
 

 

 

  

Τμθττόσ, 04 Μάρτθ 2016 
   

 
  

ΠΡΟ : ωματεία  Εργαηομζνων  Ε.Α..  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ). 
Εργαηόμενουσ  Ε.Α..  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ). 

  ΚΟΙΝ.: ωματεία  Εργαηομζνων ΜΒΗ - ΗΜΚ. 
Εργαηόμενουσ ΜΒΗ - ΗΜΚ. 

  
ΘΕΜΑ : Αποφάςεισ Ημεριςιασ Διάταξθσ υνεδρίαςθσ Δ.. Ε.Α.. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ), 

με αρικμό 33/03.03.2016 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 14:00. 

  
υναδζλφιςςεσ,  υνάδελφοι, 

υνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 
21 του καταςτατικοφ τθσ, με τα αναγραφόμενα ςτθν πρόςκλθςθ κζματα προσ ςυηιτθςθ, 
αποφαςίηοντασ τα εξισ : 

 
Θζμα  1ο Επικφρωςθ των υπϋ αρικμ. 21/24.09.2015, 22/30.09.2015 και 23/19.10.2015 

Πρακτικϊν Δ.. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ:  Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα τθν 
επικφρωςθ των υπϋαρικμ.21/24.09.2015, 22/30.09.2015 & 23/19.10.2015 
Πρακτικϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 
Θζμα  2ο Θζματα φμβαςθσ Μαρόκου. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο, μετά από τθν ενθμζρωςθ του 
Διευκφνοντοσ υμβοφλου, κ. Κοςμά Χρθςτίδθ, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου και μετά από ςυηιτθςθ, αποφαςίηει ομόφωνα να 
εξουςιοδοτιςει τον Διευκφνοντα φμβουλο, κ. Κοςμά Χρθςτίδθ, για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ διαπραγμάτευςθσ, με τθν εταιρεία SOCIETE INDERXBRIDGE, τθν 
Δευτζρα 07 Μαρτίου 2016, με ςτόχο τθν επίτευξθ βελτιωμζνων τιμϊν και 
ςυμφωνία χρονοδιαγράμματοσ παραδόςεων, ζτςι ϊςτε θ Εταιρεία να 
βελτιϊςει τα χρθματοικονομικά τθσ μεγζκθ. Σο αποτζλεςμα τθσ 
διαπραγμάτευςθσ κα ςυηθτθκεί ςτο επόμενο Διοικθτικό υμβοφλιο. 

 Θζςεισ - Απόψεισ για το κζμα: «Θζματα φμβαςθσ Μαρόκου». 

 Γενικι Παρατιρθςθ επί των Ειςθγιςεων. 

Στο Δ.Σ. των Ε.Α.Σ. 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. 

Στθν μζχρι ςιμερα παρουςία μου ςτο Δ.Σ., δεν ζκρινα τισ ειςθγιςεισ από  
τεχνοκρατικισ πλευράσ γιατί φυςικά δεν είναι αυτόσ ο ρόλοσ μου. Τισ ζκρινα και 
κα ςυνεχίςω να τισ κρίνω, εάν και κατά πόςο απαντοφν πειςτικά ςε κεφαλαιϊδθ 
για εμάσ ηθτιματα και ερωτιματα, τα οποία αφοροφν τθν φπαρξθ των Ε.Α.Σ. 
κακϊσ και το εργαςιακό μζλλον των εργαηομζνων το οποίο είναι ςυνυφαςμζνο 
και ταυτόςθμο με το μζλλον τθσ εταιρείασ. 

Θζςεισ και Απόψεισ επί τθσ Ειςιγθςθσ. 

Ο κ. Βίτςασ ςτθν Βουλι ανζφερε ότι το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ τθσ εταιρείασ, 
που ζχει εγκρίνει το Δ.Σ ςτισ 12.06.2014, ςυνεχίηεται και ότι θ Κυβζρνθςθ 
διαπραγματεφεται με τουσ  Θεςμοφσ οριςμζνεσ τροποποιιςεισ. Κατά ςυνζπεια 
το κζμα τθσ βιωςιμότθτασ των Ε.Α.Σ. είναι ανοιχτό και όπωσ αποδείχκθκε και 
ςτθν διάρκεια των διαπραγματεφςεων του 2013 - 2014, τα ςυμβόλαια των 
εξαγωγϊν ςτθρίηουν τθν διατιρθςθ των εργοςταςίων τθσ εταιρείασ.  

Τϊρα αςχολοφμαςτε αν κα διατθρθκοφν ςε ιςχφ τα ςυμβόλαια με το Μαρόκο ι 
όχι. Στθν ςυηιτθςθ που ζχει γίνει και ςε προθγοφμενεσ ςυνεδριάςεισ, ζχουν 
ακουςτεί διάφορα ςτοιχεία για τα ςυμβόλαια αυτά. Θυμίηω πωσ αναφζρκθκε 
από τον κ. Σακελλαρίου ότι θ τιμι ςτον ανταγωνιςμό των πυρομαχικϊν 155mm 
που περιλαμβάνονται ςτα ςυμβόλαια με το Μαρόκο είναι υψθλότερθ των τιμϊν 
που ζχουν ςυμφωνθκεί με το  Μαρόκο, ακοφςτθκε τιμι 700 ευρϊ.  

Ακοφςτθκε επίςθσ ότι θ εταιρεία πρζπει να πουλάει με 30% κζρδοσ επί του 
ςυνολικοφ κόςτουσ λεσ και είμαςτε παγκόςμιο μονοπϊλιο και κακορίηουμε εμείσ 
τισ τιμζσ ςε διεκνζσ επίπεδο.  

Ακοφςτθκε επίςθσ ότι τα ςυμβόλαια με το Μαρόκο είναι κάτω του κόςτουσ. Για 
τισ ςυμβάςεισ με το Μαρόκο θ εταιρεία ακολοφκθςε τθν πολιτικι που ακολουκεί 
παγίωσ όπωσ δθλαδι ζχει κάνει π.χ. με τθν ΑΤΚ, το ΓΕΝ για τα 76/62, τθν Κζνυα 
κ.α.  Δθλαδι παίρνοντασ υπόψθ τισ τιμζσ που ιςχφουν ςτον ανταγωνιςμό 
υπολογίηει ϊςτε οι ειςπράξεισ για κάκε ςυμβόλαιο να είναι μεγαλφτερεσ από τισ 
πλθρωμζσ που πρζπει να γίνουν για τθν υλοποίθςι του.   

Η πολιτικι αυτι - κατά τθν άποψι μου - είναι θ ςωςτι διότι το κφριο πρόβλθμα 
τθσ εταιρείασ είναι θ μείωςθ των ταμειακϊν τθσ ελλειμμάτων. Εξ άλλου το ίδιο 
το ΥΠΕΘΑ νομοκετικά ζχει αποφαςίςει ότι τα γενικά ζξοδα ςε κάκε προςφορά 
δεν μπορεί να είναι υψθλότερα του 20% επί του κόςτουσ. Μάλιςτα αν για να 
κερδίςει θ εταιρεία μια ςφμβαςθ μπορεί να αξιοποιιςει παλιά αποκζματα είναι 
χριςιμο διότι όπωσ  επιςθμαίνουν οι Ορκωτοί, αποκζματα πάνω από 3 χρόνια 
πρζπει ςταδιακά να απομειϊνεται θ αξία τουσ με αφξθςθ τθσ ηθμιάσ.  

Σαν Μζλοσ του Δ.Σ. για να αποφαςίςω τθν ακφρωςθ των ςυμβολαίων με το 
Μαρόκο κζλω γραπτι ειςιγθςθ των υπθρεςιϊν που να αναφζρουν αναλυτικά: 

1. Ποιεσ οι τιμζσ του ανταγωνιςμοφ για τα ςυγκεκριμζνα είδθ των ςυμβολαίων. 



 

 

2. Το ταμειακό ιςοηφγιο κάκε ςφμβαςθσ, δθλαδι οι ειςπράξεισ που κα ζχει θ 
εταιρεία και οι πλθρωμζσ που κα υποχρεωκεί να κάνει ακριβϊσ ςαν ςυνζπεια 
από τθν υλοποίθςθ των ςυμβάςεων.   

3. Τι αποκζματα ζχει θ εταιρεία που γίνονται αποδεκτά από το Μαρόκο και 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και τι θλικίασ είναι αυτά τα αποκζματα. 

Θζλω να ςθμειϊςω ότι για τα εν λόγω ςυμβόλαια ζχει από  τθν προθγοφμενθ 
Διοίκθςθ ξεςπάςει ζνασ υπόγειοσ πόλεμοσ ςτελεχϊν ςε βάροσ τθσ εταιρείασ με 
φιμεσ και υπόνοιεσ. Δεν μπορεί να αποφαςίηουμε τθν ακφρωςθ ςυμβολαίων 
βαςιηόμενοι ςε εςωτερικοφσ ανταγωνιςμοφσ που ςυμβαίνουν κατϋ επανάλθψθ 
ςτθν εταιρεία από τθν εποχι τθσ ςυγχϊνευςθσ και μετά. Δυςτυχϊσ ζχουμε 
πολλά παραδείγματα ςυγκροφςεων ςτελεχϊν.  

Θζλω να αναφερκϊ και ςε ζνα άλλο ηιτθμα που ςχετίηεται  με τα ςυμβόλαια  
του Μαρόκο και που δεν το καταλαβαίνω. Αν και ςυμφζρει τθν εταιρεία να 
χρθςιμοποιιςουμε αποκζματα τθσ MLM που είναι ςτισ δικζσ μασ αποκικεσ, 
προςπακοφμε να το αποφφγουμε διότι υπάρχει - όπωσ ζχει αναφερκεί - υπόνοια 
ςκανδάλου με αυτά τα αποκζματα, δθλαδι με το πϊσ ιρκαν ςτθν εταιρεία από 
το 2001 και με ποια ςυμφωνία παρζμειναν και αξιοποιοφνται από τθν εταιρεία.  

Αν ο τρόποσ που ιλκαν τα αποκζματα το 2001 και θ ςυμφωνία παραμονισ τουσ 
το 2004 είναι ςκάνδαλο - όπωσ ζχει αναφερκεί - θ υπόκεςθ να πάει ςτον 
ειςαγγελζα για ευκφνεσ. Αυτό όμωσ είναι  άλλο από τθν δυνατότθτα να 
αγοράςουμε κάποια αποκζματα ςε φτθνζσ τιμζσ και ζτςι να υλοποιιςουμε τισ 
ςυμβάςεισ με το Μαρόκο προσ το ςυμφζρον τθσ εταιρείασ.  

Επειδι δεν κζλω μπλεξίματα με τθν δικαιοςφνθ αν καταργιςουμε τα ςυμβόλαια 
με το Μαρόκο και επειδι δεν πιςτεφω πωσ καλυπτόμαςτε από το αςφαλιςτικό 
ςυμβόλαιο ςχετικά με τθν αςτικι ευκφνθ και τθν νομικι προςταςία, ηθτάω πριν 
πάρουμε οποιαδιποτε απόφαςθ, αναλυτικι μελζτθ με βάςθ τα πιο πάνω 
ςτοιχεία που ανζφερα υπογεγραμμζνθ από τουσ αρμόδιουσ υπθρεςιακοφσ 
παράγοντεσ και αν κάποιοι μζςα ι ζξω από τθν εταιρεία ζχουν άλλα ςτοιχεία να 
ζρκουν και αυτά αλλά με επϊνυμο και υπογραφι. 

Τζλοσ, ςτθν ςυηιτθςθ του εν λόγου κζματοσ, κεωρϊ αυτονόθτθ τθν παρουςία 
όλων  των ειςθγθτϊν. 

 υναδελφικά 

 

  

  
  


