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             ∆ΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ                              
 
                                                   ΥΠΑΡΧΕΙ   ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΕΘΝΙΚΗΣ   ΑΜΥΝΑΣ ; 
           Τα Ε.Α.Σ. η µόνη αµυντική βιοµηχανία της χώρας µας οδηγούνται καθηµερινά στο 
µαρασµό και στο κλείσιµο. 
           Η απαξίωση,η παραγωγική αδράνεια, η στασιµότητα χαρακτηρίζουν τα Ε.Α.Σ. σήµερα. 
 Ταυτόχρονα η τεχνογνωσία χάνεται όταν δεκάδες εργαζόµενοι οδηγούνται άρον άρον 
στη συνταξιοδότηση, διαλύοντας τον παραγωγικό ιστό της εταιρείας.  

Οι εργαζόµενοι που έχουν αποµείνει,  το υπαλληλικό προσωπικό, παραδόξως και το 
εργατοτεχνικό έχουν ενταχθεί στο ενιαίο µισθολόγιο, µε µοναδικό κριτήριο αµοιβής τη 
βαθµίδα εκπαίδευσης µε αποτέλεσµα οι µειώσεις στο εργατοτεχνικό προσωπικό Υ.Ε. να 
ξεπερνούν το 50%. Άξιο απορίας είναι, πως είναι δυνατό εργαζόµενοι µε την ίδια εργασία, 
την ίδια προϋπηρεσία, την ίδια εµπειρία, τους ίδιους κινδύνους στην εργασία τους, να 
αµείβονται µε διαφορετικό µισθό, ηµεροµίσθιο. Αντίθετα άλλος Υπουργός µε άλλη 
∆ιοίκηση, δεν ακολούθησε την ίδια λογική. 

       Η  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΩΝ  Ε.Α.Σ.  ΚΑΙ  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ           
                                         ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ  ΑΣΥΓΚΙΝΗΤΟΙ   
Επιπλέον όλοι οι εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι για περίπου τρεις (3) µήνες.  
Σε µια εποχή µε µεγάλο ενδιαφέρον από πολλά κράτη, για συνεργασία µε τα Ε.Α.Σ. σε 

πυροµαχικά και οπλικά συστήµατα, η εταιρεία αδυνατεί να συµµετέχει σε διαγωνισµούς λόγω 
έλλειψης ρευστότητας για προµήθεια α΄ υλών και άλλωστε δε διαθέτει ασφαλιστική και 
φορολογική ενηµερότητα. 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας αδύνατη, άτολµη, φοβική, παρακολουθεί ως απαθής θεατής 
την καταστροφική πορεία των Ε.Α.Σ. και φυσικά χωρίς καµία επέµβαση. 

∆υστυχώς όµως, τη διάλυση της αµυντικής βιοµηχανίας, όπως διαφαίνεται την έχει 
αποφασίσει η κυβέρνηση, γι’ αυτό δεν υπάρχει παρέµβαση απ’ τον Υπουργό Εθνικής 
Άµυνας. 

Φαίνεται ότι έχουν επιλέξει τον αφανισµό της µοναδικής µας αµυντικής βιοµηχανίας, 
αντίθετα µε τους γείτονές µας Τούρκους, οι οποίοι διαθέτουν σαράντα δύο (42)  όχι 
αµυντικές, αλλά επιθετικές αµυντικές βιοµηχανίες. 
Κύριε Υπουργέ, 

Μήπως, ως χώρα µέλος του ΝΑΤΟ, έχετε επιλέξει να προµηθεύεστε απ’ την Τουρκία 
πυροµαχικά και οπλικά συστήµατα, για τις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού; 

Ήδη υπάρχει άµεση ανάγκη για πυροµαχικά των αρµάτων LEOPARD.΄Εχετε 
αποφασίσει από πού θα τα προµηθευτείτε; 
                  ΜΠΡΑΒΟ   ΣΑΣ  κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΕ !!! 
                  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ  ΣΤΗ «ΘΩΡΑΚΙΣΗ» ΚΑΙ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
                                 ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ   ΤΗΣ   ΧΩΡΑΣ  
                      ΜΕ  ΤΗΝ   ΠΛΗΡΗ    ΕΞΑΡΤΗΣΗ   ΤΗΣ   ΑΠΟ   ΤΟ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
             Η    ΣΥΜΒΟΛΗ   ΣΑΣ  ΘΑ   ΕΙΝΑΙ   ΙΣΤΟΡΙΚΗ   ΣΤΗ   ∆ΙΑΛΥΣΗ   ΤΩΝ  Ε.Α.Σ. 
                                                           
                                                         Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.   
                 Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
                  Ε. ΘΕΟΧΑΡΗΣ                                                              Ι.ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ 


