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ΘΕΜΑ : Ρροβλιματα και Ρροοπτικζσ τθσ Εταιρείασ. 

Κφριοι, 

Τον Δεκζμβριο του 2013 θ εταιρεία ανζλαβε τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει Σχζδιο 
Αναδιάρκρωςθσ με ςτόχουσ τθν μείωςθ του ςτακεροφ κόςτουσ λειτουργίασ ωσ και τθν 
μείωςθ του ανά μονάδα κόςτουσ παραγωγισ των προϊόντων τθσ, τθν ςφναψθ ςθμαντικϊν 
ςυμβάςεων ςυμπεριλαμβανομζνων και εξαγωγϊν, τθν αφξθςθ των εςόδων, τθν διάςπαςι 
τθσ ϊςτε το τμιμα παραγωγισ Ρολιτικϊν Ρροϊόντων να οδθγθκεί ςε εκκακάριςθ 
προκειμζνου να μθν ανακτθκοφν οι εκτιμϊμενεσ ωσ παράνομεσ επιδοτιςεισ από τθν 
εταιρεία Αμυντικϊν Ρροϊόντων και να αποτραπεί ο κίνδυνοσ τθσ εκκακαρίςεωσ.  

Η εταιρεία όφειλε ςτθν αξιολόγθςθ ςτισ αρχζσ του 2015 να ζχει α) υλοποιιςει τθν 
διάςπαςθ, β) πετφχει λειτουργικά κζρδθ το 4ο τρίμθνο του 2014, γ) ολοκλθρϊςει το 
πρόγραμμα μειϊςεισ προςωπικοφ, δ) υπογράψει ςθμαντικό φψοσ ςυμβάςεων, ε) 
ολοκλθρϊςει τθν μετεγκατάςταςθ δφο εργοςταςίων ςτα υπόλοιπα τρία και ςτ) ξεκινιςει 
τθν διαδικαςία τθσ εκκακαρίςεωσ.  



 

Σφμφωνα με τθν ενθμζρωςθ που είχαμε, ςτο τζλοσ του 2014 ο απολογιςμόσ ιταν κετικόσ 
διότι είχαν υλοποιθκεί τα πιο πάνω (α) ωσ και (δ) και ςφμφωνα με το Σχζδιο 
Αναδιάρκρωςθσ θ εταιρεία όφειλε να εκτιμιςει τισ ανάγκεσ ςε πρόςκετο εργατοτεχνικό 
προςωπικό ϊςτε να αυξιςει τθν απαςχόλθςι τθσ από τισ αρχζσ του 2015. Στο τζλοσ του 
2014 θ εταιρεία είχε ταμειακά διακζςιμα 36,6 εκατ. € (ζναντι 6 ςτισ 31/12/2015), 
ανεκτζλεςτο επίπεδο ςυμβάςεων άνω των 120 εκατ. € (και με πρόςκετεσ ςυμβάςεισ υπό 
διαπραγμάτευςθ πάνω από 50 εκατ. €). 

Επίςθσ, ςφμφωνα με το Σχζδιο και τα παραγωγικά δεδομζνα, ςτισ αρχζσ 2015 θ εταιρεία κα 
ζπρεπε να προςλάβει περίπου 100-120 εργατοτεχνίτεσ (με ςυνζπεια να μειωκεί ο μζςοσ 
όροσ κόςτουσ εργατοϊρασ), να χρθματοδοτιςει τισ ανάγκεσ ςε πρϊτεσ φλεσ ϊςτε να 
πετφχει νζα ζςοδα από τιμολογιςεισ περίπου 60 εκατ. € (που αντιςτοιχοφν ςε νζεσ 
ειςπράξεισ  περίπου 30 εκατ. €). 

Πμωσ για λόγουσ ανεξάρτητουσ των παραγωγικών δυνατοτήτων τησ εταιρείασ, ςτθν χριςθ 
2015, δεν ζγιναν θ πρόςλθψθ εργατοτεχνιτϊν και οι ζγκαιρεσ αγορζσ πρϊτων υλϊν με 
αποτζλεςμα θ χριςθ 2015 ζκλειςε με ζςοδα από τιμολογιςεισ μόλισ 12 εκατ. € (δθλαδι 
νζεσ ειςπράξεισ περίπου 5-6 εκατ. €).  

Κατά ςυνζπεια τα ςημερινά ταμειακά αδιζξοδα τησ εταιρείασ οφείλονται ςτην εξάντληςη 
των ταμειακών διαθεςίμων 31.12.2014 (36,6 εκατ. € που αυξήθηκαν ςτισ αρχζσ του 2015 
με την προκαταβολή του ΜΙΝΙΜΙ) ςτην περίοδο 01.01.2015 ζωσ ςήμερα χωρίσ την ίδια 
περίοδο να προςτεθοφν ςημαντικζσ νζεσ ειςπράξεισ. Ζτςι η αφξηςη τησ απαςχόληςησ ςτισ 
αρχζσ του 2016 ήταν άνευ αποτελζςματοσ διότι είχαν πλζον εξαντληθεί τα διαθζςιμα τησ 
εταιρείασ χωρίσ να ζχουν αγοραςτεί όλεσ οι πρώτεσ φλεσ. Μάλιςτα η κατάςταςη αυτή 
οδήγηςε την Διοίκηςη ςε ακφρωςη ςημαντικών εξαγωγικών ςυμβάςεων. 

Με βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα και ανεξάρτθτα αν θ εταιρεία αξιολογείτε από τουσ 
κεςμοφσ ι όχι τρία είναι τα κρίςιμα ηθτιματα. 

1. Η λιψθ μζτρων προκειμζνου θ εταιρεία να μειϊςει περαιτζρω το ςτακερό κόςτοσ 
λειτουργίασ τθσ και το ανά μονάδα κόςτοσ παραγωγισ των προϊόντων τθσ, ϊςτε ςε 
ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ με νζεσ προςλιψεισ, να αυξιςει τα ζςοδα 
τθσ προκειμζνου να πάψει θ ελλειμματικι τθσ λειτουργία.  

2. Η αντιμετϊπιςθ τθσ τρζχουςασ αρνθτικισ ρευςτότθτασ. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ 
του ηθτιματοσ πρζπει να εξεταςτοφν α) θ πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ 
εταιρείασ π.χ. Ελευςίνα, Χαϊδάρι, Εριουργία, Σφροσ, Μαρτίνο, Αποκζματα κ.λ.π. β) θ 
εκποίθςθ απαιτιςεων, γ)  θ ρφκμιςθ οριςμζνων υποχρεϊςεων ςε μεςοπρόκεςμθ βάςθ 
και δ) θ ςφναψθ νζων ςυμβάςεων (και εξαγωγϊν).   

3. H αντιμετϊπιςθ του κινδφνου από τον ζλεγχο τθσ επιτροπισ ανταγωνιςμοφ.  
Ανθςυχοφμε πολφ από τθν αναμενόμενθ ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ. Ο 
κίνδυνοσ να οδθγθκεί θ εταιρεία ςε εκκακάριςθ από τον ζλεγχο των Επιδοτιςεων 
μπορεί να μθν είναι άμεςοσ αλλά είναι μεγάλοσ. Θεωρϊ αναγκαίο  να υπάρξουν νζεσ 
διαπραγματεφςεισ. 

Δεδομζνου ότι είμαςτε υπό αξιολόγθςθ, με βάςθ τθν εμπειρία που ιδθ ζχουμε από τθν 
ςυμφωνία του 2013, κεωρϊ αναγκαίο να εκπονθκεί, ςε ςυνεργαςία με επιλεγμζνθ από τθν 
Κυβζρνθςθ εταιρεία Συμβοφλων, νζο 3ετζσ Ρρόγραμμα Αναςυγκρότθςθσ με: 

 Διατιρθςθ του Δθμόςιου χαρακτιρα τθσ εταιρείασ.  

 Καμία μείωςθ προςωπικοφ με απόλυςθ (ανάκλθςθ των απολφςεων) και πρόςλθψθ 
Εργατοτεχνικοφ Ρροςωπικοφ. 



 

 

 Κεφαλαιοποίθςθ των χρεϊν προσ το Δθμόςιο.  

 Νομοκετικι ρφκμιςθ για αποδζςμευςθ εταιρικϊν και προςωπικϊν λογαριαςμϊν, ϊςτε 
να διορκϊςει ο παραλογιςμόσ προθγοφμενων Κυβερνιςεων. 

 Νζα χρθματοδότθςθ για κεφάλαιο κίνθςθσ, με τθν εκχϊρθςθ απαιτιςεων τθσ 
εταιρείασ.  

 Αξιολόγθςθ όςων εγκαταςτάςεων χρειάηονται οι Ε.Ε.Δ. και κάλυψθ των δαπανϊν 
λειτουργίασ τουσ ανεξάρτθτα αν ζχουν ι όχι απαςχόλθςθ με βάςθ το 346 τθσ Σ.Λ.Ε.Ε. 

 Νζα διαπραγμάτευςθ με τουσ Θεςμοφσ και τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ.  
 

Αντίκετα, η πιθανή εφαρμογή του plan b του Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ είναι λάκοσ, διότι :  

α. θ εξζλιξθ των δεδομζνων τθσ εταιρείασ μετά το 2014 δεν οφείλεται ςε αντικειμενικά 
αίτια αλλά ςε εξωγενείσ παράγοντεσ και  

β. ο περιοριςμόσ τθσ εταιρείασ ςε δφο εργοςτάςια κα τθσ ςτεριςει τισ πιο ςθμαντικζσ 
παραγωγικζσ τθσ δυνατότθτεσ, δθλαδι τθν παραγωγι πυρομαχικϊν και οπλικϊν 
ςυςτθμάτων,  που απολογιςτικά δίνουν το 70-80% των εςόδων. 

Ελπίηουμε και κα αγωνιςτοφμε να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ εκκακαρίςεωσ και θ ζνταξθ τθσ 
εταιρείασ ςτο νζο Ταμείο Αποκρατικοποιιςεων. 
 

 

Με εκτίμθςθ   

Ραναγιϊτθσ  Δοφκασ 
Μζλοσ Δ.Σ. Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΡΥΚΑΛ) 

Εκπρόςωποσ Εργαηομζνων 


