
 
 

 

 

  

Υμθττόσ,  25 Νοζμβρθ 2016 
   

 
 
υναδζλφισσες, υνάδελφοι, 

Τθν Ρζμπτθ 24.11.2016, ςυνεδρίαςε θ Διαρκισ Επιτροπι Εκνικισ Άμυνασ και Εξωτερικϊν 
Υποκζςεων τθσ Βουλισ, με κζμα θμεριςιασ διάταξθσ: «Ενθμζρωςθ από τον Υπουργό Εκνικισ 
Άμυνασ, κ. Ραναγιϊτθ (Ράνο) Καμμζνο και τον Αναπλθρωτι Υπουργό Εκνικισ Άμυνασ, κ. 
Δθμιτριο Βίτςα, ςχετικά με τθν Εκνικι Αμυντικι Βιομθχανία». 

Σασ κοινοποιοφμε προσ ενθμζρωςθ, εκτενι αποςπάςματα από τθν ειςιγθςθ και τισ απαντιςεισ 
του ΑΝΥΕΘΑ, ςχετικά με Ε.Α.Σ., τθν απάντθςθ του Δ. Συμβοφλου ςε ερϊτθςθ του Βουλευτι τθσ 
Ν.Δ., Α. Γεωργιάδθ κακϊσ και το Υπόμνθμα που κατακζςαμε προσ το Ρροεδρείο και τα Μζλθ 
τθσ Επιτροπισ (δεν επιτράπθκε να υπάρξουν τοποκετιςεισ από τουσ εξωκοινοβουλευτικοφσ). 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΒΙΣΑ - ΕΙΗΓΗΗ. «…..Τα Ελλθνικά Αμυντικά Συςτιματα, είναι μια εταιρεία, θ 
οποία προιλκε από τθν ςυνζνωςθ τθσ ΕΒΟ και τθσ ΡΥΚΑΛ και είναι μια εταιρεία που όλα τα 
προθγοφμενα χρόνια παριγαγε τεράςτια ελλείμματα και τεράςτια χρζθ. Είναι θ 8θ εταιρία που 
χρωςτάει πανελλαδικά και οι προθγοφμενεσ επτά, δεν υπάρχουν. Οι 7 προθγοφμενεσ ζχουν 
κλείςει και δεν υπάρχουν ςαν εταιρείεσ.  

Τα Ελλθνικά Αμυντικά Συςτιματα, ζχουν αυτι τθ ςτιγμι ενεργζσ ςυμβάςεισ που ξεπερνοφν τα 
105 εκατ.. Και ζχουν περίπου μπροςτά τουσ, αλλά περίπου 100 εκατ.. Ζχουν ζνα τεράςτιο χρζοσ 
τθν εφορία και ζχουν πλιρθ αδυναμία ρευςτότθτασ. Αυτι τθν ςτιγμι δεν ζχουν τθ δυνατότθτα 
να εκτελζςουν ςυμβάςεισ λόγω αδυναμίασ αγοράσ πρϊτων υλϊν. 

Γνωρίηετε, ότι υπόκεινται και είναι ακόμα ςτθ βάςθ μιασ Συμφωνίασ που είχε γίνει με τθν Ε.Ε. 
το 2013, που ενεργοποιικθκε το 2014, για τθν οποία δόκθκαν 40 εκατομμφρια. Αυτά τα 40 
εκατομμφρια εξαντλικθκαν και δόκθκαν άλλα 5 εκατ. τουσ τελευταίουσ πζντε μινεσ και το 
τελευταίο δίμθνο, θ εταιρία είναι - επιτρζψτε μου τθν λζξθ τθσ αγοράσ - ςτεγνι.  

Σε όλο αυτό το διάςτθμα, ζγιναν διάφορεσ προςπάκειεσ, αν χρειαςτεί κα τισ πω, αλλά όλθ θ 
βαςικι λογικι τϊρα είναι πϊσ διαμορφϊνεται μια δυνατότθτα χρθματοδοτικι ςτθν εταιρία, 
ϊςτε να εκτελζςει τισ ςυμβάςεισ που ζχει, για να προχωριςει ακόμθ παραπζρα. Εδϊ ζχουμε 
δει διάφορα πράγματα τα οποία επιτρζψτε μου να πω, να μθν το πω τθν ταινία, πολλζσ 
ςυμπτϊςεισ μαηί, δθλαδι, με το που εξαγγζλλεται ότι ςτισ 24 του μινα κα γίνει αυτι θ 
ςυνεδρίαςθ, αρχίςουν κάποιεσ κινθτοποιιςεισ, καταρχιν, να ξεκακαρίςουμε το εξισ, το 
δικαίωμα του εργαηόμενουσ ςτον μιςκό του, είναι ιερό και θ κινθτοποίθςθ ςτθ βάςθ αυτοφ του 
δικαιϊματοσ, είναι και αυτι ιερι, όπωσ είναι και ιερι θ υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ να 
προςπακεί για να κάνει τα πάντα ϊςτε να του το παρζχει. Αυτό είναι το ηιτθμα, όμωσ δεν λζω 
από τθν άλλθ μεριά ότι θ αμυντικι βιομθχανία υπάρχει για τουσ μιςκοφσ, αντίκετα όλοι 
ςυμφωνοφμε ότι είναι διαφορετικό το μείγμα. 

Μζςα από μια ολόκλθρθ διαδικαςία εκταμιεφκθκε ζνα ποςό 790.000 από το Υπουργείο 
Ναυτιλίασ, από το Λιμενικό δθλαδι, από ζνα ςυνολικό χρζοσ 3 εκατομμυρίων που κα πιγαινε 
ςτθν εταιρεία, δεν μασ ζλυνε το πρόβλθμα, αλλά δθμιουργοφςε μια πολφ μικρι ανάςα ςτουσ 
δφο μινεσ που χρωςτάμε ςτουσ εργαηόμενουσ, το λζω χρωςτάμε με τθν ζννοια ότι εγϊ το 



 

 

νιϊκω ότι είναι και δικό μου ηιτθμα, κα ιταν τα δφο τρίτα ενόσ μιςκοφ ϊςπου να ολοκλθρωκεί 
θ διαδικαςία τθσ πϊλθςθσ του οικοπζδου τθσ Ελευςίνασ, αξίασ 23 εκατομμυρίων, με 
προκαταβολι 12 περίπου εκατομμφρια που ςου δθμιουργοφςε μια νζα δυνατότθτα. Και 
βεβαίωσ αυτό δεν φτάνει, χρειάηονται δυο ακόμθ ενζργειεσ, θ μια ενζργεια αφορά τθν 
κεφαλαιοποίθςθ των χρεϊν και τθν δυνατότθτα να ζχει θ εταιρεία φορολογικι και 
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 

Η Γενικι Συνζλευςθ τθσ εταιρίασ ςτισ 30/6 ζχει πάρει τθν απόφαςθ για τθν κεφαλαιοποίθςθ 
των χρεϊν, είμαςτε ςτθν αναμονι και ςτθν υπόςχεςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν ότι κα βγει 
θ αντίςτοιχθ Υπουργικι Απόφαςθ. Αυτι θ κεφαλαιοποίθςθ προβλζπεται ςτθν προθγοφμενθ 
ςυμφωνία. Το παράδοξο είναι ότι ςε γνϊςθ δικι μασ ιρκε ςτθν Τρίτθ 22 του μινα το 
απόγευμα από είχα μάκει άρχιςε αυτι θ διαδικαςία να ενεργοποιείται τθν Ραραςκευι 18 του 
μθνόσ και ενϊ είμαςτε ςε πλιρθ ςυνεννόθςθ με το Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων, το 
Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων πιγε και δζςμευςε όλουσ τουσ λογαριαςμοφσ τθσ 
εταιρίασ, πρακτικά αυτό ςθμαίνει ότι αυτι τθ ςτιγμι υπάρχουν 790.000 ςε ζνα λογαριαςμό τθσ 
εταιρίασ και θ εταιρεία δεν μπορεί να τα πάρει. Τζλοσ πάντων αυτό με μια ζννοια κεωρϊ ότι 
πρόκειται να λυκεί και με τισ ενζργειεσ που ζκανε το Δ.Σ. και από τισ ενζργειεσ που κάναμε ςαν 
Υπουργείο ϊςτε ςτισ επόμενεσ λίγεσ θμζρεσ, δφο με τρεισ θμζρεσ να γίνουν οι ίδιεσ οι 
διαδικαςίεσ, φαντάηομαι ότι το Δ.Σ. ζκανε και τθν ανακοπι, αλλά αυτό, όπωσ καταλαβαίνετε 
είναι μια ζνεςθ, μια δεφτερθ ζνεςθ κα είναι τα 23 εκατομμφρια, πάλι δεν λφνει  όμωσ το 
πρόβλθμα.  

Μια τρίτθ ζνεςθ κα είναι θ νομοκετικι πρωτοβουλία και θ κεφαλαιοποίθςθ των χρεϊν, πάλι 
όμωσ δεν λφνει το πρόβλθμα, χρειάηεται μια ιςχυρι βάςθ και ζνα πρόγραμμα. Σε αυτι τθ 
λογικι ςτο ΚΗΣΥΡ ειςιχκθ μετά από μια δίμθνθ διαβοφλευςθ με τθν εταιρία, το Business plan 
τθσ εταιρίασ για τα επόμενα χρόνια. Αυτό το Business plan προβλζπει και τθν ενίςχυςθ τθσ 
εταιρείασ με ζνα ποςό πλζον αυτόν που ςασ είπα των 40 εκατομμυρίων. Και αυτό το ποςό δεν 
κα πάνε ςτθν εταιρία, γιατί αυτό είναι το κεντρικό πρόβλθμα, για να χαλαςτοφν, να περάςουν 
δφο ι τρία χρόνια και μετά από δφο χρόνια κάποιοσ ςτθ δικι μου κζςθ, να λζει ςτουσ τότε 
Βουλευτζσ τα ίδια πράγματα, γιατί αυτό είναι το κεντρικό πρόβλθμα, που αν κζλετε 
διακατζχεται και το Ελλθνικό Δθμόςιο, πζραν των άλλων, αυτά τα 40 εκατ. να παρκοφν και να 
επιςτραφοφν, με όποιο τρόπο. Και αυτι τθ ςτιγμι είμαςτε ςτθ διαβοφλευςθ αυτοφ του 
τρόπου, γιατί οι δυνατότθτεσ που ζχουμε είναι μεγάλεσ, παρά το γεγονόσ ότι ζχουμε 
πεπαλαιωμζνεσ γραμμζσ παραγωγισ ι αν κζλετε γραμμζσ παραγωγισ για πυρομαχικά και 
οπλικά ςυςτιματα που ζχουν ακόμθ ηιτθςθ, αυτό ζχει ςθμαςία.  

Το τρίτο ηιτθμα είναι να λφςουμε μια αδικία, τθν λφνουμε το ϊρα, που γίνεται εισ βάροσ των 
κρατικϊν αμυντικϊν βιομθχανιϊν, δθλαδι, εάν ζρκει μια ξζνθ εταιρεία και αναλάβει ενεργό 
ςτθν Ελλάδα, οι ριτρεσ δεν υπερβαίνουν το 6% για κακι εκτζλεςθ, αντίκετα, ςτα ΕΑΣ και ςτθν 
ΕΑΒ φτάνουν οι ριτρεσ το 120%, όπωσ καταλαβαίνετε μια πολφ γριγορθ ι μία τυχαία ι μια 
οποιαδιποτε αιτία, για παράδειγμα τα Capitals controls να ςασ πω και είναι και μια γλϊςςα 
που καταλαβαίνουμε όλοι, οδθγοφν ςε κακυςτεριςεισ, οδθγοφν ςε ριτρεσ, που ςτθ μία 
περίπτωςθ είναι 6%, ςτθν άλλθ περίπτωςθ είναι 120%, όποτε αυτό είναι ζνα κζμα που κα 
πρζπει να λυκεί. Αυτό που κα ζρκει ςτο επόμενο χρονικό διάςτθμα ςτθν Βουλι ι κα ζρκει με  
Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, κα είναι να δοκεί ςτα ΕΑΣ φορολογικι και αςφαλιςτικι 
ενθμζρωςθ δυο τφπων, ο ζνασ τφποσ δεν αναφορά τα 790.000, δεν χρειάηεται γι' αυτό, ο ζνασ 
τφποσ κα αφορά το γεγονόσ ότι κα μπορεί να παίρνει χριματα από παραγγελίεσ, αυτι τθ 
ςτιγμι υπάρχει παραγγελία και αναφζρω μόνο μια, το Πτο Μελάρα, όπου τα χριματα είναι ςτο 
Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων και δεν μπορεί να ξεκινιςει το πρόγραμμα για το δεφτερο 
να παίρνει χριματα από τθν πϊλθςθ των ακίνθτων. Υπάρχουν τα ακίνθτα και υπάρχει και 
κάποια ακίνθτθ περιουςία για τον ΕΑΣ, όπου δεν τα χρειάηεται.  



 

 

Εκτόσ από τα ΕΑΣ, υπάρχουν και τα πολιτικά ΕΑΣ, δεν κα κάνω τϊρα κριτικι ςτο τι ζγινε με 
εκείνθ τθ ςυμφωνία. Τα πολιτικά ΕΑΣ ζχουν δφο εταιρείεσ από κάτω, θ μια εταιρία είναι θ 
Μζταλλο-βιομθχανικι Ηπείρου και για άλλθ θ Ηλεκτρομθχανικι Κφμθσ και από κει και πζρα 
δεν ζχουν τίποτα άλλο ςτθν ουςία. Η θλεκτρομθχανικι Κφμθσ ζχει να δουλζψει εάν δεν κάνω 
λάκοσ από το 2006 και μετά και ςτθ ςυμφωνία είχε ειςζλκει ότι κα πρζπει να μπει ςε 
εκκακάριςθ, αυτό που κάνουμε αυτι τθ ςτιγμι είναι να βάλουμε τθν εταιρία ςε εκκακάριςθ. 

Σε εκκακάριςθ πρζπει να μποφνε και τα πολιτικά ΕΑΣ και θ Μεταλλοβιομθχανία ΗΡΕΙΟΥ 
αντικειμενικά για να προχωριςει ςτθ ςυμφωνία. Υπάρχει όμωσ μια διαφορά όςον αφορά τθν 
Μεταλλοβιομθχανία ΗΡΕΙΟΥ, το γεγονόσ ότι θ εταιρεία με μια πολφ μεγάλθ προςπάκεια 
φζτοσ κατά πάςα πικανότθτα από τον κφκλο εργαςιϊν τθσ κα παρουςιάςει κζρδθ. Χωρίσ 
κάποια τρομακτικι προςπάκεια, κα μποροφςε να παρουςιάςει και περιςςότερα αλλά, ςίγουρα 
είναι «ίςα βάρκα ίςα νερά» αλλά και με τουσ εργαηόμενουσ κάπωσ πρζπει να λυκεί.  

Κλείνω με το εξισ, ςε κάκε περίπτωςθ ότι το δικαίωμα του εργαηόμενου να ηει και να ζχει 
μιςκό κλπ, είναι ιερό και απαραβίαςτο. Με αυτι τθν ζννοια και ςτο νόμο περί κινθτικότθτασ 
δίνουμε μια δυνατότθτα. Θεωρϊ ότι αυτιν τθν δυνατότθτα, οι εργαηόμενοι- εκτόσ 
Ηλεκτρομθχανικισ Κφμθσ- μια εταιρεία που εγϊ ρϊτθςα το Γενικό Επιτελείο αν κα μποροφςε 
να γίνει ςτρατιωτικό εργοςτάςιο, θ απάντθςθ μετά από τρίμθνθ μελζτθ ιταν ότι κα ιταν 
περιςςότερο κοςτοβόρο, δθλαδι κα μείωνε τον προχπολογιςμό αντί να μασ δϊςει κάποιεσ 
δυνατότθτεσ. 

Πλοι οι άλλοι εργαηόμενοι πρζπει να παραμείνουν ςτισ δουλειζσ τουσ. Με αυτι τθν ζννοια, να 
μθν ηθτιςουν μετάταξθ εκτόσ αν υπάρχει κάποια πολφ ειδικι περίπτωςθ να ενιςχφςουν τθν 
προςπάκεια που κάνουμε ςτθν αμυντικι βιομθχανία. Σασ ευχαριςτϊ.   

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΒΙΣΑ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ. «…..Εγϊ περίμενα ότι κα είναι λίγο – και είμαι πολφ 
ειλικρινισ και πολφ ελεφκεροσ – ΕΑΣ «show», που όμωσ δεν αντιμετωπίηει το πραγματικό 
πρόβλθμα που ζχουν οι εργαηόμενοι και θ εταιρία, γιατί αυτό είναι το κεντρικό για μζνα 
πρόβλθμα. Τϊρα, να ςυηθτιςουμε για το παρελκόν. Βγάηει ο κάκε ζνασ τα «κιτάπια» του και 
λζει, Ελλθνικά Αμυντικά Συςτιματα, χρζθ μόνο ςτθν εφορία 629.880.613,05 ευρϊ. Το επόμενο 
που κα πεισ είναι «κρείττων του λαλείν το ςιγάν». Δεν ζχει νόθμα. 

Δεφτερον, δεν μπορϊ να καταλάβω, κζλουμε να εκκζςουμε τθν προθγοφμενθ θγεςία του 
Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ, εννοϊ τθσ Κυβζρνθςθσ Σαμαρά - Βενιηζλου; Υπάρχει απόφαςθ 
ςτο EUROGROUP του 2013 θ οποία προβλζπει κερδοφορία των ΕΑΣ το δϋ τρίμθνο του 2014 και 
ξαφνικά λζμε – γιατί δεν ακολουκιςατε το ςχζδιο διάςωςθσ και κα μιλιςω ειδικά για αυτό – 
είναι κερδοφόρα τα ΕΑΣ το 2014; Οφτε είχε ξεκινιςει καν θ εφαρμογι. Εφάρμοςε προθγοφμενθ 
Κυβζρνθςθ τθ ςυμφωνία «διάςωςθσ»; Πχι, βζβαια. Με μια ζννοια, θ εφαρμογι και 
ςυμπλιρωςθ αυτοφ του ςχεδίου – αυτι είναι θ επαναδιαπραγμάτευςθ – γίνεται τϊρα. Σε 
ςυμφωνία με τουσ εργαηόμενουσ, κλείςαμε τθν Ελευςίνα και αξιοποιοφμε αυτό που μποροφμε 
να αξιοποιιςουμε. Η πρόταςι ςασ είναι να κλείςουμε και τθ Μάνδρα; Αυτό προτείνετε; Αν το 
προτείνεται, να μασ πείτε, «προτείνουμε να κλείςουμε τθ Μάνδρα». 

Αυτι τθ ςτιγμι τα ΕΑΣ ζχουν 516 εργαηομζνουσ. Η ςυμφωνία ζλεγε 500 και ςτον βακμό που 
ςτο τζταρτο τρίμθνο του 2014 δεν υπάρχει κερδοφορία, οι εργαηόμενοι να γίνουν 387. Αυτά 
λζει θ ςυμφωνία. Τρίτο ςτοιχείο τθσ ςυμφωνίασ που δεν ζχει να κάνει με τθν διοίκθςθ των ΕΑΣ, 
μθν μπλζκουμε. Ο κ. Χριςτόγιαννθσ, εγϊ να ςασ πω ότι όλεσ οι πλθροφορίεσ που ζχω, δεν τον 
γνωρίηω προςωπικά, είναι ότι είναι ζνασ καλόσ μάνατηερ, δεν είναι κάποιοσ που δεν ξζρει αυτι 
τθ δουλειά, αλλά δεν μπορϊ να τον κρίνω. 

Διαβάηω τθν ςυμφωνία. Από αυτά όλα είναι μελλοφμενεσ ςυμβάςεισ, όχι ςυμβαςιοποιθμζνα. 
Αυτι τθ ςτιγμι, πασ ςτα ΕΑΣ και λεσ: Κοιτάξτε να δείτε, ζχουμε πζντε ςυμβάςεισ 



 

 

προχπολογιςμοφ 105 εκατομμυρίων ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α, οι οποίεσ ζχουν υπόλοιπο περίπου 93 
εκατ., εκ των οποίων τα 65 εκατ. είναι ειςπρακτζα. Ζχουμε ζξι ςυμβάςεισ εξωτερικοφ 
προχπολογιςμοφ 26,31 εκατομμυρίων εκ των οποίων τα 19 εκατομμφρια είναι ειςπρακτζα. Και 
από κάτω, μια ολόκλθρθ μάχθ, δθλαδι υπογραφι ςτισ  ςυμβάςεισ που υπάρχουν από το Μάιο 
του 2015 και μετά, τρεισ ςυμβάςεισ προχπολογιςμοφ 30 εκατομμυρίων, μικροςυμβάςεισ 
300.000 και αναμενόμενεσ οκτϊ ςυμβάςεισ φψουσ 70 εκατομμυρίων και άλλεσ 12 φψουσ 90 
εκατομμυρίων. Εςείσ μιλάτε μόνο για τθν ςφμβαςθ που επιπλζον ζχει γίνει μυκικι με τθν Ινδία. 
Δεν τθν μετράω ςε αυτά, γιατί ακόμα δεν ζχουνε προχωριςει ολοκλθρωμζνα οι 
διαπραγματεφςεισ. 

Τρίτο ηιτθμα. Ωραία ςυμφωνία ςτα ειδικά τθσ και τα οποία ιταν και διάςωςθσ. Το 95% των 
χρεϊν περνάει ςτα ςτρατιωτικά. Ρου υπάρχει το ηιτθμα; Και εγϊ ςασ το είπα καρρετά. Μζςα 
ς' αυτι τθ ςυμφωνία προβλεπόταν θ ανακεφαλαιοποίθςθ των χρεϊν, των χρεϊν προσ το 
δθμόςιο και δεν ζχει γίνει ακόμα και πρζπει να γίνει. Αλλά άλλο είναι αυτό το πράγμα και άλλο 
να λζμε τι ωραία ςυμφωνία που ιταν. 

Δεφτερον, αυτι τθ ςτιγμι θ εταιρεία ζχει ζνα business plan. Δεν ξζρω γιατί μπερδεφτθκε το 
master plan και το business plan. Το business plan είναι θ εξειδίκευςθ του master plan, το οποίο 
υπάρχει πια. Ροφ οδθγοφμαςτε; Ρϊσ πάμε; Με ποιεσ λογικζσ; Με ποιο οργανόγραμμα; 
Χρειάηονται και άλλα; Γιατί κακϊσ δεν πιγατε κφριε Λοβζρδο; Ρεριςςότερο κα μποροφςατε να 
ρωτιςετε εκεί και να μάκετε που ζλεγε να ανοίξουν κιτάπια, να ανοίξουν κα ζλεγε κανζνασ 
χαρτιά… 

Λζω, λοιπόν, αυτι είναι θ διαδικαςία. Αυτι είναι θ λογικι. Άρα το ςχζδιο τθσ αναδιάρκρωςθσ 
τθσ εταιρίασ όχι απλϊσ δεν ςταμάτθςε, τϊρα βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Και το αντικείμενο τθσ 
διαπραγμάτευςθσ αυτοφ του ςχεδίου του δίνει και ουςιαςτικό περιεχόμενο. Πταν βρζκθκαν τα 
πολιτικά ΕΑΣ δεν είχαν οφτε διοίκθςθ. Συηθτάμε για να προχωριςει θ εκκακάριςθ του 
«κοφφιου», αν κζλετε, που είναι τα πολιτικά ΕΑΣ, χωρίσ να ζχουν διοίκθςθ. Ροιοσ κα ξεκινιςει 
τισ διαδικαςίεσ τθσ εκκακάριςθσ; Το ίδιο και για τθν Μεταλλοβιομθχανικι Ηπείρου και το ίδιο 
και για τθν Ηλεκτρομθχανικι Κφμθσ. Κανζνασ για τθν Ηλεκτρομθχανικι Κφμθσ δεν μιλάει. Ζχει 
να δουλζψει από το 2006. Δεν ζχει πάρει δουλειά.  

Και μίλθςε ζνασ Υπουργόσ περί προθγοφμενθσ άνκθςθ τθσ αμυντικισ βιομθχανίασ. Ροιασ 
αμυντικισ βιομθχανίασ; Τθσ κρατικισ αμυντικισ βιομθχανίασ; Δυςτυχϊσ, όχι. Τθσ αμυντικισ 
βιομθχανίασ το ντίλερ. Υπάρχουν Υπουργοί που είναι φυλακι. Αυτισ τθσ αμυντικισ 
βιομθχανίασ ιταν για να μθν μπαίνουμε τϊρα και ςε ονόματα που γράφονται και ςε 
εφθμερίδεσ. Θα αλλάξουμε αυτι τθ διαδικαςία; Το business plan λοιπόν για τα ΕΑΣ αυτά είναι. 

Ράμε τϊρα και πιο ςυγκεκριμζνα. Τι κζλουμε τϊρα ςτα ΕΑΣ γιατί είναι και οι εργαηόμενοι που 
κα μασ ακοφςουν και τα λοιπά κατάλοιπα. Το πρϊτο να απελευκερωκοφν αυτά τα ρθμάδια, με 
ςυγχωρείτε που τα λζω ζτςι, τα 790 χιλιάρικα που χρϊςταγε το λιμενικό από το 2004 ςτα ΕΑΣ 
και να μπορζςουν να πάρουν, δεν είναι τίποτα ςοβαρό, τα δφο τρίτα ενόσ μιςκοφ οι 
εργαηόμενοι τϊρα. 

Να παρκεί θ απόφαςθ  για τθν πϊλθςθ τθσ Ελευςίνασ ςτισ 7 Δεκεμβρίου που γίνεται θ γενικι 
ςυνζλευςθ. Να γίνει θ προκαταβολι είςπραξθσ των 12 εκατομμυρίων, να δθμιουργθκεί ζνα 
ςτακερό πλαίςιο και ςυγχρόνωσ με αυτό να ξεκινιςει και να ξεκακαριςτεί το πϊσ κα γίνουν οι 
ενζςεισ των 40 εκατομμυρίων τα οποία κα επιςτραφοφν μζςα ςε πζντε χρόνια που κα δϊςουν 
τθν υγιι βάςθ, αλλά και τθ ςιγουριά ςτουσ εργαηόμενουσ. Εγϊ ςτουσ εργαηόμενουσ ποτζ δεν 
είπα ‘αθ κοιμθκείτε’. Εγϊ ςτουσ εργαηόμενουσ ζλεγα ϋανθςυχείτεϋ και μαηί πάμε να 
δουλζψουμε. Και εδϊ παραπάνε μερικά πράγματα. Ρραγματικά, οφτε ςυμψθφιςμοί υπάρχουν. 

Ρριν τθν ςυμφωνία  διάςωςθσ πόςο καιρό είχανε να πάρουν μιςκό οι εργαηόμενοι ςτα ΕΑΣ; 
Οκτϊ μινεσ. Και δεν είναι δικιά μου θ ομολογία ι των ςυνδικαλιςτϊν θ ομολογία. Είναι αυτό 



 

 

που ξζρετε εςείσ, εςείσ ιςαςταν κυβζρνθςθ τότε. Να μθν παίηουμε λοιπόν. Αυτά με τα λόγια. 

Άρα, εμείσ κα ςυνεχίςουμε με αυτό. Και αυτό είναι και το ςυγκεκριμζνο. Τθν δεν είναι 
ςυγκεκριμζνα; Τα 790 εκατ.; Τα 12 εκατ.; Τα υπόλοιπα 13 εκατ.; Τα 40 εκατ.; Οι ενεργζσ 
ςυμβάςεισ; Τι άλλο δεν είναι ςυγκεκριμζνο; Το πραγματικό πρόβλθμα τθσ ρευςτότθτασ; Αυτό 
είναι το κζμα. 

Δυςκολίεσ; Ρολλζσ και εκεί. Αλλά το παλεφουμε όλοι μαηί. Και εγϊ ζχω πλιρθ εμπιςτοςφνθ. Να 
το ξεκακαρίςουμε γιατί ακοφςτθκε. Και ςτον κ. Χρθςτίδθ και ςτον κ. Βαςιλείου,  οποίοσ ζχει να 
του πει κάτι, με ειλικρίνεια να το πει, όχι να μου κάνει εμζνα ερϊτθςθ: Ζχεισ πλιρθ 
εμπιςτοςφνθ; . Βεβαίωσ, ζχω πλιρθ εμπιςτοςφνθ και ςτουσ δφο. Και τουσ βλζπω αν 
δουλεφουμε μαηί. 

Ζχει δίκιο ο κ. Λοβζρδοσ που ρωτάει  Υπουργόσ είςτε εςείσ; Αναρωτιζμαι κι εγϊ μερικζσ φορζσ 
ςε οριςμζνα πράγματα που αφοροφν τθν αμυντικι βιομθχανία αν λειτουργϊ ωσ Υπουργόσ ι αν 
λειτουργϊ ωσ μάνατηερ. Θα πθγαίνω και πιάνω και βρίςκω και τθν … μαηί βζβαια με τον κ. 
διευκφνοντα ςφμβουλο ι τθν … ι μια ςειρά άλλεσ εταιρείεσ και κάνουμε ςυηθτιςεισ για το πϊσ 
μπορεί να ενιςχυκεί αυτό το πράγμα. Άρα, για μια ακόμθ φορά κρίτων του λαλείν το ςιγάν ςε 
αυτά τα πράγματα. 

Αλλά εγϊ ςασ λζω, εγϊ το δζχομαι κ. Δαβάκθ να κάνουν και άλλθ ςυνεδρίαςθ για τθν ΕΑΣ. Το 
δζχομαι. Και να μιλιςουμε ακόμα πιο ςυγκεκριμζνα για τισ ΕΑΣ, δθλαδι για το ςυμβοφλιο 
εκνικισ αμυντικισ για τθν τεχνολογία και τθν βιομθχανία, όπου εκεί κα μποφνε. Αλλά ςασ λζω 
από τϊρα τθν βαςικι μου ςκζψθ. Ροια είναι θ βαςικι μου ςκζψθ; Ξζρετε για μζνα αυτι θ 
ιςτορία που παίρνει και ιδεολογικό περιεχόμενο, ιδιωτικοοικονομικά κριτιρια είναι και λίγο 
ψευδείσ, λίγο κίβδθλθ. Μια εταιρεία πρζπει να λειτουργεί τι κάναμε, τι βγάλαμε, ποιο είναι το 
αποτζλεςμα μασ. Αυτό είναι το κζμα. 

Πταν μου εμποδίηεισ τθν κρατικι εταιρεία να μπορεί να το κάνει αυτό, να κάνει τισ προςλιψεισ 
τθσ, να παίρνει τισ δουλειζσ και μου φτιάχνεισ μια γραφειοκρατία τεράςτια, με ποιο τρόπο εγϊ 
κα ανταγωνιςτϊ, ωσ κρατικι εταιρεία, τον ιδιϊτθ που μπορεί να το κάνει, παίρνει μια δουλειά, 
παίρνει και 10 εργαηόμενουσ.  

Τρίτο, πϊσ κα γίνει αυτι, κατά τθ δικι μου άποψθ, δεν υπάρχει καμία νομοκεςία, θ 
ςυνεργαςία; Ζχουμε τθν ΕΑΒ, θ ΕΑΒ είναι leader, ζχουμε τα ΕΑΣ, τα ΕΑΣ είναι leader ς' αυτι τθ 
βιομθχανία, μπορεί να ζχουν joint venture, είτε επί προγράμματοσ, είτε επί διεκδίκθςθσ. 

Το κζμα δεν είναι να πουλιςουμε κομμάτι τθσ ΕΑΒ, δεν υπάρχει λόγοσ να πουλιςεισ κομμάτι, θ 
ΕΑΒ ζχει τθν αυτονομία τθσ, οι ΕΑΣ ζχουν τθν αυτονομία τουσ, όμωσ διακινδυνεφουμε μαηί, 
ριςκάρουμε αλλά ενϊνουμε και τισ δυνάμεισ μασ, για να πάρουμε ζνα πρόγραμμα, αυτό είναι 
το ζνα ηιτθμα. 

Δεφτερο, από κοινοφ λφνουμε προβλιματα. Για ποιο λόγο να ζχω κάκε τόςο ςυμβάςεισ, που 
είχαμε πολλζσ φορζσ, εργολαβικϊν, όλο αυτό το χρονικό διάςτθμα και να μθν πάμε ςε μια 
τζτοια λογικι; Εγϊ διερωτϊμαι και το εφαρμόηω. Σιμερα δεν υπάρχουν ςυμβάςεισ 
εργολαβικϊν, υπάρχουν άλλοι που μπαίνουν με το ΑΣΕΡ, άλλοι που μπαίνουν αλλιϊσ.  

Εγϊ, κεωρϊ και ςασ το λζω, ότι με αυτό τον τρόπο και τα ΕΑΣ κα πάρουν μπροσ. Θα πάρουν οι 
εργαηόμενοι το λόγο μου, ωσ ςυμβόλαιο; Είναι ο λόγοσ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ προςπάκειασ, 
πρζπει να μπουν και εργαηόμενοι μζςα ς' αυτι τθ διαδικαςία, μζςα ςε αυτι τθ λογικι και να 
τουσ παράςχω εγϊ τα υλικά μζςα για να κάνουν τθ δουλειά τουσ, αλλά νομίηω ότι το άγχοσ και 
τθσ διοίκθςθσ και του Υπουργείου είναι εμφανζσ, όςον αφορά αυτό το ηιτθμα και χωρίσ καμία 
αντιπολιτευτικι διάκεςθ προσ κανζναν. 

Επειδι ερωτικθκα, υπάρχει το ομόλογο με το Ιράκ, κάνουμε κάποιεσ προςπάκειεσ. Ξεκινάει 
από το 2019 και προςπακοφμε περιςςότερο να το χρθςιμοποιιςουμε ωσ εγγφθςθ, γιατί άλλοσ 



 

 

τρόποσ δεν υπάρχει. Άρα, αυτό είναι το βαςικό ηιτθμα. 

Τζλοσ, ςασ είπα και επαναλαμβάνω - και εδϊ ςασ κζλω και ςυμμζτοχουσ και ςφμφωνουσ - ότι 
χρειαηόμαςτε δφο βαςικζσ αλλαγζσ. 

Η μία είναι θ αλλαγι του νόμου «περί προμθκειϊν», που ζχει μια μεγάλθ ςθμαςία. 

Το δεφτερο είναι, μζςα από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν Ε.Ε., ςτα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, να 
ενιςχφςετε τθν προςπάκειά μασ, γιατί εκεί κα είναι θ μεγαλφτερθ κρίςθ και το μεγαλφτερο 
πρόβλθμα, τθσ αξιοποίθςθσ και από τισ δικζσ μασ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ του άρκρου 346 τθσ 
Συνκικθσ τθσ Λιςαβόνασ. Αυτά είναι τα δφο πράγματα που ηθτάω από εςάσ.  

Τον αντιπολιτευτικό λόγο και τισ αντιπολιτευτικζσ τακτικζσ τισ δζχομαι, όμωσ, για να είμαςτε 
και μεταξφ μασ κακαροί, ςε μερικά πράγματα εγϊ κλείνω τα αφτιά μου και προχωρϊ ςε αυτά 
που κεωροφμε και που κοινά προςπακοφμε να γίνουν. 

Αυτι τθ ςτιγμι, ζχω να λφςω ζνα πρόβλθμα, ςασ είπα και τα βαςικά ςθμεία του. Το πρόβλθμα 
αφορά τα ΕΑΣ, εκεί επικεντρωνόμαςτε, ελπίηω ότι πολφ ςφντομα κα λυκεί το πρόβλθμα και 
είμαι ςίγουροσ ότι κα λυκεί με τα 790, το ξαναλζω, «ψωροχιλιάρικα», ςε ςχζςθ με το 
πρόβλθμα, αλλά πολφ ςθμαντικά για το φαΐ των εργαηομζνων, από τθν άλλθ μεριά.  

Επίςθσ, κα λφςω το πρόβλθμα, πϊσ κα προχωριςουν τα ΕΑΣ, χωρίσ να κλείςει θ Μάνδρα, 
χωρίσ να γίνει μείωςθ των ανκρϊπων, οι οποίοι δουλεφουν ςτα ΕΑΣ, δεν λζω ότι κα κάνω 
προςλιψεισ, εγϊ δεν λζω τζτοια πράγματα εφκολα, αλλά με ανάπτυξθ των εργαςιϊν και με 
νζα ςυμβόλαια, που νομίηω ότι μποροφν να τα εγγυθκοφν και οι εργαηόμενοι και ο Υπουργόσ 
και εγϊ, ωσ Αναπλθρωτισ. 

Το δεφτερο, απλι ανάγνωςθ κα ζλεγε κανζνασ από αυτά που είπα προθγοφμενα και που 
αφορά τθ ςθμερινι διοίκθςθ, δεν ξζρω γιατί το προςωποποιείτε; Λζτε το όνομα Χρθςτίδθσ ωσ 
διοίκθςθ.  Απλι ανάγνωςθ όςον αφορά τα ΕΑΣ λζνε ότι ιδθ δουλεφουν ςτα ΕΑΣ  ι πρόκειται να 
δουλζψουν 3 ςυμβάςεισ των 30 εκατομμυρίων. Είναι ςτα ςκαριά άλλεσ 21 ςυμβάςεισ, 9 εκ των 
οποίων  με 72 εκατομμφρια, μιλάω για ςυμβάςεισ εξωτερικοφ και είναι υπερϊριμεσ.  

Τι ζκανα εγϊ; Ζβαλα ςυγχρόνωσ όλα τα Επιτελεία των τριϊν όπλων, να ετοιμάςουν τθ βάςθ του 
τριετοφσ προγραμματιςμοφ τουσ, τι κα χρειαςτοφν ι τι υπολογίηουν και να ςυηθτιςουν με τθν 
ΕΑΒ και τθν ΕΑΣ, τι μπορεί να γίνει και πϊσ μπορεί αυτό να γίνει από αυτζσ, ζχοντασ μζςα το 
νόμο, τθν Οδθγία, που είπε ο κ. Κατςϊτθσ, το άρκρο 346, τον διεκνι ανταγωνιςμό και τι 
μποροφμε να κάνουμε. 

Για παράδειγμα τα ΕΑΣ, ζνα ολοκλθρωμζνο βιμα, μια οβίδα, πικανόν να μθν μποροφν να 
φτιάξουν, αλλά ζνα κομμάτι αυτισ τθσ οβίδασ μποροφν να φτιάξουν και αν μποροφν να το 
φτιάξουν για τον Ελλθνικό Στρατό, γιατί να μθν μποροφν να το φτιάξουν και για το ςτρατό των 
άλλων χωρϊν, που είναι γφρο μασ. Δυςτυχϊσ, πόλεμοι γίνονται και το δυςτυχϊσ το λζω για 
όλουσ μασ. Το ίδιο ςυμβαίνει με τα πυρομαχικά, το ίδιο ςυμβαίνει και για όλα. 

Το τελευταίο που κα ικελα να ςασ πω, επειδι ρωτικθκε και κα ξαναρωτθκεί και ςτθν 
Ολομζλεια. 

Πςον αφορά, κ. Κατςϊτθ, τισ μετατάξεισ που αφοροφν τα ΕΑΣ. Η όλθ πρόκεςθ και άλλωςτε 
είναι δω και ο εκπρόςωποσ των εργαηομζνων των ΕΑΣ, είναι αυτό να αφορά τθ διάκεςι τουσ, 
των εργαηομζνων ςτθν Ελευςίνα. Οι εργαηόμενοι ςτθν Ελευςίνα, ιταν 22 άτομα, εκ των οποίων 
5 ιταν διοικθτικό προςωπικό και 17 εργατοτεχνικό προςωπικό. Υπάρχει το δικό μου προφορικό 
αίτθμα, αλλά και τθσ διοίκθςθσ προσ τα ΕΛΡΕ, όμωσ, όπωσ ςωςτά επιςθμάνατε, τα ΕΛΡΑ είναι 
μια ιδιωτικι εταιρεία. Εμείσ, κα το πιζςουμε. Θζλετε να ςασ πω τι είχα πει; 

Είχα ςτα ΕΛΡΕ, ότι αν είναι Χ το αντίτιμο, να ςασ κόψουμε και ζνα εκατομμφριο, ϊςτε να τουσ 
πάρετε τουσ ανκρϊπουσ. Θα μου πείτε ότι είμαι «μπακάλθσ» και κα το δεχτϊ, αλλά δεν μπορϊ 



 

 

 

να τουσ πω, ότι κα πάρετε τζτοια απόφαςθ, οπότε φτιάχνω και δεφτερο αποκοφμπι. Υπάρχει ο 
Διμοσ Μάνδρασ, ο Διμοσ Ελευςίνασ, ο Διμοσ Αςπροπφργου κ.λπ., πάντωσ χωρίσ δουλειά δεν 
κα μείνουν. Θζλετε τθ δικι μου λογικι; Ναι, μετά από ζνα χρονικό διάςτθμα να ζχουμε τθ 
δυνατότθτα και μζςω των Joint venture και μζςω τθσ όλθσ τακτικισ και μζςω του πλάνου, ϊςτε 
αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ να τουσ αξιοποιιςουμε ςτα ΕΑΣ και να πάρουμε ακόμα 
περιςςότερουσ, αλλά δεν είναι υπόςχεςθ αυτό. 

Θζλω να ςασ πω, ότι εγϊ δεν κζλω τθν υποςτιριξθ τθσ Αντιπολίτευςθ ι μάλλον δεν είναι το 
κεντρικό μου ςτοιχείο να ζχω τθν υποςτιριξθ, αλλά εςείσ μπορείτε κάκε εβδομάδα, κάκε 15 - 
20 μζρεσ να κάνετε ζλεγχο κ.λπ..  

Το Business plan, των ΕΑΣ είναι τρίχρονο. Τον πρϊτο χρόνο ζχει μια ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ, 
δθλαδι, τθν ζνεςθ των 40 εκατ. ευρϊ, το οποίο κα αποδοκεί ςτα επόμενα πζντε χρόνια. Είναι 
πολφ ςυγκεκριμζνο, το ζχω δϊςει και ςασ το λζω ςτον κ. Λοβζρδο, να ςασ το δϊςω και ςε εςάσ, 
για να ζχετε μια πλιρθ γνϊςθ επ’ αυτοφ, καλό είναι να το ζχει κάποιοσ ςυνεργάτθσ ςασ, δεν 
ξζρω αν εςείσ ο ίδιοσ μπορείτε με τθν ταχφτθτα των πραγμάτων που ζχετε να κάνετε. 

Άρα, αυτι είναι θ δικι μασ λογικι. Άρα, αυτι είναι θ δικι μασ λογικι. Πμωσ, τα αποτελζςματα 
αυτοφ του business plan κα πρζπει να φανοφν ςίγουρα το πρϊτο εξάμθνο. Δε μπορϊ να 
περιμζνω και ζνα ηιτθμα είναι το χρονικό. 

Δεν μπορϊ να απαντιςω για λογαριαςμό άλλου. Ζχουμε μια πολφ καλι ςυνεργαςία με τον 
Υπουργό Οικονομικϊν, ςασ είπα όλεσ τισ διαδικαςίεσ που ζχουν ακολουκθκεί και τισ επόμενεσ 
μζρεσ αναμζνουμε να βγει Υπουργικι Απόφαςθ για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ και ςτισ 7 του 
μινα που κα υπάρχει πάλι Γενικι Συνζλευςθ των ΕΑΣ, κα υπάρξει απόφαςθ για το χϊρο τθσ 
Ελευςίνασ. 

Αυτό που δεν ςασ είπα, επειδι δεν το ξζρω, είναι ότι υπάρχουν προςφορζσ για τον κακαριςμό 
του χϊρου με 4,5 εκατ. και για τον κακαριςμό του χϊρου με 250.000 ευρϊ. Δεν το ξζρω, δεν 
βλζπω κανζνα νεφμα αν υπάρχουν ι δεν υπάρχουν και κεωρϊ ότι το ποςό των 4,5 
εκατομμυρίων είναι τελείωσ υπερβολικό. Επίςθσ, δεν κα ζδινα ωσ πρόταςθ ςε κάποιον τθν 
προςφορά των 250.000 ευρϊ. Ρζρα από αυτό, απ' όςο γνωρίηω, το ηιτθμα του κακαριςμοφ 
του χϊρου κα εμπεριζχεται ςτο ςυμβόλαιο με τα ΕΛΡΕ.  
 

ΚΟΜΑ ΧΡΗΣΙΔΗ: Θα ικελα να απαντιςω ςτον κ. Γεωργιάδθ κακαρά επί προςωπικοφ για 
τα κζματα ταξιδιϊν ςτο εξωτερικό. Πντωσ κφριε Υπουργζ πθγαίνω ταξίδια ςτο εξωτερικό, διότι 
απαιτοφνται και ςασ πλθροφορϊ ότι από κάποιο ςθμείο και μετά αυτά τα ταξίδια πλθν των 
ειςιτθρίων πλθρϊνονται και από τθν τςζπθ μου και από τουσ δεςμευμζνουσ λογαριαςμοφσ.  

Να πω ότι ζφερε ο Διευκφνων Σφμβουλοσ ςτα ΕΑΣ από αυτά τα ταξίδια; Ράνω από 2 
εκατομμφρια για το ςτρατό τθσ Γαλλίασ ……….  Ράνω από 4 εκατομμφρια από χϊρα τθσ Μζςθσ 
Ανατολισ και οςονοφπω μζχρι τον Ιανουάριο ζχουμε εξαςφαλίςει 6 εκατομμφρια με 
ευρωπαϊκι μεγάλθ εταιρεία να ζρκει θ δουλειά ςτθ Μάντρα, εξαςφαλιςμζνο με υπογραφι για 
το Μπαγκλαντζσ και αναμζνονται και άλλα 2 με 3 εκατομμφρια για χϊρα τθσ Μζςθσ Ανατολισ.  

Ανεξάρτθτα από αυτό κα ικελα να πω ςτα ςεβαςτά μζλθ του Κοινοβουλίου ότι είναι 
επιτακτικι εκνικι ανάγκθ θ διατιρθςθ των ΕΑΣ. Η ΡΥΚΑΛ ζβγαλε τον πόλεμο τθσ Ρίνδου με 
ελλθνικά πυρομαχικά. Ευχαριςτϊ πολφ. 

 

  
Συναδελφικά 

 


