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ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Α.Κ.Ε 

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

-Οικονομικών 

- Εθνικής Άμυνας 

Θέμα: Είναι σε θέση η Κυβέρνηση να εγγυηθεί τις θέσεις εργασίας όλων των 

εργαζομένων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ ΑΒΕΕ);  

---------------------------------------------------- 

Με την υπ' αριθμ. 741/2014 Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

Γιώργος Βαρεμένος (Αιτωλοακαρνανίας), Θοδωρής Δρίτσας (Α' Πειραιά και Νησιών), 

Αγνή Καλογερή (Σάμου), Βασίλης Χατζηλάμπρου (Αχαΐας) ζήτησαν από τον κ. 

Υπουργό Εθνικής Άμυνας να καταθέσει στη Βουλή μεταξύ άλλων α. το σχέδιο 

αναδιάρθρωσης των ΕΑΣ ΑΒΕΕ που αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση της με 

αριθμό 1106/139/22.1.2014 τροπολογίας, β. το σχέδιο που παρουσίασε η Κυβέρνηση 

στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ, γ. το σχέδιο που τελικά 

εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Εurogroup στις 17 Δεκεμβρίου 2013 και δ. την μελέτη 

βιωσιμότητας στην οποία στηρίχθηκε η τροπολογία. Τα έγγραφα αυτά έχουν ήδη 

συζητηθεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου.  

 

Με την Φ900α/34/13778/7-3-2014 απάντησή της η Αναπληρώτρια Υπουργός 

Εθνικής Άμυνας κ. Φ. Γεννηματά αρνήθηκε να χορηγήσει τα παραπάνω έγγραφα 

επικαλούμενη λόγους “ασφάλειας  εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων”, οι οποίοι 

είναι τελικά εύλογο να διερωτάται κανείς για ποιο λόγο δεν συνέτρεξαν και για τα 

στελέχη  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα οποία η Κυβέρνηση ενημέρωσε πλήρως 

για τα σχέδιά της.  

 

Ειδικότερα, έντονες ανησυχίες γεννώνται σχετικά με την διαφαινόμενη συρρίκνωση και 

απαξίωση των παραγωγικών υποδομών της εταιρείας και των δραστηριοτήτων της που 

σχετίζονται με την παραγωγή και συντήρηση οπλικών συστημάτων, το κλείσιμο 

τεσσάρων από τα επτά εργοστάσια, την αποχώρηση 400 από τους περίπου 900 

εργαζόμενους (την ίδια ώρα που καταγγέλλονται προσλήψεις διοικητικού προσωπικού 

από το παράθυρο) και την έλλειψη ενός αποτελεσματικού σχεδίου ανάπτυξης και 

βιωσιμότητας του Ομίλου, που έχουν ως αποτέλεσμα την οριστική εξαφάνιση 

σωρευμένης τεχνογνωσίας, τον παροπλισμό πιστοποιημένων γραμμών παραγωγής, την 
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πιθανή μελλοντική εγκατάλειψη – παράδοση σε ιδιώτες σημαντικών επενδύσεων του 

δημοσίου και σε τελική ανάλυση την πρόσδεση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων 

σε όπλα και πυρομαχικά αποκλειστικά σε αλλοδαπούς προμηθευτές. Συγκεκριμένα, 

διαφαίνεται ότι έχουν ήδη τεθεί σε εκκαθάριση δυο σημαντικές παραγωγικές μονάδες 

και συγκεκριμένα η Ηλεκτρομηχανική Κύμης και η Μεταλλουργική Βιομηχανία 

Ηπείρου, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί το κλείσιμο των εργοστασίων Μάνδρας (μέχρι 

τέλος Ιουνίου) και Ελευσίνας  (μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου)  με σκοπό την 

μετεγκατάστασή τους, χωρίς κανείς να δέχεται να αναφερθεί στην προστασία των 

θέσεων εργασίας των εργαζομένων σε αυτά τα εργοστάσια. Επίσης, επίκειται η έκδοση 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον περιορισμό των εργαζόμενων σε 500 και την 

εφαρμογή προγράμματος «εθελουσίας εξόδου», χωρίς όμως η Κυβέρνηση να έχει 

ενημερώσει την Βουλή για το τυχόν νέο οργανόγραμμα μιας εταιρείας στρατηγικής 

σημασίας για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.  

 

Με βάση τα παραπάνω εντύπωση προξενούν δημοσιεύματα σε γνωστές ιστοσελίδες 

σχετικά με προγραμματισμό συμβάσεων για σημαντικά προγράμματα 

προμήθειας/συμπαραγωγής πυρομαχικών των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς όμως ακόμα 

να έχει καταρτιστεί το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Προμηθειών των Ενόπλων 

Δυνάμεων, χωρίς να έχει ενημερωθεί η Βουλή για την υπογραφή καμίας από τις 

συμβάσεις αυτές και χωρίς η Κυβέρνηση να εξηγεί με ποιο συγκεκριμένο τρόπο οι 

συμβάσεις αυτές θα καταρτιστούν επ΄ωφελεία των ΕΑΣ ΑΒΕΕ και όχι υπέρ αλλοδαπών 

προμηθευτών όπλων και πυρομαχικών.  

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί   

1. Γιατί αρνούνται να ενημερώσουν τη Βουλή για α. το σχέδιο 

αναδιάρθρωσης των ΕΑΣ ΑΒΕΕ που αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση 

της με αριθμό 1106/139/22.1.2014 Τροπολογίας, β. το σχέδιο που παρουσίασε 

η Κυβέρνηση στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

για τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ, γ. το σχέδιο που τελικά εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του 

Εurogroup στις 17 Δεκεμβρίου 2013 και δ. την μελέτη βιωσιμότητας στην 

οποία στηρίχθηκε η προαναφερόμενη τροπολογία; Ποια είναι η νομική βάση, 

που δικαιολογεί την γνωστοποίηση των εγγράφων αυτών στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όχι όμως και 

στη Βουλή;  

2. Έχει ληφθεί απόφαση για το κλείσιμο τεσσάρων από τα επτά εργοστάσια 

του Ομίλου ΕΑΣ ΑΒΕΕ και την αποχώρηση 400 εργαζομένων; Σε περίπτωση 

καταφατικής απάντησης ποια θα είναι η επίπτωση της απόφασης αυτής στην 

παραγωγική ικανότητα του Ομίλου; Έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 

12μηνο νέοι διορισμοί με οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης; Σε 

περίπτωση καταφατικής απάντησης με ποια κριτήρια έγιναν οι προσλήψεις;  

3. Ποιες είναι οι κυβερνητικές αποφάσεις και σχεδιασμοί για τις 

παραγωγικές μονάδες των εργοστασίων Μάνδρας και Ελευσίνας και τους 

εργαζόμενους σε αυτές;   

4. Είναι βάσιμα τα δημοσιεύματα σχετικά με προγραμματισμό συμβάσεων 

για σημαντικά προγράμματα προμήθειας/συμπαραγωγής πυρομαχικών των 
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Ενόπλων Δυνάμεων; Εάν ναι, πότε προτίθεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

να ενημερώσει τη Βουλή, ποιο είναι το αντικείμενο, η διάρκεια και η 

συνολική αξία κάθε μιας από τις προμήθειες αυτές και με ποιες θεσμικές 

πρωτοβουλίες εγγυάται η Κυβέρνηση ότι θα καταρτιστούν πράγματι 

επ΄ωφελεία των ΕΑΣ ΑΒΕΕ;   

5. Πότε προτίθενται να ενημερώσουν τη Βουλή για το περιεχόμενο του 

σχεδίου εθελουσίας εξόδου εργαζομένων των ΕΑΣ ΑΒΕΕ; Ποιο είναι το 

περιεχόμενό του και με ποιο τρόπο συμβάλει στην παραγωγική 

ανασυγκρότηση της εταιρείας; Εξασφαλίζει την διατήρηση της παραγωγικής 

ικανότητας του Ομίλου και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων;  

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Επειδή κανένα από τα έγγραφα που ζητήσαμε με την υπ' αριθμ. 741/2014 Αίτηση 

Κατάθεσης Εγγράφων, αν και γνωστοποιήθηκαν στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου, αλλά και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΑΣ ΑΒΕΕ, 

επαναλαμβάνουμε το αίτημα κατάθεσης του συνόλου των παρακάτω αναλυτικά 

αναφερόμενων στοιχείων και εγγράφων : 

 

1. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΑΣ ΑΒΕΕ που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση 

της με αριθμό 1106/139/22.1.2014 τροπολογίας,  

 

2. Το σχέδιο που παρουσίασε η  Κυβέρνηση στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου για τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ 

 

3. Το σχέδιο που τελικά εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 17 Δεκεμβρίου 

2013  

 

4. Τη μελέτη βιωσιμότητας στην οποία στηρίχθηκε η τροπολογία.  

 

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

Θοδωρής Δρίτσας 

Γιώργος Βαρεμένος 

Ελένη Αυλωνίτου 

Αγνή Καλογερή 

Χρήστος Καραγιαννίδης 

Βασίλης Χατζηλάμπρου 


