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 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

  ΤΑ Ε.Α.Σ. ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΟΙ ΜΠΙΖΝΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ 

ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ!!! 

Με ένα «σκουπιδοφάγο» που μεταμορφώθηκε σε μονάδα καταστροφής 
ΝΑΡΚΩΝ και ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ μέσα στην ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Ε.Α.Σ., ξεκίνησαν οι ιδιωτικές επενδύσεις !!!  

Είναι να απορεί κανείς με το ζήλο που δουλεύουν οι υπηρεσίες και τα στελέχη 
της Εταιρείας, για να μπορέσει ο ιδιώτης να αποκτήσει δικαίωμα «συνεργασίας» με τα 
Ε.Α.Σ. με σίγουρα κέρδη για τον ίδιο !!! 

Αν αυτό γινόταν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα είναι βέβαιο ότι αρκετοί από τα 
Ε.Α.Σ. σήμερα θα έδιναν απαντήσεις στον εισαγγελέα. 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ στην ΕΛΛΑΔΑ εγκληματικές ενέργειες εις βάρος του Δημοσίου 
συμφέροντος καλύπτονται από μία περίεργη ομπρέλα προστασίας και ασυλίας. 

Μία τέτοια περίπτωση κρύβει και η εγκατάσταση της SOUKOS  ROBOTS μέσα 
στις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Σ.  Λαυρίου !!! 

Ο συγκεκριμένος ιδιώτης πριν περίπου δύο χρόνια εντελώς ξαφνικά και με 
περίεργο τρόπο ξεκίνησε να στήνει μία «αυτοκινούμενη μεταλλική κατασκευή» μέσα 
στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, με στόχο την καταστροφή ναρκών και 
πυρομαχικών. 

Φυσικά για την τοποθέτηση της SOUKOS  ROBOTS  υπήρχε η κάλυψη και του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Διοίκησης της Εταιρείας !!! 

Εδώ θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι κανείς δεν μπορεί να είναι αντίθετος σε 
συνεργασίες με ιδιώτες, όταν αυτό χρειάζεται για να ολοκληρωθούν προϊόντα που τα 
Ε.Α.Σ. και γενικότερα οι Δημόσιες Εταιρείες δεν έχουν την τεχνολογία και την 
τεχνογνωσία. 

Στην περίπτωση όμως της SOUKOS  ROBOTS  όχι μόνο τεχνολογία και 
τεχνογνωσία δεν υπάρχει, αλλά ούτε καν εγκατάσταση σε δικό της χώρο στο 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ αλλά δημιουργεί τη δική της «ιδιαίτερη ιδιοκτησία»  μέσα στην 
ΚΡΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ !!! 

Το τραγικότερο από όλα είναι ότι μέσα στην ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ και στον ίδιο εργοστασιακό χώρο, εδώ και χρόνια υπάρχει 
εγκατάσταση καταστροφής ναρκών και πυρομαχικών των Ε.Α.Σ., που τα ίδια τα 
στελέχη ενώ την παρουσίαζαν ως μοναδική σύγχρονη μονάδα, σήμερα ΕΥΛΟΓΟΥΝ 
τις εγκαταστάσεις SOUKOS  ROBOTS !!! 

Οι ίδιοι άνθρωποι απαξιώνουν τη μονάδα καταστροφής των Ε.Α.Σ. και χωρίς 
ντροπή για όσα έλεγαν πριν την εμφάνιση της SOUKOS  ROBOTS αγωνίζονται να 

mailto:oexbe@oexbe.gr
http://www.oexbe.gr/


πιστοποιηθεί  και να γίνει λειτουργική η ιδιωτική μονάδα,  παρά τα πολλά περίεργα και 
όμως αληθινά που έχουν γίνει !!! 

Κατά πληροφορίες πολλές εγκαταστάσεις των Ε.Α.Σ. έχουν ξηλωθεί για να 
συμπληρώσουν τις μεταλλικές κατασκευές του ιδιώτη. 

Ακόμη πιο περίεργο είναι ότι ενώ η Εταιρεία προσφέρει κυριολεκτικά «γη και 
ύδωρ» η όλη συμφωνία «συνεργασίας» ευνοεί τον ουρανοκατέβατο «συνεργάτη» και 
του εξασφαλίζει κέρδη βρέξει-χιονίσει μάλιστα με μεγαλύτερο ποσοστό από τα 
Ε.Α.Σ.!!!  

Αυτά γίνονται τη στιγμή που τα Ε.Α.Σ. αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά 
προβλήματα και δυστυχώς είναι κοντά οι ημέρες που θα αδυνατούν να καταβάλλουν 
ακόμη και τη μισθοδοσία των εργαζομένων !!! 

Θα θέλαμε να τονίσουμε «σε κάποιους», από τα τρία διορισμένα μέλη της 
Διοίκησης που έχουν απομείνει, ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει καθήκον και 
υποχρέωση να αναδεικνύει τα κακώς κείμενα.  

Αγωνιζόμαστε και παλεύουμε για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της 
Εταιρείας και των εργαζομένων από τον καταστροφικό δρόμο που οδηγείται. 

Γνωστό στην κοινωνία των Ε.Α.Σ. είναι ότι για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξαν 
συνεχόμενες ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ μελών της Διοίκησης με αποτέλεσμα σήμερα να αδυνατεί 
να συνεδριάσει. 

Ως Ομοσπονδία δεν μας φοβίζουν ούτε οι απειλές,  ούτε οι χαρακτηρισμοί γιατί 
τίποτα δε μας ΑΓΓΙΖΕΙ. 

Τους θυμίζουμε ότι καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται. 
                  

    ΑΛΛΟΙ  ΕΙΝΑΙ  ΑΥΤΟΙ  ΠΟΥ  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ  "ΚΡΑΝΗ" 
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