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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Έληξε όπως είχε προδιαγραφεί ο διαγωνισμός εκποίησης της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας
Ηπείρου (ΜΒΗ) πηγαίνοντας στον όμιλο «Χαλκόρ-Βιοχάλκο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας sofokleousin.gr, ολοκληρώθηκε το ντιλ μεταξύ
εκκαθαριστή και του ομίλου που είχε καταθέσει τη μοναδική προσφορά για την εξαγορά του
εργοστασίου στο Κεφαλόβρυσο και η μονάδα πωλείται στην εταιρεία που προσέφερε το
πολύ χαμηλό τίμημα των περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ελεγκτικολογιστική «ΣΟΛ» που έχει αναλάβει ρόλο ειδικού
εκκαθαριστή, προτείνει τώρα να γίνει αποδεκτή η μοναδική προσφορά, ώστε να μη βάλει
οριστικά λουκέτο η ΜΒΗ και να μην απαξιωθούν οι εγκαταστάσεις της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, με την πρόταση του εκκαθαριστή
συμφωνεί η διοίκηση της μητρικής ΕΑΣ, ενώ «πράσινο φως» δίνεται και από τα συναρμόδια
εποπτεύοντα υπουργεία.

Με το μοντέλο «ΔΩΔΩΝΗ», δηλαδή με κόστος πολύ χαμηλό για τον επίδοξο αγοραστή,
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πωλείται ένα δεύτερο εργοστάσιο της περιοχής, μέσα στη διάρκεια των μνημονιακών
χρόνων, από μια άλλη κυβέρνηση τώρα. Τα χαρακτηριστικά είναι ίδια, γιατί η βασική
κατηγορία στην περίπτωση της «ΔΩΔΩΝΗΣ» ήταν πως το τίμημα των 20 και κάτι
εκατομμυρίων ευρώ ήταν πολύ μικρό, με δεδομένο ότι μέσα στο εργοστάσιο υπήρχε και
αρκετό εμπόρευμα που αγόραζαν μαζί με τη μονάδα οι επενδυτές, ενώ και στην προκειμένη
περίπτωση, λέγεται πως το σκραπ μόνο που υπάρχει σήμερα στη Μεταλλουργική αξίζει
σχεδόν 2 εκατ. ευρώ. Επομένως, παίρνει τζάμπα τη μονάδα ο όμιλος «Χαλκόρ – Βιοχάλκο».

Επενδύσεις και θέσεις απασχόλησης

Η «Μεταλλουργική» είναι θυγατρική της ΕΑΣ («Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα»), στην
οποία περιήλθε λόγω αδυναμίας των παλαιών ιδιοκτητών να συνεχίσουν τη λειτουργία της.
Διαθέτει βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου κατασκεύαζε κάλυκες για φυσίγγια και μικρές
οβίδες, καθώς και δισκία χαλκονικελίου από τα οποία γίνονται τα κέρματα του ευρώ.

Από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και το
2013 περιήλθε σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Σταδιακά η παραγωγή της περιορίσθηκε, λόγω
μειωμένων παραγγελιών.

Η «Χαλκόρ» έχει σκοπό να πραγματοποιήσει στην ΜΒΗ σημαντικές επενδύσεις σε
μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπές υποδομές, να την εκσυγχρονίσει και να αυξήσει το
παραγωγικό δυναμικό της, διευρύνοντας μάλιστα τη γκάμα παραγόμενων προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι η θυγατρική της «Βιοχάλκο» είναι μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές
εταιρείες στον κλάδο επεξεργασίας χαλκού και διαθέτει παγκόσμιο δίκτυο προώθησης των
προϊόντων της. Μπορεί λοιπόν να καταστήσει την ΜΒΗ εξαγωγική βιομηχανική επιχείρηση,
που δεν θα εξαρτάται από παραγγελίες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της
Τραπέζης της Ελλάδος (για κέρματα).

Υπολογίζεται ότι με την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδίου και των επενδύσεων που
προγραμματίζονται, η ΜΒΗ θα απασχολεί πάνω από 120 άτομα, ενώ με τη λειτουργία της
θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 30 θέσεις έμμεσης απασχόλησης.

2/2

