
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ                  ΑΘΗΝΑ    3 / 7 / 2013 

ΧΗΜΙΚΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ                   ΑΡ.ΠΡΩΤ.     140   

ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.)   
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΡΓΑΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ                

Δ/ΝΣΗ:ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 43 ΑΘΗΝΑ                               

ΤΑΧ. ΚΩΔ. :  104 32                                                       

ΤΗΛ. : 210 5224674                                         

FAX  : 210 5244837                               

E – MAIL: oexbe@oexbe.gr                                                   

WEBSITΕ: www.oexbe.gr                                                                        

                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Ε.Α.Σ. ;;; 

 
Με παράξενο και ύποπτο τρόπο η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών  

εξοντώνει τους εργαζόμενους στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και απαξιώνει τη 

μοναδική βαριά βιομηχανία οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών στη Χώρα. 

Σκοπός τους είναι  να παραδώσουν την κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών της 

πατρίδας μας ολοκληρωτικά σε ξένα συμφέροντα. 

Προωθούν το κλείσιμο της εταιρίας η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των 

αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και ταυτόχρονα  διαπραγματεύεται και 

εξασφαλίζει  παραγγελίες άνω των 250 εκ. δολαρίων  από το εξωτερικό, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τις τεράστιες παραγωγικές της δυνατότητες. 

Αγνοούν επιδεικτικά και προκλητικά τις απόψεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

το οποίο θεωρεί τα ΕΑΣ απαραίτητο πυλώνα της Αμυντικής θωράκισης της Χώρας 

αλλά και τη βούληση του ίδιου του Πρωθυπουργού για επανεκκίνηση και ανάπτυξη 

της εταιρίας.  

Αδιαφορούν για το υπάρχον στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε η διοίκηση 

σύμφωνα με το οποίο τα ΕΑΣ έχουν όλες τις δυνατότητες να λειτουργήσουν χωρίς να  

παράγουν ελλείμματα.   

Αρνούνται να παράσχουν την αναγκαία χρηματοδότηση -ανάσα ζωής- 30 εκ. €  

και αυτά όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά έναντι 126 εκ. δολλαρίων χρέους  

από παλαιότερες παραδόσεις της εταιρείας στο Ιράκ  

Αρνούνται να διαθέσουν 30 εκ.€ για την επανεκκίνηση των εκκρεμουσών 

παραγγελιών. 

Ευθύνονται για τον τραγέλαφο να έρχονται αντιπρόσωποι κολοσσιαίου οίκου του 

εξωτερικού για να αναθέσουν παραγγελίες-μαμούθ για πυρομαχικά και να μην 

υπάρχει …διοίκηση να υπογράψει αφού οι κύριοι αυτοί στα πλαίσια του 

καταστροφικού - ύποπτου σχεδίου που υλοποιούν αρνούνται εδώ και 4 μήνες να 
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προχωρήσουν στην επισημοποίηση του διορισμού της διοίκησης, που οι ίδιοι 

τοποθέτησαν, από το κοινοβούλιο με ολέθρια αποτελέσματα για την επιβίωση της 

εταιρείας .  

Πολλά ΜΜΕ έχουν αποκαλύψει επανειλημμένα το θέατρο του παραλόγου που 

παίζεται στα ΕΑΣ με πρωταγωνιστές τους “κυρίους” που έχουν εγκατασταθεί στο 

Υπουργείο Οικονομικών και επιδιώκουν να γίνουμε η μοναδική χώρα που δεν θα 

μπορεί να παράγει ούτε …σφαίρες για τις Ένοπλες Δυνάμεις της. Η εταιρεία είναι 

ουσιαστικά κλειστή αφού στερείται με προσωπική ευθύνη των κκ. Στουρνάρα και 

Σταϊκούρα οποιασδήποτε δυνατότητας να λειτουργήσει. Οι εγκαταστάσεις της και οι 

αποθήκες πυρομαχικών σε λίγο θα μείνουν αφύλαχτες. Υφιστάμενες συμβάσεις 

εκατομμυρίων παραμένουν ανεκτέλεστες και  επιβάλλονται  ποινικές ρήτρες, 

προγράμματα στρατηγικής σημασίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις βαλτώνουν, ευκαιρίες 

για νέες παραγγελίες  χάνονται, οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι για 5 μήνες και 

βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. Αυτό προέβλεπε  ο αρχικός σχεδιασμός απαξίωσης 

των ΕΑΣ και ο τελικός σκοπός των απάτριδων που  οργάνωσαν και  υλοποιούν το 

προδοτικό  αυτό σχέδιο είναι να περάσει με το μικρότερο δυνατό πολιτικό κόστος το 

κλείσιμο. 

Άραγε μέχρι πότε ο Πρωθυπουργός της χώρας θα παρακολουθεί ως θεατής το 

συντελούμενο έγκλημα σε βάρος της μοναδικής Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας τη 

στιγμή που η γειτονική Τουρκία έχει πάνω από σαράντα Αμυντικές Βιομηχανίες;  

Μέχρι πότε θα παρακολουθεί χωρίς αντίδραση το οικονομικό επιτελείο να γράφει 

στα παλαιότερα των υποδημάτων του την εκφρασμένη πολιτική  βούληση των καθ 

ύλη αρμόδιων Υπουργών Άμυνας, των κομμάτων που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση 

αλλά και του ιδίου;  

Πότε επιτέλους θα ξεκαθαρίσει τη θέση της Κυβέρνησής του και θα επιβληθεί στα 

συμφέροντα που μοναδικό σκοπό έχουν να λυμαίνονται τις προμήθειες των ενόπλων 

δυνάμεων;  

Ο Αντώνης Σαμαράς στο πρόσφατο συνέδριο της Ν.Δ. μίλησε για την ανάγκη 

πάταξης των συντεχνιών και των συμφερόντων.  

Στο Υπουργείο Οικονομικών κ. Πρωθυπουργέ βρίσκεται η ισχυρότερη και πιο 

καταστροφική συντεχνία συμφερόντων – μπορείτε να ξεκινήσετε τον πόλεμο κατά των 

συντεχνιών από αυτούς. 

Είπε επίσης ο Πρόεδρος της Ν.Δ. ότι η παράταξη μας χωρά όλους όσους θέλουν να 

βγάλουν τη Χώρα από τη δύσκολη κρίση που τη μαστίζει. 

 



Σίγουρα δεν μπορεί να εννοεί το Οικονομικό επιτελείο το οποίο ΜΟΝΑΔΙΚΟ σκοπό 

έχει να ρημάζει τον παραγωγικό ιστό, να αδιαφορεί για την αμυντική θωράκιση της 

πατρίδας μας και με την πολιτική του να βυθίζει όλο και πιο βαθειά τη χώρα στην 

ύφεση και την ανεργία, το λαό στη φτώχεια και την εξαθλίωση και να καταστρέφει μια 

ώριμη επένδυση εκατομμυρίων δολαρίων στα ΕΑΣ.  

Οι εργαζόμενοι στα ΕΑΣ   αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου, έχουν 

υποστεί μειώσεις μισθών 50% από το 2010 και όλες τις συνέπειες των μνημονιακών 

πολιτικών. Σήμερα παραμένουν απλήρωτοι για 5 μήνες –μοναδική περίπτωση σε 

ολόκληρο το δημόσιο τομέα- ζουν πραγματικά δραματικές καταστάσεις που δεν 

μπορούμε να περιγράψουμε και αν μη τι άλλο δεν δικαιούνται τέτοιας αντιμετώπισης 

από την κυβέρνηση την οποία ψήφισαν και η οποία δηλώνει ότι ήρθε για να σώσει τη 

χώρα.  

Οι εργαζόμενοι των ΕΑΣ και ο Ελληνικός λαός περιμένουν μια τίμια και ξεκάθαρη 

απάντηση από τον Πρωθυπουργό σχετικά με το πως θα σωθεί η Αμυντική Βιομηχανία 

της πατρίδας μας. 

Κύριε Πρωθυπουργέ, τρία χρόνια τώρα καθημερινά απαξιώνονται τα ΕΑΣ απ’  την 

πολιτική των κυβερνήσεων, τη στιγμή που θα μπορούσαν να παράγουν και αντί για 

απολύσεις θα’ πρεπε να γίνονται προσλήψεις. 

ΑΡΚΕΤΑ ΠΛΕΟΝ, σαν Έλληνας πρωθυπουργός σταματήστε αυτή την 

απαξίωση και αναλάβετε προσωπικές πρωτοβουλίες  πριν είναι πολύ αργά, 

χρεώνοντας στην κυβέρνησή σας το κλείσιμο της μοναδικής Αμυντικής 

Βιομηχανίας της Χώρας μας. 

 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ !!! 

 
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 


