
 

 

 

 

Δευτέρα 11/10/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τους υπουργούς Εθνικής Αμυνας και Οικονομικών 

Θέμα : Η απαξίωση των Αμυντικών Βιομηχανιών ΕΑΒ και ΕΑΣ αποβλέπει στην 

αποκρατικοποίησή τους; 

Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία και τα  Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα είναι δυο 

δημόσιες εταιρείες με μεγάλη συνεισφορά στο αξιόμαχο της χώρας μας και στην 

εισροή συναλλάγματος στην Ελλάδα.  

Η ΕΑΒ ιδρύθηκε το 1975 με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη των Ενόπλων 
Δυνάμεων και ειδικότερα της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Λειτουργεί σε μεγάλες και 
άρτιες εγκαταστάσεις στην Τανάγρα Βοιωτίας με πλήρη εφοδιαστική πληροφοριακή 
και τεχνολογική αυτάρκεια σε αυτοδύναμες διευθύνσεις Αεροσκαφών, 
Αεροκατασκευών, Συντήρησης Κινητήρων, Ηλεκτρονικών, Έρευνας και Ανάπτυξης και 
τις επιμέρους υποστηρικτικές διευθύνσεις Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Προστασίας 
Περιβάλλοντος, Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης. Είναι 
τεράστια η συμβολή της ΕΑΒ στην συντήρηση των μαχητικών και πυροσβεστικών 
αεροσκαφών σε ετήσια βάση, καθώς και η προσφορά τεχνολογικής και 
επιστημονικής γνώσης στους  φοιτητές που εκπαιδεύονται  στις σύγχρονες 
τεχνολογίες. Οι διεθνείς συνεργασίες με εταιρείες κολοσσούς όπως LOCKHEED, 
GENERAL ELECTRIC, BOEING, EADS, DASAULT, AEROSPATIALE, ALENIA έχουν 
αποφέρει τεράστια κέρδη στο ελληνικό Δημόσιο. Επιπλέον, η υψηλή ειδίκευση και 
οι σπάνιες πιστοποιήσεις που διαθέτει το προσωπικό, είναι τα σημαντικά της όπλα 
προκειμένου να μπορεί να διεκδικεί το μερίδιο της στο επιχειρηματικό πεδίο.  

Δυστυχώς  οι πολιτικές της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό  έχουν οδηγήσει σε 
αποχώρηση εκατοντάδες εργαζόμενους, με αποτέλεσμα σήμερα το προσωπικό να 
έχει απομειωθεί σημαντικά ( από 2800 σε 1450 άτομα) και να απειλείται η ομαλή 
λειτουργία της Βιομηχανίας. Το υπουργείο Οικονομικών  πάντως, που εποπτεύει την 
εταιρεία δεν προβαίνει σε υλοποίηση του διαγωνισμού προσλήψεων που εκκρεμεί 
εδώ και χρόνια, παρά το γεγονός ότι χάνεται πολύτιμη τεχνογνωσία  και υψηλού 
επιπέδου προσωπικό, το οποίο είναι περιζήτητο στον ιδιωτικό τομέα. 

Τα ΕΑΣ είναι το Συγκρότημα Εργοστασίων Υμηττού (πρώην ΠΥΡΚΑΛ), τα οποία 
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παράγουν αξιόπιστα, ασφαλή και με προδιαγραφές ΝΑΤΟ πυρομαχικά, άλλα εκ 
των οποίων κατασκευάζονται για να καλύψουν εξαγωγικά συμβόλαια και άλλα για 
να προμηθεύσουν τις ένοπλες δυνάμεις μας, ενισχύοντας έτσι την αμυντική 
ικανότητα της χώρας . Αγνοώντας όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε το 
κλείσιμο ουσιαστικά όλων των γραμμών παραγωγής  πυρομαχικών, υποσχόμενος 
παράλληλα μια δήθεν μετεγκατάσταση στο εργοστάσιο των Ε.Α.Σ. στο Λαύριο. 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός μετεγκατάστασης, κανένα 
κονδύλι, καμία οικοδομική δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις του Λαυρίου και 
καμία εργασία    υποδοχής του μηχανολογικού εξοπλισμού, αποδεικνύει ότι δεν θα 
γίνει μετεγκατάσταση. Να σημειωθεί ότι των εξαγγελιών δεν προηγήθηκε καμία 
διαβούλευση και δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τους εργαζόμενους των 
εργοστασίων  που θα κλείσουν. Η κυβέρνηση δια στόματος του Πρωθυπουργού 
παρουσίασε μια εικόνα της ΕΑΣ που απέχει από την πραγματικότητα και εν πολλοίς 
απαξιώνει την εταιρεία με σκοπό  τελικά να την αποκρατικοποιήσει. Το Σωματείο 
Εργαζομένων στην τέως ΠΥΡΚΑΛ υπογραμμίζει ότι οι όποιες αδυναμίες εκτέλεσης 
παραγγελιών οφείλονται αποκλειστικά στον οικονομικό στραγγαλισμό της 
εταιρείας εκ μέρους της κυβέρνησης και επισημαίνει ότι τέτοιες πολιτικές οδηγούν 
την ελληνική βιομηχανία σε οικονομικό μαρασμό, εκθέτουν στην ανεργία 
εκατοντάδες εργαζόμενους και εν τέλει αποδυναμώνουν την αμυντική ισχύ της 
χώρας μας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

Ερωτώνται οι υπουργοί: 

 

 Με ποιόν τρόπο ωφελείται η χώρα μας όταν απαξιώνονται και κλείνουν και 
οι τελευταίες δημόσιες βιομηχανίες; 

 

 Πώς εξηγείτε την προώθηση της ιδιωτικοποίησης στον ευαίσθητο τομέα 
της εθνικής άμυνας; 

 

 Ποια πρόβλεψη υπάρχει για τους εργαζόμενους σε ΕΑΒ και ΕΑΣ που όπως 
φαίνεται θα προστεθούν στις χιλιάδες ανέργων της χώρας; 

 
Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 
 

Μαρία Απατζίδη 

 
 

 



 
 

 

 




