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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
                         

ΣΕ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΌ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ   
ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 
 
Παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις και υποσχέσεις η Κυβέρνηση εγκατέλειψε την Ελληνική 
Αμυντική Βιομηχανία στον ωκεανό  χωρίς σωσίβιο. 
 
Δυστυχώς η μοναδική Αμυντική Βιομηχανία σε πυρομαχικά και οπλικά συστήματα 
διοικείται με την ανοχή της Κυβέρνησης από μία ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Διοίκηση που με τις 
ενέργειες της εγκλώβισε την εταιρεία σε ένα σπιράλ θανάτου και απώλεσε κάθε 
αξιοπιστία σε όλα τα επίπεδα. 
 
Κοινή ήταν η διαπίστωση των Σωματείων των ΕΑΣ σε  Σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2018 για τις ευθύνες της δραματικής κατάστασης 
που έχει περιέλθει η εταιρεία από την οικονομική ασφυξία 
 
- Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες άδειες του προσωπικού λόγω αδυναμίας 
καταβολής της μισθοδοσίας. 
 
- Το παραγωγικό έργο της εταιρείας παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων 
δεν προχωράει από την κακοδιαχείριση που οδήγησε σε εκτροχιασμό του 
προϋπολογισμού και έλλειψη πρώτων υλών.  

 
Ο  ΚΙΝΔΥΝΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΛΟΥΚΕΤΟ  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ!!! 

 
Η ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση  βαρύνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση που χωρίς 
κανένα σχεδιασμό οδήγησε την εταιρεία στα βράχια ενώ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
και οι συναρμόδιοι Υπουργοί παρέμειναν αδιάφοροι στις δραματικές εκκλήσεις των 
εργαζομένων καλυπτόμενοι πάντα από ψεύτικες και μεγάλες υποσχέσεις. Παρέμειναν 
πάντα απαθείς και θεατές στις δεκάδες καταγγελίες για της σκανδαλώδες πολιτικές της 
Διοίκησης της Εταιρείας εις βάρος των συμφερόντων των ΕΑΣ. 
  
ΚΑΝΕΙΣ  ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΑΚΟΜΗ Η 
ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 
ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ!!!  
 
-Για πρώτη φορά  στα χρονικά του ελεγκτικού θεσμού, παραιτείται  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΚΤΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών κάτω από το βάρος σκανδάλων!!!  Όμως η 
διοίκηση παραμένει στη θέση της!!!  
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Κύριοι Υπουργοί που κόπτεστε για το ηθικό σας πλεονέκτημα, η Εσωτερική Ελέγκτρια 
στα ΕΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑΥΤΟ ΜΗ ΣΦΥΡΙΖΕΤΕ ΑΔΙΑΦΟΡΑ! 
 
- Για πρώτη φορά  ιδιώτης τοποθετείται με παράνομες ενέργειες μέσα στις 
εγκαταστάσεις των ΕΑΣ και κυριολεκτικά του χαρίζεται σημαντικότατο έργο για την 
εταιρεία που είναι η καταστροφή ναρκών και πυρομαχικών!!! 
 
- Για πρώτη φορά  ξεπουλιέται σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας χωρίς 
δημόσιο διαγωνισμό και με σκανδαλώδεις διαδικασίες με την κάλυψη της κυβέρνησης 
και των συναρμόδιων υπουργών!!! 
 
- Για πρώτη φορά οι αξίες της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης δεν έχουν καμία 
πρακτική αξία στα ΕΑΣ!!! 
 
- Για πρώτη φορά με την αριστερά «του ηθικού πλεονεκτήματος» τα σκάνδαλα κάνουν 
πάρτι στα ΕΑΣ και η Κυβέρνηση  δεν βλέπει δεν ακούει. 
 
ΚΑΤΩ  ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ  
 
- Από τη Δευτέρα 23 Ιουλίου να μην επιτρέπουν στη Διοίκηση της Εταιρείας να 
εισέρχεται στα κεντρικά γραφεία της οδού Ηλιουπόλεως 1. 
 
- Την Τετάρτη 25 Ιουλίου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο Υπουργείο 
Οικονομικών και από εκεί με πορεία  θα κατευθυνθούν στο Μαξίμου. 
 
- Μετά τα παραπάνω και ανάλογα με τις απαντήσεις τα Σωματεία θα αποφασίσουν την 
παραπέρα στάση τους. 
 
Καλούμε την κυβέρνηση επιτέλους να δώσει την πρέπουσα σημασία που απαιτούν οι 
κρίσιμες στιγμές για την μοναδική Κρατική Αμυντική Βιομηχανία. 
Καλούμε τα Κόμματα της αντιπολίτευσης επιτέλους να αναδείξουν τη σκανδαλώδη 
κατάσταση που υπάρχει στα ΕΑΣ και να συμβάλουν στη διάσωση της εταιρείας. 
Η ομοσπονδία στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων και θα βρεθούμε δίπλα τους 
παραπάνω κινητοποιήσεις 

 

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΩΡΑ!!! 
 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 

 


