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    ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 

Αζήλα, 27/1/2014 
 

Πξνο ηνλ Ππόεδπο 
ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη  
Δμωηεξηθώλ Τπνζέζεωλ  
κ. Κωνζηανηίνο Τζιάπα 
 
ΚΟΗΝ (κε επζύλε ηνπ θ. Πξνέδξνπ) :  
Πξνο ηα Μέιε 
ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη  
Δμωηεξηθώλ Τπνζέζεωλ  
 
 
Κύπιε Ππόεδπε, 
 
ύκθωλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, ε Γηαξθήο Δπηηξνπή 
Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμωηεξηθώλ Τπνζέζεωλ αζθεί θνηλνβνπιεπηηθό έιεγρν ζε 
θάζε ζέκα αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. 
 
Με ηελ από 17/1/2014 επηζηνιή ηνπο ην Δπγαηοϋπαλληλικό Κένηπο 
Θεζζαλονίκηρ θαη ην Σωμαηείο Δπγαζομένων ηηρ ΔΛΒΟ δεηνύλ 
εθπξόζωπνί ηνπο λα ζπλαληεζνύλ κε ηελ Γηαξθή Δπηηξνπή Δζληθήο Άκπλαο θαη 
Δμωηεξηθώλ Τπνζέζεωλ.  
 
Ζ ΔΛΒΟ ΑΒΔ ηδξύζεθε ην 1972 θαη είλαη από ηνπο θύξηνπο πξνκεζεπηέο ηωλ 
Δλόπιωλ Γπλάκεωλ ζε παληόο ηύπνπ ηξνρνθόξα νρήκαηα. Μέρξη ζήκεξα έρεη 
θαηαζθεπάζεη θαη παξαδώζεη πεξηζζόηεξα από 15.000 θνξηεγά δηαθόξωλ 
ηύπωλ θαη ρξήζεωλ, 10.500 ειαθξά θνξηεγά 4Υ4, 600 HUMMER δηαθόξωλ 
ρξήζεωλ, 10.000 θηλεηήξεο θνξηεγώλ, κεγάιν αξηζκό ιεωθνξείωλ κεηαθνξάο 
πξνζωπηθνύ, 170 άξκαηα κάρεο LEO2HEL θαη αληαιιαθηηθά.  
 
Σν 86,40% ηωλ κεηνρώλ αλήθεη ζην Διιεληθό Γεκόζην.  
 
Ζ ΔΛΒΟ ΑΒΔ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή Θεζζαινλίθεο 
(ίλδνο) θαη ζήκεξα απαζρνιεί 363 άηνκα.  
 
Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ζύγρξνλν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό ζπλνιηθήο 
εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 9.500 KW πνπ αθνινπζεί ηα δηεζλή πξόηππα.  
 
Ζ ηερλνγλωζία πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαγωγή ηωλ πξνϊόληωλ ηεο έρεη 
αλαπηπρζεί ζε ζπλεξγαζία κε θεκηζκέλνπο νίθνπο ηνπ εμωηεξηθνύ (όπωο KMW, 
DAIMLER, RAYTHEON, OSKOSH, VOLVO θ.α.).  
 
Ζ ΔΛΒΟ ΑΒΔ είλαη βηώζηκε θαη ηθαλή λα παξαδώζεη έξγν πνηνηηθά άξηζην θαη 
εθάκηιιν κε απηό ηωλ κεγάιωλ δηεζλώλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ. Παξόια απηά, ην 
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Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο όρη κόλν δελ κεξηκλά γηα ηελ εμόθιεζε ηωλ 
νθεηιώλ ηνπ, αιιά θαη εηνηκάδεηαη λα ηελ ζέζεη ζε εθθαζάξηζε, δεηώληαο ηνλ 
δηνξηζκό εθθαζαξηζηή.  
 
Κύξηε Πξόεδξε, 
 
Για ηο λόγο αςηό ζαρ ζηηούμε να ζςγκαλέζεηε άμεζα ζςνεδπίαζη ηηρ 
Γιαπκούρ Δπιηποπήρ Δθνικήρ Άμςναρ και Δξωηεπικών Υποθέζεων ζηην 
οποία να πποζκληθεί να πποζέλθει η απμόδια Αναπληπώηπια Υποςπγόρ 
Δθνικήρ Άμςναρ κ. Φ. Γεννημαηά και εκππόζωποι ηος 
επγαηοϋπαλληλικού κένηπος Θεζζαλονίκηρ και ηος Σωμαηείος 
Δπγαζομένων ηηρ ΔΛΒΟ πποκειμένος να ενημεπώζοςν ηην Δπιηποπή για 
ηιρ θέζειρ και απόψειρ ηοςρ για ηο παπόν και ηο μέλλον ηηρ εηαιπείαρ.   
 
 

Οη αηηνύληεο βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ 
Μέιε ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμωηεξηθώλ Τπνζέζεωλ 

 
Νάζνο Αζαλαζίνπ 

 
Γηώξγνο Βαξεκέλνο 

 
Θαλάζεο Γεξκαλίδεο 

 
Μαλώιεο Γιέδνο 

 
Θνδωξήο Γξίηζαο 

 
Ρέλα Γνύξνπ 

 
Αγλή Καινγεξή 

 
Υξήζηνο Καξαγηαλλίδεο 

 
Μαξία Σξηαληαθύιινπ 

 
Βαζίιεο Υαηδειάκπξνπ 

 
 

Σελ παξνύζα επηζηνιή ζπλππνγξάθνπλ επίζεο νη βνπιεπηέο Α΄ θαη Β΄ 
Θεζζαινλίθεο ηνπ ΤΡΗΕΑ.  

Γηάλλεο Ακαλαηίδεο 
 

Λίηζα Ακκαλαηίδνπ - Παζραιίδνπ 
 

Ηωάλλα Γαϊηάλε 
 

Σάζνο Κνπξάθεο 
 

Γέζπνηλα Υαξαιακπίδνπ 


