
 

 

 

  

Τμθττόσ  18 Μάρτθ 2016 
   

  

ΠΡΟ : Τπουργό Εκνικισ  Άμυνασ κ. Π. Καμμζνο.  
Αναπλθρωτι Τπουργό Εκνικισ  Άμυνασ κ. Δ. Βίτςα. 
Τπουργό Οικονομικϊν κ. Ε. Σςακαλϊτο. 
Αναπλθρωτι Τπουργό Οικονομικϊν κ. Γ. Χουλιαράκθ. 
 

  
ΚΟΙΝ.: Γραφείο Πρωκυπουργοφ 

Αντιπρόεδροσ τθσ Κυβζρνθςθσ κ. Γ. Δραγαςάκθ. 
  

  
Κφριοι Τπουργοί, 

Από χρόνια εκπροςωπϊ τουσ εργαηόμενουσ ςτα Ελλθνικά Αμυντικά υςτιματα, με τθν 
ιδιότθτα του εκλεγμζνου Εκπροςϊπου ςτο Δ.. τθσ εταιρείασ αλλά και με τθν ιδιότθτα του 
Προζδρου του μεγαλφτερου ωματείου Εργαηομζνων ςτον Τμθττό. Ωσ εκ τοφτου, οφείλω 
να ςασ ενθμερϊςω για τθν πορεία τθσ εταιρείασ, κακϊσ και για το εργαςιακό μζλλον των 
εργαηομζνων το οποίο είναι ςυνυφαςμζνο και ταυτόςθμο με το μζλλον τθσ εταιρείασ. 

Θζλω να πιςτεφω, ότι ο εφθςυχαςμόσ και θ αδράνεια που θ Κυβζρνθςθ δείχνει για τθν 
πορεία τθσ εταιρείασ, προζρχεται από κακι πλθροφόρθςθ και όχι από αδιαφανείσ 
ςχεδιαςμοφσ. φμφωνα με τισ κατά καιροφσ δθλϊςεισ των κ.κ. Καμζνου, Ήςυχου και Βίτςα, 
φαίνεται ότι επικρατεί ςτθν Κυβζρνθςθ θ άποψθ ότι θ εταιρεία «κολυμπάει ςε ιςυχα 
νερά». Δυςτυχϊσ όμωσ, θ πραγματικότθτα είναι τελείωσ διαφορετικι, γεγονόσ που γίνεται 
αντιλθπτό και διαμζςου επίςθμων ι ανεπίςθμων δθλϊςεων και εκμυςτθρεφςεων τθσ 
Διοίκθςθσ, που δεν κρφβει τισ δυςοίωνεσ εκτιμιςεισ τθσ για το μζλλον τθσ εταιρείασ. 

Επειδι θ κατάςταςθ είναι εξαιρετικά κρίςιμθ για τθν εταιρεία, κεωρϊ ςκόπιμο και απόλυτα 
αναγκαίο, να ςασ εκκζςω οριςμζνα από τα γεγονότα που μασ ανθςυχοφν. 

Όπωσ είναι γνωςτό, θ πορεία τθσ εταιρείασ για τθν περίοδο 2014-2016, ζπρεπε να 
βαςίηεται ςτθν υλοποίθςθ του χεδίου Αναδιάρκρωςθσ που εγκρίκθκε ςτα τζλθ του 2014 
από τθν Σρόικα και τθν Ε.Ε. Σθν περίοδο Τπουργίασ του κ. Ήςυχου το χζδιο δεν είχε γίνει 
αποδεκτό, χωρίσ πάντωσ να αντικαταςτακεί από κάποιο άλλο Επιχειρθςιακό χζδιο.  

φμφωνα με τισ δθλϊςεισ του κ. Βίτςα ςτθν Βουλι ςτισ 03.03.2016, το εν λόγω χζδιο είναι 
ςε ιςχφ και θ Κυβζρνθςθ επιδιϊκει οριςμζνεσ αλλαγζσ, τισ οποίεσ δεν προςδιόριςε. 
θμειωτζον ότι, το χζδιο και οι ςτόχοι του δεςμεφουν τθν Διοίκθςθ, δεδομζνου ότι ζχει 
εγκρικεί ςτισ 12.06.2014 από το Δ.. τθσ εταιρείασ, χωρίσ να υπάρχει νεϊτερθ απόφαςθ 
ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ.  

Όμωσ οι ςτόχοι του χεδίου Αναδιάρκρωςθσ ζχουν αποτφχει πλιρωσ, διότι δεν 
υλοποιικθκαν ενζργειεσ που ζπρεπε να γίνουν από τισ αρχζσ και πάντωσ μζςα ςτο 2015.  

Αναφζρω χαρακτθριςτικά: 



Ζχουμε τεράςτια απόκλιςθ εςόδων για το 2015 και κατά ςυνζπεια ςοβαρι υςτζρθςθ 
ειςπράξεων με ςοβαρότατεσ ςυνζπειεσ, που ιδθ φαίνονται ςτουσ πρϊτουσ μινεσ του 2016. 
φμφωνα με το χζδιο Αναδιάρκρωςθσ, θ Διοίκθςθ όφειλε να καλφψει ανάγκεσ ςε 
παραγωγικό προςωπικό ςτισ αρχζσ του 2015, ϊςτε να αυξιςει ςθμαντικά τα ζςοδά τθσ με 
βάςθ τισ υπογεγραμμζνεσ ςυμβάςεισ και να αρχίςει να λειτουργεί με ταμειακι ιςορροπία. 

Όμωσ το 2015 πζραςε χωρίσ καμιά ςχετικι ενζργεια τθσ Διοίκθςθσ, ενϊ ο κ. Ήςυχοσ ςτισ 
επιςκζψεισ του ςτα εργοςτάςια τθσ εταιρείασ, διλωςε δθμόςια τθν αντίδραςι του ςε 
προςλιψεισ μθ μόνιμου προςωπικοφ, δίνοντασ διαβεβαιϊςεισ για προςλιψεισ μόνιμου 
προςωπικοφ. Σο αποτζλεςμα είναι, να μθν παραχκοφν προγραμματιςμζνεσ ςυμβάςεισ και 
θ εταιρεία να ζχει ςοβαρι απϊλεια εςόδων και ειςπράξεων.  

Σελικά, θ Διοίκθςθ προζβθ ςτθν ςφναψθ Βιομθχανικϊν υνεργαςιϊν με ζνα χρόνο 
κακυςτζρθςθ, όταν δθλαδι είχε γίνει θ ηθμιά με υςτζρθςθ εςόδων ςτθν χριςθ του 2015 
πάνω από 30 εκατ. € και ενϊ είχαν τελειϊςει τα χριματα των 35 εκατ. € που είχαν δοκεί με 
το χζδιο Αναδιάρκρωςθσ.  

Επειδι τελείωςαν τα 35 εκατ. € και είχαμε υςτζρθςθ εςόδων-ειςπράξεων το 2015, τελικά οι 
εν λόγω ςυνεργαςίεσ που ζγιναν δεν φζρνουν ςθμαντικό αποτζλεςμα, γιατί θ εταιρεία ζχει 
ξεμείνει από ρευςτό και δεν δφναται να χρθματοδοτιςει τθν αγορά πρϊτων υλϊν κακϊσ 
και ανάγκεσ τθσ Παραγωγισ! Ήδθ αυτι τθν περίοδο θ εταιρεία δεν ζχει ρευςτότθτα… 

Οι ςτόχοι που είχαν ςυμφωνθκεί με τθν Σρόικα και με τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, ϊςτε θ 
εταιρεία να περάςει τθν αξιολόγθςθ και να αποφφγει το καταςτροφικό ςενάριο να μείνει 
μόνο με δφο εργοςτάςια και με 340 περίπου εργαηόμενουσ, είναι πλζον αμφίβολοι.  
Ενδεικτικά αναφζρω: 

1. Αν και επιτεφχκθκε λειτουργικό κζρδοσ το τελευταίο τετράμθνο του 2014, θ ςυνζχεια 
ιταν απογοθτευτικι, λόγω ακριβϊσ τθσ αδυναμίασ επίτευξθσ των προβλεπόμενων 
εςόδων-ειςπράξεων το 2015. 

2. Τπιρξε ςοβαρι αδικαιολόγθτθ απϊλεια νζων ςυμβάςεων, όπωσ κα αναφερκϊ και πιο 
κάτω. 

3. Νζεσ εγκεκριμζνεσ προσ υπογραφι ςυμβάςεισ, λόγω παράδοξων χειριςμϊν, χάνονται. 
υγκεκριμζνα: 

 Εγκεκριμζνθ ςφμβαςθ με τισ Ε.Ε.Δ. φψουσ 25 περίπου εκατ. € (πυρομαχικά 76/62) 
κινδυνεφει να ακυρωκεί, διότι από το ΤΠΕΘΑ δεν απάντθςαν εντόσ του 
κακοριςμζνου χρόνου ςε ερωτιςεισ του Ν..Κ. (!!) 

 Εξαγωγικι ςφμβαςθ φψουσ περίπου 25 εκατ. € ακυρϊκθκε από το Δ.. τθσ εταιρείασ, 
χωρίσ ςτοιχειϊδθ τεκμθρίωςθ (!!!)  

 Εξαγωγικι ςφμβαςθ περίπου 12 εκατ. €, αν και υπιρξε βεβαιότθτα από τθν 
Διοίκθςθ, αναβλικθκε (;) θ υπογραφι τθσ λόγω αδυναμίασ τθσ εταιρείασ να 
ανταποκρικεί ςτισ χρονικζσ απαιτιςεισ του πελάτθ. 

 

Με βάςθ τον εγκεκριμζνο Προχπολογιςμό για το 2016, θ εταιρεία δείχνει λογιςτικό 
πλεόναςμα. Ακόμα και αν δεχκοφμε ότι ο ςτόχοσ των εςόδων κα πετφχει, θ εταιρεία κα ζχει 
ταμειακό ζλλειμμα διότι οι ειςπράξεισ είναι περίπου 50% επί των εςόδων (λόγω 
προκαταβολϊν). Όμωσ θ κατάςταςθ είναι ακόμα πιο κακι, διότι μζςα ςτα ζςοδα του 2016 
ζχουν περιλθφκεί ζςοδα από ςυμβάςεισ που ακυρϊκθκαν ι χάκθκαν (76/62 ΓΕΝ, Κζνυα). 
Ποιοσ κα καλφψει αυτά τα ελλείμματα, και με ποιο τρόπο;  

Οι εργαηόμενοι αμφιβάλουν πλζον εάν ο κ. Βίτςασ γνϊριηε τθν πραγματικι κατάςταςθ τθσ 
εταιρείασ, όταν πρόςφατα ςτθ Βουλι διλωνε αιςιόδοξοσ για το μζλλον τθσ εταιρείασ.  
Εκτόσ εάν είχε πειςτεί από τισ προςδοκίεσ τθσ Διοίκθςθσ, ότι ζχουν ζτοιμθ τθν πϊλθςθ του 



 

εργοςταςίου τθσ Ελευςίνασ, χωρίσ όμωσ να ζχουν υπολογίςει τισ χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ 
κακϊσ και ότι μεγάλο τμιμα αυτοφ διεκδικείται εδϊ και χρόνια από το Ελλθνικό Δθμόςιο ! 

Και ενϊ ςυμβαίνουν όλα αυτά τα άκρωσ αρνθτικά, με ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ το εργαςιακό 
κλίμα ςτθν εταιρεία επιβαρφνκθκε ςοβαρά από αιφνίδιεσ και αναιτιολόγθτεσ απολφςεισ 
και τισ φιμεσ που τισ ςυνόδευςαν, με αποτζλεςμα να επικρατεί ανθςυχία και φόβοσ, αφοφ 
γίνεται πλζον ολοφάνερο, ότι ςτθν εταιρεία επικρατεί ζνα πρωτοφανζσ ξεκακάριςμα 
προςωπικϊν λογαριαςμϊν με διακίνθςθ φθμϊν και υποψιϊν. 
 

Κφριοι Τπουργοί, 

Δεν ζχω διάκεςθ αμφιςβιτθςθσ των καλϊν ςασ προκζςεων για το μζλλον τθσ εταιρείασ. 
Όμωσ εγϊ και οι εργαηόμενοι ανθςυχοφμε, διότι δεν φαίνεται να ζχετε πλθροφόρθςθ τθσ 
πραγματικισ κατάςταςθσ τθσ εταιρείασ.  

Η εταιρεία από το 2015, λειτουργεί χωρίσ κανζνα ςχζδιο, αφοφ ςτθν πράξθ το ςχζδιο 
αναδιάρκρωςθσ δεν υλοποιείται χωρίσ να ζχει τροποποιθκεί ι αντικαταςτακεί με κάποιο 
νζο, υπό κακεςτϊσ εργαςιακισ αναταραχισ λόγω απειλϊν και απολφςεων που ζγιναν 
χωρίσ καμιά αιτιολογία για ξεκακάριςμα λογαριαςμϊν, κακϊσ και με αποφάςεισ που 
λαμβάνονται χωρίσ επαρκι τεκμθρίωςθ βαςιςμζνεσ ςε φιμεσ και υπόνοιεσ.  

Αποτζλεςμα όλων των παραπάνω, είναι ότι θ εταιρεία εξακολουκεί να εμφανίηει 
ελλείμματα και ςυςςωρευμζνεσ ηθμιζσ, διαςφαλίηει προςωρινά ενθμερότθτεσ με 
νομοκετικό τρόπο και απειλείται από τον ζλεγχο τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ αλλά πάντωσ 
παρά τισ απϊλειεσ των νζων ςυμβάςεων εξακολουκεί να ζχει ςυμβατικό ζργο τισ 
ςυμβάςεισ με τισ Ε.Ε.Δ. (40Χ53-30mm AP.- Π/Λ ΜΙΝΙΜΙ, Διόπτρεσ & Φυς. 5,56) και 
οριςμζνεσ εξαγωγικζσ ςυμβάςεισ (με κυριότερθ αυτι με τθν ΑΣΚ/ΗΠΑ για πυρ/κα 40L60).  

Ακόμα και αν δεχκοφμε ότι θ εταιρεία κα μείνει εκτόσ ελζγχου των Θεςμϊν, κινδυνεφει 
άμεςα ϊςτε μζςα ςτο 2016 να διακόψει τισ εργαςίεσ τθσ λόγω μθδενικισ ρευςτότθτασ, 
όπωσ επίςθσ κινδυνεφει από τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ λόγω μθ τιρθςθσ 
εκ μζρουσ μασ των ςυμφωνθκζντων.  

Ο κίνδυνοσ είναι μεγάλοσ και υπαρκτόσ και οι δυςκολίεσ ςθμαντικζσ. Ασ πάψει ο 
εφθςυχαςμόσ και ασ αναηθτθκοφν λφςεισ ουςιαςτικζσ, διότι τα προβλιματα δεν λφνονται 
με ρυκμίςεισ οργανωτικοφ χαρακτιρα, οφτε με τθν επίκλθςθ του άρκρου 346 τθσ ΛΕΕ, 
δεδομζνων των εξαγωγικϊν ςυμβολαίων και τθσ εκκρεμότθτασ του υφιςτάμενου ελζγχου 
από τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ.  

Δεν μποροφμε βζβαια να αποκλείςουμε, ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που επιδιϊκουν 
να πάρουν «ρεβάνσ» με το να οδθγθκεί θ εταιρεία ςε εκκακάριςθ, ι επιδιϊκουν να 
αντιμετωπίςουν τθν εταιρεία ςαν ακριβό οικόπεδο. Όμωσ δεν ζχουμε τθν άποψθ ότι 
τζτοιοι, αν υπάρχουν, επθρεάηουν τθν Κυβερνθτικι Πολιτικι.  
 

 

Με εκτίμθςθ, 

Παναγιϊτθσ  Δοφκασ 
Μζλοσ Δ.. Ε.Α.. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ) 

Εκπρόςωποσ Εργαηομζνων 
 
 
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Λ. Ηλιουπόλεως 1 - 172 36 - Υμηττός. Τηλ.: 210 9799510 - E-mail : ekprosoposeas@eas.gr 

 

 


