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ΕΛΕΥΣΙΝΑ 25.11.2016 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΜΥΝΑΣ Κο ΒΙΤΣΑ 
 

Κύριε Υπουργέ, 

Η τελευταία μας ελπίδα ότι θα διασωθούν τα Ε.Α.Σ. έσβησε χθες με την τοποθέτηση 

σας στην επιτροπή Άμυνας της Βουλής. 

Χωρίς κανένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και με ευχολόγια, τα προβλήματα μάλλον πληθαίνουν 

παρά λύνονται.  

Έχει προγραμματιστεί για τις 7 Δεκεμβρίου 2016 Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα την 

πώληση του Εργοστασίου της Ελευσίνας. 

Η τιμή που αναφέρατε χθες των 23,1 εκ ευρώ θεωρείται ξεπούλημα και όχι πώληση με 

βάση ότι το 2009 τα ΕΛ.ΠΕ. προσέφεραν για ενοικίαση των 100 στρεμμάτων, 25 εκ ευρώ για 25 

χρόνια και μάλιστα προκαταβολικά, ενώ είχε γίνει και σχετικό προσύμφωνο που ακυρώθηκε 

μετά από αντιδράσεις του Σωματείου Ελευσίνας φοβούμενο ότι αυτό θα οδηγήσει στο 

κλείσιμο του Εργοστασίου. 

Το ίδιο διάστημα η συνολική εκτίμηση των 550 στρεμμάτων ανερχόταν στα 56 εκ ευρώ. 

Εκείνη την εποχή μάλιστα, τα ΕΛ.ΠΕ. πρότειναν για τους 187 τότε εργαζόμενους της Ελευσίνας 

να δώσουν ακόμα και την αποζημίωση της Εθνικής Ασφαλιστικής σε όσους ήταν κοντά στην 

συνταξιοδότηση και την πρόσληψη όλων των υπολοίπων στα ΕΛ.ΠΕ. Αλλά και πάλι οι 

εργαζόμενοι δεν το αποδέχτηκαν γνωρίζοντας ότι το κλείσιμο του Εργοστασίου των Ε.Α.Σ. 

Ελευσίνας χωρίς μέριμνα για την χαμένη παραγωγική ικανότητα του Εργοστασίου θα σήμαινε 

και την αρχή του τέλους για την Εταιρεία. 

Οι εργαζόμενοι του Εργοστασίου της Ελευσίνας πάλεψαν για να μη κλείσει το 

Εργοστάσιο. Γνωστοποίησαν στους πάντες την αναγκαιότητα παραμονής της Ελευσίνας 

διαπιστώνοντας τον κίνδυνο να χαθεί η εμπειρία παραγωγής σε γκάμα πυρομαχικών που 

έβγαιναν στο Εργοστάσιο. 

Για τον κίνδυνο αυτό ενημερώσαμε και τη Διοίκηση Βασιλείου – Χρηστίδη και εσάς 

προσωπικά. 

Όταν η πολιτική ηγεσία σύνδεσε το κλείσιμο του Εργοστασίου με τη σωτηρία της 

Εταιρείας, οι εργαζόμενοι συνεργάστηκαν με την Διοίκηση για την μεταφορά τεχνολογικού 

εξοπλισμού και τεχνογνωσίας στο Εργοστάσιο του Λαυρίου. 

Αναφέρατε ακόμα και στη Βουλή, κύριε Υπουργέ, ότι ενώ το Εργοστάσιο της Ελευσίνας 

έκλεινε, οι εργαζόμενοι του σας έκαναν το τραπέζι. Όμως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό δεν 

ήταν από τη χαρά τους. Εκεί δεσμευτήκατε και εσείς προσωπικά αλλά και η Διοίκηση των 

Ε.Α.Σ., ότι οι εναπομείναντες 22 εργαζόμενοι της Ελευσίνας, που τόσα πρόσφεραν και πάντα 



έβαζαν πλάτη για την Εταιρεία, θα είναι μέρος της συμφωνίας για την πώληση του 

Εργοστασίου ακολουθώντας εργασιακά τον όποιον αγοραστή.  

Ακόμα και σε συνάντηση στο γραφείο σας στο ΥΠ.ΕΘ.Α. δεσμευτήκατε ότι η συμφωνία 

είναι συμφωνία κι αν χρειαστεί θα μειωθεί το τίμημα αγοράς για να επιτευχθεί αυτός ο 

σκοπός. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δε της Εταιρείας, σε κάθε συνάντηση που είχε μαζί μας, τόνιζε 

ότι ο λόγος του είναι συμβόλαιο. 

Χθες στη Βουλή, στην επιτροπή Άμυνας φάνηκε ότι οι συμφωνίες και οι λόγοι τιμής 

εξαφανίστηκαν δια μαγείας. Αποδείχτηκε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η διοίκηση των 

Ε.Α.Σ. και Υπουργείο Άμυνας παίζατε με ψεύτικες υποσχέσεις στις πλάτες των εργαζομένων. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Προχωράτε χωρίς δημόσιο διαγωνισμό σε πώληση δημόσιας περιουσίας σε ιδιωτική 

επιχείρηση χωρίς καν να διασφαλίζετε τις θέσεις εργασίας, κάτι που θα μπορούσε να 

δικαιολογήσει αυτή τη διαδικασία και το τίμημα. 

Αντιθέτως προβάλατε τις μετατάξεις ως «ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι», 

απαλλάσσοντας μια ιδιωτική εταιρεία από την ευθύνη και την υποχρέωση να προσλάβει το 

προσωπικό. 

Για να δικαιολογήσετε δε τον ιδιώτη, κατευθύνεστε στο να επιβαρύνεται το δημόσιο με 

τις μετατάξεις που προβάλετε. 

Θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι εκκρεμεί η εξυγίανση του οικοπέδου από 

εκρηκτικά καθώς και η μεταφορά εναπομείναντος χρήσιμου τεχνολογικού εξοπλισμού, 

εργασίες που δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία των 

εργαζομένων της Ελευσίνας. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Ευχαριστούμε για τον εμπαιγμό, την υποκρισία και το θέατρο που παίξατε εις βάρος 

μας. 

Σας δηλώνουμε ότι θα παλέψουμε να μην ολοκληρωθούν σχέδια που δεν 

περιλαμβάνουν και τη σωτηρία των εργαζομένων από μια ιδιωτική εταιρεία που μοναδικό 

στόχο εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε το κλείσιμο ενός Εργοστασίου που συνέβαλε εδώ και 

100 χρόνια στην Άμυνα της χώρας μας. 

Μάλλον δεν γνωρίζετε ότι η ιστορική ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας προϋπήρχε στο χώρο πολύ 

πριν εγκατασταθούν δίπλα της τα ΕΛ.ΠΕ. 

Επί Υπουργίας σας τελικά αποφασίστηκε το οριστικό τέλος του Εργοστασίου χωρίς καν 

να υλοποιήσετε την ηθική υποχρέωση απέναντι στους εργαζόμενους. 

 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΤΕΛΟΣ  

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ  

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 


