθή θαη ακπληηθή 

εηαηξεία ηεο ρώξαο, κε θύξηα απνζηνιή ηελ νιηθή ππνζηήξημε ηνπ ζπλόινπ ησλ πηεηηθώλ ησλ      

Διιεληθώλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ. Έπεηηα από ζπλερείο πεξηθνπέο θεθηεκέλσλ ιόγσ ησλ κλεκνλίσλ, 

ην πξνζσπηθό ηεο ΔΑΒ κεηώζεθε δξακαηηθά (πάλσ από 50%) ζε δπλακηθό θαη ρσξίο ηελ              

δπλαηόηεηα πιένλ, πεξαηηέξσ πξνζιήςεσλ. 

 

Γλσξίδνπκε όηη θαηά ηηο εκέξεο ησλ γεληθώλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ (lockdown) ιόγσ ηεο παλδεκίαο 

ηνπ θνξνλντνύ, νη εξγαδόκελνη ηεο ΔΑΒ ζηήξημαλ κε απηνζπζία θαη πςειό αίζζεκα επζύλεο ηελ 

αθαηάπαπζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ γηα ηελ ζηήξημε ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ηεο παηξίδαο 

καο (γηα ηηο δπλαηόηεηεο αεξάκπλαο, αιιά θαη ππξνπξνζηαζίαο), αιιά θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηεζλώλ 

θαηαζθεπαζηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρεη αλαιάβεη. Σέηνηα είλαη ε θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιόγεζε 

ηεο αηξάθηνπ ηνπ κεηαγσγηθνύ αεξνζθάθνπο C-130J γηα ηελ παγθόζκηα αγνξά, ε αλαβάζκηζε ησλ 

F-16 BLK 52+/ADV ηεο Διιεληθήο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ζε θαηεγνξία VIPER, ν εθζπγρξνληζκόο 

ησλ P3-BOrionηνπ Διιεληθνύ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ, ε ζπληήξεζε ησλ θηλεηήξσλ Σ56 ησλ           

αεξνζθαθώλ C130 ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ε θαηαζθεπή ηνπ 30% ηεο 

αηξάθηνπ ησλ αεξνζθαθώλ F-16 ηεο παγθόζκηαο αγνξάο, θ.ά. Καη όια απηά, σο ηζόηηκνο θαη        

αμηόπηζηνο ζπλεξγάηεο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ δηεζλώο εηαηξεηώλ ηνπ βηνκεραληθνύ θιάδνπ ηεο       

αεξνλαππεγηθήο όπσο είλαη νη LockheedMartin, Boeing, Airbus, Dassault, Raytheon, EADS-CASA, 

Thales θιπ.  

 

Μέζα ζε απηό ην πεξηβάιινλ έληαζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, καο είλαη αδηαλόεηε ε          

επηρείξεζε απαμίσζεο ηεο ΔΑΒ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο από ηελ Κπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν  

Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ ζπλεπαθόινπζνπ θηλδύλνπ θιεηζίκαηνο θαη εθπνίεζήο ηεο. 

 

Η ΟΔΣΔΔ ζηεξίδεη ηνλ δίθαην αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΑΒ λα θξαηήζνπλ ηελ κεγαιύηεξε 

Ακπληηθή Βηνκεραλία ηεο Διιάδνο δσληαλή θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηα ελαπνκείλαληα δηθαηώκαηά 

ηνπο. 

 

Οη εξγαδόκελνη ηεο ΔΑΒ ελδηαθέξνληαη έκπξαθηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο   

επηρείξεζεο. Καινύκε ηελ Κπβέξλεζε λα απνδείμεη ην ίδην. 

 

Γηα ηελ Ο..Δ.Σ.Δ.Δ. 
Ο Πξόεδξνο  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 
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