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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ ΣΟΥΚΟ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ Ε.Α.Σ.!!!
Με δυσάρεστη έκπληξη ενημερωθήκαμε για την γραπτή απάντηση του
νέου Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Κουβέλη στην ερώτηση
βουλευτών της αντιπολίτευσης, σχετικά με την συνεργασία των ΕΑΣ με την
εταιρεία ΣΟΥΚΟΣ για καταστροφή πυρομαχικών και ναρκών.
Ο κ. Κουβέλης υιοθετεί ανακρίβειες και επιχειρήματα που έχουν και κατά
το παρελθόν υποστηριχθεί προκειμένου να δικαιολογηθεί μια μεθόδευση σε
βάρος των συμφερόντων της κρατικής εταιρείας.
Κεντρικό ζήτημα είναι ότι παραχωρείται σε έναν ιδιώτη μια επιχειρηματική
δραστηριότητα που κατ’ εξοχήν ανήκει στη δικαιοδοσία των ΕΑΣ και που από την
δεκαετία του 1980 αποτελεί στρατηγικό στόχο της κρατικής αμυντικής εταιρείας.
Οι δικαιολογίες, πριν και τώρα, ότι απαιτείται έγκαιρη υλοποίηση του
έργου της καταστροφής των ναρκών και γι’ αυτό αφαιρείται από τα ΕΑΣ και
δίδεται σε ιδιώτη αναιρούνται από την ίδια την πραγματικότητα, ότι δηλαδή το
έργο έχει συμβολαιοποιηθεί από το 2008 και μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.
Όπως είναι γνωστό η έκρηξη στη Βουλγαρία έγινε τον Οκτώβρη 2014 .
Η νέα Διοίκηση των ΕΑΣ του 2015, στην οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.
Χρηστίδης, είχε με προγενέστερη ιδιότητά του συνεργασία με την εταιρεία
ΣΟΥΚΟΣ, μεθόδευσε την παραχώρηση του έργου καταστροφής πυρομαχικών
από την κρατική εταιρεία στην ιδιωτική με αφορμή την εκκρεμότητα της
καταστροφής των ναρκών.
Όταν αυτό αποκαλύφθηκε εφευρέθηκαν οι δικαιολογίες, ότι για την
ολοκλήρωση της γραμμής καταστροφής των ΕΑΣ απαιτούνται πολλά χρήματα
και ότι η καταστροφή ναρκών με την μέθοδο ΣΟΥΚΟΥ είναι πιο γρήγορη χωρίς
καν να πραγματοποιηθεί καμία οικονομοτεχνική μελέτη !!!
Πριν την εμφάνιση της ΣΟΥΚΟΣ στα ΕΑΣ ο Διευθυντής του εργοστασίου
Λαυρίου κ. Αντάρτης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του, με
τη συμμετοχή συνδικαλιστών των ΕΑΣ Ελευσίνας- Λαυρίου και του εκπροσώπου
των εργαζομένων στη Διοίκηση της εταιρείας, μόνο θετικά λόγια είχε να πει για
την εγκατάσταση καταστροφής ναρκών και πυρομαχικών των ΕΑΣ στο Λαύριο.
Μετά την εμφάνιση του ιδιώτη έγινε στροφή 180 μοιρών απαξιώνοντας την
εργοστασιακή μονάδα υπέρ του ΣΟΥΚΟΥ !!!
Το συμφωνητικό συνεργασίας ΕΑΣ-ΣΟΥΚΟΥ υπογράφηκε τον Μάιο του
2016 και αφορούσε καταστροφή κάθε είδους πυρομαχικών και όχι μόνο τις
νάρκες, χωρίς να υπάρξει απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας !!!

Τον Οκτώβριο του 2017 υπεγράφη σύμβαση ΕΑΣ-ΣΟΥΚΟΥ για
δοκιμαστική καταστροφή 3.000 ναρκών.
Στο άρθρο 1.4 της σύμβασης προβλέπεται ότι η μεθοδολογία
καταστροφής θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή του ΓΕΣ.
Υπάρχει τέτοιου είδους πιστοποιητικό;;;
Τελικά το 2018!!! παραγγέλθηκε οικονομοτεχνική μελέτη από Επιτροπή
Τεχνικών της εταιρείας μετά από συγκρούσεις και πιέσεις στο Δ.Σ. της εταιρείας,
σχετικά με την αξιοπιστία της υποτιθέμενης μεθοδολογίας καταστροφής
πυρομαχικών της εταιρείας ΣΟΥΚΟΣ.
Το πόρισμα της Επιτροπής παραμένει απόρρητο. Γιατί ;;;
Ο κ. Κουβέλης το γνωρίζει;;;
Ο κ. Κουβέλης στην απάντησή του υποστηρίζει ότι υπάρχουν
πιστοποιητικά ασφαλείας του ΣΟΥΚΟΥ αναφέροντας τα από το 2008
πιστοποιητικά ευρεσιτεχνίας του Ο.Β.Ι. και μιας υπηρεσίας των ΗΠΑ. Θέλουμε να
ελπίζουμε ότι ο κ. Κουβέλης παραπλανήθηκε διότι αυτά τα έγγραφα δεν αφορούν
πιστοποιητικά ασφάλειας ούτε βέβαια αποτελούν αποδεικτικά πιστοποίησης της
μεθοδολογίας και του εξοπλισμού του ΣΟΥΚΟΥ (εξ άλλου αυτό αποδεικνύεται
και από το γεγονός ότι έχει τεθεί ως απαίτηση στο προαναφερόμενο άρθρο 1.4
της σύμβασης ΕΑΣ-ΣΟΥΚΟΥ).
Τηρείται η ΚΥΑ 3329/1989 για την εγκατάσταση αναφορικά με τα θέματα
ασφάλειας της μεθόδου;;;
Πέρα από τα θεμελιώδη θέματα ασφαλείας της υποτιθέμενης μεθόδου,
εγείρονται και σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα τα οποία δεν έχουν εξεταστεί
ούτε καν επιφανειακά και όχι σε βάθος όπως θα έπρεπε !!!
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλα στοιχεία που καθιστούν
ζημιογόνο για τα ΕΑΣ αυτή την περίεργη συνεργασία.
Τα ΕΑΣ π.χ. πρώτα δεσμεύτηκαν προς το ΥΕΘΑ και το ΥΕΘΑ έσπευσε
να υιοθετήσει, την συνεργασία με τον ΣΟΥΚΟ και άφησαν για το ...μέλλον τις
εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον ιδιώτη δίνοντας του έτσι σαφές
διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.... (το οποίο μάλιστα έσπευσε να αξιοποιήσει
εκδίδοντας τιμολόγιο προς τα ΕΑΣ 150.000 ευρώ για ανύπαρκτες εργασίες...).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ η συνεργασία με τον ΣΟΥΚΟ :
α) Ουσιαστικά αφορά αποχώρηση των ΕΑΣ από μια σοβαρή
δραστηριότητα, σε μια πολλή δύσκολη εποχή για την εταιρεία, με παραχώρηση
του έργου στον ιδιώτη !!!
β) Παράλληλα θα εξελιχθεί ζημιογόνα για την κρατική εταιρεία (αφού η
τιμολόγηση γίνεται με τιμές 2008) και κερδοφόρα για τον ΣΟΥΚΟ που μεταξύ των
άλλων αξιοποιεί εμπορικά σε βάρος των ΕΑΣ τα ανακτηθέντα μεταλλικά μέρη
των ναρκών.
γ) Αναλαμβάνει η κρατική εταιρεία κινδύνους δεδομένου ότι η μεθοδολογία
και ο εξοπλισμός δεν είναι πιστοποιημένος !!!
Κύριε Υπουργέ,
Από την απάντησή σας διαπιστώνουμε ότι μια αμφιλεγόμενη μέθοδος
(ΣΟΥΚΟΣ) που προσπαθεί να γίνει λειτουργική δύο χρόνια τώρα , εντός των
εγκαταστάσεων των ΕΑΣ «χρησιμοποιώντας» τα στελέχη των ΕΑΣ, σε βάρος
όμως της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας, ο αμφιλεγόμενος ιδιώτης παραμένει
σταθερή επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.
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ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ!!!
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

