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                                    Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α 
 
                   ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ;  ΑΦΕΛΕΙΑ ;   ∆ΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ; 
 
 Η εταιρεία, Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, έχει συνάψει σύµβαση µε 
το Γ.Ε.Σ. για την προµήθεια  φυσιγγίων 30 χιλ. Απάτσι.  

Η βασική προϋπόθεση για την συγκεκριµένη σύµβαση, είναι να 
πιστοποιηθεί ο κάλυκας από την Αµερικάνικη Εταιρεία ΑΤΚ.  

Στη συνέχεια, τα Ε.Α.Σ. θα πάρουν τα χρήµατα, όπως προβλέπεται 
στη σύµβαση µε το Γ.Ε.Σ., για να πληρώσουν την ΑΤΚ για να  δώσει τα 
υπόλοιπα υλικά συναρµολόγησης του φυσιγγίου. 
 Έως σήµερα, τα Ε.Α.Σ. έχουν δεσµεύσει και έχουν δώσει προς την 
ΑΤΚ 5.000.000 $ σε µια σύµβαση που το συνολικό ποσό είναι του ύψους 
9.000.000 $, χωρίς όµως να έχει πιστοποιηθεί ο κάλυκας από την 
Αµερικάνικη Εταιρεία. Τα Ε.Α.Σ. όµως παραδόξως, αποφάσισαν την 
πληρωµή της ΑΤΚ για να πάρουν υλικά συναρµολόγησης που στην ουσία 
είναι  άχρηστα χωρίς την πιστοποίηση του κάλυκα !!! 
 
                           ∆ΕΝ   ΕΙΝΑΙ  ΝΑ  ΑΠΟΡΕΙ  ΚΑΝΕΙΣ ; 
 
Ρωτάµε: - Ποιος θα πληρώσει «τον λογαριασµό» εάν δεν πιστοποιηθεί ο 
κάλυκας και η σύµβαση καταρρεύσει; 
                - Πως πάρθηκε η απόφαση τη στιγµή που η Εταιρεία έχει 
τροµακτικό οικονοµικό πρόβληµα και οφειλές πάνω από 30 εκατοµµύρια  
σε προµηθευτές, ΙΚΑ, Εφορία και οι εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι εδώ και 
τρεις (3) µήνες; 
 
 Μήπως οι «managers» που συµβουλεύουν τον κ. Πιλάλη και ο ίδιος , 
ο κ. Πιλάλης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος των Ε.Α.Σ., µπορούν να 
µας απαντήσουν; 
 Οι αρµόδιοι Υπουργοί, που συναποφάσισαν, έχουν κάτι να πουν; 
 
          Σε όποια περίπτωση η µη πιστοποίηση κάλυκα, όπως 
προβλέπεται στη σύµβαση, θα καταγράψει ΜΕΓΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ για το 
οποίο έχουν συνυπογράψει συγκεκριµένα πρόσωπα. 
  
                                         ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           
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