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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καταγγέλλουµε την πρακτική του προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου των
Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων κ. Πιλάλη ο οποίος ζηλεύοντας τη «δόξα» του
πρώην πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, δηµιουργεί στρατιές συµβούλων προκειµένου
να κρύψει την πλήρη ανικανότητα του να διοικήσει.
Την ίδια ώρα που κρατά τους εργαζόµενους απλήρωτους και σχεδιάζει τον
τρόπο που θα πετσοκόψει ακόµα περισσότερο τους µισθούς και τα
ηµεροµίσθια, ο κ. Πιλάλης, προχώρησε στην πρόσληψη νοµικού συµβούλου
(η εταιρεία διαθέτει δέκα (10) νοµικούς αποκλειστικής συνεργασίας), καθώς και
στην σύναψη σύµβασης µε εταιρεία οικονοµικών συµβούλων ( τα ΕΑΣ
διαθέτουν οικονοµική διεύθυνση µε έµπειρα στελέχη).
∆εν είχε µάλιστα την τόλµη να εισηγηθεί ο ίδιος το θέµα στο ∆.Σ της
εταιρείας, αλλά προτίµησε να κρυφτεί πίσω από τις υπογραφές των υπηρεσιακών
παραγόντων, οι οποίοι κακώς υπέκυψαν και προέβησαν σε
ενέργειες που
κινούνται στα όρια της νοµιµότητας, λόγω προεκλογικής περιόδου και ελλείψει
ουσιαστικού κυβερνητικού ελέγχου.
Ο συγκεκριµένος κύριος πανικόβλητος µπροστά στα προβλήµατα, ανίκανος
να προχωρήσει σε στοιχειώδη λειτουργική αναδιάρθρωση για την προσαρµογή της
εταιρείας, µετά την καταστροφική πολιτική της προηγούµενης διοίκησης, φοβικός και
µοιραίος, αντί να εµπιστευθεί τα στελέχη της εταιρείας, να µοιράσει ρόλους και να
«αποψύξει» ικανά στελέχη, προχωρεί στην ολοκλήρωση της καταστροφής.
Είναι επικίνδυνος για την εταιρεία και τους εργαζόµενους.
Η τοποθέτηση, του «λοκατζή» κ.Πιλάλη, έρχεται ν’ αποτελειώσει οριστικά τα
ερείπια της εταιρείας που άφησε πίσω της η προηγούµενη διοίκηση. Μεγάλη
παράληψη, που µαζί µε τον πρόεδρο και διευθύνων σύµβουλο, δεν
διορίστηκαν και καµιά δεκαριά «σύµβουλοι» για να τρέχουν τα θέµατα και να
παίρνουν τις αποφάσεις αντί γι’ αυτόν.
∆υστυχώς µε τέτοιες διοικήσεις που διόριζαν οι εκάστοτε υπουργοί, ανίκανες,
άτολµες και ευθυνόφοβες, έκαναν πιο εύκολο το έργο της καταστροφής της
αµυντικής βιοµηχανίας της χώρας µας, απαξιώνοντας σταδιακά την εταιρεία.
Σήµερα όλοι υποκρίνεστε ενώπιον του Ελληνικού λαού, που υποφέρει και
βασανίζετε, µε ευθύνη ενός σάπιου πολιτικού συστήµατος που ποτέ δεν έµαθε για
συνετή και χρηστή διαχείριση της κρατικής περιουσίας.
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