
 

 

 

  

Τμθττόσ,  30 Νοζμβρθ 2015 
   

 
  

ΠΡΟ : ωματεία  Εργαηομζνων  Ε.Α..  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ). 
Εργαηόμενουσ  Ε.Α..  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ). 

  ΚΟΙΝ.: ωματεία  Εργαηομζνων ΜΒΗ - ΗΜΚ. 
Εργαηόμενουσ ΜΒΗ - ΗΜΚ. 

  
ΘΕΜΑ : Αποφάςεισ Ημεριςιασ Διάταξθσ υνεδρίαςθσ Δ.. Ε.Α.. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ), 

με αρικμό 26/13.11.2015 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:00. 

  
υναδζλφιςςεσ,  υνάδελφοι, 

υνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 
21 του καταςτατικοφ τθσ, με τα αναγραφόμενα ςτθν πρόςκλθςθ κζματα προσ ςυηιτθςθ, 
αποφαςίηοντασ τα εξισ : 

 
Θζμα  1ο Οριςμόσ Τπευκφνου Εμπορίασ Τλικϊν Αμυντικοφ Σομζα ζναντι  του Νόμου. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ:  Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα να 
ορίςει τον υπάλλθλο των Ε.Α.. ΑΒΕΕ κ. Γρθγόριοσ Αγγελόπουλοσ, ωσ ειδικό 
εκπρόςωπο τθσ Εταιρείασ και του χορθγείςαι ειδικι εντολι και 
πλθρεξουςιότθτα να υποβάλλει όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ηθτϊντασ 
από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ τθν επ’ ονόματι του ζκδοςθ άδειασ εμπορίασ 
(ανταλλακτικϊν και εργαλείων πιςτολιϊν και υποπολυβόλων ΜΡ5). 

 
Θζμα  2ο Αποδοχι Παραγγελίασ τθσ εταιρείασ Heckler & Koch (H&K) Γαλλίασ για 

προμικεια Πυρομαχικϊν40mmX53 HV, με τελικό χριςτθ το Τπουργείο 
Γαλλίασ. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα τθν 
αποδοχι τθσ παραγγελίασ και εξουςιοδότθςε τον Διευκφνοντα φμβουλο για 
τθν υπογραφι τθσ, κακϊσ και οποιουδιποτε εγγράφου ςχετίηεται με αυτι.  

 
Θζμα  3ο Σελικι Οργανωτικι Δομι / Προςωπικό – Διοικθτικό. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο, αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ 
του Διευκφνοντα υμβοφλου κ. Κοςμά Χρθςτίδθ, για τθν δομι και οργάνωςθ 
τθσ Εταιρείασ, αποφάςιςε  κατά πλειοψθφία : 

1. Μετονομάηεται θ Νομικι Τπθρεςία ςε Διεφκυνςθ Νομικϊν Τπθρεςιϊν 
(ΔΝΤ) και ςυςτινεται ιςόβακμθ κζςθ Νομικοφ υμβοφλου που υπάγεται 



 

απευκείασ ςτο Διευκφνοντα φμβουλο. Διευκυντισ τθσ ΔΝΤ παραμζνει ο 
Δικθγόροσ κ. ακελλαρίου Ευςτάκιοσ, ςτον οποίο παράλλθλα 
ανατίκενται και τα κακικοντα του Νομικοφ υμβοφλου με αναδρομικι 
ιςχφ από 01.10.2015. 

2. Εγκρίνει τθν δομι και οργάνωςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ. 

3. Εξουςιοδοτεί το Διευκφνοντα φμβουλο, κ. Κοςμά Χρθςτίδθ, να προβεί 
ςτθν  υλοποίθςθ τθσ οργανωτικισ δομισ και του οργανογράμματοσ 
τθσ Διεφκυνςθσ Νομικϊν  Τπθρεςιϊν με τθν τοποκζτθςθ – πλιρωςθ 
κζςεων κατά περίπτωςθ και κατά τθν κρίςιν του. 

4. Εξουςιοδοτεί το Διευκφνοντα φμβουλο κ. Κοςμά Χρθςτίδθ, όπωσ 
προβεί ςτθ νόμιμθ καταγγελία των ςυμβάςεων – ςχζςεων ζμμιςκθσ 
εντολισ των υπθρετοφντων ςτθν Εταιρεία Δικθγόρων ꞉ α) Ιωάννθ  Κρίκα, 
β) Μαρίασ Πολυχρονίου και γ) Χριςτου Καρζτςου  από ςιμερα. 
13.11.2015. 

5. Εντζλλεται θ αρμόδια Οικονομικι Τπθρεςία, όπωσ καταβάλλει και ςε 
ολοςχερι  εξόφλθςθ των δικαιοφχων τθν νόμιμθ αποηθμίωςθ τουσ, 
μετά τισ νόμιμεσ παρακρατιςεισ  φόρων κ.λ.π. και εφόςον υφίςταται 
νόμιμθ  προσ τοφτο αιτία. 

6. Αναβακμίηεται από 01.10.2015 το Γραφείο Σφπου & Δθμοςίων χζςεων 
ςε Σμιμα Σφπου & Δθμοςίων χζςεων. 

7. τθ λειτουργία του “τρατθγικοφ χεδιαςμοφ, Καινοτομίασ & Ανάπτυξθσ 
Εταιρείασ”, που είναι ενταγμζνθ ςτο πρϊτο (αϋ) επίπεδο του 
οργανογράμματοσ τθσ Εταιρείασ και υπάγεται απευκείασ ςτο 
Διευκφνοντα φμβουλο, εντάςςεται από 01.10.2015 με το βακμό του 
Διευκυντι και ο κ. Μαντηαβίνοσ Γεϊργιοσ, ο οποίοσ κα ζχει ζδρα ςτο 
υγκρότθμα  Εργοςταςίου Αιγίου και κα απαςχολείται με το 
αντίςτοιχο αντικείμενο για το εργοςτάςιο του Αιγίου. Σα ςτελζχθ που 
ζχουν ιδθ τοποκετθκεί ςτθ λειτουργία του “τρατθγικοφ χεδιαςμοφ, 
Καινοτομίασ & Ανάπτυξθσ Εταιρείασ” φζρουν βακμολογικά και 
μιςκολογικά το βακμό του Διευκυντι και ζχουν κακικοντα και 
αρμοδιότθτεσ ειςιγθςθσ προσ το Διευκφνοντα  φμβουλο, τθσ χάραξθσ 
του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Εταιρείασ και των παραγωγικϊν 
καινοτομιϊν για τθν ανάπτυξθ του αντικειμζνου και των εργαςιϊν τθσ 
Εταιρείασ. 

8. Εγκρίνει τθ ςυμπλιρωςθ τθσ οργανωτικισ δομισ τθσ εταιρείασ, 
ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα ςτθν παροφςα οργανογράμματα. Κάκε άλλθ 
οργανωτικι μονάδα ι κζςθ  ευκφνθσ που δεν προβλζπεται ςτθν υπ’ 
αρικμ. 21/24.9.2015 απόφαςθ του Διοικθτικοφ  υμβουλίου και ςτθν 
 παροφςα καταργείται, μετά τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ εγκυκλίου 
ολοκλιρωςθσ τθσ οργανωτικισ δομισ και τοποκζτθςθσ των ςτελεχϊν 
από το Διευκφνοντα   φμβουλο. 

9. Για τθν εξυπθρζτθςθ λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Εταιρείασ 
εξουςιοδοτείται ο Διευκφνων φμβουλοσ να ανακζτει κακικοντα 



 

 

ςτελζχουσ ςε εργαηόμενο και να κακορίηει το ιεραρχικό επίπεδο τθσ 
κζςθσ του, μζχρι και το επίπεδο του Τποδιευκυντι, δοκζντοσ ότι για 
τουσ Διευκυντζσ αποφαςίηει το Διοικθτικό υμβοφλιο, όπωσ το 
Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ ορίηει. 

10. Μζχρι τθν εκχϊρθςθ νζων αρμοδιοτιτων από το Διοικθτικό υμβοφλιο, 
οι μζχρι ςιμερα εκχωρθκείςεσ αρμοδιότθτεσ ςε ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ 
με τισ υπ’ αρικμ. 11/27.4.2015 και 14/5.6.2015 αποφάςεισ του Δ.. (με 
εξαίρεςθ τισ εκχωρθκείςεσ ςτον κ. Καραβαςίλθ Δθμιτριο που δεν 
απαςχολείται πλζον ςτθν εταιρεία) ςυνεχίηουν να ιςχφουν. 

11. Η οργανωτικι δομι του εργοςταςίου Ελευςίνασ, το οποίο μετά τθν 
οριςτικι διακοπι λειτουργίασ, ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. 25/02.11.2015 
Απόφαςθ του Δ. τθσ Εταιρείασ και ευρίςκεται ςε φάςθ μεταφοράσ των 
δραςτθριοτιτων του ςτο εργοςτάςιο του Λαυρίου, παραμζνει ωσ ζχει, 
μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ μετεγκατάςταςθσ του. 

12. Σα Γραφεία που ςυμπεριλαμβάνονται ςτα ςυνθμμζνα οργανογράμματα 
δεν αποτελοφν οργανωτικζσ μονάδεσ και οι επικεφαλείσ τουσ δεν 
δικαιοφνται επίδομα κζςθσ ευκφνθσ του «ενιαίου βακμολογίου – 
μιςκολογίου του δθμοςίου» (άρκρο 18 του Ν. 4024/2011). Ο Διευκφνων 
φμβουλοσ δφναται για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ 
παραγωγικότθτασ τθσ εταιρείασ να ςυςτινει και να καταργεί Γραφεία. 

     

υναδελφικά 

 

  

  
  


