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ΠΡΟΣ : Σωματεία  Εργαζομένων  Ε.Α.Σ.  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). 

Εργαζόμενους  Ε.Α.Σ.  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). 

  
ΚΟΙΝ.: Σωματεία  Εργαζομένων  Θυγατρικών  ΜΒΗ - ΗΜΚ. 

Εργαζόμενους  Θυγατρικών  ΜΒΗ - ΗΜΚ. 

 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρείας.                             

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ)  με αριθμό 363/01.10.2012. 

  

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

To προτεινόμενο από τον Πρόεδρο & Δ. Σύμβουλο προς έγκριση Επιχειρησιακό 
Σχέδιο, αποτελεί μια δυσάρεστη έκπληξη για τους εργαζόμενους και δείχνει με ποια 
προχειρότητα η Διοίκηση αντιλαμβάνεται την κατάσταση των Ε.Α.Σ. και πως προωθεί 
«λύσεις», προκρίνοντας μια και μοναδική, η οποία είναι η παραγωγική λειτουργία 
της εταιρίας σε δυο εγκαταστάσεις, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ουσιαστική 
τεκμηρίωση. 

Η Εκτελεστική Διοίκηση ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία με αυτή του 
Στρατηγικού Σχεδίου, επιχειρώντας για μία ακόμη φορά να απαξιώσει τον ρόλο και 
το λόγο του Συνδικαλιστικού Κινήματος, αιφνιδίασε τους εργαζόμενους με την 
κατάθεση και τις συνοπτικές διαδικασίες έγκρισης του από το Δ.Σ., ενός 
Επιχειρησιακού Σχεδίου που κρατήθηκε σαν «επτασφράγιστο μυστικό», χωρίς το 
Συμβούλιο Εργαζομένων και τα Σωματεία, να λάβουν γνώση και να συμμετάσχουν σε 
έναν οργανωμένο διάλογο, μέσα από τον οποίον θα διατύπωναν τις απόψεις τους 
και τις θέσεις τους, όπως έκαναν σε όλες τις προηγούμενες μελέτες που είχαν 
καθοριστικό ρόλο και λόγο, πολλές από τις οποίες υιοθετήθηκαν στα Επιχειρησιακά 
Σχέδια. 

Ο Πρόεδρος & Δνων Συμβούλος κ. Πιλάλης είχε δεσμευτεί, τόσο σε εμένα ως 
Εκπρόσωπος των Εργαζομένων και Μέλος του Δ.Σ., όσο και στο Συμβούλιο 
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Εργαζομένων αλλά και στα Σωματεία, ότι  πριν από την εισήγηση και συζήτηση του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρείας στο Δ.Σ., θα υπάρξει ουσιαστικός διάλογος, 
έτσι ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και συναίνεση των 
εργαζομένων για την επιτυχή εφαρμογή των σχεδίων δράσης. 

Αυτό δεν έγινε και δεν έγινε με ευθύνη της Διοίκησης, γι’ αυτό ζήτησα την αναβολή 
της συζήτησης του εν λόγω θέματος, με την συνημμένη επιστολή μου, έτσι ώστε να 
υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για την έναρξη ενός ουσιαστικού (και όχι 
προσχηματικού) διάλογου με το Συμβούλιο Εργαζομένων και τα Σωματεία. 

Ο Πρόεδρος & Δνων Συμβούλος μη κάνοντας αποδεκτό το αίτημα μου, ως απάντηση, 
μου απέστειλε το παρακάτω e-mail: 

¨Σε συνέχεια του αιτήματός σας και σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Νομικής 
Υπηρεσίας (κ. Κακουλάκη) και του Νομικού Συμβούλου (κ. Σαμόλη) σας γνωρίζουμε : 

 Η εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών καθορίζει την υποβολή αυτού μέχρι τέλος 
Σεπτεμβρίου 2012. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 240/2006 τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις 
διαβούλευσης καλώντας εσάς ήδη από 19/9/12 σε διαβούλευση επί του 
επιχειρησιακού σχεδίου, δίχως να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση της 
αρμόδιας Διεύθυνσης. 

 Το επιχειρησιακό σχέδιο που θα παρουσιαστεί στο Δ.Σ. και θα κατατεθεί μετά τη 
ψήφισή του αποτελεί πρόταση. 

 Τα Σωματεία δύναται να καταθέσουν συμπληρωματικά τη πρότασή τους στο 
μέτοχο, ο οποίος και είναι αποκλειστικά αρμόδιος να λάβει αποφάσεις.¨ 

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας, με την έναρξη της συζήτησης του 
συγκεκριμένου θέματος, επανέλαβα το αίτημα μου για αναβολή λέγοντας 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. 

Για το λόγο αυτό, θα έπρεπε με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των Σχεδίων του 
Επιχειρησιακού 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 το Συμβούλιο Εργαζομένων και τα Σωματεία θα κατέθεταν τις 
παρατηρήσεις τους και τις θέσεις – απόψεις – προτάσεις τους. 

Τόνισα, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 240/2006 δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω 
προϋποθέσεις διαβούλευσης διότι η πρόσκληση προς τα Σωματεία μέσω e-mail από 
τον Υποδιευθυντή Διοικητικών κ. Ντούρη για κατάθεση των θέσεων τους δίχως να 
τους έχει κοινοποιηθεί το προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο, σε καμία περίπτωση 
δεν αποτελεί «ενημέρωση» και «διαβούλευση». 
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Επίσης, αντικρούοντας την παραπλανητική επιχειρηματολογία και την αναληθή 
αναφορά, στην παραπάνω απάντηση του Προέδρου & Δντος Συμβούλου μέσω e-
mail, περί τήρησης της νόμιμης διαδικασίας με την από 19/9/12 πρόσκλησης μου, ως 
Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, από την αρμόδια Διεύθυνση σε διαβούλευση δίχως 
να ανταποκριθώ, δήλωσα κατηγορηματικά ότι ουδέποτε έλαβα τέτοια πρόσκληση, 
ζητώντας παράλληλα να κοινοποιηθεί στους εργαζόμενους. 

Τέλος,  διευκρίνισα ότι ακόμη και αν μου είχε αποσταλεί η εν λόγω πρόσκληση, ο 
ρόλος του εκπροσώπου των εργαζομένων είναι διακριτός,  σε καμία περίπτωση δεν 
υποκαθιστά τα Σωματεία και δεν διαπραγματεύεται ούτε διαβουλεύεται με την 
εκάστοτε εκτελεστική Διοίκηση. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων υπερασπίζεται τα 
συμφέροντα των εργαζομένων εντός του Δ.Σ. όπου εκεί καταθέτει τις θέσεις του και 
τις προτάσεις του. 

Ο Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος, για μία ακόμη φορά, δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα 
μου για αναβολή της συζήτησης του θέματος, επαναλαμβάνοντας ότι το Υπ. 
Οικονομικών με νεότερη εγκύκλιο του καθορίζει την υποβολή του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου αντί τέλος Οκτωβρίου 2012, με αποτέλεσμα να μην  
υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για ενημέρωση και διαβούλευση, δεσμεύτηκε όμως, 
ότι οι προτάσεις που θα κατατεθούν από το Συμβούλιο Εργαζομένων και τα 
Σωματεία, θα αποσταλούν συμπληρωματικά στο μέτοχο. 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Επί του θέματος, κατέθεσα εγγράφως τις θέσεις μου και τις προτάσεις μου, τις 
οποίες θα παραθέτω παρακάτω, ζητώντας  να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι 
των πρακτικών του Δ.Σ. και να συμπεριληφθούν στην απόφαση του Δ.Σ. ώστε να 
αποσταλούν μαζί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο στα αρμόδια Υπουργεία.  

 

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

Όπως και το Στρατηγικό Σχέδιο, έτσι και  το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο δεν 
το κρίνω 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. 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα θα μπορούσε στην κατεύθυνση αυτή και με βάση το 
σκεπτικό της Διοίκησης να προτείνει την παραγωγική λειτουργία της εταιρίας σε μια 
εγκατάσταση, ή και την ενοποίηση των Ε.Α.Σ. με την Ε.Α.Β., τη δημιουργία μιας 
holding company και την ταυτόχρονη μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Σ. 
στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. στην Τανάγρα. Ένας τέτοιος σχεδιασμός διασφαλίζει - 
ενδεχομένως - με καλύτερο τρόπο τη λειτουργία και την βιωσιμότητα των εγχώριων 
Αμυντικών Βιομηχανιών, συνενώνει τη εξειδικευμένη και συσσωρευμένη 
τεχνογνωσία του προσωπικού και των δυο εταιριών προκειμένου να αξιοποιηθεί με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δημιουργεί οικονομίες κλίμακος και είναι μια πρόταση 
που και κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει, τουλάχιστον, συζητηθεί. 

Όλα αυτά όμως αποτελούν σκέψεις, ή προτάσεις οι οποίες πρέπει να συζητηθούν, να 
υπάρξουν οι αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις και να σχεδιασθούν. 

Σε καμία περίπτωση τόσο σημαντικά ζητήματα όπως αυτό των μετεγκαταστάσεων 
δεν «τυλίγονται σε 6 σελίδες», οι οποίες βαπτίζονται από τη Διοίκηση 
«Επιχειρησιακό Σχέδιο». 

Μελετώντας λοιπόν το προς έγκριση «Επιχειρησιακό Σχέδιο», εύλογα απορρέουν τα 
εξής ερωτήματα: 

1. Η εταιρία με βάση το νόμο 3429/05 έχει ενταχθεί στις εταιρίες ΔΕΚΟ. Έχει η 
εταιρία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα την ίδια βαρύτητα, τον ίδιο στόχο και 
εξυπηρετεί με τους ίδιους σκοπούς με τις για παράδειγμα, «Ψυχολογικό Κέντρο 
Β. Ελλάδας, παράρτημα Ξάνθης» ή με το «Κονιαρείο Ινστιντούτο Εσπεριδοειδών 
Κορινθίας»; Με το επιχείρημά μου αυτό δεν επιθυμώ να υποβαθμίσω το έργο 
και την αποτελεσματικότητα καμιάς ΔΕΚΟ και κανενός Ν.Π.Ι.Δ., αλλά σε καμιά 
περίπτωση με έναν εύλογο και λογικό συντελεστή βαρύτητας δεν μπορούν αυτοί 
οργανισμοί να έχουν την ίδια βαρύτητα με τα Ε.Α.Σ. και την Ε.Α.Β. οι οποίες δεν 
είναι απλά εταιρίες δημοσίου συμφέροντος. Είναι εταιρίες στρατηγικής σημασίας 
με την πλήρη έννοια του όρου. Επαναδιατυπώνουμε λοιπόν τη θέση μας ότι τα 
Ε.Α.Σ. θα πρέπει να εξαιρεθούν από το ν.3429/05, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί σε 
ένα νόμο να «τσουβαλιάζονται» εταιρίες και οργανισμοί με διαφορετικούς 
σκοπούς και σπουδαιότητα. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι και στοιχείο το οποίο 
θα πρέπει να προωθεί η Διοίκηση και να το αποτυπώνει, όπως επανειλημμένα 
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έχουμε ζητήσει, στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της; Επίσης 
επαναδιατυπώνουμε τη θέση ότι κύριος μέτοχος και εποπτεύον Υπουργείο θα 
πρέπει να είναι ταυτόσημα. 

2. Με ποια ανάλυση, με ποια στοιχεία, με ποια παράθεση εσωτερικών και 
εξωτερικών παραγόντων, με ποιο παραγωγικό έργο τεκμηριώνεται «ο στόχος» 
περί δημιουργίας δυο παραγωγικών εγκαταστάσεων; Μήπως ένας τέτοιος στόχος 
εξυπηρετεί αυτό που στις πρώτες σειρές του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
αναφέρεται, στη δημιουργία αξίας δηλαδή για την εταιρία; Αυτή η αξία αφορά 
την αξία πώλησης της εταιρίας και άρα ένας τέτοιος στόχος εξυπηρετεί αυτόν τον 
σκοπό; 

Είναι σαφές και ξεκάθαρο κατά την άποψή μου -  έστω και αν ανοικτά δεν 
ομολογείται - ότι η αναγκαιότητα της μετεγκατάστασης σήμερα εξυπηρετεί τον 
στόχο της πώλησης της εταιρίας σε ιδιωτικά συμφέροντα και δεν έχει να κάνει με 
τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρίας και τις οικονομίες κλίμακος, οι οποίες 
είναι ένας σοβαρός και υπαρκτός παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί. Εάν 
όμως εξετασθεί με σοβαρότητα αυτός ο παράγοντας θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι εξής παράμετροι: 

 α. τι παραγωγικές δυνατότητες έχει το κάθε εργοστάσιο, τι μηχανήματα 
διαθέτει και τι όγκο παραγόμενου έργου έχει από υπογεγραμμένες ή 
διεκδικούμενες παραγγελίες. Κατά την άποψή μας σκόπιμα από την παράγραφο 
1.4.2 στη σελίδα 2, δεν αναφέρονται στις παραγωγικές δυνατότητες του ΣΕΥ η 
παραγωγή μεσαίων διαμετρημάτων, τα οποία είναι αυτά που θα δώσουν τον 
όγκο παραγωγής στο ΣΕΥ και ταυτόχρονα θα αποτελούν το κύριο παραγωγικό 
έργο όλης της εταιρίας (40Χ53, 40L60, 30 mm απάτσι κλπ). Επίσης σκόπιμα δεν 
αναφέρονται το τμήματα του IRIS, αλλά και το πιστοποιημένοι κέντρο 
επεξεργασίας τιτανίου (από τα ελάχιστα στην Ελλάδα), το σύγχρονο 
Μηχανουργείο, το εργαστήριο μετρήσεων που έχει τη δυνατότητα 
πιστοποιήσεων και σε εξωτερικούς πελάτες. 

 β. τεχνο-οικονομικές μελέτες που να τεκμηριώνουν με στοιχεία το κόστος 
μεταφοράς, το όφελος που θα προκύψει από τη μετεγκατάσταση, τις 
παρεχόμενες υποδομές που η κάθε εγκατάσταση διαθέτει, τον αριθμό των 
εργαζομένων που θα μεταφερθεί από το ένα εργοστάσιο στο άλλο (για 
παράδειγμα, είναι ευνοϊκότερο να μεταφερθούν 700 εργαζόμενοι και όχι 150; Οι 
αριθμοί είναι υποθετικοί).  

 γ. πως στη διάρκεια της μετεγκαταστάσης θα εξασφαλισθούν, η επιβεβλημένη 
διατήρηση ανοιχτής της εταιρίας στις αγορές και πως θα υλοποιηθούν οι 
τρέχουσες αλλά και οι αναμενόμενες συμβάσεις, στοιχεία που και το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο θέτει ως προϋποθέσεις (V & VI στη σελίδα 1). 
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 δ. πως θα διασφαλισθούν οι θέσεις εργασίας και οι θέσεις απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι και τα δικαιώματά τους, καθώς και η οικογενειακή και κοινωνική 
τους ζωή, από τις απαιτήσεις που θέτει μια μετεγκατάσταση. 

 ε. πως θα αξιοποιηθούν οι οικοπεδικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις οι 
οποίες θα «απελευθερωθούν». 

Εάν τα παραπάνω δεν υλοποιηθούν τότε η μετεγκατάσταση  η οποία προκρίνεται 
από τη Διοίκηση ως το φάρμακο για τη γιατρά, θα γίνει το όπλο 
αυτοκαταστροφής των Ε.Α.Σ., ή όπως προείπαμε θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα 
ιδιωτικά συμφέροντα. 

3. Είναι γνωστό σε όλους και επαναδιατυπώθηκε και από τον ίδιο Υφυπουργό 
Εθνικής Άμυνας κο. Ελευσινιώτη, ότι η εταιρία έχει ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Οι 
μετεγκαταστάσεις λοιπόν, δεν αποτελούν μια πρόταση αντίρροπη και 
αντικρουόμενη προς αυτή την πολιτική επιλογή; Είναι σκόπιμο, ηθικό αλλά και 
νόμιμο, να επωμισθεί ο Ελληνικός λαός το κόστος των μετεγκατστάσεων και στη 
συνέχεια η εταιρία να παραδοθεί σε έναν ιδιώτη, σύμφωνα ενδεχομένως με τις 
επιχειρηματικές του επιθυμίες; 

4. Γιατί η Διοίκηση δεν επιδιώκει και δεν εφαρμόζει τις οικονομίες κλίμακος σε πιο 
μικρής τάξεως ζητήματα, όπως είναι οι θέσεις ευθύνης στο τελευταίο 
οργανόγραμμα; Αντί η Διοίκηση να προωθεί μέσα από την οργανωτική 
αναδιάρθρωση τις οικονομίες και το νοικοκύρεμα, δημιουργεί μέσα από το 
δήθεν αποκεντρωμένο οργανωτικό σχήμα (αυτό της προσφέρει τη δυνατότητα να 
δημιουργεί θέσεις ευθύνης), θέσεις ευθύνης χωρίς αντικείμενο και χωρίς 
υφισταμένους αλλά και ταυτόχρονα να «εξαφανίζει» τμήματα με αντικείμενο 
στις εγκαταστάσεις που θέλει να υποβαθμίσει. 

5. Ένα τελευταίο ερώτημα: στη σελίδα 4 στις βασικές αιτίες αποκλίσεων παραγωγής 
για το 2011, αναφέρεται ως ένας από τους λόγους «οι αυξημένες απώλειες 
εργατοωρών από απεργίες και επισχέσεις». Αν και αυτό θα πρέπει να 
προβληματίζει Διοίκηση και Κυβέρνηση και να αντιλαμβάνονται ότι χωρίς τη 
συναίνεση της κοινωνίας και των εργαζόμενων, δεν υπάρχει προοπτική διεξόδου 
από τα αδιέξοδα, απορούμε τα στοιχεία της άτακτης φυγής δεκάδων 
εργαζόμενων προς συνταξιοδότηση λόγω του δυσμενούς κλίματος και της 
ανασφάλειας, αλλά και η εφεδρεία, δεν λαμβάνονται υπόψη στο πόνημα; 

Ολοκληρώνοντας θα τονίσω, για μία ακόμη φορά, ότι 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 έκανε 
το Στρατηγικό Σχέδιο και δεν κάνει και το προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο.  

Επίσης, κανείς εργαζόμενος δεν περισσεύει και όλοι 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 
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συμβολής τους στην παραγωγική διαδικασία με τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία που 
διαθέτουν. 

Ως εκ τούτου δεν ψηφίζω «υπέρ» στο προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο και ζητώ, 
επειδή δεν δόθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο προς διαβούλευση με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων όπως και με τη σχετική μου επιστολή επεσήμανα, οι 
παραπάνω θέσεις να συμπεριληφθούν στην απόφαση του Δ.Σ. ώστε να αποσταλούν 
μαζί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο στα αρμόδια Υπουργεία. 

 

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

Εκπρόσωπος  Εργαζομένων 
 

 
  


