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Θέμα: Οι θέσεις του ΣΕΑ για την Αμυντική Βιομηχανία της Ελλάδας
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αεροναυπηγών (ΣΕΑ) είναι ο επιστημονικός και ο επαγγελματικός φορέας
των Διπλωματούχων Αεροναυπηγών Μηχανικών της χώρας και Κλαδικός Σύλλογος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Ο ΣΕΑ εκπροσωπεί την Ελλάδα στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς
και διεθνείς επιστημονικούς και τεχνοκρατικούς φορείς CEAS και ICAS.
Αποτελεί αδιαμφισβήτητη και πάγια θέση του Συλλόγου ότι η παραγωγή ανταγωνιστικών
βιομηχανικών προϊόντων στη χώρα είναι ένας από τους πυλώνες της επιτακτικά αναγκαίας, για
την ανόρθωση της χώρας, οικονομικής ανάπτυξης. Ούτε ο πρωτογενής τομέας, λόγω κόστους,
ούτε οι υπηρεσίες, λόγω της φύσης τους και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, μπορούν από
μόνοι τους να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη. Είναι επομένως ιδιαίτερης σημασίας η
υιοθέτηση μιας εθνικής βιομηχανικής πολιτικής, και η εφαρμογή της με στόχο την
επαναβιομηχανοποίηση της χώρας.
Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αναθεωρηθεί και η, σύμφωνα με δημοσιογραφικές
πληροφορίες, απόφαση εκκαθάρισης εν λειτουργία των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων
(ΕΑΣ) και συρρίκνωσης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). Τα ΕΑΣ και η ΕΑΒ
ανήκουν στην κατηγορία της υψηλής τεχνολογίας της βαριάς βιομηχανίας και έχουν εξαιρετικές
δυνατότητες ανάπτυξης και προσφοράς στην οικονομική ανόρθωση της χώρας.
Ειδικότερα για την ΕΑΒ, είναι εφικτή η δημιουργία ενός αξιοκρατικού και τεχνοκρατικού
συστήματος διοίκησης της Εταιρείας με γνώμονα την ικανότητα και τη γνώση του αντικειμένου,
σε ιδιωτικό πλαίσιο λειτουργίας (ασχέτως εάν ανήκει στο δημόσιο), με νέους στόχους, διεθνείς
συνεργασίες, σύγχρονη αντίληψη και απαλλαγή από τα καταστροφικά πρότυπα λειτουργίας του
παρελθόντος. Η δραστηριοποίηση της ΕΑΒ υπό τις ανωτέρω συνθήκες θα αποτελέσει υπόδειγμα
για την επαναβιομηχανοποίηση της χώρας.
Για το Δ.Σ. του ΣΕΑ
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Βακράκος
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