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ΚΛΕΙΣΙΜΟ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
 

Την περασμένη χρονιά όλοι μαζί, εργαζόμενοι, σωματεία και διοίκηση δώσαμε τη μάχη 

απέναντι στις προσταγές των δανειστών της Χώρας μας για να σώσουμε τα Ελληνικά Αμυντικά 

Συστήματα από το κλείσιμο και την καταστροφή. Στον αγώνα αυτό συμπαραταχθήκαμε και σαν 

μια γροθιά καταφέραμε να μείνει ανοικτή η εταιρία και να συνεχίσει να συμβάλλει στην αμυντική 

θωράκιση της πατρίδας μας.  

Όταν ανακοινώθηκε το τελικό σχέδιο αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της 

Ελληνικής Κυβέρνησης και της Τρόικας εμείς είχαμε δεχτεί θετικά το γεγονός ότι δόθηκε μια 

ευκαιρία στην εταιρία, να αποδείξει τις δυνατότητες της. Είχαμε εκφράσει όμως και σοβαρές 

επιφυλάξεις. Είχαμε εκφράσει την ανησυχία μας για τον κίνδυνο να χαθεί μεγάλο μέρος της 

τεχνογνωσίας και της ικανότητας στην παραγωγή αμυντικών προϊόντων από την πρόθεση να 

κλείσουν ή να μετεγκατασταθούν σημαντικές για τη βιωσιμότητα των ΕΑΣ γραμμές παραγωγής. 

Ένα από τα κύρια επιχειρήματα μας στη μάχη για τη διάσωση της εταιρείας ήταν το 

μεγάλο παραγωγικό έργο από παραγγελίες του εξωτερικού. Πράγματι σοβαρές παραγγελίες 

έχουν υπογραφεί και σήμερα με την εκτέλεσή τους κρίνεται το μέλλον της καθώς και το μέλλον 

των εργαζομένων. Η ομαλή υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής είναι το μοναδικό μέσο 

που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της εταιρίας, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι 

δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει τα ΕΑΣ γι’ αυτό είναι απαραίτητο κάθε προσπάθεια 

αναδιάρθρωσης,  πρώτα και κύρια, πρέπει να εξασφαλίζει και να εγγυάται την μελλοντική 

της πορεία! 

Δυστυχώς όμως βλέπουμε, να λαμβάνονται αποφάσεις για μεγάλες αλλαγές στις 

παραγωγικές υποδομές, για τις οποίες κανείς από αυτούς που τις παίρνουν δεν μας δίνουν 

καμία  εγγύηση, ότι η εταιρεία θα είναι σε θέση να εκτελέσει τις κρίσιμες παραγγελίες που έχει 

να παράγει.  
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Για άλλη μια φορά όμως, κάποιοι «παίζουν ζάρια» στις πλάτες της εταιρείας και των 

εργαζομένων,  διακυβεύοντας τόσο την παραγωγική ικανότητα  όσο και την επιβίωση της, για τα 

οποία δώσαμε μεγάλο αγώνα όλοι μαζί. 

Αναφερόμαστε στη μετεγκατάσταση των γραμμών παραγωγής του εργοστασίου 

της Ελευσίνας στις οποίες πρόκειται να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο και κρισιμότερο 

μέρος των υφιστάμενων παραγγελιών και οι οποίες παραγγελίες κατά τη δική μας 

άποψη δεν μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στις ασφυκτικές προθεσμίες που ορίζουν τα 

συμφωνημένα «προαπαιτούμενα» αν πραγματοποιηθεί το κλείσιμο των γραμμών 

παραγωγής στην Ελευσίνα. Αλλά δεν είναι προφανώς μόνο «δική μας» άποψη αφού και τα 

στελέχη της εταιρίας δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν ότι με τις αποφάσεις αυτές δεν θα υπάρχει 

σοβαρό πρόβλημα στην παραγωγική ικανότητα της εταιρείας. 

Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Ελευσίνας δεν έχουν αντίρρηση να μετακινηθούν σε 

άλλους χώρους για να εργαστούν,  εφόσον υπάρχει δουλειά. Αλλά είναι αδιανόητο πως ένας 

χώρος που έχει όλες μα όλες τις γραμμές παραγωγής πυρομαχικών που προγραμματίζει να 

παράγει άμεσα  η εταιρεία και μάλιστα σε πλήρη ανάπτυξη και ετοιμότητα λειτουργίας καθώς  

και σε πολύ υψηλές ποσότητες, τις κλείνουμε προσπαθώντας να τις στήσουμε από την αρχή 

χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο να ακυρωθεί το πρόγραμμα παραγωγής πυρομαχικών.  

Όσοι έχουν ασχοληθεί σοβαρά με γραμμές παραγωγής πυρομαχικών γνωρίζουν πολύ 

καλά, όταν μάλιστα υπάρχει ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, τον μέγιστο κίνδυνο που διατρέχουμε, 

στο τέλος να μην υπάρχει καμία έτοιμη γραμμή παραγωγής πυρομαχικών. 

Δεν πρέπει να οδηγηθούμε στο κλείσιμο του εργοστασίου τη στιγμή που δεν 

υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι παραγγελίες θα εκτελεστούν ομαλά και θα ολοκληρωθούν. 

Κυρίαρχο μέλημα για όλους θα πρέπει να είναι η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας, η 

εκτέλεση του παραγωγικού της έργου,  η αποτελεσματικότητά της στις δεσμεύσεις παράδοσης 

των παραγγελιών της  με απώτερο σκοπό την μελλοντική ανάπτυξη αυτής. 

Όλα τα παραπάνω κρίνονται και καθιστούν αμφίβολη την εκτέλεση των κρίσιμων, για την 

επιβίωση της επιχείρησης, παραγγελιών! Θεωρούμε τεράστιο λάθος να παίρνονται αποφάσεις 

μετεγκατάστασης γραμμών παραγωγής (π.χ. 40L60) στις οποίες θα κριθεί η βιωσιμότητα της 

εταιρείας χωρίς να είναι  εξασφαλισμένη η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους. 

Πολύ περισσότερο μας ανησυχεί και η αλλαγή της αρχικής θέσης της διοίκησης που 

όπως μας είχε κοινοποιηθεί ήταν, ότι η γραμμή παραγωγής της Ελευσίνας θα παραμείνει 

ανοικτή ως εφεδρική προκειμένου να υπάρχει εναλλακτική λύση που να εξασφαλίζει την 

απρόσκοπτη παραγωγική δραστηριότητά της. 



 Γιατί αλήθεια, εγκαταλείφτηκε αυτή η θέση, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση και 

εγγύηση από αυτούς που την εισηγήθηκαν;  

Πως είναι δυνατόν κύριοι της διοίκησης να δέχεστε τέτοιες εισηγήσεις που θέτουν 

σε κίνδυνο όλα όσα πετύχαμε το τελευταίο διάστημα και να αποφασίζετε «άρον- άρον» 

το κλείσιμο των έτοιμων γραμμών παραγωγής; 

Αναγνωρίσαμε και αναγνωρίζουμε τη σημαντική σας συμβολή στην αποτροπή του 

κλεισίματος της εταιρείας. Σήμερα αδυνατούμε να δεχθούμε άκριτα την εφαρμογή πρόχειρων 

και επικίνδυνων  αποφάσεων, που λαμβάνονται με μοναδικό κριτήριο την πιστή εξυπηρέτηση 

αμφισβητούμενων «προαπαιτούμενων», αδιαφορώντας αν η εκτέλεση τους μέσα στις 

παράλογες και ασφυκτικές προθεσμίες, που κάποιοι «απέξω» έθεσαν και κάποιοι «από μέσα» 

(κακώς) δέχθηκαν, μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις. 

Καλούμε την διοίκηση κατά την οριστικοποίηση των αποφάσεών της, να λάβει σοβαρά 

υπόψη της τις ενστάσεις μας που μοναδικό στόχο έχουν την απρόσκοπτη λειτουργία της 

εταιρείας. 

 
                                                 Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
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