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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΑ ΕΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ SOUKOS  

ROBOTS!!!   

 
  Ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  των  Ε.Α.Σ.  αν και    δεν   έχει  πλέον την  
πλειοψηφία  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρείας,  μετά   την παραίτηση  τριών 
(3)  μελών του Δ.Σ.,  προχώρησε   σε   υπογραφή  συμφωνίας  με  την εταιρεία 
SOUKOS  ROBOTS μετά από Σύσκεψη με τον εαυτό του!!! 
             Μετά από αυτή την εξέλιξη είναι βέβαιο ότι μιλάμε για ένα νέο σκάνδαλο που 
παίρνει σάρκα και οστά στα ταλαιπωρημένα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. 
             Είναι να απορεί κανείς με την ευκολία πού ένας άνθρωπος παίρνει τόσο 
σημαντικές  αποφάσεις εις βάρος του Δημοσίου συμφέροντος, εις βάρος μιας 
Δημόσιας εταιρείας που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης!!! 
             Είναι να απορεί κανείς με πόση ευκολία απαξιώνει την Επιτροπή που το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και  την εξουσιοδότησε να εξετάσει εάν η 
συνεργασία είναι συμφέρουσα για τα Ε.Α.Σ.  και  πριν  υπάρξει   σχετικό   πόρισμα,   
ο  ίδιος  ο  Διευθύνων   Σύμβουλος   υπέγραψε    σύμφωνο  συνεργασίας !!!     
            Γιατί άραγε, βιάζεται  τι φοβάται ;;; 
             Είναι  να  απορεί  κανείς πώς ένας  ιδιώτης  βρίσκει  στέγαση  και  
δημιουργεί  δικές  του  εγκαταστάσεις  μέσα  σε  μία   ΔΗΜΟΣΙΑ   βαριά  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  για   να στήσει το δικό του «μαγαζάκι» αποτελούμενο από 
μεταλλικές κατασκευές !!!    
          Είναι να απορεί κανείς πώς ένας ιδιώτης ο οποίος φέρεται να στερείται 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,  χωρίς την έξωθεν καλή μαρτυρία, χωρίς 
κανένα εχέγγυο ασφάλειας, χωρίς απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, βρίσκει τέτοιο 
πρόσφορο έδαφος  για να εισχωρήσει σε μια Δημόσια επιχείρηση. 
            Είναι να απορεί κανείς πως ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας υπέγραψε τροποποίηση τέτοιας Σύμβασης για την καταστροφή ναρκών που 
προσπαθεί να βάλει από την πίσω πόρτα  ως «συνεργάτη». την SOUKOS  ROBOTS 
στα Ε.Α.Σ.!!! 

Είναι  να  απορεί  κανείς πώς  στην μοναδική,  όπως  φαίνεται  κερδοφόρα  
για τα Ε.Α.Σ.,  δουλειά που είναι  η  καταστροφή  ναρκών  και  πυρομαχικών, 
βρίσκεται  «συνέταιρος – συνεργάτης»  στα κέρδη  ενώ τα Ε.Α.Σ. αναλαμβάνουν τα 
έξοδα !!!  

 

           ΒΡΕΞΕΙ  -  ΧΙΟΝΙΣΕΙ ΤΑ ΕΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 

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


ΒΡΕΞΕΙ  -  ΧΙΟΝΙΣΕΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ 

 
 Είναι να απορεί κανείς με πόση μεγάλη ευκολία τροποποιούν τη Σύμβαση 

αφαιρώντας την ιδιωτική εταιρεία ΑΚΜΩΝ χωρίς να αναλάβει το οικονομικό μέρος της 
ευθύνης που της αναλογεί από την μη ολοκλήρωση της Σύμβασης με τα ΕΑΣ για το 
έργο (καταστροφή ναρκών σε γειτονική χώρα) !!! 
 Είναι να απορεί κανείς γιατί τα παθήματα δεν γίνονται  μαθήματα.  
           Αντί επιτέλους να στείλουμε από κει που ήρθαν τους πάντα βολεμένους 
«συνεργάτες» στα κέρδη  χωρίς ποτέ να διακυβεύουν δικά τους εταιρικά  κεφάλαια. 
           Αντί να προχωρήσουν τα Ε.Α.Σ. ανεξάρτητα και σύμφωνα με τις δυνατότητες 
που έχουν,  περιέργως πάντα κάνουν την εμφάνισή τους ως «συνεργάτες» περίεργες 
και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας ιδιωτικές εταιρείες.       

Είναι να απορεί  κανείς  πως  σήμερα  Διευθυντικό στέλεχος 
επιχειρηματολογεί  με  ιδιαίτερη  θέρμη  υπέρ της SOUKOS  ROBOTS  και 
κοστολογούν  μάλιστα  ότι  για  να  γίνει  συμφέρουσα η γραμμή καταστροφής των  
Ε.Α.Σ. χρειάζεται επένδυση δυόμιση εκατομμυρίων ευρώ!!! 

Είναι να απορεί κανείς πως ο ίδιος άνθρωπος που παρουσίαζε ως ουσιαστική 
και αναγκαία την μονάδα καταστροφής  των Ε.Α.Σ. στο Λαύριο   όπως ο ίδιος 
έλεγε...... φυσικά πριν κάνει την εμφάνισή του ο «επενδυτής» σήμερα την υποβαθμίζει 
και την παρουσιάζει ως ασήμαντη !!!  

 
Επιτέλους ας σταματήσουν να γελοιοποιούνται γιατί δεν πείθουν 

κανέναν..... 
 
 Αλήθεια μπορεί να  μας απαντήσει  κανείς  πόσο  κοστολογούν  τις  μεταλλικές 

αυτοκινούμενες   κατασκευές  της  SOUKOS  ROBOTS  που  αρκετά  μεταλλικά  μέρη 
είναι περιουσιακά στοιχεία των  Ε.Α.Σ. ;;; 
            Κατά τη  χθεσινή  συνάντηση  των  Σωματείων  των Ε.Α.Σ. (11/4/2018) και των 
Ομοσπονδιών  ΟΕΧΒΕ  και  ΠΟΕΜ  με  τον αναπληρωτή Υπουργό  Εθνικής   Άμυνας  
κ. Κουβέλη    ξεδιπλώθηκε   η   δραματική   κατάσταση   των   Ελληνικών   Αμυντικών 
Συστημάτων σε όλους τους τομείς. 
             Ο Υπουργός   έδειξε  ότι   γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εταιρεία  
παρόλα   αυτά   τόνισε  την   ανάγκη  της χώρας για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 
δηλώνοντας ότι άμεσα θα τοποθετήσει νέα Διοίκηση στην εταιρεία. 

 Ως Ομοσπονδία καταθέσαμε και πάλι τις απόψεις μας σχετικά με τον περίεργο 
«συνεργάτη»   που   έχει   τοποθετηθεί   στο    εργοστάσιο   του  Λαυρίου   κινούμενος 
ανεξέλεγκτα στήνοντας νέες μεταλλικές κατασκευές !!! 
            Ως   Ομοσπονδία  θέλουμε να πιστεύουμε  ότι   άμεσα  από  το Υπουργείο  θα 
εξεταστούν οι βλαπτικές ενέργειες των τελευταίων Διοικήσεων εις βάρος της  εταιρείας 
και θα καταλογιστούν οι ανάλογες ευθύνες. 
            Ως  Ομοσπονδία  θα   συνεχίσουμε   να  παλεύουμε ακούραστα απέναντι στην 
ανομία διεκδικώντας όλα να έρθουν στο φως. 
 

          ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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