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ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλο. 
Μέλη Δ.Σ.  

  
ΚΟΙΝ.: Ομάδα Εργασίας  Στρατηγικού –Επιχειρησιακού Σχεδίου.  

Σωματεία  Εργαζομένων  Ε.Α.Σ.  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). 
Εργαζόμενους  Ε.Α.Σ.  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). 
Σωματεία  Εργαζομένων  Θυγατρικών  ΜΒΗ - ΗΜΚ. 
Εργαζόμενους  Θυγατρικών  ΜΒΗ - ΗΜΚ. 

  

ΘΕΜΑ : Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου της εταιρείας.                             

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ)  με αριθμό 355/03.08.2012. 

  

Κύριοι, 

Επειδή πιστεύω ότι τόσο το Στρατηγικό, όσο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της 
εταιρείας περιλαμβάνουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και 
το εργασιακό τους μέλλον το οποίο είναι συνυφασμένο και ταυτόσημο με το μέλλον 
της εταιρείας, θα έπρεπε με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των Σχεδίων του 
Στρατηγικού Σχεδίου και πριν την κατάθεσή τους στο Δ.Σ. της εταιρείας, να είχε 
ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος της Διοίκησης με το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα, 
μέσα από τον οποίον τα Σωματεία των εργαζομένων θα κατέθεταν τις παρατηρήσεις 
τους και τις θέσεις – απόψεις – προτάσεις τους. 

Αυτό δεν έγινε και δεν έγινε με ευθύνη της Διοίκησης, γι’ αυτό ζητώ την αναβολή της 
συζήτησης του σημερινού θέματος έτσι ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για 
την έναρξη ενός ουσιαστικού (και όχι προσχηματικού) διάλογου με τα Σωματεία των 
Εργαζομένων. 

Ο Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα μου για αναβολή της 
συζήτησης του θέματος διότι θεωρεί ότι το Στρατηγικό Σχέδιο είναι ζήτημα εταιρείας 
και μετόχου και δεν προβλέπεται διαβούλευση με τους εργαζόμενους. 
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Κύριοι, 

Στο Δ.Σ. των Ε.Α.Σ. συμμετέχω με την ιδιότητα του εκλεγμένου εκπροσώπου των 
εργαζομένων στους οποίους και λογοδοτώ. 

Ως εκ του θεσμικού μου ρόλου είμαι υποχρεωμένος να ασκώ εργατικό και κοινωνικό 
έλεγχο, σε μια Επιχείρηση δημοσίου ενδιαφέροντος και συμφέροντος που υπηρετεί 
τους στόχους για τους οποίους ιδρύθηκε, να συμβάλει στ-ην αμυντική θωράκιση της 
χώρας και τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων 
(Ε.Ε.Δ), στην ασφάλεια και στην διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Λαού. 

Οι αρχές της διαφάνειας και της δημοκρατίας, που οφείλω να υπηρετώ, μου 
επιβάλλουν να υπερψηφίζω ή να καταψηφίζω προτάσεις, επί τη βάση 
τεκμηριωμένων εισηγήσεων και  με κριτήρια το νόμο, την ηθική και την ευθύνη 
απέναντι στην εταιρεία, τους μετόχους και τους εργαζόμενους. 

Με βάση τον θεσμικό και διακριτό ρόλο μου και τις αρχές που υπηρετώ, καλούμαι 
σήμερα  να κρίνω την σημερινή εισήγηση με το προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο και 
να αποφασίσω εάν θα την υπερψηφίσω ή θα την καταψηφίσω.  

Δεν θα κρίνω το συγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο από τεχνοκρατικής πλευράς γιατί 
φυσικά δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. 

Θα κρίνω όμως εάν και κατά πόσο απαντάει πειστικά σε κεφαλαιώδη για εμάς 
ζητήματα και ερωτήματα, τα οποία αφορούν την ύπαρξη των Ε.Α.Σ. καθώς και τη 
μορφή που θέλουμε να έχει αυτή η επιχείρηση τα επόμενα χρόνια. 

Αυτό που κατ’ αρχήν θέλω να θέσω είναι ότι: η Εθνική Ασφάλεια, η αποτρεπτική 
ισχύς, η άμυνα και η εδαφική ακεραιότητα δεν προσμετρούνται και δεν έχουν 
ισοδύναμα οικονομικά μεγέθη. 

Τουναντίον, είναι αυτονόητο ότι μια ασφαλής χώρα ενισχύει την επιχειρηματικότητα 
Ελλήνων ή και διεθνών επενδυτών. 

Είναι επίσης σαφές ότι η με Δημόσιο έλεγχο εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία και εν 
προκειμένω τα Ε.Α.Σ. – εταιρία παραγωγής πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων - 
αποτελεί μέρος της άμυνας και των αμυντικών – αποτρεπτικών σχεδιασμών, 
διατηρώντας την αυτοδυναμία και την ανεξαρτησία της χώρας μας. 

Το συγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο, κατ’ αρχήν απαντάει μόνο στην προσπάθεια που 
κάνουν ντόπια και διεθνή συμφέροντα μέσω κυρίως των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης να κατασυκοφαντήσουν  ΔΕΚΟ, καθώς και τους εργαζόμενους σε αυτές, 
προκειμένου να εξαγοράσουν αντί «πινακίου φακής» «φιλέτα» της Ελληνικής 
οικονομίας όπως είναι οι  Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί αλλά και τα Ε.Α.Σ. 

Δεν απαντάει πειστικά στα κεφαλαιώδη για εμάς ζητήματα και ερωτήματα, τα οποία 
αφορούν την ύπαρξη των Ε.Α.Σ. καθώς και τη μορφή που θέλουμε να έχει αυτή η 
επιχείρηση τα επόμενα χρόνια. 
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Δεν θέτει τις κατευθύνσεις για την επίλυση κύριων προβλημάτων που είναι το χρέος 
και τα έσοδα και να συγκεντρώνει τις προσπάθειες στην επίτευξη της ανόρθωσης, 
εξυγίανσης και ανάπτυξης. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο αναγνωρίζει ότι με αναδιαρθρώσεις γραμμών παραγωγής, 
οικονομίες κλίμακος, πραγματική ενοποίηση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και με 
διεθνείς συνεργασίες και συμπαραγωγές, η εταιρία μπορεί να «νοικοκυρευτεί», να 
εξορθολογισθούν οι λειτουργίες της, ώστε να γίνει ανταγωνιστική και παραγωγική. 

Δεν λαμβάνει υπόψη του όμως μια σειρά από παράγοντες που οδηγούν στην ανάγκη 
βιωσιμότητα και ανάπτυξης των Ε.Α.Σ. 

Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη την γεωπολιτική θέση της χώρας, καθώς και τις συχνές 
έως και συνεχείς προκλήσεις από αέρος και θαλάσσης που δεχόμαστε από την εξ 
ανατολών γείτονα χώρα, σε Αιγαίο αλλά και Ιόνιο πέλαγος όταν ενισχύεται το τόξο 
Άγκυρας – Τιράνων. 

Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η Στρατηγική Άμυνας του Υ.ΕΘ.Α. και πως 
διασυνδέεται μια δημόσιου χαρακτήρα εταιρία πυρομαχικών και οπλικών 
συστημάτων με την στρατηγική αυτή. 

Τα ζητήματα δεν μπορεί να είναι πάντα και μόνο οικονομικά. Στην περίπτωση των 
Ε.Α.Σ. είναι πρωτίστως Εθνικά και Πολιτικά. 

Η χώρα ομολογουμένως διέρχεται μια δυσκολότατη οικονομική κρίση. Στην κρίση 
όμως αυτή πως απαντάμε και ποια εργαλεία χρησιμοποιούμε για το ξεπέρασμά της. 

Η θέση της Διοίκησης μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου δεν μπορεί να είναι αμυντική 
και στηριζόμενη μόνο στο οικονομικό τμήμα προσπαθώντας να εξευμενίσει τον 
μέτοχο. 

Από την εποχή του Περικλέους οπότε και το κράτος των Αθηνών αντιμετώπισε την 
κρίση που περνούσε με ανάπτυξη και δημόσιες επενδύσεις, η αξιοποίηση των δομών 
του κράτους ως μοχλών ανάπτυξης είναι το εργαλείο κάθε κράτους για να ξεπερνάει 
την οικονομική κρίση.  

Πρωτίστως, κάτι που δεν το κάνει το προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να  
αναδειχθούν δύο βασικοί στόχοι που θα συμβάλουν στην βιωσιμότητα και στην 
εξυγίανση της εταιρίας και πρέπει να αποτελέσουν αίτημα προς διεκδίκηση της 
Διοίκησης και του στρατηγικού σχεδίου. 

Οι στόχοι που είναι κύριο και πρωτεύον να δοθεί άμεση λύση είναι : 

α. η εξαίρεση των Ε.Α.Σ. από το Ν.3429/2005 γιατί η εταιρεία δεν είναι οργανισμός 
που παρέχει υπηρεσίες προς τον πολίτη, αλλά είναι μια βαριά παραγωγική 
βιομηχανία δημοσίου ενδιαφέροντος και συμφέροντος, που παράγει αμυντικό υλικό, 
συμβάλλει στην αμυντική θωράκιση της Χώρας και στους επιχειρησιακούς 
σχεδιασμούς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στην ασφάλεια και στη διασφάλιση 
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των συμφερόντων  του Ελληνικού λαού.  

β. ο πλήρης έλεγχος της εταιρείας  από το Υπουργείο Άμυνας, γιατί η συνύπαρξη του 
Υπουργείου Οικονομικών ως κύριου μετόχου και του Υ.ΕΘ.Α. ως εποπτεύοντος 
Υπουργείου είναι καταστροφική για την εταιρία. Πολλές φορές και ειδικά στη 
δύσκολη οικονομικά συγκυρία οι επιδιώξεις του ενός Υπουργείου αντιστρατεύονται 
τους στόχους του άλλου.  

Το Στρατηγικό Σχέδιο, σημερινό και τα προηγούμενα, αν δεν υλοποιούνται και δεν 
επαληθεύονται στην καθημερινή δράση και στόχευση των Διοικήσεων, παραμένουν 
κενά περιεχομένου και ευχολόγια. Ρωτάμε, γιατί ενώ στο Μητρώο Κατασκευαστών 
του Υ.ΕΘ.Α. η πιστοποίηση μας έχει λήξει από τις 10.04.2011, η εταιρία δεν έχει 
προχωρήσει στην αναθεώρηση ισχύος; 

Είναι τουλάχιστον λυπηρό, την στιγμή που ακόμα και η Τρόϊκα αναγνωρίζει ότι 
πρέπει να υπάρχει Αμυντική Βιομηχανία με Δημόσιο χαρακτήρα, το προτεινόμενο 
Στρατηγικό Σχέδιο να αναφέρει ότι : «Ο παραδοσιακός ρόλος του κράτους ως βασικού 
μετόχου σταδιακά περιορίζεται μέσω της αύξησης της τάσης των ιδιωτικοποιήσεων 
των εθνικών αμυντικών βιομηχανιών και μέσω της μείωσης του ρόλου και της 
κυριαρχίας του απέναντι στις αμυντικές βιομηχανίες». Αυτό, όχι μόνο δεν είναι 
αληθές, αλλά αποκρύπτει και το γεγονός ότι διεθνώς ακόμα και ιδιωτικές Αμυντικές 
Βιομηχανίες, χρηματοδοτούνται έμμεσα από τους κρατικούς προϋπολογισμούς μέσα 
από ερευνητικά, αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα. 

Είναι επίσης τουλάχιστον λυπηρό αλλά και τραγικό, να αναγράφουν ότι «Η σταδιακή 
εκποίηση ή ενοικίαση των μη παραγωγικών ακινήτων εκτιμάται ότι θα αποφέρει 
έσοδα στην εταιρεία». 

Εκποιώ σημαίνει ότι διαθέτω προϊόντα ή περιουσιακά στοιχεία κάτω τους κόστους! 
Αποτελεί αυτό Στρατηγικό στόχο της εταιρίας; Θα συμβάλλει αυτό στην ανάπτυξη 
της; Ποιος θα απολογηθεί για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων των Ε.Α.Σ.; 
Επειδή τα περιουσιακά στοιχεία των Ε.Α.Σ. είναι περιουσία του Ελληνικού Λαού και 
δεν είναι «χωράφι» κανενός, το Σ.Κ. θα αναζητήσει ποινικές ευθύνες για κάθε μέτρο 
γης ή εγκατάστασης που θα εκποιηθεί.    

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ανοίγουν τόσο σημαντικά ζητήματα με τόση 
προχειρότητα στο όνομα αβέβαιων, πιθανολογούμενων και αγνώστων  οικονομικών 
ωφελειών στα πλαίσια του «ξεπουλήματος όσο-όσο» για να βελτιώσουμε 
περιστασιακά κάποιους οικονομικοτεχνικούς δείκτες. Εντάξει και τα ξεπουλάμε. 
Μετά τι; Λύσαμε όλα τα προβλήματα; 

Οι εργαζόμενοι και το Σ.Κ. απορρίπτουμε κάθε λογική εκποίησης περιουσιακών 
στοιχείων της εταιρίας και συρρίκνωσης της παραγωγικής της δομής. Η όποια 
μετεγκατάσταση θα πρέπει να αξιοποιεί δυνατότητες ανάπτυξης και να εντάσσεται 
σε ένα συνολικό σχέδιο που να παίρνει υπόψη του την εξασφάλιση των 
συμφερόντων των εργαζόμενων, τις οικονομίες κλίμακος, την τεχνικοοικονομική 
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μελέτη που να αποδεικνύει την αναγκαιότητα και το όφελος της μετεγκατάστασης, 
την καθυστέρηση στην υλοποίηση παραγγελιών και τέλος, θα πρέπει φυσικά να 
παίρνει υπόψη του την ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

Στον Χάρτη Δραστηριοτήτων Συστήματος αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι προκειμένου 
να υπάρξει μείωση του λειτουργικού κόστους πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση και 
επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος SAP. Ποια μείωση έχει επιφέρει η μέχρι 
σήμερα εφαρμογή του; Έχει αξιοποιηθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του το 
υφιστάμενο; Πιστεύουμε πως όχι. Εδώ δεν υπάρχει ενιαία μεθοδολογία και τρόπος 
κοστολόγησης και μισθοδοσίας, θα μειώσει το λειτουργικό κόστος μια νέα υπέρογκη 
δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αναβάθμιση του SAP; 

Οι εργαζόμενοι για να συμμετέχουν στην προσπάθεια που καταβάλλει η εταιρία για 
ανάκαμψη και προοπτική, θα πρέπει να εμπνέονται από όραμα και προοπτικές κάτι 
που δεν το κάνει το προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο.  

Τέλος θέλω να τονίσω ότι, κανείς εργαζόμενος δεν περισσεύει και οι εργαζόμενοι 
πρέπει να εμπνέονται από πνεύμα βιώσιμης και αναπτυξιακής προοπτικής της 
εταιρείας με τη διασφάλιση της εργασίας τους, την ανταπόδοση των προσπαθειών 
τους και την αναγνώριση της συμβολής τους στην παραγωγική διαδικασία με τη 
συσσωρευμένη τεχνογνωσία που διαθέτουν. 

Ως εκ τούτου δεν ψηφίζω «υπέρ» στο προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο και ζητώ, 
εφόσον οι θέσεις μου δεν συμπεριληφθούν στο προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο, να 
αποσταλούν στα αρμόδια Υπουργεία μαζί με το Στρατηγικό Σχέδιο ως θέσεις των 
εργαζομένων. 

 

Παναγιώτης  Δούκας 
Μέλος  Δ.Σ. Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) 

Εκπρόσωπος  Εργαζομένων 
 

 
  


