
 

 

24.11.2016 

Ερώτηση προς 

Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

Θέμα: Κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά 
Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) και ο κίνδυνος της πλήρους απαξίωσης της εταιρείας. 

Στις 22.11.2016 κατασχέθηκαν όλοι οι λογαριασμοί της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά 

Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΑΣ). Τα ΕΑΣ είναι η μοναδική εταιρεία παραγωγής πυρομαχικών και 

οπλικών συστημάτων. 

 

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που είχε συμφωνηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση 

προέβλεπε εθελουσία έξοδο, πώληση περιουσιακών στοιχείων και στόχευση στην εξαγωγική 

δραστηριότητα. Το σχέδιο προέβλεπε έσοδα 61 εκ. ευρώ για το 2015 και 88 εκ. ευρώ για το 

2016. 

 

Αντί για αυτό η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια διάσωσης τους 

τελευταίους 21 μήνες. Αποτέλεσμα αυτής της απραξίας η πλήρης ταμειακή αδυναμία της 

επιχείρησης, η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, η μη καταβολή δεδουλευμένων 2 

μηνών στους εργαζόμενους, η ακύρωση εξαγωγικών συμβάσεων, η αδυναμία διεκδίκησης 

νέων συμβάσεων και παραγγελιών. Η κατάρρευση των εσόδων και η απώλεια μεριδίου 

αγοράς οδηγεί μια σημαντική βιομηχανία στην πλήρη απαξίωση.  

 

Για το οικόπεδο μάλιστα των ΕΑΣ στην Ελευσίνα υπάρχει ενδιαφέρον από τα Ελληνικά 

Πετρέλαια. Εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και 

πιστοποιημένο εκτιμητή διαμόρφωσε την τιμή του οικοπέδου στα 23 εκ. ευρώ.  

 

Η πώληση όμως του οικοπέδου, μοναδικής πηγής χρηματικών εισροών επί του παρόντος, 

καθυστερεί. Επίσης έχει καθυστερήσει αδικαιολογήτως ο καθαρισμός του οικοπέδου από 

ισχυρά πρωτογενή εκρηκτικά και υπάρχει. Η μόλυνση του εδάφους από εκρηκτικές ύλες 

καθιστά αναγκαία την εν λόγω δράση, για την οποία στο παρελθόν είχε προκηρυχθεί διεθνής 

διαγωνισμός με τη συμμετοχή τριών διεθνώς πιστοποιημένων εταιρειών. Η τιμή που δόθηκε 

τότε για τη συγκεκριμένη δράση κυμαίνονταν μεταξύ 1,5 εκ. και 2 εκ. ευρώ. Και αυτό όμως 

δεν έχει προχωρήσει. 



 

Επειδή οι τύχες 500 εργαζομένων διακυβεύονται από την απραξία της Κυβέρνησης, 

Επειδή η εταιρεία αποτελεί στρατηγικό πόρο της εθνικής ασφάλειας, 

Επειδή οι μόνοι που επωφελούνται από την απαξίωση της εταιρείας είναι οι ξένοι 

ανταγωνιστές της, 

Επειδή η εθνική οικονομία έχει ανάγκη την ύπαρξη εξωστρεφών βιομηχανιών υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, 

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

 

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για τα ΕΑΣ; Υπάρχει σχέδιο αναδιάρθρωσης 
της εταιρείας και τι προβλέπει αυτό; Πως σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το 
οξύ πρόβλημα ρευστότητας της εταιρείας; Πότε και πως προγραμματίζεται να 
πραγματοποιηθεί η καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους από την 
εταιρεία; Έχει σκοπό η Κυβέρνηση να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση για το θέμα της 
φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας;  

2. Υπάρχει σχεδιασμός για την πώληση του οικοπέδου της Ελευσίνας; Υπάρχει 
ενδιαφέρον από τα ΕΛΠΕ ή άλλον αγοραστή; Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για 
τον καθαρισμό του εν λόγω οικοπέδου από εκρηκτικές ύλες; Γιατί δεν προχώρησε 
προηγουμένως ο διαγωνισμός για τον καθαρισμό του οικοπέδου; Ποιος είναι ο 
σχεδιασμός για το θέμα του καθαρισμού και ποιοι οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω 
εργασία; Έχουν πιστοποιήσεις οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν το εν 
λόγω έργο;   

3. Πως σκοπεύει το Υπουργείο να υποκαταστήσει τις προμήθειες πυρομαχικών, όπλων 
και τα οπλικών συστημάτων που μέχρι σήμερα προμηθεύονταν από τα ΕΑΣ, εάν 
σταματήσει η παραγωγή της εταιρείας; 

  

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης 


