
 

 

 

  

Τμθττόσ,  22 Απρίλθ 2016 
   

  
ΠΡΟ : Πρόεδρο Δ..  κ. Θεόφιλο Βαςιλείου. 

Δ/νων φμβουλο κ. Κοςμά Χρθςτίδθ. 

  

ΚΟΙΝ.: κ. Περικλι Νεάρχου 
κ. Ιωάννθ Γαλάνθ 
κ. Χριςτο Βαλλιάνο 
κ. Αςπαςία Καϊνάρου 
Δ/ντθ Νομικϊν Τπθρεςιϊν κ. Ευςτάκιο ακελλαρίου 
Γραμματζα Δ.. κ. Ιωάννα Βαςιλικοφ 

  

ΘΕΜΑ : Θζςεισ – Απόψεισ για Επιχειρθςιακό χζδιο 2016. 

ΧΕΣ. : υνεδρίαςθ Δ.. Ε.Α.. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ) με αρικμό 36/22.04.2016. 

  
ΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΕΙΗΓΗΗ. 

 
το Δ.. των Ε.Α.. ςυμμετζχω με τθν ιδιότθτα του εκλεγμζνου εκπροςϊπου των 
εργαηομζνων ςτουσ οποίουσ και λογοδοτϊ. 

Ωσ εκ του κεςμικοφ μου ρόλου είμαι υποχρεωμζνοσ να αςκϊ εργατικό και κοινωνικό 
ζλεγχο, ςε μια Επιχείρθςθ δθμοςίου ενδιαφζροντοσ και ςυμφζροντοσ που υπθρετεί τουσ 
ςτόχουσ για τουσ οποίουσ ιδρφκθκε, να ςυμβάλει ςτθν αμυντικι κωράκιςθ τθσ χϊρασ και 
τουσ επιχειρθςιακοφσ ςχεδιαςμοφσ των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Ε.Δ), ςτθν 
αςφάλεια και ςτθν διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Λαοφ. 

Οι αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ δθμοκρατίασ, που οφείλω να υπθρετϊ, μου επιβάλλουν να 
υπερψθφίηω ι να καταψθφίηω προτάςεισ, επί τθ βάςθ τεκμθριωμζνων ειςθγιςεων και  με 
κριτιρια το νόμο, τθν θκικι και τθν ευκφνθ απζναντι ςτθν εταιρεία, τουσ μετόχουσ και τουσ 
εργαηόμενουσ. 

Με βάςθ τον κεςμικό και διακριτό ρόλο μου και τισ αρχζσ που υπθρετϊ, καλοφμαι να κρίνω 
τθν ειςιγθςθ με το προτεινόμενο Επιχειρθςιακό χζδιο και να αποφαςίςω εάν κα το 
υπερψθφίςω ι κα το καταψθφίςω.  

Σο ςυγκεκριμζνο Επιχειρθςιακό χζδιο δεν το κρίνω από τεχνοκρατικισ πλευράσ γιατί 
φυςικά δεν είναι αυτόσ ο ρόλοσ μου. Θα κρίνω όμωσ εάν και κατά πόςο απαντάει πειςτικά 
ςε κεφαλαιϊδθ για εμάσ ηθτιματα και ερωτιματα, τα οποία αφοροφν τθν φπαρξθ των 
Ε.Α.. κακϊσ και τθ μορφι που κζλουμε να ζχει αυτι θ επιχείρθςθ τα επόμενα χρόνια. 

Σο Δ.. τθσ εταιρείασ τα τελευταία χρόνια ζχει εγκρίνει πζντε τρατθγικά και Επιχειρθςιακά 



 

  

χζδια ενϊ άλλα τουλάχιςτον άλλα τζςςερα χζδια ζχουν γίνει από το 2004 μζχρι το 2014. 
Δεν είναι ςωςτι θ αναφορά ςτο κεφάλαιο «Προχποκζςεισ & Παραδοχζσ Επίτευξθσ 
τόχων»1 ςτο «Πρόλογοσ» ότι υποβάλλεται για πρϊτθ φορά Επιχειρθςιακό χζδιο. 
Κατακζτω πίνακα2 δζκα τουλάχιςτον τρατθγικϊν & Επιχειρθςιακϊν χεδίων που ζχουν 
υποβλθκεί. 

Αυτό που ςυηθτάμε τϊρα είναι ζνα ςυνοπτικό Επιχειρθςιακό χζδιο που ςχεδόν όλεσ οι 
προτάςεισ ζχουν αναφερκεί και ςτα προθγοφμενα αναλυτικά χζδια. Τπάρχουν όμωσ 
ςθμαντικά κεφάλαια που παραλείπονται και  κα αναφερκϊ πιο κάτω. Τπάρχουν επίςθσ 
παραδοχζσ που μοιάηουν πολφ δφςκολεσ ενϊ και οριςμζνοι ποςοτικοί ςτόχοι πολφ 
φιλόδοξοι.  

Σο πρϊτο ςχόλιο αφορά τα προϊόντα τθσ εταιρείασ. χεδόν όλα δεν είναι προϊόντα αιχμισ, 
ο ανταγωνιςμόσ είναι μεγάλοσ και οι δικζσ μασ τιμζσ εκτόσ αγοράσ.  Οριςμζνα από αυτά δεν 
είναι ελεφκερα αλλά υπάρχουν δεςμεφςεισ από ξζνεσ εταιρείεσ. Λζμε ότι ο κφριοσ πελάτθσ 
μασ είναι οι Ε.Ε.Δ., όμωσ οι ανάγκεσ των Ε.Ε.Δ. είναι πιο ποιοτικζσ και αυτό ςθμαίνει ότι τα 
προϊόντα τθσ εταιρείασ ίςωσ να ηθτοφνται όλο και λιγότερο από τισ Ε.Ε.Δ. 

το κεφάλαιο «τόχοι Επιχειρηςιακοφ χεδίου 2017-2020 & Παρακολοφθηςη» ςτο 
«τρατηγικοί – Ποιοτικοί τόχοι»3 γίνεται πολφ ςυνοπτικι αναφορά για αυτό το 
πρόβλθμα. Σο κζμα αυτό ςυνδζεται με τθ πολιτικι του Δθμοςίου που διαχρονικά δεν 
χρθματοδοτεί με ςοβαροφσ πόρουσ Αναπτυξιακά Αμυντικά Προγράμματα, με τισ πολφ 
ςοβαρζσ ελλείψεισ που ζχει το Κράτοσ ςε υποδομζσ για τθν Ανάπτυξθ Αμυντικϊν 
Προϊόντων π.χ. Πεδία Βολισ κλπ, με το μεγάλο κόςτοσ που γενικά απαιτείται για τθν 
ολοκλιρωςθ (πιςτοποίθςθ κλπ) Αμυντικϊν Προϊόντων και με το μεγάλο τεχνολογικό χάςμα 
μεταξφ Ελλάδοσ και άλλων Χωρϊν. Αυτό είναι πολφ ςοβαρό πρόβλθμα που ςυνδζεται με 
τθν βιωςιμότθτα τθσ εταιρείασ και δεν γίνεται αναφορά ςτο ςχζδιο. 

Σο Δεφτερο ςχόλιο αφορά τθν ταμειακι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ. Αν υπολογίςουμε πιο 
αναλυτικά τισ ελλείψεισ ςε υλικά, τισ υςτεριςεισ εςόδων από τον Προχπολογιςμό του 
2016, τισ ποινικζσ ριτρεσ, τισ υποχρεϊςεισ ςε παρακρατοφμενουσ φόρουσ, τα ζκτακτα π.χ. 
Λιγνόσ και Σαχυδρομικό Σαμιευτιριο, το ταμειακό ζλλειμμα είναι ςαφϊσ μεγαλφτερο των 
12 εκατ. € που αναφζρει το  χζδιο. Σο ερϊτθμα είναι πωσ κα καλυφκεί αυτό;  

Χριματα από πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι πολφ δφςκολθ και χρονοβόρα 
διαδικαςία και προχποκζτει δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ ακόμα και αν είναι ξεκάκαρο το 
ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ π.χ. του οικοπζδου ςτθν Ελευςίνα. Σο πρόβλθμα γίνεται πιο 
δφςκολο λόγω τθσ εκκρεμότθτασ με τισ Κρατικζσ Επιδοτιςεισ. Κςωσ κα ζπρεπε να μιλιςουμε 
για ζνα νζο Ανακεωρθμζνο χζδιο Αναςυγκρότθςθσ με τουσ Θεςμοφσ και τθν Επιτροπι 
Ανταγωνιςμοφ που να επιτρζπει νζα χρθματοδότθςθ.  

Σο Σρίτο ςχόλιο αφορά το λειτουργικό κζρδοσ 2016 (το λεγόμενο EBITDA), αυτό  
παρουςιάηεται κετικό ςτον πίνακα αλλά με βάςθ τον Προχπολογιςμό του 2016, που όμωσ 
λζμε ςτο εν λόγω χζδιο ότι μάλλον χρειάηεται αλλαγι. 

το κεφάλαιο «Προχποθζςεισ & Παραδοχζσ Επίτευξησ τόχων»4:  

 το «Πρόλογοσ» είναι τυπογραφικό λάκοσ (ςτο τζλοσ τθσ 2θσ παραγράφου), το 
150mm, το ςωςτό είναι 155mm. 

 τισ «Βαςικζσ Προχποκζςεισ» θ αναφορά ςε βαςικό πελάτθ τισ Ε.Ε.Δ. είναι μάλλον 
πρόβλθμα. Πρϊτο διότι ακόμα και αν οι Ε.Ε.Δ. ζχουν χριματα για προϊόντα τθσ 
εταιρείασ υπάρχουν περιοριςμοί ςτισ τιμζσ που δίνουμε με ςυνζπεια το κόςτοσ να 



 

  

είναι υψθλότερο πάντα, δεφτερο διότι θ εναρμόνιςθ τθσ Οδθγίασ 2009/81/ΕΚ με τον 
νόμο Βενιηζλου (Ν.3978/2011) δθμιουργεί δυςκολίεσ ςτθν εκάςτοτε Κυβζρνθςθ για 
απευκείασ ανακζςεισ ακόμα και αν αλλάξει ο νόμοσ, τρίτο διότι φαίνεται να 
παρακάμπτουμε τθν πάγια οδθγία για εξωςτρζφεια. Και εδϊ μπαίνει το  πρόβλθμα 
τθσ μείωςθσ του κόςτουσ των προϊόντων κάτι που δεν γίνεται βζβαια από τθν μια 
μζρα ςτθν άλλθ αλλά το  περνάμε «ξϊφαλτςα» ςτο προτεινόμενο χζδιο.   

 τισ «Παραδοχζσ» ζχω επιφυλάξεισ για το πόςο ρεαλιςτικζσ είναι θ 2θ & θ 5θ.  Η 2θ 
όπωσ και οριςμζνεσ προτάςεισ ςτο κεφάλαιο «ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ 
ΚΟΣΟΤ» π.χ. θ 6θ φαίνεται να προςκροφουν ςτο κακεςτϊσ λειτουργίασ τθσ 
εταιρείασ (Δ.Ε.Κ.Ο.). Η 5θ υπάρχουν τα προβλιματα τθσ υπόκεςθσ Λιγνοφ και του 
Σαχυδρομικοφ Σαμιευτθρίου και ενδεχομζνωσ και άλλα. 

το κεφάλαιο «ΠΡΟΘΕΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ»5, θ αναφορά ότι το άμεςο προςωπικό παραγωγισ 
είναι 138 εργαηόμενοι, είναι λανκαςμζνθ ι γίνεται λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ, γεγονόσ που 
εγκυμονεί κινδφνουσ για το υπόλοιπο προςωπικό και ιδιαίτερα για το Διοικθτικό. Άποψθ 
μου, τθν οποία ζχω διατυπϊςει πολλζσ φορζσ ςτο Δ.., είναι ότι θ ςυμβολι όλου του 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ είναι κακοριςτικι και ςυνδυαςτικι ςε όλα τα ςτάδια τθσ 
παραγωγισ των προϊόντων τθσ εταιρείασ. Είμαι αντίκετοσ με τθν διεφρυνςθ και παγίωςθ 
των λεγόμενων «ευζλικτων» μορφϊν απαςχόλθςθσ. Η διατιρθςθ τθσ ςυνζχειασ ςτθν  
εξειδίκευςθ και τεχνογνωςία τθσ εταιρείασ, διαςφαλίηεται μόνο με προςλιψεισ μόνιμου 
προςωπικοφ, όπωσ πολφ ςωςτά αναφζρεται για τισ προςλιψεισ μόνιμου επιςτθμονικοφ 
προςωπικοφ. Εφόςον διαπιςτϊνετε ότι θ ςχζςθ διάκρωςθσ του άμεςου προςωπικοφ 
παραγωγισ ςε ςχζςθ με το ςυνολικό προςωπικό είναι δυςμενισ, ςε βάροσ των 
δυνατοτιτων τθσ παραγωγισ, προτεραιότθτα μασ πρζπει να είναι ο προγραμματιςμόσ για 
πρόςλθψθ μόνιμου προςωπικοφ παραγωγισ. Επίςθσ, αν και δεν υπάρχει αναλυτικι 
αναφορά και τεκμθρίωςθ για τθν ζλλειψθ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και ςε ποιεσ 
ειδικότθτεσ, άποψθ μου είναι ότι για αυτζσ κα πρζπει να εξεταςτεί θ δυνατότθτα, εξ 
ολοκλιρου ι ζνα ποςοςτό, να καλυφκοφν ενδοεταιρικά. 

Η αξιοποίηςη τησ Ακίνητησ Περιουςίασ6 δεν είναι εφκολο κζμα για μια Δθμόςια 
Επιχείρθςθ. Προχποκζτει εγκρίςεισ από τον Μζτοχο, δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ και κακαρζσ 
ιδιοκτθςίεσ. Δεν διευκρινίηεται πωσ κα αξιοποιθκοφν τα διακζςιμα ακίνθτα, με πϊλθςθ, 
εκμίςκωςθ ι πολυετι παραχϊρθςθ. Εάν θ πρόταςθ είναι τα διακζςιμα ακίνθτα, που δεν 
χρθςιμοποιοφνται ςτθ παραγωγικι διαδικαςία, να αξιοποιθκοφν για τθ δθμιουργία 
κεφαλαίων προσ όφελοσ τθσ επιχείρθςθσ μζςω μακροχρόνιασ μίςκωςθσ ι πολυετοφσ 
παραχϊρθςθσ χριςθσ, είναι ςωςτι πρόταςθ αλλά άγνωςτθ χρονικά. 

τισ οικονομικζσ προβλζψεισ: 

 τθν 5ετία 2016-2020 προβλζπονται ςυνολικά ζςοδα 312 εκατ. € από τα οποία 174 
εκατ. € (56%) από εξαγωγζσ - ςυμπαραγωγζσ και 138  εκατ. € από ςυμβάςεισ Ε.Ε.Δ. 

 Σα ζςοδα του 2016 κα είναι μειωμζνα για τουσ λόγουσ που αναφζρει το χζδιο. 
Μακάρι να ειςπραχκεί γριγορα θ προκαταβολι από τα 76/62 του Γ.Ε.Ν. αλλά οι  
διαδικαςίεσ δείχνουν ότι κα είναι πολφ δφςκολο.  

 Μετά το 2017 προβλζπονται υψθλά ζςοδα από εξαγωγζσ και μάλιςτα από 
Πυρομαχικά μικρϊν διαμετρθμάτων που οι τιμζσ διεκνϊσ τθσ εταιρείασ είναι 35-40% 
ακριβότερεσ (το ίδιο ιςχφει και για τθν αναμενόμενθ ςφμβαςθ με IGG που δείχνει 
ζςοδα 4,4 εκατ. € ςτο 2016). 

 Είναι κετικό που προβλζπονται ζςοδα για το .Ε.Μ., αλλά φαίνονται από ζναν 



 

  

προμθκευτι τθν Rheinmetall, ζχουμε κάποια δζςμευςθ για 5ετι ςφμβαςθ;  

Σζλοσ, ςτο προτεινόμενο Επιχειρθςιακό χζδιο δεν γίνεται καμιά αναφορά ςτο ηιτθμα των 
Κρατικϊν Επιδοτιςεων. 

Η ΘΕΗ ΜΟΤ 

Σα τρία μεγάλα χρόνια προβλιματα τθσ εταιρείασ, είναι θ ελλειμματικι λειτουργία, οι 
Κρατικζσ Επιδοτιςεισ και τα προϊόντα που δεν είναι αιχμισ και με μειωμζνθ 
ανταγωνιςτικότθτα. Σο ςχζδιο δεν κάνει ανάλυςθ ςε βάκοσ αυτϊν των προβλθμάτων. 

Χρειάηεται μια νζα ςυμφωνία με τουσ Θεςμοφσ και τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, που να 
προβλζπει νζα Χρθματοδότθςθ (Σαμειακι Διευκόλυνςθ για Κεφάλαιο Κίνθςθσ). Χρειάηεται 
ζνα αναλυτικό Πρόγραμμα Δράςεων που να διαςφαλίηει εξάλειψθ των ελλειμμάτων, διότι 
τα ελλείμματα δεν προζρχονται μόνο από μειωμζνεσ ςυμβάςεισ. 

Τποκζτω και ελπίηω πωσ το παρόν χζδιο ζχει ιδθ ςυηθτθκεί με τθν Κυβζρνθςθ και 
πιςτεφω πωσ θ Κυβζρνθςθ δεν κζλει να κλείςει θ εταιρεία ι να οδθγθκεί ςε εκκακάριςθ.  

Σονίηω πάντωσ ότι θ εταιρεία χρειάηεται ζνα αναλυτικό και πλιρεσ τρατθγικό και 
Επιχειρθςιακό χζδιο με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, ςτόχουσ και χρονοδιαγράμματα 
δεδομζνου ότι ιδθ με το παρόν ςχζδιο το Δ.. τθσ εταιρείασ «φεφγει» από το χζδιο 
Αναδιάρκρωςθσ που είχε εγκρίνει ςτο υπϋ αρικμ. 400/12.06.2014. 

    

  Με εκτίμθςθ 

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

Εκπρόςωποσ Εργαηομζνων 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ 2016. 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ & ΠΑΡΑΔΟΧΕ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΧΩΝ. 

ΠΡΟΛΟΓΟ: Η κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ χεδίου 2017-2020 των Ε.Α.. (υποβάλλεται 
για πρϊτη φορά) βαςίςτθκε ςτα δεδομζνα πωλιςεων (υπογεγραμμζνεσ, αναμενόμενεσ 
ςυμβάςεισ και επιδιωκόμενα προγράμματα) με προςανατολιςμό τθ ςταδιακι (απαραίτθτθ 
για τθ βιωςιμότθτα τθσ εταιρείασ) αφξθςθ του παραγωγικοφ ζργου και τθν αξιοποίθςθ των 
μεγάλων δυνατοτιτων τθσ εταιρείασ ςε τεχνογνωςία και παραγωγικό εξοπλιςμό με ζνταξθ 
πρόςκετου εργατοτεχνικοφ. 
 

1. ΣΡΑΣΗΓΙΚΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΧΕΔΙΑ Ε.Α.. 

2004: από Planet - Διοίκθςθ Σςιτςάνθ. 

2006: από Ομάδα τελεχϊν - Διοίκθςθ Πατςιόγιαννθ. 

2008: από Q System - Διοίκθςθ Φυντανίδθ. 

2010: από Ομάδα τελεχϊν - Διοίκθςθ Αδριάνθ. 

2011: από K.P.M.G.  για ιδιωτικοποίθςθ Ε.Α.. – Ανάκεςθ από Δθμόςιο 

2011: από Grant thorton – Ανάκεςθ από Δθμόςιο. 

2012: από Ομάδα τελεχϊν – Διοίκθςθ Πιλάλθ (προσ ΣΑΙΠΕΔ). 

2013: Μελζτθ Χριςτογιάννθ προσ Κυβζρνθςθ. 

2014: από KPMG-PLANET - Διοίκθςθ Χριςτογιάννθ. 
 

3. ΣΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ 2017 – 2020 & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

τρατηγικοί – Ποιοτικοί τόχοι 
 

 Η αφξθςθ του επιπζδου αξιοπιςτίασ τθσ εταιρείασ, κυρίωσ προσ τουσ πελάτεσ. 

 Η ανάπτυξθ και ζνταξθ ςτθ παραγωγικι λειτουργία νζων, τεχνολογικά καινοτόμων 
προϊόντων με υψθλό περικϊριο και γενικότερα θ βελτίωςθ του Προϊοντικοφ Μίγματοσ 
με ςτόχο τα καλφτερα οικονομικά αποτελζςματα.  

 Η αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ όλων των παραγωγικϊν, υποςτθρικτικϊν τθσ παραγωγισ 
τμθμάτων και ςυνολικά όλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ εταιρείασ. 

 Η διατιρθςθ τθσ υπάρχουςασ τεχνογνωςίασ, θ ανάπτυξθ ι ενςωμάτωςθ νζων 
τεχνολογιϊν με ανάλογθ εξζλιξθ του επιπζδου γνϊςεων και δεξιοτιτων του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
 

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ & ΠΑΡΑΔΟΧΕ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΧΩΝ 

5. Πρόλογοσ: Ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ ανάπτυξθ, βιομθχανοποίθςθ και ζνταξθ ςτισ 
παραγωγικζσ διαδικαςίεσ νζων, καινοτόμων ι υψθλισ τεχνολογικισ αξίασ προϊόντων, για 
τα οποία ζχει εκφραςκεί ζντονο ενδιαφζρον από τισ Ελλθνικζσ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ. Σζτοια 
προϊόντα είναι τα πυρομαχικά 120 mm αρμάτων, ο βελτιωμζνοσ τφποσ τυφεκίων  G3A3 
(G3A3 enhanced) κακϊσ και τα πυρομαχικά 150 mm Extended Range.  

Βαςικζσ Προχποθζςεισ: Οι επικρατοφςεσ ςυνκικεσ ςτθν Ελλθνικι Οικονομία: Ο βαςικόσ 
πελάτθσ των ΕΑ είναι το Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ και θ πραγματικζσ του δυνατότθτεσ να 



 

  

 

χρθματοδοτεί αμυντικά προγράμματα ενδιαφζροντοσ των ΕΑ είναι κακοριςτικόσ παράγων 
για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ χεδίου. Η εξομάλυνςθ των παραγωγικϊν 
διαδικαςιϊν των ΕΑ κα επιτρζψει να αμβλυνκοφν τα προβλιματα που θ εταιρεία ζχει 
δθμιουργιςει ςτισ ΕΕΔ και κα γίνει ευκολότερθ θ εφαρμογι τθσ πολιτικισ κζλθςθσ για 
ανάπτυξθ τθσ εταιρείασ. 

Παραδοχζσ:  

2η: Προςωπικό: Σο διακζςιμο μόνιμο προςωπικό δεν αναμζνεται να ζχει ςθμαντικζσ 
αυξομειϊςεισ. Αυτό οφείλεται τόςο ςτισ πρόςφατεσ διαδικαςίεσ εκελουςίασ εξόδου όςο 
και ςτισ επικείμενεσ αλλαγζσ ςτθν αςφαλιςτικι νομοκεςία. 

5η: Νομικζσ Διεκδικιςεισ Σρίτων: Δεν εκτιμάται ότι κάποιου είδουσ νομικζσ διεκδικιςεισ 
τρίτων κα κακυςτεριςουν ι κα εμποδίςουν τισ κανονικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ. 
 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

6η: Εκςυγχρονιςμόσ του Κανονιςμοφ Προμθκειϊν με ςτόχο τθ μεγαλφτερθ ευελιξία, τθ 
δυνατότθτα επζκταςθσ διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν με τθ μζκοδο Best & Final Offer (BAFO). 
 

6. ΠΡΟΘΕΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ  

1η: Η ςχζςθ διάκρωςθσ του άμεςου  προςωπικοφ παραγωγισ (138) ςε ςχζςθ με το 
ςυνολικό προςωπικό (520 εργαηόμενοι)  είναι δυςμενισ, ςε βάροσ των δυνατοτιτων 
παραγωγισ τθσ εταιρείασ. 
 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. 

7. 1. Η εταιρεία διακζτει ακίνθτθ περιουςία, θ οποία δεν χρθςιμοποιείται ςτθ παραγωγικι 
διαδικαςία. Από τα διακζςιμα αυτά ακίνθτα, κάποια μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθ  
δθμιουργία κεφαλαίων, προσ όφελοσ είτε τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ είτε του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου μζςω πϊλθςθσ ι πολυετοφσ παραχϊρθςθσ ςε ιδιϊτεσ. 

8. 4. Εξ αυτϊν θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ ευρίςκεται ςε προχωρθμζνο ςτάδιο διερεφνθςθσ τθσ 
δυνατότθτασ αξιοποίθςισ του ακινιτου Ε (που βρίςκεται ςτην περιφζρεια του Δήμου 
Ελευςίνασ ςτη θζςη «Βλφχα ή Στενά ή Φαρδιά Βλφχα» (υπό όρουσ). Αναςταλτικόσ παράγων 
για την αξιοποίηςη αυτοφ του ακινήτου είναι το ςχετικά μεγάλο κόςτοσ αδρανοποίηςησ – 
αποςτρατικοποίηςησ για τη παράδοςή του ςε ενδιαφερόμενουσ επενδυτζσ) και κα 
υποβλθκεί ενθμερωτικό ςθμείωμα για τα αποτελζςματα τθσ διερεφνθςθσ και ενδεχόμενεσ 
περαιτζρω ενζργειεσ. 

9. 4. Παράλλθλα βρίςκεται ςε εξζλιξθ και θ διερεφνθςθ τθσ αγοράσ για τθν αξιοποίθςθ των 
ακινιτων Α, Β, Γ και Δ, για τα οποία επίςθσ κα υποβλθκοφν αντίςτοιχα ςθμειϊματα -  
πορίςματα, με τθν ολοκλιρωςι τθσ. 

5.  ε δεφτερθ προτεραιότθτα, για τα ακίνθτα τα οποία παρουςιάηουν  νομικά προβλιματα 
ςτουσ τίτλουσ ιδιοκτθςίασ κα εξεταςκεί καταρχιν ενδεχόμενθ αξιοποίθςι τουσ υπό 
διαφορετικό πλαίςιο (πχ εκμίςκωςθ ι πολυετισ παραχϊρθςθ) με παράλλθλθ διερεφνθςθ 
τθσ αγοράσ  για τθν φπαρξθ διαφζροντοσ από επενδυτζσ. 

6. Θα εξεταςκεί επίςθσ ςχζδιο πρόταςθσ για τθ ςκοπιμότθτα νομοκετικϊν αλλαγϊν ςτισ 
«χριςεισ γθσ» για κάποια ακίνθτα ζτςι ϊςτε να καταςτοφν περιςςότερο ελκυςτικά ςε 
υποψιφιουσ επενδυτζσ ι και να αυξθκεί θ εμπορικι τουσ αξία. 


