
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2005 

 

 

Την 24 Ιουνίου 2005 το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκπροσωπούµενο από τους, 

Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας, υπέγραψε 

Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. 

(ΕΛ.ΒΟ. Α.Β.Ε.) που αφορά στα Στρατιωτικά Προγράµµατα των Ενόπλων 

∆υνάµεων. 

Είναι η πρώτη φορά από την µερική ιδιωτικοποίηση της εταιρείας τον 

Αύγουστο του 2000 που το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µέσω της εν λόγω συµφωνίας 

αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας, εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας µίας Εθνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων, η οποία χάριν του 

εθνικού οικονοµικού συµφέροντος αλλά και του συµφέροντος της Εθνικής 

Άµυνας θα προµηθεύει τις Ένοπλες ∆υνάµεις µε το κατάλληλο τροχαίο υλικό σε 

συµφέρουσες τιµές. 

Το εν λόγω µνηµόνιο, αποφασίσθηκε να καταρτισθεί κατά την ΄Εκτακτη 

Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΟ την 8 Απριλίου 2005 κατά την οποία συµµετείχαν 

το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών σαν κύριος Μέτοχος του 

∆ηµοσίου µε 51% και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας σαν κύριος πελάτης της 

εταιρείας σε στρατιωτικά προγράµµατα και το οποίο κρίθηκε αναγκαίο όχι µόνο 

για την επιβίωση της εταιρείας αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξή της. 

 

Μετά από στενή συνεργασία των δύο Υπουργείων Οικονοµίας & 

Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας, καταρτίσθηκε το εν λόγω µνηµόνιο το οποίο 

έγινε αποδεκτό και προσυπογράφεται από την ΕΛΒΟ και το οποίο ρυθµίζει τις 

µεταξύ τους σχέση (∆ηµόσιο - ΕΛΒΟ), µε µοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση του 

δηµοσίου οικονοµικού συµφέροντος και της αµυντικής αυτοδυναµίας της 

χώρας. 

Στο µνηµόνιο καθίσταται σαφές ότι από την πλευρά της η ΕΛΒΟ, κατέχει 

την απαιτούµενη τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευµένο ανθρώπινο 

δυναµικό και την απαραίτητη υποδοµή, προκειµένου να αντεπεξέλθει επιτυχώς 

στο ρόλο µίας Εθνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων. 

Όσον αφορά στα επί µέρους προγράµµατα ύψους 200 εκ. EURO που 

είχαν επίσης αποφασισθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να ανατεθούν από 

το ΥΠΕΘΑ στην ΕΛΒΟ για την προσωρινή και άµεση αντιµετώπιση της έλλειψης 

εργασιακού αντικειµένου της εταιρείας και των οποίων δεν ολοκληρώθηκε η 

ανάθεσή τους, λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών που προβλέπονται από 

την Νοµοθεσία, το ΥΠΕΘΑ υπεσχέθη ότι θα τα προωθήσει κατ’ απόλυτη 

προτεραιότητα. 

Με την υπογραφή του εν λόγω Μνηµονίου Συνεργασίας, εκτιµάται ότι θα 

ολοκληρωθούν οι στρατηγικοί επιχειρηµατικοί στόχοι της ΕΛΒΟ, που είναι η 

ανάδειξή της σαν κύριας εγχώριας Αµυντικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων και σαν 

αξιόπιστου εταίρου των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων µε ταυτόχρονη επίτευξη 



µακροπρόθεσµης ανάπτυξης προς όφελος της Εθνικής Οικονοµίας και  Άµυνας.  

Με πολύ πιο στέρεες δε προοπτικές θα προχωρήσει στις αναγκαίες διεθνείς 

συµµαχίες στο πλαίσιο της - εν εξελίξει -  ενοποιούµενης ευρωπαϊκής - αλλά και 

παγκόσµιας - αµυντικής βιοµηχανίας. 

 

Το µνηµόνιο υπέγραψε εκ µέρους του ∆ηµοσίου από το Υπουργείο 

Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφης, από το Υπουργείο 

Άµυνας κ. Σ. Σπηλιωτόπουλος και εκ µέρους της ΕΛΒΟ ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος. 

 


