
 
 

Υμηττός, Τρίτη 13 Μάρτη 2012 

 

 

Ενημέρωση   

για  την  συνάντηση  με  τον  ΥΕΘΑ  κ. Δ. Αβραμόπουλο. 

 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τη 

Δευτέρα 12 Μάρτη 2012 στις 13:30, με τον Υπουργό κ. Αβραμόπουλο και τον 

Υφυπουργό κ. Σπηλιόπουλο, παρουσία και του νέου Προέδρου κ. Πιλάλη, τα 

προς συζήτηση θέματα ήταν τα παρακάτω: 

  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 
  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 
  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

 
Ο Υπουργός για το Ιδιοκτησιακό καθεστώς απάντησε ότι βλέπει θετικά την 

ύπαρξη της εταιρείας γιατί είναι απαραίτητη για την Άμυνα και την Οικονομία 

της Χώρας και προς σ’ αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με την εταιρεία 

συμβούλων επεξεργάζονται λύσεις που στόχο θα έχουν να οδηγηθεί η εταιρεία 

σε βιώσιμο δρόμο. 

Διευκρίνισε ότι δεν τίθεται θέμα εκκαθάρισης της εταιρείας και οτι η 

συγκεκριμένη αναφορά και ορολογία στο μνημόνιο οφείλετε σε λάθος 

μετάφραση του κειμένου. 
 

Για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας, η Κυβερνητική απόφαση είναι να 

παραμείνει το 35% στο Ελληνικό Δημόσιο και επανέλαβε ότι ισχύει ο αρχικός 

σχεδιασμός και η πρόθεση της προηγούμενης ηγεσίας για μελλοντική 

συγχώνευση των εργοστασίων σε δύο εργοστασιακά συγκροτήματα.  
 

Επισήμανε ότι για τη καλύτερη λειτουργία της εταιρείας επιβάλλεται να 

εφαρμοστούν μέθοδοι σύγχρονου managment και προς αυτήν την κατεύθυνση 

είναι ο διορισμός του νέου Προέδρου κ. Πιλάλη. 

 



 
 

Επίσης, ότι θα υπάρξει μελέτη για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας. 
 

Για την Χρηματοδότηση και την Δανειοδότηση της εταιρείας απάντησε ότι 

γίνονται προσπάθειες για την άμεση εκταμίευση χρημάτων αλλά δεν υπήρξε 

καμία  χρονική δέσμευση. Επίσης, ότι γίνονται προσπάθειες για να εισπράξει η 

εταιρεία από παραδόσεις που έχουν γίνει προς το Υπουργείο Άμυνας.  
 

Για τις Παραγγελίες απάντησε ότι έχουν δρομολογηθεί οι παραγγελίες του 

Υπουργείου προς την εταιρεία και ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι συνομιλίες με 

ξένους εταίρους για συνέργεια και ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για ανάθεση 

2-3 μεγάλων παραγγελιών χωρίς να τις κατονομάσει.  
 

Επίσης, για τα κράνη ότι υπάρχει κάποια δικαστική εμπλοκή, αλλά η πρόθεση 

του είναι η ανάθεση να δοθεί στα Ε.Α.Σ. 
 

Για την καταστροφή πυρομαχικών η πρόθεση του Υπουργείου είναι να ανατεθεί 

στα Ε.Α.Σ. εφόσον διασφαλιστεί ότι η εταιρεία, τηρώντας τις προδιαγραφές, έχει 

την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την διαχείριση των παλαιών αποθεμάτων. 
 

Για το Μισθολόγιο μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει η ίδια αντιμετώπιση με τους 

εργαζόμενους της Ε.Α.Β., της ΕΛ.Β.Ο. και τους ένστολους του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας χωρίς να δεσμευτεί εάν θα εξαιρεθούμε ως κλάδος ή ως ειδικότητες.  

Για τις Αποζημιώσεις και το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο μας ενημέρωσε ότι δεν 

είναι στις προθέσεις του να αναζητηθούν ευθύνες για αποζημιώσεις που 

δόθηκαν και ευθύνες σ’ αυτούς που τις έδωσαν.  
 

Μας ενημέρωσε ότι γνωρίζει για το θέμα της γνωμοδότησης και της μη καταβολή 

αποζημιώσεων στους εργαζόμενους που έχουν αποχωρήσει από την εταιρεία και 

ότι με δεδομένο αυτήν πιθανόν η λύση θα δοθεί στα Δικαστήρια.  
 

Επίσης, ότι θα εξεταστεί από τους Νομικούς και την νέα Διοίκηση εάν πρέπει να 

ζητηθεί εκ νέου γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.  
 

Τέλος, συμφώνησε με την θέση μας ότι, εφόσον ενημερωθεί η νέα Διοίκηση, σε 

σύντομο χρονικό διάστημα είναι επιβεβλημένη η πραγματοποίησης εκ νέου 

συνάντησης μεταξύ Υπουργείου, Διοίκησης και Σωματείων στο Υπουργείο ή στα 

γραφεία της εταιρείας στον Υμηττό.  

 

Παναγιώτης  Δούκας 

Μέλος  Δ.Σ. Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) 

Εκπρόσωπος  Εργαζομένων 

 


