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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 : Επικαιροποίηση Στρατηγικού Σκοπού και Στρατηγικών Στόχων του 
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδίου των Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). 

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ)  με αριθμό 352/13.07.2012. 

  

Κύριοι, 

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, είναι μια εταιρία δημοσίου ενδιαφέροντος και 
συμφέροντος και ως τέτοια θα πρέπει να υπηρετεί τους στόχους για τους οποίους 
ιδρύθηκε, αλλά και τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού, ο οποίος με τους κόπους και 
τις θυσίες του συμβάλλει στην βιωσιμότητά της. 

Είναι εταιρεία παραγωγής πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων και το παραγωγικό 
της αντικείμενο και αποτέλεσμα συνδέεται (ή πρέπει να συνδέεται) με την αμυντική 
θωράκιση της χώρας και τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς των Ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων (Ε.Ε.Δ). 

Ως εκ τούτου και με αφορμή την συζήτηση για την έγκριση του Στρατηγικού Σκοπού 
και Στρατηγικών Στόχων του επικαιροποιημένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού 
Σχεδίου των Ε.Α.Σ της 6-10-2011, θέλουμε να καταθέσουμε για μια ακόμα φορά τη 
θέση του Συνδικαλιστικού Κινήματος για εξαίρεση των Ε.Α.Σ. από το νόμο 3429/2005, 
βάσει του οποίου εντάσσεται στις Δ.Ε.Κ.Ο. 

Είναι ευνόητο και πολλές φορές εκ της φύσεως της και του αντικειμένου της 
αποδεικνύεται, ότι η εταιρεία δεν μπορεί να εντάσσεται σε λογικές ιδιωτικοποίησης, 



 

 

εκποίησης, ή συρρίκνωσής της. Αν επικρατήσουν τέτοιες αντιλήψεις και λογικές, είναι 
σαν να συζητούμε την απεμπόληση μέρους των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. 

Ο Δημόσιος λοιπόν χαρακτήρας της εταιρείας, απαιτεί διαφάνεια, αξιοπιστία και 
πολιτικές που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της, έτσι ώστε να 
διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης στη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία που βιώνουμε και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
κοινωνίας για απασχόληση, για ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα. 

Επίσης, θα πρέπει επιτέλους να απορριφθούν δια παντός οι λογικές κομματισμού -  
λογικές που μας έφτασαν ως χώρα, εδώ που είμαστε – και να υπάρξει αξιοκρατική 
στελέχωση όλων των επιπέδων της εταιρικής ιεραρχίας. 

Οι εργαζόμενοι και το Συνδικαλιστικό Κίνημα έχουμε αναγνώσει και έχουμε 
καταθέσει θέσεις και απόψεις για σειρά Στρατηγικών – Επιχειρησιακών Σχεδίων της 
π. ΠΥΡΚΑΛ, της π. ΕΒΟ και των Ε.Α.Σ. 

Κανένα μέχρι σήμερα, δεν έδωσε απαντήσεις και δεν έβαλε την εταιρεία μας σε 
αναπτυξιακή τροχιά. Αυτό θα πρέπει να είναι και το πρώτο ζήτημα που πρέπει να 
απασχολήσει τη Διοίκηση και το Δ.Σ. 

Εάν δεν διαγνωσθούν οι λόγοι και οι αιτίες για τους οποίους κανέναν σχέδιο δεν ήταν 
αξιόπιστο και ρεαλιστικό, τότε όσα σχέδια και αν κατατεθούν θα παραμένουν 
«σχέδια επί χάρτου»! 

Πριν λοιπόν το Δ.Σ. εγκρίνει τους Στρατηγικούς Στόχους, ας αναζητήσει γιατί τα 
προηγούμενα σχέδια δεν απέδωσαν όσα κατέγραφαν. 

Κατά την άποψή μας, το Επιχειρησιακό Σχέδιο και οι Στρατηγικοί Στόχοι της 
επιχείρησης προκειμένου να είναι αξιόπιστα εργαλεία και όχι ευχολόγια, θα πρέπει: 

1. Να είναι γνωστές οι προοπτικές παραγγελιών εκ μέρους του ΥΠΕΘΑ και των 
Γενικών Επιτελείων, οι οποίες θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της εταιρείας και 
θα δημιουργήσουν εγχώρια προστιθέμενη αξία στις προμήθειές τους σε 
πυρομαχικά και οπλικά συστήματα. 

2. Να είναι γνωστοί οι τρόποι και τα ποσά χρηματοδότησης της εταιρίας 
προκειμένου να καλύπτονται οι λειτουργικές της ανάγκες. Σε αυτό το σημείο 
οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν απαιτούμε την «επιδότηση» της 
υποαπασχόλησης, αλλά απαιτούμε τη χρηματοδότηση με παραγγελίες και 
ανταποδοτικό χαρακτήρα, όπως είναι τα αναπτυξιακά προγράμματα. 

3. Να υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και 
εξειδίκευση. 

4. Να υπάρχει ο αναγκαίος μηχανολογικός εξοπλισμός, προκειμένου να 
διασφαλιστεί και να ενδυναμωθεί η παραγωγική ικανότητα για την υλοποίηση 
των παραγγελιών. 

5. Να υπάρχουν ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, με εξειδίκευση ανά 
τομέα. 



 

 

6. Όλη η ιεραρχία να είναι γνώστρια των επιδιωκόμενων στόχων και να αποδίδει 
απολογισμό υλοποίησης δράσεων. 

7. Να συσταθεί εσωτερική Υπηρεσία η οποία θα συντονίζει και θα παρακολουθεί 
την υλοποίηση δράσεων που θα είναι αναγκαίες προκειμένου να υλοποιηθεί ο 
Στρατηγικός Σκοπός και οι Στρατηγικοί Στόχοι. 

Σε όλα τα μέχρι σήμερα Επιχειρησιακά Σχέδια, οι όποιες αναφορές σε εξυγιάνσεις, 
εξορθολογισμούς και αναδιαρθρώσεις, αφορούσαν κατά κύριο λόγο τους 
εργαζόμενους (δικαιώματα ή ακόμα - ακόμα και συρρίκνωση των θέσεων εργασίας). 
Τα αποτελέσματα όλων αυτών των προσεγγίσεων είναι ότι σήμερα - και εν μέσω 
μάλιστα οικονομικής κρίσης - η εταιρεία να βρίσκεται στον ίδιο αρνητικό 
παρανομαστή. Αυτό αποδεικνύει ότι τέτοιες αναποτελεσματικές προσεγγίσεις δεν θα 
πρέπει να επαναληφθούν. 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. 

Οι οικονομίες κλίμακος βρίσκουν εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο στους μισθούς 
και τα ημερομίσθια των εργαζομένων, ενώ από την άλλη γίνονται σπατάλες σε μια 
σειρά ενεργειών, όπως για παράδειγμα με τη μη αξιοποίηση παραγωγικών δομών και 
δυνατοτήτων, τους άστοχους χειρισμούς επενδύσεων (μηχανήματα Υμηττού) ή και τη 
μη αξιοποίηση επενδύσεων (γαλακτώματα). 

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 
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. 

Είναι απαραίτητα - επιτέλους - για την καλύτερη λειτουργία της εταιρίας, να 
υπάρξουν καθηκοντολόγιο, περιγραφές θέσεων εργασίας και καθορισμός 
διαδικασιών με ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων των στελεχών. Διαρκής αξιολόγηση του 
κάθε στελέχους, όχι ως τιμωρητική διαδικασία αλλά για την βελτίωση της λειτουργίας 
και αποτελεσματικότητας του. 

Στον τομέα των εξαγωγών – συμπαραγωγών, που αναφέρονται στους Στρατηγικούς 
Στόχους, δεν θα μπορούσαμε παρά να είμαστε θετικοί, δεν λαμβάνεται όμως υπόψη 
η δυνατότητα που μας δίνει σήμερα η αγορά (εσωτερική και εξωτερική) και η οποία 
είναι η ζήτηση παλαιάς τεχνολογίας πυρομαχικών, μια δυνατότητα που πρέπει να 
αξιοποιήσει στο έπακρο η εταιρεία έτσι ώστε οι παραγγελίες αυτές να αποτελέσουν 
το εφαλτήριο για ανάπτυξη νέων προϊόντων. 



 

 

 

Τέλος θέλουμε να τονίσουμε ότι, οι εργαζόμενοι για να συμμετέχουν στην 
προσπάθεια που καταβάλλει η εταιρεία για ανάκαμψη και προοπτική, θα πρέπει να 
εμπνέονται από όραμα και προοπτικές.  

Οι διαρκείς περικοπές μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων και οι καθυστερήσεις 
στις καταβολές των κουτσουρεμένων αποδοχών τους, έχουν ήδη δημιουργήσει 
αρνητικό κλίμα. Η περαιτέρω ενδεχόμενη μείωση αποδοχών, θα κόψει το «οξυγόνο» 
της εταιρίας που είναι οι εργαζόμενοι, η τεχνογνωσία που διαθέτουν και η διάθεσή 
τους για προσφορά με την εξειδικευμένη εργασία τους. Αυτή η παράμετρος θα 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το ΥΕΘΑ, τη Διοίκηση και το Δ.Σ. των Ε.Α.Σ. για 
τον σχεδιασμό τους. 

 
Παναγιώτης  Δούκας 

Μέλος  Δ.Σ. Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) 
Εκπρόσωπος  Εργαζομένων 

 

 
  


