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Υπόψη : ΑΝΥΕΘΑ  κ. Δημήτρη Βίτσα. 

  
Αφορά : Προβλήματα Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας να συμμετέχουμε στην σύσκεψη στις 16.05.2016 
στο Υπουργείο, προκειμένου να επισημανθούν τα κύρια προβλήματα των Ε.Α.Σ. και να 
εξεταστούν πιθανές λύσεις.  Για την διευκόλυνση της συσκέψεως καταθέτω το παρόν 
συνοπτικό υπόμνημα.  

Εισαγωγικό Σχόλιο: Τα προβλήματα της εταιρείας που αναφέρουμε πιο κάτω υπάρχουν 
από την περίοδο της συγχώνευσης ΠΥΡΚΑΛ-ΕΒΟ το 2004. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουν 
οξυνθεί και δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες στην εταιρεία με κίνδυνο ακόμα και για την 
ύπαρξή της. Οι κυριότερες αιτίες είναι η δημοσιοικονομική κρίση, το περιβάλλον που 
δημιουργούν οι δεσμεύσεις από τα Μνημόνια, ο έλεγχος που πραγματοποιεί η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, οι δυσκολίες απευθείας αναθέσεων που προκύπτουν από την ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της οδηγίας 81 της Ε.Ε. κ.α.  

Κύρια Προβλήματα. 

1. Ταμειακά Ελλείμματα: Η εταιρεία έχει κάθε χρόνο ταμειακό έλλειμμα. Αυτό ισχύει  και 
για το 2016 αλλά και πιθανόν για τις επόμενες χρονιές. Υπολογίζεται ότι το 2016 το 
ταμειακό έλλειμμα χωρίς τόκους θα είναι περίπου 10 εκατ. € (σύμφωνα με το 
πρόσφατο Πρόγραμμα Παραγωγής). Στους υπολογισμούς αυτούς δεν έχουν 
συμπεριληφθεί διάφορες απαιτήσεις Εφορίας, Ταχυδρομικό Ταμιευτηρίου, χρέη προς 
την ΔΕΗ περίπου 15 εκατ. € κ.λ.π.  

Η πρόσκαιρη αντιμετώπιση των ελλειμμάτων π.χ. με την προκαταβολή της σύμβασης 
76/62 δεν λύνει αλλά μετατοπίζει και μεγαλώνει το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι τα ελλείμματα μόνο σε έναν βαθμό οφείλονται στην έλλειψη 
συμβάσεων. Τα ελλείμματα κατά κύριο λόγο οφείλονται στην μειωμένη 
ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, δηλαδή χαμηλή παραγωγικότητα και 
υποαπασχόληση γραμμών παραγωγής και εγκαταστάσεων. Αντίθετα δεν οφείλεται 
στην απασχόληση και στην μισθοδοσία. 

Όμως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή η μείωση του κόστους, μπορούν να 
γίνουν με παρεμβάσεις της Διοίκησης στα πλαίσια ενός Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 
π.χ. με την Μελέτη Παραγωγής που με την υπάρχουσα γνώση και μεθοδολογία, μπορεί 



 

να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση κόστους, άρα ενίσχυση της εξωστρέφειας και μείωση 
των ελλειμμάτων.   

2. Ανταγωνιστικότητα Προϊόντων: Τα προϊόντα της εταιρείας δεν είναι σύγχρονα αλλά 
έχουν διεθνώς  ζήτηση που όμως οι τιμές καθορίζονται από τον ανταγωνισμό. 
Ορισμένα από τα προϊόντα μας έχουν δεσμεύσεις για εξαγωγές επειδή τα δικαιώματα 
ανάπτυξής τους ανήκουν σε ξένες εταιρίες. Όμως κυρίως τα πυρομαχικά είναι 
ελεύθερα. 

Οι τιμές του ανταγωνισμού είναι 15-30% μικρότερες από τις δικές μας. Το πρόβλημα 
αυτό επηρεάζει τις τιμές μας σε όλες τις Συμβάσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού. Η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι ζήτημα καίριας σημασίας για την εταιρεία και 
περνάει μέσα από διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις γραμμές παραγωγής, σε 
παρεμβάσεις για οικονομίες κλίμακας, σε αδρανοποίηση υποαπασχολούμενων 
γραμμών παραγωγής κ.λ.π. 

3. Έλεγχος Κρατικών Επιδοτήσεων: Ανησυχούμε πολύ από την αναμενόμενη έκθεση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η εταιρεία έχει τεκμηριώσει με αναλυτικούς φακέλους την 
νομιμότητα του μεγαλύτερου μέρους των επιδοτήσεων αλλά η Επιτροπή 
επικεντρώθηκε στις επιδοτήσεις δραστηριοτήτων παραγωγής των μη Αμυντικών 
Δραστηριοτήτων με εκτίμηση (και πληροφορίες) ότι θα ζητηθεί από την εταιρεία 
ανάκτηση 60 εκατ. € περίπου. Σε μια τέτοια περίπτωση ο κίνδυνος της εκκαθαρίσεως 
είναι μεγάλος. Σημειώνουμε ότι ο έλεγχος αφορά τον Όμιλο Ε.Α.Σ. και όχι μόνο τα Ε.Α.Σ.  

4. Εσωτερική Κατάσταση - Εργασιακές Σχέσεις: Η εσωτερική κατάσταση της εταιρείας δεν 
είναι καλή και οι εργασιακές σχέσεις είναι οξυμένες. Με τα προβλήματα που έχει η 
εταιρεία αυτή η κατάσταση δεν είναι  προς όφελος της. Οι απολύσεις των Δικηγόρων  
και των Στελεχών έγιναν χωρίς δικαιολογία και με διαρροή φημών.  

Ακόμα και στην πρόσφατη διαδικασία Εργατικών Διαφορών της Επιθεώρησης 
Εργασίας, η Διοίκηση ή ο Νομικός Σύμβουλος δίνει εντολή να μην παρασταθεί η 
εταιρεία. Η  κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους.  

Οι απολύσεις έγιναν χωρίς να δοθούν εξηγήσεις ούτε στο Δ.Σ. της εταιρείας και 
συνοδεύτηκαν με διαρροή φημών για σκάνδαλα, μίζες κ.α. ως και απειλές για δεύτερο 
γύρο εκκαθαρίσεων. Δυστυχώς η Διοίκηση έχει σοβαρές ευθύνες διότι αν πράγματι έχει 
διαπιστώσει σκάνδαλα και μίζες τότε τα υποθάλπει, αφού δεν έχει προσφύγει επίσημα 
με μηνυτήριες αναφορές στην δικαιοσύνη.  

Η εντύπωση που έχει διαμορφωθεί είναι ότι οι απολύσεις έγιναν για ξεκαθάρισμα 
προσωπικών λογαριασμών ώστε η Διοίκηση να έχει μονομερή πληροφόρηση για τα 
θέματα της εταιρείας. Η εκτίμησή μας είναι ότι με τις απολύσεις η Διοίκηση δεν έχει 
επαρκή πληροφόρηση για τα θέματα της εταιρείας με ότι αυτό σημαίνει. 

5. Εργασιακά Θέματα. Τα ανοιχτά εργασιακά θέματα είναι πάρα πολλά και δημιουργούν 
σοβαρότατα προβλήματα και έχουν άμεση επίδραση στην εύρυθμη λειτουργία της 
εταιρείας και στην διατάραξη της εργασιακής ειρήνης.  

Η μη καταβολή του Ανθυγιεινού, η εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου του Δημοσίου 
σε μια Βαριά Βιομηχανική Μονάδα όπως τα Ε.Α.Σ., η μη χορήγηση θεσμικών παροχών 
καθώς και η καθυστέρηση της Μισθοδοσίας, είναι σημαντικά ζητήματα που αφορούν 
τους εργαζόμενους και θα έπρεπε στην σημερινή συζήτηση να συμμετέχουν και 
εκπρόσωποι των Σωματείων.  



 

Είναι επιτακτική ανάγκη να ορίσετε συνάντηση, το συντομότερο δυνατό, αφενός για να 
σας εκθέσουν τις θέσεις - απόψεις τους και αφετέρου να δοθούν από την πλευρά σας 
συγκεκριμένες απαντήσεις στα πιο πάνω θέματα καθώς και στα θέματα τα οποία θα 
τεθούν από τα Σωματεία των Εργαζομένων. 

Επειδή την σημερινή μας συνάντηση την γνωρίζει το σύνολο των εργαζομένων, όπως 
αντιλαμβάνεστε, για το θέμα του Ανθυγιεινού καθώς και για την Μισθοδοσία μας,  
περιμένουμε να μας δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις.  
 

Πιθανές Λύσεις. 

 Θεωρούμε αναγκαίο να εκπονηθεί ένα σοβαρό τριετές Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης 
της εταιρείας με νέα χρηματοδότηση 25-30 εκατ. €, διαγραφή των χρεών προς το 
δημόσιο, αξιολόγηση όσων εγκαταστάσεων χρειάζονται οι Ε.Ε.Δ. και κάλυψη των 
δαπανών λειτουργίας τους ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι απασχόληση με βάση το 346 της 
Σ.Λ.Ε.Ε. και νέα διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 
Ελπίζουμε και θα αγωνιστούμε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκκαθαρίσεως και η ένταξη 
της εταιρείας στο νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. 

 Τα ταμειακά ελλείμματα της εταιρείας για το 2016 είναι περίπου 10 εκατ. € χωρίς να 
συνυπολογίζονται σε αυτά η Εφορία, τα χρέη προς την ΔΕΗ περίπου 15 εκατ. € κ.λ.π. 
καθώς και παλαιές εκκρεμότητες π.χ. προς το σε εκκαθάριση Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο  
περίπου 8 εκατ. € από μη εγγυημένο από το Δημόσιο δάνειο για το οποίο το Τ.Τ. που 
έχει πετύχει πρώτη υποθήκη σε βάρος του Υμηττού.  

Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα μείωσης του κόστους και αύξησης των εσόδων τα 
ελλείμματα θα συνεχίσουν και τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία πολύ δύσκολα θα βρει 
χρηματοδότηση π.χ. από εκποίηση ακινήτων δεδομένου ότι τμήμα της Ελευσίνας 
διεκδικείται από το Δημόσιο. Ίσως θα μπορούσε να εξεταστούν οι περιπτώσεις 
Χαϊδαρίου και ΙΡΑΚ αλλά δύσκολα θα δώσουν σύντομα λύση.  

Κατά συνέπεια πιθανές λύσεις είναι η πρόσθετη χρηματοδότηση ενεργών συμβάσεων 
με τις Ε.Ε.Δ. (έγινε το 2012 για την σύμβαση πυρομαχικών 30mm Apache) ή 
χρηματοδότηση μέσω νέου Σχεδίου Ανασυγκρότησης.   

 Βασικός στόχος στο νέο Σχέδιο Ανασυγκρότησης πρέπει να είναι η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της εταιρείας ώστε να υπάρξει αύξηση των 
συμβάσεων και βελτίωση της σχέσης τιμών με κόστος. Η αύξηση της απασχόλησης με 
μόνιμο και έκτακτο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ, εφόσον υπάρξει νέα χρηματοδότηση, θα 
επιτρέψει την αύξηση  των εσόδων.  

 Ο κίνδυνος να οδηγηθεί η εταιρεία σε εκκαθάριση από τον έλεγχο των Κρατικών 
Επιδοτήσεων μπορεί να μην είναι άμεσος αλλά είναι μεγάλος. Θεωρούμε αναγκαίο  να 
υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις. 

 Θεωρούμε αναγκαία την αποκατάσταση της εργασιακής ειρήνης στην εταιρεία. Η 
ανάκληση των απολύσεων, η αξιοποίηση και η αποκατάσταση του κύρους της 
ιεραρχίας είναι καίριας σημασίας ζητήματα. Απόστρατοι και έκτακτοι συνεργάτες δεν 
μπορούν να υποκαταστήσουν την ιεραρχία. 

 Μεσοπρόθεσμα η εταιρεία πρέπει να μπορεί να προσφέρει πιο σύγχρονα προϊόντα. 
Δυστυχώς η ανάπτυξη νέων ολοκληρωμένων Αμυντικών Προϊόντων προσκρούει σε 
μεγάλες αδυναμίες π.χ. έλλειψη πόρων για έρευνα και ανάπτυξη, χαμηλό επίπεδο 
συνεργασίας Ε.Ε.Δ. & Εταιρειών - Παραγωγών ώστε οι δεύτεροι να αγνοούν τις ανάγκες 
των πρώτων, ανυπαρξία υποδομών π.χ. πεδία βολής, όπλα κ.λ.π.  



 

 

Η λύση είναι η συμμετοχή σε διεθνείς κοινοπραξίες για σύγχρονα συστήματα που 
επιδιώκουν να αγοράσουν οι Ε.Ε.Δ. (παράδειγμα το IRIS-t) 

 Πρέπει να προστατευθούν παλαιά και νέα Μέλη των Διοικήσεων και Στελέχη της 
εταιρείας, από την παράλογη στάση της Εφορίας να δεσμεύει προσωπικούς 
λογαριασμούς.  Κανένα Στέλεχος δεν θα παίρνει πρωτοβουλίες και αρμοδιότητες με την 
κατάσταση που επικρατεί.  

Πρέπει η Κυβέρνηση με Νομοθετική Ρύθμιση, να διορθώσει αυτό τον παραλογισμό 
προηγούμενων Κυβερνήσεων. 

 Τέλος, για το ζήτημα του Επιδόματος Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας, η λύση 
που προτείνουμε είναι η κατάθεση σχετικής τροπολογίας, ανάλογη αυτής που 
ψηφίστηκε πρόσφατα (άρθρο 22 του Ν.4368/2016 «Ρύθμιση για τη χορήγηση 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 
παρ.1 του ν. 4024/2011»), με την οποία θα θεσμοθετείται άμεσα η χορήγηση του εν 
λόγω επιδόματος στους δικαιούχους εργαζόμενους της εταιρείας. 

Για το ζήτημα του Ειδικού Μισθολογίου, πιστεύουμε ότι κακώς εφαρμόζεται το Ενιαίο 
Μισθολόγιο του Δημοσίου σε μια Βαριά Βιομηχανική Μονάδα όπως τα Ε.Α.Σ. που 
διαχωρίζει εργαζόμενους της ίδιας ειδικότητας, της ίδιας εργασίας ανάλογα με τη 
βαθμίδα εκπαίδευσης που δεν θα έπρεπε να είναι κριτήριο της εργασίας τους. Δεν 
μπορεί σήμερα κριτήριο αμοιβών στα Ε.Α.Σ. να ανακηρύσσεται μόνο το πτυχίο και να 
απορρίπτονται ή να περιφρονούνται η συσσωρευμένη τεχνογνωσία και η εξειδίκευση. 

Η λύση που προτείνουμε είναι η δημιουργία Ειδικού Μισθολογίου, που δεν θα είναι 
άδικο και αντιπαραγωγικό, που θα αρμόζει σε Παραγωγική Βαριά Βιομηχανία και που 
οι εργαζόμενοι θα έχουν κίνητρα να παράγουν έργο.  

  

Με εκτίμηση 

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

Εκπρόσωπος Εργαζομένων 


