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ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 
                                                                                        

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ 
ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΑΣ ΣΤΑ ΕΛΠΕ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ !!! 

 
  Η Ομοσπονδία μας στηρίζει τον αγώνα που δίνει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΑΣ Ελευσίνας, που 

ανήκει στη δύναμη μας, για να μην υλοποιηθεί η απόφαση ξεπουλήματος του εργοστασίου των ΕΑΣ 
Ελευσίνας που αποφάσισαν η κυβέρνηση και η Διοίκηση των ΕΑΣ. 

 
        Είναι εγκληματικό να «πουλιέται» στα ΕΛΠΕ μια παραθαλάσσια έκταση 550 στρεμμάτων  σε 

εξευτελιστική τιμή, με απευθείας συμφωνία, χωρίς να υπάρξει ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός. Το 
συγκεκριμένο οικόπεδο το 2010 είχε εκτιμηθεί στα  56,6 εκατομμύρια  ευρώ το 2014 με νέα εκτίμηση 
κατεβαίνει στα 40,6 εκατομμύρια ευρώ και  σήμερα «σκοτώνεται» στα 25,6 εκατομμύρια ευρώ !!! 

 
        Είναι εγκληματικό να κλείνουν τα ΕΑΣ Ελευσίνας, το πιο παραγωγικό εργοστάσιο σε 

πυρομαχικά παντός τύπου και να χάνονται παραγγελίες εκατομμυρίων γιατί η περιβόητη μεταφορά 
γραμμών παραγωγής στα ΕΑΣ Λαυρίου αποδείχθηκε φαρσοκωμωδία όταν το μεγάλο μέρος του 
τεχνολογικού εξοπλισμού σκουριάζει έξω από τα συνεργεία στην Ελευσίνα ή στις αποθήκες των 
Δερβενοχωρίων και του Λαυρίου!!! 

 
 Είναι εγκληματικό τα ΕΑΣ να θέλουν άμεσα 60 εκατομμύρια ευρώ ώστε να συνεχίσουν την 

παραγωγική τους  λειτουργία και από πλευράς κυβέρνησης πέρα από υποσχέσεις να μην υπάρχει 
καμία ουσιαστική κίνηση χρηματοδότησης. Αντίθετα ξεπουλιέται  το εργοστάσιο της Ελευσίνας ενώ η 
εταιρεία  είναι στον αέρα αφού το ποσό που θα μπει στα ταμεία της δεν  λύνει ούτε στο ελάχιστο το 
οικονομικό πρόβλημα της εταιρείας και ο μόνος τελικά που κερδίζει είναι τα ΕΛΠΕ!!! 

 
  Είναι εγκληματικό να οδηγούν στο κλείσιμο του εργοστασίου γόμωσης και συναρμολόγησης 

πυρομαχικών με αποτέλεσμα την αδυναμία πλέον της χώρας μας να παράγει πυρομαχικά αναγκαία 
για τον Ελληνικό Στρατό εξ αιτίας της ρύπανσης που έχει υποστεί το οικόπεδο από τις μόνιμες 
διαρροές των δεξαμενών των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ (Λάτσης) εδώ και δώδεκα (12) χρόνια. Και σαν 
μην έφτανε αυτό, χαρίζουν ουσιαστικά το οικόπεδο του εργοστασίου στον υπεύθυνο του κλεισίματος, 
χωρίς να προχωρήσουν στην αυτονόητη διεκδίκηση αποζημιώσεων για τη ζημιά που προκάλεσε στην 
εταιρεία και στην άμυνα της χώρας μας !!! 

 
         Είναι εγκληματικό αλλά και άξιο απορίας,  εργοστάσιο πυρομαχικών να έχει μετατραπεί σε 

χώρο παραγωγής και άντλησης πετρελαίου με δεκάδες γεωτρήσεις ενώ παράλληλα στον αιγιαλό έχει 
τοποθετηθεί φράγμα και γίνεται άντληση πετρελαίου με ειδικό μηχάνημα (κανονάκι) και παρόλο ,αυτή 
την κατάσταση καμία υπηρεσία του ελληνικού κράτους δεν ασχολήθηκε ποτέ. 

 
 Είναι εγκληματικό και απορίας άξιο, τα ΕΛΠΕ που εάν δεν αγοράσουν τις συγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις και αυτές αγοραστούν από οποιονδήποτε άλλον επενδυτή θα αναγκαζόταν να κλείσουν 
ως εταιρεία γιατί δεν μπορούν να επισκευάσουν τις τρύπιες δεξαμενές που κατέστρεψαν ένα 
σημαντικό εργοστάσιο και μολύνουν το υπέδαφος και τις παράκτιες ακτές της Ελευσίνας, να 
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επιβάλλουν τους όρους τους στην «αριστερή-οικολογική» κυβέρνηση και στην «έντιμη» διοίκηση 
των ΕΑΣ. 

 
 Είναι εγκληματικό τα ΕΑΣ να πουλούν χρυσοφόρα παραλιακή γη να μην προβαίνουν σε 

διαγωνισμό για να διευκολύνουν τα ΕΛΠΕ και τα ΕΛΠΕ να  θέτουν τους όρους αγοράς προσδιορίζοντας 
οι ίδιοι το τίμημα!!!   

 
 Είναι εγκληματικό ότι ενώ η ρύπανση μείωσε την αξία του ακινήτου όχι μόνο δεν ζητούνται 

αντίστοιχες αποζημιώσεις για τη ζημιά αλλά παραχωρείται στον υπαίτιο το εργοστάσιο σε τιμή 
μοναδικής ευκαιρίας !!!  

 
        Είναι εγκληματικό να κλείνει το μοναδικό εργοστάσιο πυρομαχικών που διέθετε όλες τις 

γραμμές παραγωγής κι ενώ είχε αποφασιστεί η μεταφορά τους και το στήσιμο στο εργοστάσιο του 
Λαυρίου, σήμερα να βρίσκονται στις αποθήκες, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης αδυναμία 
υλοποίησης παραγγελιών. Μοναδικός που επωφελείται από αυτήν την απαράδεκτη διαδικασία,  
αποδεικνύεται ο εισβολέας  και οι μεσάζοντες που θα εισάγουν πυρομαχικά από το εξωτερικό !!!  

 
        Η πώληση όμως του οικοπέδου της Ελευσίνας χωρίς διαγωνισμό και σε χαμηλό τίμημα, καθιστά 

τους υπεύθυνους άμεσα εμπλεκόμενους με τη Δικαιοσύνη για βαριά αμέλεια, ζημία και δόλο καθόσον 
γνώριζαν ότι ήδη από το έτος 2009 τα ΕΛΠΕ ζήτησαν την  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 100 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 25 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 25 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ (με αποπληρωμή εντός διετίας). Η συμφωνία δεν 
προχώρησε τότε λόγω αντίδρασης των εργαζομένων. Συγχρόνως το ίδιο διάστημα υπήρξε συνολική 
εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου στα 56,5 εκ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ συζητούσαν και την αγορά του με 
απορρόφηση 70 εργαζομένων. 

  
        ΣΗΜΕΡΑ πωλούνται  550 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΑ 25,6 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ με αποικιοκρατική σύμβαση 

όταν το πρόβλημα το έχουν τα ΕΛΠΕ που σώζονται κυριολεκτικά αλλά ταυτόχρονα επιβάλλουν τους 
όρους τους στα ΕΑΣ που θα καταγράψουν ζημιά εκατομμυρίων ευρώ και παράλληλα δεν 
λαμβάνεται μέριμνα για τους 22 εναπομείναντες εργαζόμενους του εργοστασίου.  

 
       Όσον αφορά το επιχείρημα επιβίωσης της εταιρείας που επικαλείται η κυβέρνηση για να σωθεί 

η μοναδική εταιρεία πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων θα πρέπει να πάρει το μεγαλύτερο δυνατό 
τίμημα πώλησης που θα της εξασφάλιζε ένας δημόσιος διαγωνισμός και συγχρόνως να παρθούν οι 
ανάλογες αποφάσεις στήριξης της εταιρείας. Η «πώληση» του οικοπέδου  της Ελευσίνας όπως γίνεται 
όχι μόνο δεν σώζει τα ΕΑΣ αλλά ανοίγει το δρόμο για απαξίωση και σε συνδυασμό με το φιάσκο της 
μετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων του εργοστασίου στο Λαύριο, σε οριστικό ΚΛΕΙΣΙΜΟ. 

 
       Οι ευθύνες της κυβέρνησης, των αρμόδιων υπουργών και του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΑΣ 

είναι τεράστιες γιατί ουσιαστικά προχωρούν σε μια ασύμφορη, βλαπτική και ταυτόχρονα ποινικά 
κολάσιμη πράξη κατά της εταιρείας που οδηγεί σε άμεση συρρίκνωση τα ΕΑΣ. 

Το σωματείο εργαζομένων ΕΑΣ Ελευσίνας επικουρούμενο απο την Ομοσπονδία μας από αύριο Τρίτη 
20 Δεκεμβρίου 2016 και αφού εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης ,θα προβεί στο 
σύνολο των απαιτούμενων νομικών ενεργειών για την ακύρωση της επαίσχυντης πώλησης που θα 
θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση τόσων οικογενειών και μάλιστα σε μέρες Χριστουγέννων και θα 
προσκομίσει δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές το σύνολο των 
στοιχείων για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος κατά όλων όσων έχουν 
συμβάλλει στο επονείδιστο ξεπούλημα των ΕΑΣ. 

 
        ΚΑΛΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   ΝΑ  ΜΗΝ  ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ  ΠΩΛΗΣΗ  ΜΕ  ΒΑΣΗ   

ΤΟ  ΤΙΜΗΜΑ  ΠΩΛΗΣΗΣ  ΠΟΥ  ΤΑ  ΕΛΠΕ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ!!! 
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 Στηρίζουμε τον αγώνα και την προσπάθεια του Σωματείου Εργαζομένων ΕΑΣ Ελευσίνας και θα 
ενημερώσει για τα παραπάνω με σύσκεψη φορέων, βουλευτών, οικολογικών οργανώσεων, 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, δημοσιογράφων που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 
21/12/2016 και ώρα 11.00 π. μ. στο εργοστάσιο της Ελευσίνας, 26ο χλμ  Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών 
– Κορίνθου, έξω από την Ελευσίνα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΟΕΧΒΕ 


