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      ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

                                    ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ 

 
 Στη δύναμη της Ομοσπονδίας μας εντάσσονται εργαζόμενοι των εργοστασίων 
γόμωσης πυρομαχικών των ΕΑΣ καθώς και των Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης. 

Σήμερα οι εργαζόμενοι των δύο αυτών εργασιακών χώρων, από τις ελάχιστες 
βαριές βιομηχανίες της χώρας μας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που χρήζουν 
άμεσα την έμπρακτη, ουσιαστική σας παρέμβαση ώστε να υπάρξουν λύσεις που να 
διασφαλίζουν στην απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

Οι εργαζόμενοι των ΕΑΣ από το 2010 και μετά έχουν υποστεί τεράστιες θυσίες 
πληρώνοντας ακριβά τις πολιτικές των μνημονίων  και  των δανειστών μας. 

 Έχουν υποστεί μειώσεις στη μισθοδοσία τους έως 60%, παρά τις άκρως 
επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες. Στα περίεργα αλλά πραγματικά είναι ότι δεν τους 
καταβάλλεται επίδομα επικινδύνου εργασίας !!! 

Η κυβέρνησή σας υποσχέθηκε ένα διαφορετικό πρόγραμμα ανάπτυξης,  μη 
δεχόμενη το σχέδιο που είχε εκπονηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση μετά από 
διαπραγμάτευση με την τρόικα.  

Το 2014 με διαπραγμάτευση της τότε κυβέρνησης-τρόικας εκπονήθηκε σχέδιο 
σωτηρίας και προοπτικής της εταιρείας, που περιείχε όμως και κλείσιμο εργοστασίων αλλά 
και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στόχων έως την νέα αξιολόγηση. 

Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα σενάρια που ήταν απολύσεις ακόμη και πτώχευση της 
εταιρείας. 

Δυστυχώς η κυβέρνησή σας ενώ πρόβαλε τη δημιουργία ενός άλλου σχεδίου 
διάσωσης και ανάπτυξης της εταιρείας κανένα τέτοιο σχέδιο δεν υπήρξε και η εταιρεία 
αντιμετωπίζει την αξιολόγηση από τους θεσμούς με το σχέδιο της προηγούμενης 
κυβέρνησης. 

Είναι βέβαιο ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία ευθύνη για την παλινδρόμηση της 
κυβέρνησής σας στη λογική ότι όλα θα τα ανατρέψουμε, όλα θα τα αλλάξουμε και σήμερα 
η εταιρεία βρίσκεται και πάλι στη μέση του κυκλώνα. 

Με την προηγούμενη κυβέρνηση οι εργαζόμενοι βρίσκονταν σε καθημερινές 
κινητοποιήσεις για να ακυρώσουν αρχικά το σχέδιο πτώχευσης και μετά το σενάριο των 
δύο εργοστασίων με 340 εργαζόμενους. 

Σήμερα τα δυσάρεστα σενάρια επανέρχονται στο τραπέζι από διάφορους κύκλους 
γύρω από την εταιρεία δημιουργώντας έντονες ανησυχίες στους εργαζόμενους για την 
προοπτική της εταιρείας. 

Η δραματική οικονομική κατάσταση, η παραγωγική απαξίωση λόγω της αδυναμίας 
αγοράς πρώτων υλών αλλά και η έλλειψη πολιτικής βούλησης που χάθηκε μέσα στα 
παλαιά και νέα σχέδια επαναφέρουν στο προσκήνιο τα χειρότερα σενάρια που 
αποφεύχθηκαν το 2014. 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 

mailto:oexbe@oexbe.gr
http://www.oexbe.gr/


 Γνωρίζεται κι εσείς ότι τα ΕΑΣ είναι η μοναδική Αμυντική Βιομηχανία της χώρας μας,  
παραγωγής  πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων με μεγάλες παραγωγικές 
δυνατότητες σε συμβάσεις τόσο  εσωτερικού όσο και εξωτερικού. 
 Απαιτείται η άμεση προσωπική σας παρέμβαση ώστε να μην υλοποιηθούν σχέδια 
συρρίκνωσης και απαξίωσης της εταιρείας. 

                                ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ  ΝΕΑΣ  ΚΑΡΒΑΛΗΣ 

  Η συγκεκριμένη επιχείρηση βρίσκεται στη ν κόψη του ξυραφιού από ενέργειες του 
ιδιοκτήτη της επιχείρησης Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. 
 Ο γνωστός για το θεάρεστο επιχειρηματικό του έργο, που πλούτιζε σε βάρος του 
Έλληνα φορολογούμενου και των μικροεπενδυτών που αγόραζε επιχειρήσεις με δανεικά 
χρήματα χωρίς ίδια κεφάλαια και αμέσως μετά τις έκλεινε αποκομίζοντας τεράστια κέρδη 
και από το κλείσιμο, εγκλωβίζοντας χιλιάδες μικρομετόχους που έντεχνα μέσω 
διαφημίσεων αγόραζαν μετοχές και οι εταιρείες αυτές έκλειναν σε λίγο χρονικό διάστημα. 
 Ο γνωστός αυτός επιχειρηματίας που από φιλανθρωπία της πολιτείας βγήκε από τη 
φυλακή, το 2010 αγόρασε τα Λιπάσματα Νέας Καρβάλης στην Καβάλα, με τίμημα την 
εξόφληση παλαιών χρεών της, που ποτέ δεν εξώφλεισε !!! 
 Υποσχέθηκε επενδύσεις και ανάπτυξη, δημιούργησε στασιμότητα, αδιαφάνεια σε 
οικονομικά και άλλα στοιχεία, σήμερα καταργεί κάθε εργασιακό δικαίωμα, από τα ελάχιστα 
εναπομείναντα, δημιουργώντας στρατιές,  μόνο,  εργολαβικών εργαζομένων, καταργώντας 
κάθε σύμβαση αορίστου χρόνου, που υπήρχε. 
 Για εμάς οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, στο κλείσιμο τη συγκεκριμένη  επιχείρηση 
χωρίς να υπάρχουν υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους, στοχεύοντας σε περίεργα 
επιχειρηματικά παιχνίδια  αλλά μεγάλα κέρδη για τον ίδιο. 
 Η μοναδική λιπασματοβιομηχανία στη χώρα μας κινδυνεύει να κλείσει κάτω από 
σχέδια συμφερόντων σε βάρος της εθνικής οικονομίας αλλά και του αγροτικού κόσμου της 
χώρας. 
 Η κυβέρνησή σας κι εσείς προσωπικά δεν μπορείτε  να παρακολουθείτε ως θεατές 
την παράσταση  Θεάτρου Λαυρεντιάδη, που ως καλός θιασώτης χωρίς αναστολές, χωρίς 
ηθικούς φραγμούς δημιουργεί εταιρείες φαντάσματα, μεταβιβάζοντας τους εργαζόμενους 
αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας,  λέγοντας χωρίς φόβο και πάθος ότι όλα 
αυτά γίνονται για φορολογικούς λόγους !!!  

Χρησιμοποιεί προσωπικό εργολαβικού χαρακτήρα, χωρίς καμία εμπειρία και 
εκπαίδευση σε άκρως επικίνδυνες εργασίες δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα 
ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή. 
 Οι εργαζόμενοι περίμεναν από την κυβέρνησή σας ότι θα είχε ήδη παρέμβει, ώστε 
να συνετίσει και να ακυρώσει τα σχέδια που εξελίσσονται σε βάρος των πάντων αλλά σε 
όφελος του ενός. 

Δυστυχώς, έως και σήμερα, καμία ουσιαστική παρέμβαση από την κυβέρνηση δεν 
έχει γίνει. Δηλώσεις συμπαράστασης από κυβερνητικούς βουλευτές είναι λόγια χωρίς 
ουσία αν δεν συνοδεύονται και από συγκεκριμένες ενέργειες. 
Κύριε Πρωθυπουργέ,  
 Έχετε υποχρέωση να σταματήσετε την αναμονή όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις 
μας και το αποτέλεσμα . 
 Ως Ομοσπονδία, ως εργαζόμενοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι και για τα δύο 
παραπάνω θέματα θα συμβάλλεται για να υπάρξουν θετικές λύσεις. 
  
                                                         ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
                           Ε.ΘΕΟΧΑΡΗΣ                                                      Ι.ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ 
 
Συνημμένα : - Υπόμνημα Σωματείου Λιπασμάτων Καβάλας 
                     - Ενημερωτικό Σημείωμα του εκπροσώπου των εργαζομένων στα ΕΑΣ 



  

 

                      Καβάλα, 22/ 06 / 2016 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 248 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

 
Εδώ και αρκετό καιρό, 200 περίπου εργαζόμενοι στο Εργοστάσιο Λιπασμάτων της Νέας 

Καρβάλης μέρα με τη μέρα δίνουμε τον δικό μας αγώνα ενάντια στις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας 

που παράνομα και καταχρηστικά επιδιώκει την εκμηδένιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και 

την σταδιακή απαξίωση της μοναδικής εναπομένουσας λιπασματοβιομηχανίας στην χώρα. Πολλοί 

συνάδελφοι μας δυστυχώς υπέκυψαν στις απειλές και τους εκβιασμούς της εργοδοσίας 

παραμένοντας παγιδευμένοι σε μία εφήμερη θέση εργασίας με έναν εργοδότη που τους 

χρησιμοποιεί για να πετύχει τους σκοπούς του εναντίον μας αλλά και για να απαλλαγεί από 

εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χρεών έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, επιφέροντας καίριο 

πλήγμα στην εθνική οικονομία. Εμείς όμως σταθήκαμε απέναντι γιατί η διαμαρτυρία μας αλλά και ο 

αγώνας μας δεν έχει να κάνει μονάχα με την μείωση των μισθών μας, όπως υπονοούν κάποιοι 

καλοθελητές κυρίως της τοπικής πολιτικής σκηνής. Με την συμπεριφορά του αυτή ο εργοδότης 

προσβάλει την αξιοπρέπεια, την τιμή και την υπόληψη μας αλλά και την νοημοσύνη μας. Με τις 

μεθοδεύσεις και την τακτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 

την δική μας, των παιδιών μας και ολόκληρης της πόλης!!!! Κάνοντας πράξη το κεντρικό μας 

σύνθημα «Όλα στο φως», με αυτό το υπόμνημα θέλουμε να ενημερώσουμε από «πρώτο χέρι» για 

το τι πραγματικά συμβαίνει στα Λιπάσματα της Καβάλας.  

 

2 0 0 9  –  2 0 1 6   

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ «ΚΡΙΣΗΣ» 

Ακόμη μία «επιτυχημένη» επιχειρηματική δραστηριότητα του Λ. Λαυρεντιάδη 

 

2009 
 Η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ), με πρωτοβουλία  πρώην τοπικού πολιτικού 

στελέχους «περνά» στον Όμιλο Εταιριών του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και μετονομάζεται σε 

ELFE – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. Η μεταβίβαση αυτή έγινε εσπευσμένα και παρά 

τις αντιδράσεις εργαζομένων και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μαζί με τη ΒΦΛ ο επιχειρηματίας 

παίρνει τον έλεγχο του ιδιόκτητου λιμανιού της Νέας Καρβάλης, το οποίο έχει πολύ καλά βάθη 

για μεγάλα καράβια, αλλά και την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ξεπερνάει τα 450 

MW. Οι αρχικές ανακοινώσεις του νέου ιδιοκτήτη, που γίνονται κατά τη διάρκεια επίσκεψής 

του στο Εργοστάσιο, ήταν επενδύσεις εκατομμυρίων στην Ασφάλεια και την Ανάπτυξη της 

Βιομηχανίας. Όμως, το μόνο που πραγματικά έγινε, ήταν μια ωραιοποίηση της «βιτρίνας» 

του Εργοστασίου και όχι ουσιαστικές συντηρήσεις! Ο εργοδότης λαμβάνει δάνεια από τις 

ελληνικές τράπεζες εκατομμυρίων ευρώ τα χρήματα όμως αυτά δεν επενδύονται στο 

εργοστάσιο και διοχετεύονται προς άγνωστη κατεύθυνση….  



 Σιγά-σιγά ξεκινά και η ουσιαστική «αποδόμηση» του Εργοστασίου. Τμήματα όπως 

λογιστήριο, κοστολόγηση κ.ά. μεταφέρονται άμεσα και χωρίς να υφίσταται ουσιαστικός 

λόγος στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των 

διεργασιών από τους επί δεκαετίες εργαζόμενους στα αντίστοιχα τμήματα του εργοστασίου. 

  Η εταιρία ξεκινά να «διασπάται». Το τμήμα του έκτακτου προσωπικού «περνά» στην 

πρώτη εταιρία που δημιουργείται εντός του Εργοστασίου με ονόματα που αλλάζουν στο 

πέρασμα του χρόνου (ΓΕΒΕ, ΚΑΒΙΕ, Centrofaro). Παράλληλα, το εργολαβικό προσωπικό 

αρχίζει σταδιακά να αναλαμβάνει καίριες οργανικές θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού 

σε αντίθεση με ότι προβλέπεται από τον Κανονισμό του εργοστασίου!  

 Την ίδια στιγμή και ενώ το Εργοστάσιο σημειώνει ρεκόρ παραγωγής και πωλήσεων και τα 

κέρδη της εταιρίας αυξάνονται, η Διοίκηση δηλώνει συνεχώς στους εργαζόμενους ότι 

«αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα», χωρίς βέβαια ποτέ να τα προσδιορίζει και χωρίς 

να προσκομίζει οικονομικά στοιχεία που να τα αποδεικνύουν, όπως υποχρεούται εκ του 

Νόμου. 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 500 

 

 

2012 
 Υπογράφεται νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας στην οποία συμφωνούνται καλόπιστα 

από μέρους μας άμεσες μειώσεις 25% του Εργατικού Κόστους και 40% μακροπρόθεσμες 

μειώσεις. Στην πορεία, πέραν των αναφερόμενων μειώσεων, καταστρατηγούνται και 

αρκετά από τα συμφωνηθέντα άρθρα της νέας Σύμβασης. Παράλληλα, ξεκινούν οι 

καθυστερήσεις πληρωμών σε προμηθευτές, εργολάβους και, φυσικά, στους 

εργαζόμενους, ενώ σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις της Διοίκησης απέναντι στους 

συνταξιούχους, η αποπληρωμή των συνταξιοδοτικών συμβολαίων και αποζημιώσεων λόγω 

συνταξιοδότησης τους παραπέμπονται στο… μέλλον! 

 

2015 
 Η ELFE «σπάει» την παραγωγική της διαδικασία, δημιουργώντας δύο ακόμη νέες εταιρίες 

αλλοδαπών συμφερόντων (PFIC Ltd και ΕΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΒΕΕ). Οι άδειες εκμετάλλευσης που 

κατείχε η ELFE μεταβιβάζονται σε μία μέρα (χρονικό ρεκόρ), με απόφαση της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις δύο νέες εταιρίες φέρνοντας τους εργαζομένους 

προ τετελεσμένων γεγονότων. Υπό την απειλή ότι θα κλείσει το εργοστάσιο και θα 

χαθούν οι θέσεις εργασίας, η Διοίκηση ζητά και παίρνει έγγραφη αποδοχή των νέων 

συμβάσεων δανεισμού ορισμένου χρόνου των εργαζομένων από την ELFE στις παραπάνω 

εταιρίες. Λίγο πριν την λήξη του δανεισμού, ζητά παράταση αυτών, ενώ και πάλι 

εκβιαστικά παίρνει την έγκριση των εργαζομένων για αποπληρωμή του οφειλομένου 

συμβολαίου ασφάλισης, μεταθέτοντάς την στο… 2022 (!) ενώ η υποχρέωση αποπληρωμής 

του αρχικά προσδιοριζόταν στο… 2009! 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 300 

 

2016 
 Απρίλιος: Η Διοίκηση μονομερώς και παρανόμως προβαίνει σε οριζόντιες μειώσεις (έως 

45%) των μισθών του προσωπικού ανεξαρτήτου βαθμίδας και ηλικίας. Πριν τη λήξη των 

εικονικών και προσχηματικών συμβάσεων δανεισμού, ζητά εκβιαστικά τις απολύσεις όλου 



του προσωπικού (εντέχνως «βαφτισμένες» ως… εθελούσιες εξόδους). Συγχρόνως με την 

υπογραφή της «εθελούσιας εξόδου-απόλυσης», ζητούσε την επαναπρόσληψή όλου του 

προσωπικού με ατομικές συβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στις νέες εταιρίες(14 μήνες 

και με δικαίωμα διακοπής οποιαδήποτε στιγμή!) με μη καθορισμένα καθήκοντα, 

ειδικότητα, ωράριο και τόπο εργασίας! Είναι σαφές ότι πρόκειται για μισθούς που δεν 

αρμόζουν σε εργασία σε επιβαρυμένο χημικό περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. 

Με σκοπό την υφαρπαγή της υπογραφής των εργαζομένων, η Διοίκηση δεν διστάζει να 

προβεί σε εκφοβισμούς… , πιέσεις και… «παρεμβάσεις» κάθε είδους.  

 30 Προϊστάμενοι και Διευθυντές, αρχικά, υπογράφουν τις νέες συμβάσεις και περίπου 70 

απλοί εργαζόμενοι από διάφορες θέσεις του Εργοστασίου δεν αντέχουν στους εκβιασμούς 

και υπογράφουν και αυτοί. Από την άλλη πλευρά, 200 περίπου εργαζόμενοι 

αντιστεκόμαστε και δεν υπογράφουμε τις «απολύσεις» μας, με αποτέλεσμα να 

οδηγηθούμε από τις αρχές του Ιουνίου εκτός Εργοστασίου με την επιβολή αναγκαστικής 

άδειας αναψυχής , η οποία μας κοινοποιήθηκε με εξώδικη δήλωση μία ημέρα πριν την 

έναρξη αυτής. Μετά το πέρας αυτής η συνέχεια της εργασιακής μας σχέσης είναι αβέβαιη 

και επαφίεται στη βούληση του εργοδότη, ο οποίος να σημειωθεί ότι προσλαμβάνει 

καθημερινά νέους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 

 Αυτήν τη στιγμή, με πλήρη υπαιτιότητα της Διοίκησης, στο Εργοστάσιο έχει σταματήσει η 

παραγωγή του τελικού προϊόντος και παραμένει «κλειστό», έχοντας ως προσωπικό 

ασφαλείας κατά το μεγαλύτερο μέρος ανειδίκευτους και ανεκπαίδευτους εργαζόμενους. 

Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί 2 τριμερείς διαδικασίες συμφιλίωσης στο υπουργείο 

Εργασίας, όπου και εκεί η εργοδοσία δείχνει το πραγματικό της «πρόσωπο», αρνούμενη να 

προσκομίσει οικονομικά στοιχεία των τριών εταιριών και να προχωρήσει εν γένει στην 

εξεύρεση κοινής λύσης. 

 Εξειδικευμένο κλιμάκιο του υπουργείου Εργασίας προβαίνει σε Επιθεώρηση Ασφαλείας 

στο χώρο του Εργοστασίου. Σε ερωτήσεις βασικής εκπαίδευσης και διαδικασιών εκτάκτου 

ανάγκης και ατυχήματος, το προσωπικό δεν γνωρίζει να απαντήσει! Μάλιστα, εργαζόμενοι 

παραιτούνται ενώπιον των ελεγκτών, δηλώνοντας αδυναμία ανάληψης των 

αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί, λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης και υψηλής 

επικινδυνότητας της θέσης εργασίας τους! 

 

 

Όλοι εμείς, οι τελούντες σε αναγκαστική άδεια εργαζόμενοι της ELFE, που επί χρόνια έχουμε 

«δουλέψει» αυτό το Εργοστάσιο χωρίς ποτέ να σημειωθεί το παραμικρό ατύχημα ή αστοχία, 

αναλογιζόμενοι την κρισιμότητα των θεμάτων Ασφαλείας (αποθηκευμένη υγρή αμμωνία, νιτρική 

αμμωνία) που έχουν προκύψει μετά την κάλυψη των θέσεων εργασίας από ανειδίκευτο και 

ανεκπαίδευτο προσωπικό, βρισκόμαστε έξω από το χώρο του εργοστασίου επί 24ώρου βάσεως, 

έτσι ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να επέμβουμε και να διαφυλάξουμε κατά το δυνατόν 

την Ασφάλεια όλης της περιοχής! 

 

Ακόμη, με την φυσική μας παρουσία έξω από το εργοστάσιο αγωνιζόμαστε για τα εργασιακά 

δικαιώματα και την αξιοπρέπεια την δική μας, των συναδέλφων μας που δεν άντεξαν στην 

πίεση της εργοδοσίας και των νέων παιδιών που ευελπιστούμε να ενταχθούν μελλοντικά στο 

εργατικό δυναμικό του εργοστασίου.   

 



Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι τα όσα διαδραματίζονται τον τελευταίο καιρό στο 

εργοστάσιο της πρώην Β.Φ.Λ. δεν αφορούν μόνο εμάς καθώς: 

 

 Κινδυνεύει το Δημόσιο Συμφέρον, αφού τα υπέρογκα χρέη της εταιρίας (υπολογιζόμενα 

γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ!) είναι προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΙΚΑ, ΔΕΠΑ, Τραπεζικά 

Δάνεια με την Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ΔΕΗ), άρα και προς όλους εμάς! Η 

μεθόδευση της Διοίκησης Λαυρεντιάδη για «ξέπλυμα» μέσω εταιριών-«φαντασμάτων» δεν 

πρέπει να περάσει, αφού εσύ, εμείς, όλοι μας θα κληθούμε να πληρώσουμε τον… 

λογαριασμό! Άλλωστε το έργο το έχουμε ξαναδεί και πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο 

ίδιος εργοδότης… 

 Κινδυνεύει η Δημόσια Υγεία, αφού αυτήν τη στιγμή στο Εργοστάσιο δουλεύει ανειδίκευτο 

προσωπικό με ελάχιστη (έως… καθόλου!) εκπαίδευση σε μονάδες επικίνδυνες που ανά 

πάσα στιγμή μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα με συνέπειες καταστροφικές για όσους 

εργάζονται στο εργοστάσιο αλλά και όλη την Καβάλα! 

 Κινδυνεύουν τα Δικαιώματα όλων των Εργαζομένων, αφού αν η Διοίκηση καταφέρει να 

«περάσει» τους παράνομους και καταχρηστικούς όρους εργασίας σε όλους εμάς που 

ακόμη αντιστεκόμαστε, τότε θα έχει δημιουργηθεί δεδικασμένο για να επιβάλουν και άλλοι 

εργοδότες εργασιακό περιβάλλον υποταγής, εξάρτησης, προσβολής και ταπείνωσης. 

 Κινδυνεύει η έννοια της «υγιούς Επιχειρηματικότητας» στη χώρα μας, αφού μια 

ενδεχόμενη ευόδωση των «επιχειρηματικών σχεδίων» θα έδινε το «μήνυμα» ότι στην 

Ελλάδα οι «επενδυτές» μπορούν να αψηφούν δικαιώματα, κανόνες ασφαλείας, νόμους, 

θεσμούς, υπηρεσίες, φορείς, ακόμα και… κυβερνήσεις (!) και να «λειτουργούν» με μόνο 

γνώμονα το κέρδος το δικός τους και των μετόχων τους, χωρίς καμία κοινωνική τοπική 

εταιρική ευθύνη! 

 

Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε: 

 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  
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 Συναδζλφιςςεσ, Συνάδελφοι, 

Επειδι πολλά ακοφγονται και λιγότερα γράφονται, να ξεκακαρίςω τθν κζςθ μου ενϊπιον ςασ, γιατί οι 
ςτιγμζσ είναι κρίςιμεσ και δεν ζχω πρόκεςθ να ακολουκιςω όςουσ εξακολουκοφν να ηοφνε με αυταπάτεσ και 
μιλάνε για πολιτικζσ λφςεισ. Η αλικεια είναι ότι κα με βόλευε να υποςτθρίηω δθμόςια ανεφάρμοςτεσ 
προτάςεισ για να είμαι αρεςτόσ ςε κάποιουσ. Όμωσ θ υποςτιριξθ των εργαηόμενων, δεν γίνεται με το να 
προτείνεισ λφςεισ που ζχουν αποκλειςτεί από τθν ςθμερινι Κυβζρνθςθ. Διότι όςοι προτείνουν πολιτικι 
λφςθ, εννοοφν να αςχολείται θ εταιρεία μόνο με ςυμβάςεισ του ΥΠΕΘΑ και να επιδοτείται κάκε χρόνο.       
Η πρόταςθ αυτι που οδθγεί τθν εταιρεία ςε απαξίωςθ, αφοφ τθν απομακρφνει από τισ διεκνείσ αγορζσ, δεν 
είναι αποδεκτι λόγω των Μνθμονιακϊν δεςμεφςεων ειδικά των προβλζψεων του νζου Μνθμονίου.               
Η Κυβζρνθςθ με αλλεπάλλθλεσ δθλϊςεισ των αρμόδιων Υπουργϊν και ςτισ ςυναντιςεισ μασ, είναι 
κατθγορθματικι ηθτϊντασ εξωςτρζφεια και όχι νζα ελλείμματα διότι δεν μποροφν να δοκοφν νζεσ 
επιδοτιςεισ.  

Ασ δοφμε όμωσ ποια είναι θ κατάςταςθ.  Η εταιρεία κινδυνεφει! Οι επόμενεσ εβδομάδεσ είναι κακοριςτικζσ 
για το μζλλον μασ. Η Κυβζρνθςθ είχε δθλϊςει προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά (Ήςυχοσ ςτο ΣΕΑ 
03.02.2015, ςτο ΣΕΥ 16.02.2015 και ςτθν Κφμθ ςτισ 26.03.2015) τθν αντίκεςι τθσ για το υφιςτάμενο Σχζδιο 
Αναδιάρκρωςθσ και ζδινε διαβεβαιϊςεισ ότι εντόσ 10θμζρου θ νζα Κυβζρνθςθ κα ζχει Σχζδιο Διάςωςθσ και 
ςτο αμζςωσ επόμενο διάςτθμα Σχζδιο Ανάπτυξθσ. Ποια είναι θ πραγματικότθτα;  Δεν ζγινε κανζνα Σχζδιο 
Διάςωςθσ και Ανάπτυξθσ. Το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ του 2013-2014 ιςχφει και με αυτό θ εταιρεία περνάει 
τϊρα αξιολόγθςθ από τουσ Θεςμοφσ. Ασ αναρωτθκοφμε λοιπόν όλοι, γιατί δεν αντικαταςτάκθκε το Σχζδιο 
Αναδιάρκρωςθσ του 2013-2014; γιατί δεν βγικε από τθν εκκακάριςθ θ ΕΛΒΟ; γιατί παραμζνει ςε αδράνεια θ 
Κφμθ και για δζκα μινεσ απλιρωτοι οι εργαηόμενοι; 

Ενϊ όμωσ ςτθν ουςία το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ ιςχφει και οι αρμόδιοι όφειλαν να οδθγιςουν τθν εταιρεία 
μετά το 2014 ςε ανοδικι πορεία, ϊςτε να αξιολογθκεί από τθν Τρόικα από καλφτερθ κζςθ ςε ςχζςθ με τθν 
κατάςταςθ του 2012-2013, αντίκετα τθν ζφεραν ςε οικονομικό και παραγωγικό αδιζξοδο. Όλα αυτά τα 
χρόνια διαφθμίηαμε, και αυτό είναι αλικεια, ότι θ εταιρεία πρζπει να ςτθριχκεί διότι ζχει ςθμαντικζσ 
παραγωγικζσ δυνατότθτεσ. Όμωσ με τα αποτελζςματα του 2015-2016 δϊςαμε επιχειριματα ςε όςουσ 
υποςτθρίηουν τα αντίκετα. Ασ δοφμε πωσ εξελίχκθκαν τα γεγονότα…. 

Πωσ και γιατί φτάςαμε ςτθν ςυμφωνία του Δεκζμβρθ 2013.  Η εταιρεία είχε κάκε χρόνο ταμειακά 
ελλείμματα που τα κάλυπτε το Δθμόςιο. Όμωσ μετά τθν Δθμοςιοικονομικι κρίςθ και ειδικά μετά τα 
Μνθμόνια και τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ (Ε.Α.) να ελζγξει τθν νομιμότθτα των επιδοτιςεων, 
το Δθμόςιο από το 2011 ςταμάτθςε τισ επιδοτιςεισ. Θυμόμαςτε όλοι ότι από το 2012 θ εταιρεία ςταδιακά 
βρζκθκε ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ. Η Διοίκθςθ Πιλάλθ (Επιχ. Σχζδιο Πιλάλθ – 10.2012) ςε ςυνεργαςία με το 
ΤΑΙΠΕΔ (όπωσ προζκυψε από επιςτολι του ΤΑΙΠΕΔ ςτισ 14.01.2014 προσ κ. Δεμίρθ) είχαν ςυμφωνιςει ςε 
κλείςιμο τριϊν εργοςταςίων, απολφςεισ 400 εργαηόμενων και εκκακάριςθ τθσ εταιρείασ.  Για να ανατραπεί 
αυτι θ κατάςταςθ παρουςιάςτθκε το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ που κυρίωσ προζβλεπε: α) Τερματιςμό των 
ελλειμμάτων μετά το 2015, β) Τακτοποίθςθ του μζρουσ των επιδοτιςεων που κεωρείται παράνομο, γ) 
Χρθματοδότθςθ 35 εκατ. €, δ) Κεφαλαιοποίθςθ των χρεϊν και ςυμψθφιςμό με τισ ςυςςωρευμζνεσ ηθμιζσ, ε) 
Αφξθςθ των ςυμβάςεων με τισ Ε.Ε.Δ. και με πελάτεσ του εξωτερικοφ κ.λ.π. 

Γιατί μπικαν αυτζσ οι προβλζψεισ ςτο Σχζδιο.  Λόγω τθσ κρίςθσ και του Μνθμονίου θ τότε Κυβζρνθςθ, όπωσ 
και θ ςθμερινι, είχε δεςμευτεί ότι κα διζκοπτε τισ επιδοτιςεισ ςτισ ελλειμματικζσ ΔΕΚΟ. Μάλιςτα θ ςθμερινι 
Κυβζρνθςθ, δεςμεφτθκε ότι κα δοκοφν ςε ιδιϊτεσ τα εγγυθμζνα δάνεια των ΔΕΚΟ κακϊσ και ότι οι 
ελλειμματικζσ ΔΕΚΟ κα μποφνε ςτο νζο Ταμείο Αξιοποίθςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ (δθλαδι και των Ε.Α.Σ;) 
ενϊ ιδθ ανακοινϊκθκε ότι θ ΕΛΒΟ μπαίνει ςτο νζο Ταμείο και ιδιωτικοποιείται. Επιπρόςκετα ςτα Ε.Α.Σ. ιταν 
γνωςτό ότι θ Ε.Α. κεωροφςε ότι μζροσ των επιδοτιςεων (προσ τα Ε.Α.Σ. αλλά και προσ τθν Κφμθ και τθν 
Μεταλλουργικι) είναι παράνομεσ (ακόμα και με επίκλθςθ του άρκρου 346 τθσ ΣΛΕΕ). Πρζπει να ςθμειωκεί 
ότι θ ανάκτθςθ παράνομων επιδοτιςεων επιτρζπεται να γίνει μόνο από τα διακζςιμα τθσ εταιρείασ αλλιϊσ θ 
εταιρεία πθγαίνει ςε εκκακάριςθ (π.χ. ΕΛΒΟ, Σκαραμαγκά κ.λ.π). Οι προβλζψεισ του άρκρου 346 ζχουν 



 

Σελίδα | 2  

 

εφαρμογι αλλά μόνο για τα Αμυντικά Προϊόντα (και το ποια κεωροφνται Αμυντικά Προϊόντα ζχει κακοριςτεί 
με απόφαςθ τθσ Ε.Ε. αλλά και από το Εκνικό Δίκαιο και όχι από κάκε εταιρεία).  

Πωσ αντιμετωπίηονται τα ελλείμματα ςτθν εταιρεία.  Η αντιμετϊπιςθ των ελλειμμάτων μπορεί να γίνει μόνο 
με ταυτόχρονθ εφαρμογι μζτρων μείωςθσ του κόςτουσ χωρίσ αυτό να ςθμαίνει βζβαια ….. μείωςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ ι τθσ μιςκοδοςίασ ι τθσ καταβολισ του Ανκυγιεινοφ (!!!), αλλά με αφξθςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ μζςω Προςλιψεων, επενδφςεισ, αξιολόγθςθ όςων εγκαταςτάςεων χρειάηονται οι Ε.Ε.Δ. 
και κάλυψθ των δαπανϊν λειτουργίασ τουσ ανεξάρτθτα αν ζχουν ι όχι απαςχόλθςθ με βάςθ το 346 και 
κυρίωσ με αφξθςθ των εςόδων (αφξθςθ παραγωγισ και αφξθςθ παραγγελιϊν από Ε.Ε.Δ. και εξωτερικό). Στο 
Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ θ αφξθςθ των εςόδων βαςίςτθκε ςτισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ εταιρείασ και ςε 
νζεσ ςυμβάςεισ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. Ειδικά οι ςυμβάςεισ εξωτερικοφ ζχουν ςθμαςία γιατί ζδιναν 
τεκμθρίωςθ ςτθν Τρόικα ότι θ εταιρεία δεν βαςίηεται μόνο ςτισ Ε.Ε.Δ.  

Προβλζφκθκε μείωςθ Προςωπικοφ μζςω του Προγράμματοσ των Οικιοκελϊν και όχι με Απολφςεισ όπωσ 
αρχικά είχε ςυμφωνθκεί. Στο τζλοσ του 2014 αρχζσ 2015, δθλαδι ςτθν πρϊτθ αξιολόγθςθ τθσ εταιρείασ, κα 
ζπρεπε να εκτιμθκοφν οι ανάγκεσ ςε Τεχνικό Προςωπικό με βάςθ τα προγράμματα παραγωγισ 2015-2016 
και αν ιταν αναγκαίο να γίνουν ενζργειεσ αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ με ζκτακτο Προςωπικό (εργολαβικοφσ 
με «γνιςιο» διαγωνιςμό ι μζςω ΑΣΕΠ).  

Οι παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ εταιρείασ, οι εξαγωγζσ και οι παραγγελίεσ των Ε.Ε.Δ. ςε 5ετζσ ι και ςε 
10ετζσ χρονικό βάκοσ πρζπει να είναι τα επιχειριματά μασ. Μου κάνει εντφπωςθ πωσ ςε παρουςιάςεισ προσ 
τθν Κυβζρνθςθ απουςιάηει π.χ. θ ςφμβαςθ με τισ Η.Π.Α. και ο πίνακασ των παραγγελιϊν των Ε.Ε.Δ. που 
παρουςιάςτθκε ςτθν Τρόικα τον 10.2013, ςφμφωνα με τον οποίο τθν περίοδο 2014-2017 θ εταιρεία 
μποροφςε να ζχει παραγγελίεσ 486 εκατ. €. 

Το πρόβλθμα των Παράνομων Κρατικϊν Επιδοτιςεων.  Το 2013 θ Κυβζρνθςθ οδθγοφςε τθν εταιρεία ςε 
εκκακάριςθ, προβάλλοντασ ωσ κφρια αιτία το κζμα των επιδοτιςεων που τθν περίοδο 2004-2011 ιταν 
περίπου 1 δισ €. Για τον λόγο αυτό θ Κυβζρνθςθ δεν προζβαλε τισ προβλζψεισ του άρκρου 346. Αυτό ζγινε 
μετά τα μζςα του 2013 (Αβραμόπουλοσ - Γεννθματά). Όμωσ από τισ μελζτεσ που ζγιναν προζκυπτε ότι 
περίπου 60-70 εκατ. € (από το 1 δισ. €) είναι παράνομεσ επιδοτιςεισ. Η εταιρεία όμωσ δεν διακζτει 60-70 
εκατ. € και ο κίνδυνοσ εκκακάριςθσ είναι μεγάλοσ. Για να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ ςυμφωνικθκε ότι τα 
τμιματα τθσ εταιρείασ που είχαν επιδοτθκεί παράνομα (δθλαδι θ παραγωγι των Πολιτικϊν Προϊόντων), να 
οδθγθκοφν ςε εκκακάριςθ και να διαςωκεί το τμιμα τθσ εταιρείασ που παράγει Αμυντικά Προϊόντα και με 
εξαγωγικζσ ςυμβάςεισ. Γι’ αυτό ζγινε θ διάςπαςθ και ο καταμεριςμόσ του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ τθσ 
ενιαίασ Ε.Α.Σ. ζγινε με βάςθ το κριτιριο πόςα από τα ζςοδα τθσ εταιρείασ τθν περίοδο 2004-2011 
αφοροφςαν Πολιτικά Προϊόντα και πόςα Αμυντικά. Η ςχζςθ ιταν περίπου 7%-93% και με αυτι τθν ςχζςθ 
ζγινε ο καταμεριςμόσ. Η απόφαςθ τθσ Ε.Α. δεν ζχει ακόμα εκδοκεί και θ ςθμερινι Κυβζρνθςθ κα αναγκαςτεί 
να κζςει ςε εκκακάριςθ τα Ε.Α.Σ. Πολιτικοφ Τομζα. 

Πωσ υπολογίςτθκαν τα 35 εκατ. €.  Ζγινε αναλυτικι αξιολόγθςθ των χρεϊν (όχι από δάνεια) και των 
απαιτιςεων και αναλυτικόσ ταμειακόσ προγραμματιςμόσ τριϊν χρόνων και προζκυψε ότι με 35 εκατ. € 
μποροφςε να γίνει επανεκκίνθςθ τθσ εταιρείασ εφόςον α) Θα αναλάμβανε το Δθμόςιο τα ιδθ χρζθ προσ τα 
Αςφαλιςτικά Ταμεία και β) Θα γίνει κεφαλαιοποίθςθ χρεϊν. Και για τα δφο αυτά ςτο τζλοσ του 2014 είχαν 
κατατεκεί νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. Το μόνο που δεν ζγινε δυνατό να τακτοποιθκεί νομοκετικά ιταν δάνειο 
προσ το Τ.Τ. (υπό εκκακάριςθ) για το οποίο δεν ίςχυε θ εγγφθςθ του Δθμοςίου, ζγινε διαπραγμάτευςθ και 
είχε υποβλθκεί ειςιγθςθ ςτο Δ.Σ. τθσ εταιρείασ για ρφκμιςθ. 

Ποια ιταν θ κατάςταςθ ςτθν εταιρεία ςτο τζλοσ του 2014.   Η Τρόικα δζχκθκε το Σχζδιο με τθν προχπόκεςθ 
ότι ςτο τζλοσ του 2014 αρχζσ 2015, κα γινότανε αξιολόγθςθ. Αν θ εταιρεία δεν περνοφςε τθν αξιολόγθςθ τότε 
κα επανερχότανε το προθγοφμενο ςενάριο των δφο εργοςταςίων με 340 εργαηόμενουσ (Επιχ. Σχζδιο Πιλάλθ - 
10.2012). Όμωσ ςτο τζλοσ του 2014 θ εταιρεία είχε πετφχει όλουσ τουσ ςτόχουσ. Συγκεκριμζνα α) Είχε ταμείο 
45 περίπου εκατ. €, β) Είχε πετφχει λειτουργικό κζρδοσ ςτο 4ο τρίμθνο του 2014, γ) Είχε γίνει θ διάςπαςθ, δ) 
Είχε υπερβεί τουσ ςτόχουσ για νζεσ ςυμβάςεισ ειδικά με εξαγωγζσ κ.λ.π. 

Τι ζγινε και φτάςαμε ωσ εδϊ.  Η αξιολόγθςθ δεν ζγινε τελικά ςτο τζλοσ 2014 αρχζσ 2015, αλλά γίνεται τϊρα 
γιατί θ Κυβζρνθςθ το 2015 είχε τθν αυταπάτθ ότι κα «ςχίςει» τθν Συμφωνία (κυμάςτε τι ζγινε ςτθν Βουλι 
ςτον διοριςμό Βαςιλείου - Χρθςτίδθ όταν ακοφςτθκε θ λζξθ «αξιολόγθςθ»…). Το χειρότερο είναι ότι 
εγκαταλείφκθκαν ουςιαςτικά οι ςτόχοι του Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ. Το αποτζλεςμα είναι ότι κατζρρευςαν θ 
παραγωγι και τα ζςοδα το 2015-2016, με ςυνζπεια να «φφγουν» τα 45 εκατ. € αφοφ δεν μπικαν νζα 
χριματα. Στισ αρχζσ 2015 με εντολι Ήςυχου – Τόςκα, το Δ.Σ. τθσ εταιρείασ δεν μπόρεςε να εγκρίνει αγορζσ 
υλικϊν (τελικά ζγιναν ζνα χρόνο μετά με ςυνζπειεσ κακυςτζρθςθ εςόδων, ποινικζσ ριτρεσ κ.λ.π).  

Αντί να γίνουν προςλιψεισ από τισ αρχζσ του 2015 (όταν δθλαδι θ εταιρεία είχε ταμείο) ζγιναν ςτο τζλοσ του 
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2015 (όταν δθλαδι είχαν τελειϊςει τα 45 εκατ. € και θ εταιρεία δεν είχε κάνει αγορζσ υλικϊν) !  Όμωσ αυτά 
δεν ζγιναν και με δικαιολογία το αυξθμζνο κόςτοσ ακυρϊκθκε εξαγωγικι ςφμβαςθ και ζτςι μειϊκθκε ο 
προςδοκϊμενοσ τηίροσ ςε περίοδο αξιολόγθςθσ από τθν Τρόικα (Θεςμοφσ…). Ζτςι θ αξιολόγθςθ γίνεται 
πλζον τϊρα με τισ δυςμενείσ εξελίξεισ που προθγικθκαν από τισ αρχζσ του 2015 μζχρι ςιμερα. 

Δικαιολογίεσ για «άςχετουσ» …   Λζνε οριςμζνοι ότι ζπρεπε ι πρζπει: α) Με τθν διάςπαςθ να μεταφερκοφν 
όλα τα χρζθ ςτα Ε.Α.Σ. Πολιτικοφ Τομζα, β) Ότι ζκανε ηθμιά το Πρόγραμμα Οικιοκελϊν επειδι ζφυγε χριςιμο 
Προςωπικό, γ) Ότι υπογράφθκαν ςυμβάςεισ ηθμιογόνεσ ι το χειρότερο ότι θ εταιρεία ανζλαβε ςυμβάςεισ 
που δεν μπορεί να τισ παράξει, δ) Ότι με βάςθ το άρκρο 346 δεν ζχουμε πρόβλθμα με τισ Κρατικζσ 
Επιδοτιςεισ, ε)  Ότι βρζκθκαν άγνωςτα χρζθ ςτα βιβλία τθσ εταιρείασ ςτ) ότι το τωρινό οικονομικό πρόβλθμα 
ζγινε από μετακφλιςθ δαπανϊν το 2014. Να ποια είναι θ αλικεια …  

α) Η διάςπαςθ ζγινε με κριτιριο τθν ςχζςθ εςόδων από Πολιτικά Προϊόντα προσ το ςφνολο των εςόδων τθν 
περίοδο 2004-2011, προκειμζνου να καλυφκεί θ εταιρεία από τον κίνδυνο εκκακάριςθσ από τθν απόφαςθ 
τθσ Ε.Α. για ανάκτθςθ περίπου 60-70 εκατ. € παράνομεσ επιδοτιςεισ. Αυτι θ λφςθ ςυμφωνικθκε με τθν 
Τρόικα και τθν Ε.Α. Το ηιτθμα τθσ Κεφαλαιοποίθςθσ των χρεϊν ζχει προβλεφκεί ςτο Σχζδιο να ρυκμιςτεί 
νομοκετικά και θ ςχετικι διάταξθ ιταν ζτοιμθ από το ΥΠΕΘΑ και το ΥΠΕΘΟ ςτα τζλθ 2014. 

β) Σφμφωνα με τουσ Νομικοφσ, το Πρόγραμμα Οικιοκελϊν δεν μποροφςε να προβλζπει απαγόρευςθ 
ςυμμετοχισ ςε κατθγορίεσ εργαηομζνων (ϊςτε π.χ. να απαγορευτεί θ ςυμμετοχι Παραγωγικοφ 
Προςωπικοφ). Αλλά ακόμα και αν μποροφςε να γίνει κάτι τζτοιο, κα υπιρχε ο κίνδυνοσ να μθν μειωκεί το 
Προςωπικό ςτο επίπεδο των 500 εργαηόμενων, με ςυνζπεια να ακολουκιςει «Πρόγραμμα Απολφςεων».  
Όμωσ ο ιςχυριςμόσ ότι με τισ αποχωριςεισ ζφυγε ςθμαντικόσ αρικμόσ παραγωγικοφ Προςωπικοφ, 
διαψεφδεται από τα πραγματικά ςτοιχεία των αποχωριςεων. Ακόμα και αν δεν ζφευγαν οι Παραγωγικοί,       
θ εταιρεία με βάςθ τισ ςυμβάςεισ τθσ ζχει ανάγκθ πρόςκετου Προςωπικοφ από 01.01.2015. Εξ άλλου τισ 
προςλιψεισ τισ είχε ανακοινϊςει ο κ. Ήςυχοσ ςτισ επιςκζψεισ του ςτο Αίγιο και ςτον Υμθττό, ενϊ θ 
δικαιολογία ότι δεν μποροφςαν να γίνουν προςλιψεισ, διαψεφδεται από το γεγονόσ ότι ζγιναν αλλά ςτο 
τζλοσ του 2015… 

γ) Υπεγράφθςαν ηθμιογόνεσ ςυμβάςεισ ι ςυμβάςεισ που δεν μποροφςαν να παραχκοφν; Για να απαντθκεί 
αυτι θ «δικαιολογία για άςχετουσ» (ι μιπωσ δεν είναι άςχετοι;) κα πρζπει να δοφμε τι ενζργειεσ ζχουν γίνει 
για τθν μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ (εξιγθςα πιο πάνω τισ ακριβϊσ εννοϊ) και ποια θ 
πολιτικι τθσ Διοίκθςθσ απζναντι ςτισ δεςμεφςεισ τθσ ςτθν Τρόικα - Θεςμοφσ. Όπωσ όμωσ είπε και ο ίδιοσ ο κ. 
Βίτςασ, κριτιριο ςτθν εταιρεία ςε αυτι τθν ςυγκυρία είναι ο τηίροσ και όχι το λογιςτικό κζρδοσ (διότι ζτςι 
διαςφαλίηεισ τθν βιωςιμότθτα…). Ωσ προσ τισ «διαρροζσ» ότι θ εταιρεία δεν μπορεί να παράξει οριςμζνεσ 
από τισ ςυμβάςεισ τθσ, αν δεν πρόκειται περί υπονόμευςθσ (γιατί υπάρχουν τζτοιεσ ενδείξεισ) πρόκειται περί 
ςοβαρισ ανοθςίασ … 

δ) Το άρκρο 346 τθσ ΣΛΕΕ προςτατεφει τθν Εκνικι Παραγωγι Αμυντικοφ Υλικοφ με όρουσ και προχποκζςεισ. 
Το τι είναι Αμυντικό Υλικό το ορίηουν αποφάςεισ τθσ Ε.Ε. και δεν υπάρχουν επϋαυτοφ άλλεσ ερμθνείεσ. 
Σφμφωνα με τθν Ε.Α. θ επιδότθςθ Πολιτικϊν Προϊόντων δεν καλφπτεται από το 346. Το παράδειγμα των 
δυςκολιϊν του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, για τθν ςφμβαςθ 76/62 με το ΓΕΝ, είναι χαρακτθριςτικό … 

ε) Άγνωςτα χρζθ δεν υπάρχουν ςτθν εταιρεία π.χ. για το χρζοσ προσ το Τ.Τ. θ Διοίκθςθ ζχει ενθμερωκεί από 
τθν πρϊτθ μζρα… 

ςτ) Η άποψθ για μετακφλιςθ δαπανϊν από το 2014 ςτο 2015 είναι αςτεία ςε ςχζςθ με τθν μετακφλιςθ από το 
2015 ςτο μζλλον. Αλλά αυτά δεν είναι για δθμοςίευςθ… 

Και τϊρα τι κάνουμε …   Με τα πιο πάνω δεδομζνα, θ άποψι μου είναι ότι πρζπει ξανά να προβάλλουμε τισ 
παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ εταιρείασ, να μιλιςουμε για αςτοχίεσ τθν περίοδο 2015-2016, να ηθτιςουμε 
ταμειακι διευκόλυνςθ 40-45 εκατ. € που κα επιςτραφοφν ςε περίοδο 3-5 ζτθ από ζςοδα αξιοποίθςθσ 
περιουςιακϊν ςτοιχείων ι από εκποίθςθ ι εκχϊρθςθ απαιτιςεων τθσ εταιρείασ π.χ. Ιράκ, να κυνθγιςουμε 
εξαγωγικζσ ςυμβάςεισ, να παρκοφν μζτρα μείωςθσ του κόςτουσ λειτουργίασ (εξιγθςα πιο πάνω τι ακριβϊσ 
εννοϊ), να μασ δοκοφν οριςμζνεσ νομοκετικζσ διευκολφνςεισ π.χ. ενθμερότθτεσ μζχρι τζλοσ του 2016, 
αποδζςμευςθ λογαριαςμϊν, κεφαλαιοποίθςθ χρεϊν, ρφκμιςθ ποινικϊν ρθτρϊν κ.λ.π και να διεκδικιςουμε 
5ετισ ι και 10ετισ ςυμβάςεισ από το ΥΠΕΘΑ.   

Δεν είναι ϊρα να αναηθτιςουμε ευκφνεσ, γιατί ευκφνεσ υπάρχουν είναι μεγάλεσ και ζχουν Ονοματεπϊνυμο. 
Οφτε είναι ϊρα για λαϊκίςτικεσ δθλαδι ωραιοποιθμζνεσ προτάςεισ που όμωσ είναι εκτόσ ςθμερινισ 
Μνθμονιακισ πραγματικότθτασ. Γιατί προξενεί εντφπωςθ ότι ακόμα και ςιμερα που τα Μνθμόνια είναι εδϊ, 
θ αξιολόγθςθ είναι ςε εξζλιξθ και που μασ ζδωςαν τρεισ μινεσ καιρό (να υλοποιιςουμε το Σχζδιο 
Αναδιάρκρωςθσ;) υπάρχουν απόψεισ για πολιτικζσ λφςεισ και νζεσ επιδοτιςεισ ακόμα και όταν θ πολιτικι 
θγεςία του ΥΠΕΘΑ ζχει αρνθκεί ρθτά τθν δυνατότθτα των επιδοτιςεων. Υπάρχει και θ άποψθ ότι πρζπει θ 
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εταιρεία να δουλεφει ΜΟΝΟ για το ΥΠΕΘΑ ϊςτε να καλφπτεται θ δυνατότθτα νζων επιδοτιςεων από το 346 
τθσ ΣΛΕΕ. Θεωρϊ ότι ζτςι βάηουμε βοφτυρο ςτο ψωμί αυτϊν που λζνε ότι θ εταιρεία δεν ζχει παραγωγικζσ 
δυνατότθτεσ και ότι θ μόνθ λφςθ είναι θ εκκακάριςθ.  

Κατά τθν γνϊμθ μου θ κατάςταςθ είναι πολφ ςοβαρι και οι κίνδυνοι μεγάλοι. Το να εξαςφαλίςουμε μόνο 
τθν Μιςκοδοςία για τουσ επόμενουσ μινεσ είναι καλό αλλά δεν λφνει το πρόβλθμα, αντίκετα το οξφνει. Οι 
Θεςμοί ζδωςαν περικϊριο τρεισ μινεσ για να αποφαςιςτεί το μζλλον τθσ εταιρείασ. Η Διοίκθςθ ζχει κάνει 
μια καλι παρουςίαςθ τθσ εταιρείασ χωρίσ όμωσ να προβάλλει τισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ, με 
υποβακμιςμζνθ τθν δυνατότθτα εξαγωγϊν, ηθτϊντασ άδεια να πουλιςει το ΣΕΕ κ.λ.π. Με άλλα λόγια δεν ζχει 
παρουςιαςτεί ζνα Επιχειρθςιακό Σχζδιο και αυτό είναι ςοβαρό ζλλειμμα ςε διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ 
και αξιολόγθςθσ.  

Ωσ Εκπρόςωποσ των Εργαηόμενων ζχω προτείνει τθν εκπόνθςθ ενόσ νζου τριετοφσ Προγράμματοσ 
Αναςυγκρότθςθσ και νζα διαπραγμάτευςθ με τουσ Θεςμοφσ και τθν Ε.Α., για να αποφφγουμε το κακό 
ςενάριο (plan b ι Σχζδιο Β’) των δφο εργοςταςίων και τισ απολφςεισ ι τθν εκκακάριςθ, κατακζτοντασ 
υπόμνθμα με τισ προτάςεισ μου που το γνωρίηουν όλοι οι εργαηόμενοι.  Σε αυτζσ τισ κρίςιμεσ ςυνκικεσ, 
κζλω να ξεκακαρίςω τθν ςτάςθ μου ενϊπιον ςασ, διότι δεν ζχω πρόκεςθ να ακολουκιςω όςουσ 
προςπακοφν να μπερδζψουν, για να αποπροςανατολίςουν από τισ πραγματικζσ αιτίεσ τθσ ςθμερινισ 
κατάςταςθσ κακϊσ και όςουσ καλλιεργοφν αυταπάτεσ, προτείνοντασ πολιτικζσ λφςεισ που ζχουν 
αποκλειςτεί από τθν Κυβζρνθςθ.   

1. Η προθγοφμενθ Κυβζρνθςθ είχε ξεκακαρίςει ότι κζλει τα Ε.Α.Σ χωρίσ νζα ελλείμματα και επιδοτιςεισ. Η 
ςθμερινι κυβζρνθςθ - ζωσ και ςιμερα - επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει δυνατότθτα νζων επιδοτιςεων. 
Όποιοσ από τα Σωματεία και τουσ Συνδικαλιςτζσ κεωρεί ότι πρζπει να διεκδικιςουμε λειτουργία με 
επιδοτιςεισ να το πουν κακαρά και να αναλάβουν τθν ευκφνθ.  

2. Λζνε μερικοί ότι με βάςθ το άρκρο 346 τθσ ΣΛΕΕ μπορεί θ εταιρεία να επιδοτείται. Ακόμα και αν θ 
Κυβζρνθςθ δεχότανε τισ επιδοτιςεισ, το 346 καλφπτει μόνο ςυμβάςεισ με το ΥΠΕΘΑ. Όμωσ θ Κυβζρνθςθ 
καλεί τθν εταιρεία ςε ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ και δεν δεςμεφεται για μεγάλεσ ςυμβάςεισ. Κατανοθτό; 

3. Τα ςθμερινά αδιζξοδα οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι θ εταιρεία δεν προςζλαβε Παραγωγικό Προςωπικό ςτισ 
αρχζσ του 2015 (κυμάςτε τισ δθλϊςεισ Ήςυχου;) όταν θ εταιρεία είχε διακζςιμα αλλά το ζκανε 
ετεροχρονιςμζνα ςτο τζλοσ του 2015, όταν δθλαδι τα χριματα είχαν τελειϊςει. Μερικοί λζνε ότι φταίει ότι 
ζφυγαν Παραγωγικοί με το Πρόγραμμα Οικιοκελϊν ξεχνϊντασ τον κίνδυνο των Απολφςεων.  Δθλαδι αν δεν 
ζφευγαν οι ςυνάδελφοι, δεν χρειαηόμαςτε νζο Προςωπικό με βάςθ το Πρόγραμμα Παραγωγισ;  

4. Οι Εκπρόςωποι των Εργαηόμενων όταν ςυηθτοφν και διαπραγματεφονται με τθν εκάςτοτε Κυβζρνθςθ, 
οφείλουν να παίρνουν υπόψθ τουσ τα δεδομζνα, ζχουν υποχρζωςθ να ηθτοφν τθν γνϊμθ ςυναδζλφων πιο 
ζμπειρων και τεχνοκρατϊν και οφείλουν προσ τουσ εργαηόμενουσ να κάνουν ρεαλιςτικζσ προτάςεισ χωρίσ 
πλζον αυταπάτεσ (και όχι προτάςεισ που ακοφγονται ωραίεσ αλλά είναι ανεφάρμοςτεσ), γιατί αλλιϊσ παίηουν 
το παιχνίδι όςων κζλουν τθν εταιρεία ςε εκκακάριςθ. Όποιοι υποςτθρίηουν ότι θ εταιρεία πρζπει να 
λειτουργεί με επιδοτιςεισ του Δθμοςίου, δεν ζχουν καταλάβει τίποτα για τισ Μνθμονιακζσ εποχζσ που ηοφμε 
και τισ δεςμεφςεισ που ζχουν αναλθφκεί (π.χ. θ παραχϊρθςθ ςε ιδιωτικά ςυμφζροντα των δανείων που είναι 
εγγυθμζνα από το Δθμόςιο κ.λ.π.). 

5. Προςωπικά κζλω να λειτουργιςουν θ Κφμθ (είναι περίπου 10 μινεσ απλιρωτοι …), να ςυνεχίςει να 
επιδοτείται θ εταιρεία (θ Διοίκθςθ Χρθςτίδθ υπολογίηει το τρζχον ζλλειμμα ςε 37 εκατ. €), να μασ δϊςουν 
μεγάλεσ ςυμβάςεισ, να ανοίξει ξανά θ Ελευςίνα κ.λ.π.  Με αυτά πρζπει να πθγαίνω ςε ςυηθτιςεισ με τθν 
Κυβζρνθςθ; Να μου το πουν ευκζωσ και δθμοςίωσ όποιοι το υποςτθρίηουν … 
 

Συναδζλφιςςεσ, Συνάδελφοι, 

Σε αυτι τθν ςυγκυρία απζφυγα κατά το δυνατό να κάνω κριτικι ςτθν Διοίκθςθ και ςτθν Κυβζρνθςθ. Ζχουμε 
χρόνο για αυτά, τϊρα υπάρχει θ αξιολόγθςθ. Όμωσ κζλω δθμόςια να ςθμειϊςω ότι οι Απολφςεισ που ζγιναν 
και οι διαρροζσ για νζεσ «ςτοχευμζνεσ Απολφςεισ» δεν είναι καλόσ οιωνόσ για τισ πραγματικζσ προκζςεισ και 
καλϊ τθν Διοίκθςθ να βάλει αμζςωσ φρζνο ςε αυτζσ τισ διαρροζσ.   

Δυςτυχϊσ φοβάμαι ότι κα ζχουμε «κερμό» Φκινόπωρο. Φοβάμαι ότι κάποιοι μζςα και ζξω από τθν εταιρεία 
δεν ζχουν ξεχάςει τουσ ςτόχουσ του Σχεδίου Πιλάλθ - ΤΑΙΠΕΔ και επιχειροφν να το επαναφζρουν ςτθν 
επικαιρότθτα «κονταίνοντασ» τισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ εταιρείασ.                                                   

Ελπίηω και αγωνίηομαι να μθν ιςχφουν οι «φόβοι μου» .… 
 

Συναδελφικά 

 


