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ΠΡΟ : Πρόεδρο και Μζλθ τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ  

Εκνικισ 'Άμυνασ και Εξωτερικϊν Τποκζςεων  
 
 

  

Κφριε Πρόεδρε,  

Κφριοι Τπουργοί,  

Κυρίεσ και Κφριοι Βουλευτζσ,  

Θα ικελα καταρχιν, εκ μζρουσ των Εργαηομζνων και των ωματείων των Ε.Α.., να ςασ 
ευχαριςτιςω για τθν πρόςκλθςθ να ςυμμετζχουμε ςτθν ςθμερινι διαδικαςία και τθ 
δυνατότθτα που μασ δίνετε, προκειμζνου να ςασ γνωςτοποιιςουμε τα κφρια προβλιματα 
και τουσ ςοβαροφσ κινδφνουσ που διατρζχουν εταιρεία και εργαηόμενοι κακϊσ και να ςασ 
κατακζςουμε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ και πικανζσ λφςεισ.  

Σα Ελλθνικά Αμυντικά υςτιματα ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ) είναι θ Μοναδικι Ελλθνικι Δθμόςια 
εταιρεία Παραγωγισ Πυρομαχικϊν, Όπλων και Οπλικϊν υςτθμάτων, που ξεχωρίηουν ωσ 
μία από τισ λιγοςτζσ εναπομείναςεσ Βαριζσ Βιομθχανίεσ.  

Εκ του αντικειμζνου τθσ, είναι μια εταιρεία ςτρατθγικοφ χαρακτιρα, εκνικοφ ςκοποφ και 
ςυμφζροντοσ κακϊσ θ φπαρξθ και θ παραγωγικι τθσ λειτουργία είναι άρρθκτα 
ςυνδεδεμζνθ με τθν Άμυνα και Αςφάλεια τθσ Χϊρασ, προςφζροντασ επιχειρθςιακι 
ανεξαρτθςία ςτισ Ελλθνικζσ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ.  

Η βιωςιμότθτα τθσ εταιρείασ, εξαρτάται από τθν δυνατότθτά τθσ να πουλάει τα προϊόντα 
τθσ ςτθν εςωτερικι και κυρίωσ ςτθν εξωτερικι αγορά, να ζχει παραγωγικζσ δυνατότθτεσ 
ϊςτε να ζχει μεγαλφτερα ζςοδα από το κόςτοσ λειτουργίασ τθσ κάκε χρόνο και να ζχει 
περικϊρια βελτιϊςεων, ςυνεργαςιϊν κ.λ.π. ϊςτε να ζχει ευελιξία ςε αναγκαίεσ 
αναδιαρκρϊςεισ.  

ιμερα θ εταιρεία ζχει ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ςυμβάςεων περίπου 110 εκατ. €, 
ολοκλθρϊνει το πρϊτο μζροσ ςφμβαςθσ με τισ Η.Π.Α φψουσ 12 εκατ. $ με αποτζλεςμα να 
ακολουκοφν οι επόμενεσ τμθματικζσ ςυμβάςεισ που ςε βάκοσ 5ετίασ φκάνουν τα 160 
εκατ. $ και ςυμμετζχει ςε ανοιχτοφσ διαγωνιςμοφσ πελατϊν εξωτερικοφ φψουσ πάνω από 
150 – 200 εκατ. €.  

Οι παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ εταιρείασ με τθν κατάλλθλθ ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ 
επιτρζπουν ετιςια ζςοδα τθσ τάξεωσ των 50-60 εκατ. € με αντίςτοιχο κόςτοσ λειτουργίασ 
40-45 εκατ. € (22 εκατ. ςτακερό κόςτοσ λειτουργίασ πλζον κόςτοσ υλικϊν περίπου 40% επί 
του τηίρου).  

Όμωσ τα Ε.Α.. εδϊ και μερικοφσ μινεσ, είναι ςε κατάςταςθ ουςιαςτικισ πτϊχευςθσ. Η 
εταιρεία δεν ζχει ενθμερότθτεσ, θ εφορεία ζχει προβεί ςε δζςμευςθ και από χκεσ ςε 
κατάςχεςθ των λογαριαςμϊν τθσ, πιςτωτζσ προβαίνουν ι απειλοφν με πράξεισ 



 

 

κατάςχεςθσ, οι τρζχουςεσ λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςυνεχϊσ αυξάνονται κ.λ.π.  

Η εταιρεία ουςιαςτικά δεν μπορεί να λειτουργιςει λόγω ταμειακισ αδυναμίασ 
εξυπθρζτθςθσ παλαιϊν και νζων υποχρεϊςεων. Η αρνθτικι ρευςτότθτα ζχει οδθγιςει ςε 
μθ υλοποίθςθ ςυμβάςεων (λόγω αδυναμίασ χρθματοδότθςθσ πρϊτων υλϊν), μθ 
καταβολι Μιςκοδοςίασ και υποβάκμιςθ ηωτικϊν λειτουργιϊν (π.χ. Φφλαξθ και 
Κακαριότθτα).  

Οι τρζχουςεσ Σαμειακζσ Τποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ αγγίηουν τα 65 - 70 εκατ. €  και ςε 
μθνιαία βάςθ οι τακερζσ νζεσ Σαμειακζσ Ανάγκεσ τθσ εταιρείασ (λειτουργικζσ δαπάνεσ 
χωρίσ Αϋ Υλεσ) ανζρχονται περίπου ςε 2.5 - 3.0 εκατ. €.  

(ΔΕΚΟ 12 εκατ. €, Εφορία 10 εκατ. €, Δημοτικά Τζλη 4 εκατ. €, Ασφαλιστικά Ταμεία 2 εκατ. 
€, Ταχ. Ταμιευτήριο (δόσεις δανείων) 0.3 εκατ. €, Ταχ. Ταμιευτήριο (μη εγγυημζνο δάνειο) 
11 εκατ. €, Μισθοί 2.4 εκατ. €, Α’ Ύλες 15 εκατ. €, Προμηθευτζς 8-10 εκατ. €).  

Η Οικονομικι αςφυξία και θ πολφμθνθ Παραγωγικι αδράνεια, πζρα των άλλων 
επιπτϊςεων, δθμιουργεί κινδφνουσ ακφρωςθσ ςυμβάςεων, καταλογιςμοφ υψθλϊν 
ποινικϊν ρθτρϊν και αδυναμία διεκδίκθςθσ νζων ςυμβάςεων (λόγω αδυναμίασ εκδόςεωσ 
εγγυθτικϊν επιςτολϊν και αδυναμίασ χρθματοδότθςισ τουσ).  

Είχαμε από καιρό επιςθμάνει αυτιν τθν εξζλιξθ ακόμα και όταν θ Διοίκθςθ και οι Μζτοχοι 
(Δθμόςιο) υποςτιριηαν ότι ο προχπολογιςμόσ τθσ εταιρείασ το 2016, κα είναι 
πλεοναςματικόσ! Προφανϊσ υπάρχουν αιτίεσ και υπεφκυνοι που δεν αξιοποιικθκαν οι 
παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ εταιρείασ και δεν υλοποιικθκαν υπογεγραμμζνεσ 
ςυμβάςεισ ϊςτε θ εταιρεία να μθν βρεκεί ςτθν ςθμερινι ανεξζλεγκτθ κατάςταςθ.  

Όμωσ τϊρα δεν είναι ϊρα να αναηθτιςουμε ευκφνεσ, το κρίςιμο ηιτθμα είναι θ 
επαναλειτουργία και διάςωςθ τθσ εταιρείασ ςε μια περίοδο που βρίςκεται υπό 
αξιολόγθςθ από τουσ Θεςμοφσ, είναι ςε εκκρεμότθτα ο ζλεγχοσ για τθν νομιμότθτα των 
κρατικϊν επιδοτιςεων τθσ περιόδου 2004-2011 και το Δθμόςιο ζχει διακόψει τισ 
επιδοτιςεισ ςτισ ελλειμματικζσ ΔΕΚΟ.  

Εδϊ και αρκετοφσ μινεσ, ωματεία και εργαηόμενοι, με διάφορουσ τρόπουσ (Επιςτολζσ, 
υναντιςεισ, Κινθτοποιιςεισ κ.λ.π.) προςπακοφμε να ενεργοποιιςουμε τουσ 
ςυναρμόδιουσ Κυβερνθτικοφσ Παράγοντεσ προκειμζνου να βρεκεί λφςθ για τθν διάςωςθ 
τθσ εταιρείασ.  

Οι Θεςμοί ζδωςαν περικϊριο τρεισ μινεσ για να αποφαςιςτεί το μζλλον τθσ εταιρείασ. 
Κατακζςαμε προτάςεισ ςυμβατζσ με τισ Μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ. Είναι 
γνωςτό ότι πραγματοποιικθκε Κυβερνθτικι ςφςκεψθ με πρωτοβουλία του Τπουργείου 
Άμυνασ αλλά χωρίσ τθν ςυμμετοχι του Τπουργείου Οικονομικϊν με αποτζλεςμα να μθν 
προκφψει κανζνα ουςιαςτικό αποτζλεςμα.  

Είναι γεγονόσ ότι βριςκόμαςτε ςε ζνα διαρκι διάλογο με τθ Διοίκθςθ, τα ςυναρμόδια 
Τπουργεία και το Μζγαρο Μαξίμου. τισ εν λόγω ςυναντιςεισ κάναμε ςαφζσ ότι κάκε 
μζρα που περνάει θ κατάςταςθ χειροτερεφει και οι κίνδυνοι για το μζλλον τθσ εταιρείασ 
και των εργαηομζνων μεγαλϊνουν.  

Δυςτυχϊσ όμωσ, παρά τισ δεςμεφςεισ που κατά καιροφσ δόκθκαν, ςτθν πραγματικότθτα 
αυτζσ οι υποςχζςεισ δεν είχαν ουςιαςτικό αντίκριςμα. Δεν δρομολογικθκαν οι αναγκαίεσ 
λφςεισ και θ εταιρεία αφζκθκε να κινείται ςε επικίνδυνουσ δρόμουσ, με αποτζλεςμα μετά 
και τθν χκεςινι κατάςχεςθ των λογαριαςμϊν τθσ, να είναι ουςιαςτικά κλειςτι και οι 



 

 

εργαηόμενοι απλιρωτοι ςτουσ δρόμουσ.  

ιμερα, για να ανατραπεί αυτι θ κατάςταςθ και να αποφφγουμε το κακό ςενάριο του 
χεδίου Αναδιάρκρωςθσ (plan b) ι τθν Εκκακάριςθ τθσ εταιρείασ, απαιτείται άμεςθ 
αντιμετϊπιςθ των ςυςςωρευμζνων Σαμειακϊν προβλθμάτων και το ςυντομότερο δυνατό 
επανεκκίνθςθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ με ςτόχο επίτευξθ μθνιαίων εςόδων τθσ 
τάξεωσ των 4.5 - 5.0 εκατ. €.  

υγκεκριμζνα κυρίωσ απαιτοφνται παρεμβάςεισ ϊςτε:  

1. Να βρεκοφν άμεςα 40-50 εκατ. € που κα τακτοποιοφν :  

 Μζςω ρυκμίςεων οφειλζσ ςε ΔΕΚΟ, Εφορία, Σαχυδρομικό Σαμιευτιριο και 
Προμθκευτζσ και  

 Η Χρθματοδότθςθ των πρϊτων υλϊν για τισ τρζχουςεσ ςυμβάςεισ (κατϋ εκτίμθςθ 
12-15 εκατ. €).  

2. Να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία Κεφαλαιοποίθςθσ των χρεϊν προσ το Δθμόςιο. 

3. Να αρκοφν οι δεςμεφςεισ και οι καταςχζςεισ λογαριαςμϊν από τθν Εφορεία.  

4. Να ρυκμιςτεί νομοκετικά θ παροχι ενθμεροτιτων.  

5. Να καλυφκεί άμεςα το ζλλειμμα Εργατοτεχνικοφ Προςωπικοφ ςε ςυγκεκριμζνεσ 
γραμμζσ παραγωγισ.  

Επίςθσ, απαιτοφνται παρεμβάςεισ ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν ςυςςωρευμζνα προβλιματα 
που αφοροφν τθν Αςφάλεια και τθν Φφλαξθ των Εγκαταςτάςεων, τθν υντιρθςθ των 
Εγκαταςτάςεων και του Εξοπλιςμοφ, τθν Μεταφορά και τθν Μετακίνθςθ του Προςωπικοφ, 
τθν Εςωτερικι Κατάςταςθ και τισ Εργαςιακζσ χζςεισ κακϊσ και τα Εργαςιακά Θζματα.  

 Αςφάλεια και Φφλαξθ. Μετά τθν λφςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν εταιρεία Security, θ 
φφλαξθ είναι υποτυπϊδθσ. Η αναποτελεςματικι φφλαξθ, μπορεί να ζχει ολζκριεσ 
ςυνζπειεσ κακϊσ παράγονται, αποκθκεφονται και διακινοφνται επικίνδυνα φορτία 
πυρομαχικϊν κακϊσ και διαβακμιςμζνα προϊόντα (ΝΑΣΟ SECRET). Σονίηεται επίςθσ, 
ότι τα αρμόδια Σμιμα Αςφαλείασ ζχουν ηθτιςει ενίςχυςθ τθσ Φφλαξθσ.  

 υντιρθςθ Εγκαταςτάςεων – Εξοπλιςμοφ. Η ζλλειψθ ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων και 
εξοπλιςμοφ κακιςτά αδφνατθ τθν παραγωγικι διαδικαςία που απαιτείται για τθν 
εξυπθρζτθςθ των ενεργϊν ςυμβάςεων.  

 Μεταφορά και Μετακίνθςθ Προςωπικοφ. Μεγάλο ποςοςτό εργαηομζνων διαμζνει ςε 
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Η διακίνθςθ του προςωπικοφ, θ οποία γίνεται με ιδιωτικι 
εταιρεία μεταφοράσ, απειλείται λόγω αδυναμίασ εξυπθρζτθςθσ των οικονομικϊν 
υποχρεϊςεων των Ε.Α.. Κακίςταται λοιπόν απαραίτθτθ θ εξαςφάλιςθ τθσ 
απρόςκοπτθσ μετακίνθςθσ του προςωπικοφ κακϊσ ςε οποιοδιποτε άλλθ περίπτωςθ 
δεν μπορεί να εξαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ εταιρείασ.  

 Εςωτερικι Κατάςταςθ - Εργαςιακζσ χζςεισ. Η εςωτερικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ δεν 
είναι καλι και οι εργαςιακζσ ςχζςεισ είναι οξυμζνεσ, κυρίωσ λόγω των απολφςεων. Με 
τα προβλιματα που ζχει θ εταιρεία αυτι θ κατάςταςθ δεν είναι προσ όφελοσ τθσ.  

 Εργαςιακά Θζματα. Σα ανοιχτά εργαςιακά κζματα είναι πάρα πολλά και δθμιουργοφν 
ςοβαρότατα προβλιματα που ζχουν άμεςθ επίδραςθ ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ 
εταιρείασ και ςτθ διατάραξθ τθσ εργαςιακισ ειρινθσ.  

 Η μθ καταβολι του Ανκυγιεινοφ, θ εφαρμογι του Ενιαίου Μιςκολογίου του Δθμοςίου 



 

 

ςε μια Βαριά Βιομθχανικι Μονάδα όπωσ τα Ε.Α.., θ μθ υπογραφι Επιχ. ..Ε., θ μθ 
χοριγθςθ Θεςμικϊν Παροχϊν κακϊσ και θ κακυςτζρθςθ ι και θ μθ καταβολι τθσ 
Μιςκοδοςίασ, είναι ςθμαντικά ηθτιματα που αφοροφν τουσ εργαηόμενουσ και 
κρίνεται αναγκαίο να δρομολογθκοφν άμεςα λφςεισ.  

φμφωνα με τισ Κυβερνθτικζσ κατευκφνςεισ δεν είναι δυνατι νζα επιδότθςθ τθσ εταιρείασ 
από τον Κρατικό Προχπολογιςμό. Ωσ εκ τοφτου, εφόςον αυτό είναι μια ανυπζρβλθτθ 
πραγματικότθτα, θ επαναλειτουργία τθσ εταιρείασ οφείλει να ςτθριχκεί :  

1. τθν πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων μζςω διαγωνιςμϊν, που δεν χρθςιμοποιοφνται 
ςτθν Παραγωγι (ακίνθτα και κινθτά).  

2. τθν επιδίωξθ προείςπραξθσ απαιτιςεων από το κράτοσ του ΙΡΑΚ με παροχι 
εκπτϊςεωσ ςε ςυνεννόθςθ με τθν Πρεςβεία ι εκχϊρθςθ απαιτιςεων ςτο Δθμόςιο 
ζναντι είςπραξθσ από το Δθμόςιο τμιματοσ τθσ απαίτθςθσ ι επιδίωξθ πϊλθςθσ τθσ 
απαίτθςθσ ςε πικανοφσ ενδιαφερόμενουσ Χρθματοοικονομικοφσ Οίκουσ κ.λ.π,,  

3. ε Νομοκετικό ςυμβιβαςμό ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ εκ μζρουσ του Δθμοςίου του 
οικοπζδου ςτο Χαϊδάρι (πρϊθν ΚΕΒΟΠ) που είναι ιδιοκτθςίασ τθσ εταιρείασ αλλά είναι 
επίδικο λόγω αναγκαςτικισ επιτάξεωσ το ζτοσ 1947. Σο οικόπεδο είναι καταχωρθμζνο 
ςτα πάγια τθσ εταιρείασ και παρουςιάηεται ςτουσ Ιςολογιςμοφσ τθσ από το 1937 και 
μζχρι ςιμερα.  

4. ε Νομοκετικι πρόβλεψθ ϊςτε να μποροφν τα Γενικά Επιτελεία να εκταμιεφουν μζροσ 
των πιςτϊςεων που είναι δεςμευμζνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τρεχουςϊν ςυμβάςεων με 
τθν εταιρεία προκειμζνου να αγοραςτοφν πρϊτεσ φλεσ.  

5. ε ςυμμετοχι του Τπουργείου Εκνικισ Άμυνασ ςτο κόςτοσ διατιρθςθσ, λειτουργίασ 
και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων και γραμμϊν παραγωγισ που κρίνουν τα Γ.Ε. 
αναγκαία για τθν Εκνικι άμυνα και αςφάλεια με βάςθ τισ προβλζψεισ του άρκρου 346 
τθσ υμφωνίασ Λειτουργίασ τθσ Ε.Ε. και ςφμφωνα με το Ν. 3978/2011, Άρκρο 3 - 
Εκνικι Αμυντικι Βιομθχανικι τρατθγικι.  

6. τθν άμεςθ δρομολόγθςθ του ζργου για καταςτροφι Πυρομαχικϊν, ϊςτε να μπορζςει 
θ εταιρεία να το αναλάβει κακϊσ και τθν ανάκεςθ μικρϊν Παραγγελιϊν από τισ Ε.Ε.Δ.  

Οι προαναφερόμενεσ προτάςεισ επιδιϊκουν λφςθ του προβλιματοσ μζςω ταμειακισ 
διευκόλυνςθσ από το Δθμόςιο με διαςφάλιςθ του και όχι μζςω νζασ επιδότθςθσ 
δεδομζνου ότι θ εταιρεία είναι βιϊςιμθ με ςτόχο από το 2017 - 2018 να ζχει 
πλεοναςματικοφσ Προχπολογιςμοφσ.  
 

Κφριε Πρόεδρε,  

Κφριοι Τπουργοί,  

Κυρίεσ και Κφριοι Βουλευτζσ,  

Επειδι κεωροφμε ότι ο χρόνοσ πλζον κυλάει ςε βάροσ τθσ εταιρείασ και των εργαηομζνων, 
κρίνεται αναγκαίο να δρομολογθκοφν άμεςα λφςεισ. Η οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ δεν κα 
λειτουργιςει μόνο ςε βάροσ τθσ εταιρείασ και των εργαηομζνων, αλλά και ςε βάροσ τθσ 
Χϊρασ μασ.  

Με δεδομζνο, ότι δεν ζχουν αναιρεκεί οι λόγοι που επζβαλλαν ςτθ χϊρα τθ δθμιουργία 
και φπαρξθ τθσ εταιρείασ, δθλαδι για να εξαςφαλίηει ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ ςχετικι 
ανεξαρτθςία εφοδιαςμοφ με βαςικά ςυμβατικά αλλά και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 



 

 

 

Πυρομαχικά, Όπλα και Οπλικά υςτιματα, ωσ ιςχυρι ςυνιςτϊςα υποςτιριξθσ ςτθν 
υλοποίθςθ του αποτρεπτικοφ δόγματοσ των Ε.Ε.Δ., ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Πολιτικι 
Εκνικισ Άμυνασ τθσ χϊρασ, ςτακερι και αμετάκλθτθ κζςθ μασ είναι :  

 Σα Ε.Α.. μποροφν και πρζπει να παραμείνουν 100% ςτον ζλεγχο του Δθμοςίου, λόγω 
τθσ φφςθσ τθσ εταιρείασ και τθσ δυνατότθτασ που ζχει ςε τεχνογνωςία και 
εξειδικευμζνο τεχνικό και επιςτθμονικό προςωπικό, ζτςι ϊςτε να αποτελζςουν μοχλό 
παραγωγικισ ανάπτυξθσ.  

 Καμία Μείωςθ Προςωπικοφ - Καμία Απόλυςθ - Ανάκλθςθ των Απολφςεων.  

 Η διατιρθςθ όλων των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων κακϊσ και των τεςςάρων 
Εργοςταςιακϊν υγκροτθμάτων τθσ εταιρείασ. Όχι άλλα χαμζνα υγκροτιματα, όχι 
άλλθ χαμζνθ τεχνογνωςία.  

Επιςθμαίνουμε ότι ςτόχοσ μασ, είναι θ λειτουργία τθσ εταιρείασ ςε ςυνκικεσ μθδενικϊν 
ελλειμμάτων, με εξαγωγικι δραςτθριότθτα και ςφγχρονεσ μεκόδουσ οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ.  Διότι μόνο ζτςι κα κατοχυρωκεί το δικαίωμά μασ ςτθν εργαςία και κα δοκεί 
θ δυνατότθτα ςτθν εταιρεία να αναπτυχκεί προσ όφελοσ τθσ Εκνικισ Άμυνασ και 
Οικονομίασ τθσ Χϊρασ.  

Για να επιτευχτεί αυτό το αποτζλεςμα είναι προφανζσ ότι θ Διοίκθςθ οφείλει να υλοποιεί 
ζνα αξιόπιςτο Επιχειρθςιακό χζδιο με κφριουσ ςτόχουσ τθν αξιοποίθςθ των παραγωγικϊν 
δυνατοτιτων τθσ εταιρείασ κακϊσ και τθν αφξθςθ των ςυμβάςεων τθσ με το εςωτερικό 
αλλά κυρίωσ με το εξωτερικό.  

Επίςθσ, οφείλει να διαςφαλίηει τθν εργαςιακι ειρινθ και να βελτιϊνει τθν 
κακθμερινότθτα των εργαηομζνων κακϊσ και να ςυμβάλλει ςτθν επίλυςθ των ςοβαρϊν 
εργαςιακϊν προβλθμάτων.  

 

Για τα Δ.. των ωματείων 

  Ο  Εκπρόςωποσ των Εργαηομζνων  
και Πρόεδροσ του ωματείου Τμθττοφ 

  Παναγιϊτθσ  Δοφκασ 


