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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΑ Ε.Α.Σ. ΔΕΝ

ΚΛΕΙΝΟΥΝ

Το τελευταίο διάστημα πολλά Μ.Μ.Ε. αναφέρονται στο κλείσιμο των ΕΑΣ.
Τα ΕΑΣ είναι η μοναδική αμυντική βιομηχανία της χώρας σε οπλικά συστήματα και
πυρομαχικά.
Οι εργαζόμενοι των ΕΑΣ έχουν υποστεί μειώσεις ακόμα και πέραν του 50%
σε μισθούς και ημερομίσθια, είναι δε απλήρωτοι για πέντε περίπου μήνες. Το
οικονομικό αδιέξοδο της εταιρείας φυσικά, δεν προέρχεται απ’ το εργατικό κόστος
αλλά από την τυχοδιωκτική πολιτική που οι εκάστοτε κυβερνήσεις, εφάρμοσαν.
Σε μια δύσκολη εποχή τα ΕΑΣ, διαθέτουν εξαγωγικές συμβάσεις της τάξης
των 200 εκ. δολαρίων αλλά και συμβάσεις απ’ το ΥΕΘΑ της τάξης των 20 εκ.
ευρώ, οι οποίες δεν υλοποιούνται λόγω μη ύπαρξης κεφαλαίου ύψους 30 εκ.
ευρώ.
Το παράδοξο είναι ότι ενώ υπάρχει βεβαιωμένο χρέος του ΙΡΑΚ προς την
εταιρεία ύψους 120 εκ. δολαρίων , το ελληνικό κράτος στερεί απ’ την εταιρεία 30
εκ. ευρώ !!!
Είμαστε βέβαιοι, ότι τα συμφέροντα που λυμαίνονται την Αμυντική μας
Βιομηχανία, είναι πολλά και ποικίλα. Είμαστε βέβαιοι, ότι πολλούς θα βόλευε, το
κλείσιμο των ΕΑΣ.
Πολλοί είναι αυτοί που πλούτισαν, προβάλλοντας τις ανάγκες των Ενόπλων
Δυνάμεων, προχωρώντας, για ευνόητους λόγους, σε μεγάλες παραγγελίες απ’ το
εξωτερικό.
ΟΛΟΙ ΤΑ ΖΗΣΑΜΕ !!! ΟΛΟΙ ΤΑ ΞΕΡΟΥΜΕ !!!
Καλούμε την κυβέρνηση, ά μ ε σ α, να προχωρήσει σε βήματα στήριξης της
εταιρείας, δίνοντας την αναπνοή που χρειάζεται, για να γυρίσει σελίδα. Τότε είναι
βέβαιο ότι οι 900 εργαζόμενοι, δεν φτάνουν να υλοποιήσουν τις παραγγελίες, αλλά
θα χρειαστούν και προσλήψεις.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Απομονώστε τα συμφέροντα, άλλωστε τα γνωρίζετε καλά, αναλάβετε
προσωπικά την ευθύνη και προχωρήσετε ά μ ε σ α στις αναγκαίες κινήσεις για
την επαναλειτουργία της εταιρείας.

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
Για την Ο.Ε..Χ.Β.Ε.
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