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ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ANEXETAI MIA ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΑ Ε.Α.Σ. ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ 

  
Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη, μεταξύ του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και εκπροσώπων των εργαζομένων στα Ε.Α.Σ., δεν 
αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. 

Η ασυλία της παρούσας Διοίκησης που εγκληματεί σε βάρος της Επιχείρησης συνεχίζεται 
ενώ δεν έχει σημειωθεί καμία εξέλιξη στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που 
σωρεύονται.    
  

ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ…  
κάποιοι «νίπτουν» και κάποιοι «τρίβουν» τα χέρια τους  

 
Άπαντες γνωρίζουν και παραδέχονται ότι για να επανέλθουν τα ΕΑΣ σε παραγωγική 

λειτουργία με στόχο μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη και αναπτυξιακή πορεία απαιτούνται περίπου 70 
εκ. € βάσει και του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εταιρείας, ένα σχέδιο που έγινε αποδεκτό από την 
Κυβέρνηση η οποία και δεσμεύτηκε σχετικώς για χρηματοδότηση ύψους 40 εκ. €. 
 Όταν, λοιπόν, χωρίς την ως άνω χρηματοδότηση, τα ΕΑΣ καταδικάζονται σε πλήρη συρρίκνωση 
ή ακόμα και εκκαθάριση, η μεγάλη έγνοια του Αναπληρωτή Υπουργού –δεν είναι ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο σωτηρίας και παραγωγικής ανάκαμψης αλλά– η άρον άρον πώληση του 
εργοστασίου της Ελευσίνας, χωρίς καν δημόσιο διαγωνισμό, ώστε να προχωρήσει το 
προσύμφωνο με τα ΕΛΠΕ και να πιστωθούν μερικά εκατομμύρια ως προκαταβολή. 
 Μια εκποίηση, δηλαδή, με διαδικασίες fast truck και όρους ξεπουλήματος όπως την 
αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, αφέθηκε «ανοικτό» το ζήτημα του δικαιώματος 
μετατάξεων για το σύνολο του προσωπικού που θα εισέλθει σε αυτή τη διαδικασία. 

Ο κύριος Βίτσας, μάλιστα, ζήτησε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων του 
Σωματείου Ελευσίνας να μην παρεμποδίσουν τη διαδικασία πώλησης δηλώνοντας, βέβαια, ότι αν 
αυτό γίνει δεν θα χρησιμοποιήσει ματ, αστυνομία ή οποιαδήποτε μορφή καταστολής απέναντι 
στους εργαζόμενους.  

Την ίδια ώρα, όμως, επιτρέπει στη Διοίκηση της Εταιρείας να μηνύει  εργαζόμενους 
που με νόμιμες συνδικαλιστικές ενέργειες διαμαρτυρήθηκαν ενάντια σε βλαπτικές 
αποφάσεις της σύμφωνα με τις οποίες αφενός παραχωρείται έργο της εταιρείας σε ιδιώτη, 
και αφετέρου δεν τηρούνταν οι στοιχειώδεις κανόνες και προδιαγραφές ασφαλείας… 

Δεκατέσσερις  συνάδελφοι του εργοστασίου Ελευσίνας μηνύθηκαν με εντολή της Διοίκησης 
γιατί δεν άφησαν τον εργολάβο να κάνει «παιχνίδι» στα ΕΑΣ γράφοντας με τα πιο μελανά 
χρώματα μια «μαύρη σελίδα» στην εποχή της διορισμένης από ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ Διοίκησης της 
Εταιρείας. 
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Οι συνάδελφοι που με αυταπάρνηση κινήθηκαν, πέρα από την αντίδρασή τους για την 
παραχώρηση έργου σε ιδιώτη, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας τόσο του 
προσωπικού, όσο και τις γύρω περιοχής καλούνται σήμερα καλούνται να παραλάβουν το 
κατηγορητήριό τους… 

 
Μηνύθηκαν γιατί έκαναν το καθήκον τους, δηλαδή ενδιαφέρθηκαν για αυτό που η Διοίκηση 

αδιαφορεί… το θεμελιώδες δικαίωμα στην ασφάλεια, καθώς ο εξοπλισμός που θα 
χρησιμοποιούταν για τη φόρτωση δεν διαθέτει τα νόμιμα πιστοποιητικά ασφάλειας για 
χρήση σε εκρηκτικά.  

Κύριε Βίτσα σας επισημαίνουμε ότι η Διοίκηση πάλι προετοιμάζει αντίστοιχη 
«εμφυλιοπολεμική» κατάσταση για τη Δευτέρα 30-1-2016 στις αποθήκες Δερβενοχωρίων 
παρά τη δική σας αντίθεση, όπως μας είπατε. 
 
 

ΚΥΡΙΕ ΒΙΤΣΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΚΙΣΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

 
Είναι ξεκάθαρο πως πιστεύουν ότι με τη συνδρομή της κυβέρνησης είναι πολύ εύκολο 

αυτό… Οι εργαζόμενοι, άλλωστε, στους οποίους δεν έχουν καταβληθεί ούτε τα δεδουλευμένα, δεν 
έχουν χρήματα, όχι για την «πολυτέλεια» της νομικής προστασίας τους αλλά ούτε για να 
επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους, και πολύ περισσότερο να πληρώσουν και τους 
δυσβάσταχτους φόρους που έχουν επιβληθεί.  
   Σε αντίθεση, βέβαια, με τους εν τέλει προστατευόμενους από εσάς  και περιούσιους Διοικούντες, 
που φρόντισαν για τον εαυτό τους να καλυφτούν από Ποινικές Διώξεις, Αγωγές κ.λπ. 
υπογράφοντας «στα κρυφά» συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για όλα τα Μέλη της Διοίκησης με 
Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρεία.  

Φρόντισαν δε μέσα από το συμβόλαιο αυτό η Ασφαλιστική κάλυψη των Μελών του 
Δ.Σ. να ανέρχεται στα 5 εκ. € ανά καλυπτόμενο πρόσωπο! Δηλαδή κ. Βίτσα υποχρέωσαν 
τα Ε.Α.Σ. να τους καλύψει για πράξεις και παραλήψεις για όσο διάστημα Διοικούν την 
Εταιρείας αλλά και για 10 χρόνια μετά την αποχώρηση τους!!!!!!!!!  

 
 
                                ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ Ε.Α.Σ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ 
 
 
             Είναι βέβαιο ότι με τέτοια ανίκανη, εκδικητική και αναξιόπιστη Διοίκηση, το μέλλον των 
ΕΑΣ είναι αβέβαιο ή μάλλον αρνητικά προδιαγεγραμμένο! Οι πράξεις τους αυτό δείχνουν.               

Απέλυσαν ή ανάγκασαν σε παραίτηση άξιους Δικηγόρους για να προάγουν σε 
Διευθυντή Νομικής Υπηρεσίας και Νομικό Σύμβουλο έναν δικηγόρο-τουρίστα, που 
προσλήφθηκε παράνομα κατά παράβαση των διατάξεων της ΠΥΣ 236/1994 του ν.1649/1986 
και παραμένει παράνομα στην Εταιρεία βάσει των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων 
ν.4194/2013, λόγω υπέρβασης του ορίου ηλικίας (67ο έτος). Συγχρόνως είναι ο μόνος 
εργαζόμενος που απαξιώνει τις Υπηρεσίες της Εταιρείας αρνούμενος να προσκομίσει 
αντίγραφο του Πτυχίου του. 

Και σαν να μην φθάνουν όλα αυτά, ο ίδιος με τις ευλογίες της Διοίκησης παραμένει 
στον 5ο όροφο περίπου 1000m2 όταν όλες οι άλλες Υπηρεσίες της Εταιρείας έχουν συμπτυχθεί 
και μεταφερθεί σε άλλους ορόφους των Κεντρικών Γραφείων για μείωση λειτουργικών εξόδων. 
              Η Διοίκηση της Εταιρείας αγαστή συνεργασία με αυτόν τον κύριο προχώρησε σε 9 
παράνομες ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ με στόχο να σπείρουν τον φόβο και τον τρόμο στο σύνολο των 
εργαζομένων. Πίστευαν ότι με αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές θα καμφθούν οι αντιδράσεις για τα 
καταστροφικά πεπραγμένα τους και τα ακόμη πιο καταστροφικά σχέδιά τους. 
 
               



ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
               

 Ενώ δεσμεύθηκαν για μεταφορά και μετεγκατάσταση των γραμμών παραγωγής του Εργοστασίου 
της Ελευσίνας στο Λαύριο, αυτές κατέληξαν να σκουριάζουν στις αποθήκες με αποτέλεσμα να 
χάνεται μεγάλη γκάμα πυρομαχικών για την Εταιρεία. 

 Εγκατέστησαν στο Λαύριο με αδιαφανείς διαδικασίες, παράνομα και στα κρυφά, τον ιδιώτη 
ΣΟΥΚΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ και αντί να γίνεται η καταστροφή των Ναρκών και Πυρομαχικών από την 
σύγχρονη εγκατάσταση των Ε.Α.Σ., αγωνίζονται για να πιστοποιηθούν οι τενεκεδένιες 
εγκαταστάσεις του κυρίου αυτού. 

 Ξήλωσαν για αυτό τον σκοπό ανοξείδωτες δεξαμενές, περίπου 20 τον αριθμό, που αν είχαν 
πωληθεί θα εισέπραττε η Εταιρεία περίπου 40.000 € και αντί αυτού δόθηκαν δωρεάν στον 
ΣΟΥΚΟ. 

 Ξήλωσαν την γραμμή παραγωγής πυριτιδοποιείου προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα 
containers πάλι για τις εγκαταστάσεις του κ. ΣΟΥΚΟΥ. 

 Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες κατά την παράνομη καταστροφή πυρομαχικών που έγιναν για 
να δοκιμαστούν οι τενεκεδένιες εγκαταστάσεις του κ. ΣΟΥΚΟΥ προέκυψαν πολλά ερωτήματα για 
παράνομες και ποινικές πράξεις που είναι για διερεύνηση. 

 Πολλά ακούγονται, επίσης, για Μουσεία και Ιδιώτες που θα εγκατασταθούν στο εργοστάσιο των 
Ε.Α.Σ. στον Υμηττό. 

 Το πρόσφατο δε ανέκδοτο που κυκλοφορεί από την Διοίκηση αφορά το εργοστάσιο των Ε.Α.Σ. 
στην Μάνδρα, ότι «δεν κλείνει αλλά..θα κλείσει»!!!!!!!!! 

 Αυτή η Διοίκηση έλεγε ότι δεν θα πουλήσει το εργοστάσιο της Ελευσίνας εάν δεν σωθεί η 
Εταιρεία. Σήμερα το ξεπουλάει παρανόμως για να την κλείσει. 

 Αυτή η Διοίκηση επεξεργάζεται μυστικά σχέδια που στόχο έχουν, αν όχι το κλείσιμο της 
Εταιρείας, την απόλυτη συρρίκνωσή της. 

 Αυτή η Διοίκηση, όχι μόνο νέες παραγγελίες δεν έφερε στην Εταιρεία, αλλά έδιωξε και από αυτές 
που υπήρχαν. 

 Αυτή η Διοίκηση δεν έδωσε καμία μάχη για την σωτηρία της Εταιρείας αλλά αντιθέτως κάνει τα 
πάντα για να την στείλει στον Καιάδα. 

  
 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
 

 
ΑΥΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΤΑΞΕ ΛΑΓΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑΧΗΛΙΑ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΡΑΧΗΛΙ 
 

 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ  

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
 

 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ Η΄ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΑΛΛΟΥ 
 

 
 

Γραμματεία Τύπου  Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
 

 
 


