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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Το ξεπούλημα των ΕΑΣ Ελευσίνας, πρώην ΠΥΡΚΑΛ, και η ισοπέδωση 
με εξπρές διαδικασίες χωρίς κανένα σεβασμό στις ιστορικές μνήμες!!! 

 
Ως Ομοσπονδία έχουμε αναδείξει τον τρόπο ξεπουλήματος του εργοστασίου, χωρίς 

Δημόσιο Διαγωνισμό, όπως οι Νόμοι προβλέπουν για Δημόσια περιουσία. Σε καμία  περίπτωση 
όμως δεν περιμέναμε και όσα διαδραματίζονται σήμερα με τη συνεργασία του Δήμου 
Ελευσίνας. 

Ένα νέο ανοσιούργημα δρομολογείται με αιφνιδιαστικές διαδικασίες στην Ελευσίνα, στο 
ακίνητο έκτασης 452 στρεμμάτων, όπου – μέχρι πρόσφατα – λειτούργησε το εργοστάσιο των 
ΕΑΣ, πρώην  ΠΥΡΚΑΛ. 

Παραμονές των Χριστουγέννων, στο διάστημα 20 – 21/12/2017, εκδόθηκαν από την 
Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου Ελευσίνας δύο (2) Άδειες κατεδάφισης – 6 μόλις 
εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης των ΕΛΠΕ, του νέου ιδιοκτήτη του 
ακινήτου. 

Συγκεκριμένα, 159 κτίρια – κτίσματα (80 στο νότιο και 79 στο βόρειο τμήμα του 

ακινήτου) συνολικού εμβαδού 27.000 τ.μ  μεταξύ των οποίων και εμβληματικά κτίρια, όπως το 

κτίριο όπου συνέβη το πολύνεκρο ατύχημα του 1995, αλλά και οι δύο θολωτές αποθήκες 

αδρανών υλικών, τα κτίρια των συνεργείων πυροσωλήνων και καψυλίων, ο υδατόπυργος, το 

συγκρότημα των 7 καταφυγίων,  τα κτίρια των γραφείων, το χυτήριο κ.α. 

Το εργοστάσιο των ΕΑΣ, πρώην ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα , που η ίδρυσή του 

χρονολογείται στην δεύτερη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, και αναπτύσσεται σε έκταση 

452 στρεμμάτων, τα τελευταία χρόνια, για να εξυπηρετηθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα, 

κατέστη ανενεργό εις βάρος και της άμυνας της χώρας μας που πλέον αδυνατεί να παράγει μια 

μεγάλη γκάμα πυρομαχικών δημιουργώντας σημαντικό πρόβλημα και στην παραπέρα 

λειτουργία των ΕΑΣ. Δυστυχώς είναι γεγονός ότι από τον Απρίλη του 2017 ξεπουλήθηκε στην 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ). 

Όχι μόνο έκλεισαν το εργοστάσιο, όχι μόνο το πούλησαν με ευτελές τίμημα, όχι μόνο 

άφησαν μετέωρους τους 21 εναπομείναντες εργαζόμενούς του, τώρα θέλουν να το 
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ισοπεδώσουν εξαφανίζοντας κάθε αποτύπωμα μνήμης, με σκοπό να εξυπηρετήσουν όχι τις 

εξαγγελίες τους για Ζώνη Ασφαλείας μεταξύ διυλιστηρίου και των οικισμών αλλά για να 

εξυπηρετήσουν ανομολόγητα συμφέροντα. 

Μάλιστα, η Τεχνική Έκθεση της εταιρείας, παρότι ομολογεί ότι τα κτίρια δεν έχουν 

ζημιές στον φέροντα οργανισμό, δεν επικαλείται κανένα σκοπό για την κατεδάφισή τους. 

Επίσης, δεν γίνεται καμία αναφορά στην μελλοντική χρήση του ακινήτου που αγοράστηκε για 

να αποτελέσει Ζώνη Ασφαλείας μεταξύ του διυλιστηρίου και του οικισμού της Ελευσίνας. Δεν 

υπάρχει ούτε ψήγμα αξιολόγησης όλων των ιστορικών κτισμάτων  - αρκετά εκ των οποίων  

χρονολογούνται από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα - ούτε παραμικρή αναφορά στην 

ανάγκη για την διατήρηση όσων διασώζουν την ιστορική μνήμη και την βιομηχανική 

κληρονομιά.  

Σοβαρότατες ευθύνες βαραίνουν τον Δήμαρχο Ελευσίνας που δεν έκανε τίποτα έως 
τώρα προκειμένου να υλοποιήσει την 354/29.12.2017 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ελευσίνας. 

Είναι πρωτοφανές μια Υπηρεσία του με συνοπτικές διαδικασίες να αντιστρατεύεται 
την απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου.   
 Μετά από τις αντιδράσεις που υπήρξαν ο Δήμαρχος μίλησε για «αναστολή» των 
αδειών, η αρμόδια Αντιδήμαρχος για «ανάκληση» των αδειών κατεδάφισης.  

Ότι και να ισχύει είναι μια θετική εξέλιξη που συνέβαλαν ουσιαστικά οι εργαζόμενοι. 
 Η Ομοσπονδία μας και το Σωματείο θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε η 
νομιμότητα να επικρατήσει σε όλα τα επίπεδα. 
 

               ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  ΣΕΒΑΣΜΟΣ  ΣΤΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
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