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ΠΡΟΣ: ΔΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΑΣ Κο ΧΡΗΣΤΙΔΗ 

 ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΕΠΕ Κο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ 

 

ΚΟΙΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΟΣΤ. ΕΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΑΣ 

 ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 

 

Το Σωματείο μας αποφάσισε να προχωρήσει σήμερα Δευτέρα 05 

Δεκεμβρίου 2016 σε τρίωρη (3) στάση εργασίας από 08:00 έως 11:00πμ. με 

εξουσιοδότηση για συνέχιση των κινητοποιήσεων για όσο χρειαστεί. 

Με τη Στάση μας θέλουμε να περιφρουρήσουμε τις αποθήκες της 

Εταιρείας στα Δερβενοχώρια ώστε να μη μεταφερθούν πυρομαχικά για 

καταστροφή στα ΕΑΣ Λαυρίου. 

Αντιστεκόμαστε στην απόφαση της Διοίκησης της Εταιρείας να 

παραχωρήσει εγκαταστάσεις της εταιρείας για να κάνει πειραματισμούς 

ιδιώτης (Σούκος). 

Η καταστροφή πυρομαχικών και ναρκών είναι καθαρό έργο των ΕΑΣ και 

σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να δίνεται σε ιδιώτη και μάλιστα εντός των 

εγκαταστάσεων της εταιρείας. 

Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι ο κύριος αυτός έχει καταλάβει στην ουσία 

το εργοστάσιο χωρίς να δίνει αναφορά σε κανέναν. 

Αρνούμαστε να δεχτούμε ξήλωμα παραγωγικών και χρήσιμων τμημάτων 

της εταιρείας (Πυριδιτοποιείο) για να τα χρησιμοποιήσει για επικίνδυνους 

πειραματισμούς. 



Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι τα πάντα σκεπάζονται με ένα πέπλο 

μυστηρίου χωρίς να έχει παρουσιαστεί καμμία μελέτη σχετικά με τον τρόπο 

κατασκευής αλλά και καταστροφής των ναρκών και πυρομαχικών! 

Προειδοποιούμε πριν να είναι αργά για την μεγάλη επικινδυνότητα που 

κρύβουν τα πυρομαχικά. Η συσωρευμένη εμπειρία μας, τα θανατηφόρα 

ατυχήματα που έχουμε ζήσει κατά καιρούς σε απόλυτα πιστοποιημένα 

τμήματα παραγωγής πυρομαχικών μας κάνουν να τρομάζουμε στην ιδέα και 

την ευκολία που θέτουν σε λειτουργία αμφίβολο μηχανολογικό εξοπλισμό ενός 

ιδιώτη. 

Καλούμε τη Διοίκηση της εταιρείας έστω και την ύστατη στιγμή να 

αναλογιστεί της ευθύνες της και να απομακρύνει τον κύριο αυτό από το 

εργοστάσιο. 

Καλούμε τον Ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ άμεσα με κλιμάκιο ειδικών 

επιθεωρητών να ελέγξει την κατασκευή εγκατάστασης καταστροφής ναρκών 

και πυρομαχικών που ο κος Σούκος έχει δημιουργήσει στο χώρο των ΕΑΣ 

Λαυρίου. 

Σε μια δύσκολη εποχή για τους εργαζόμενους η καταστροφή ναρκών και 

πυρομαχικών μπορεί και πρέπει να γίνει από τα ΕΑΣ που διαθέτουν όλες τις 

ανάλογες πιστοποιήσεις, μακρυά και έξω από κοστοβόρες ενέργειες εις βάρος 

της εταιρείας. 

 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 

ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

 

 

                                                         Με εκτίμηση 

 

             Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

     Νικόλαος Αγγούριας                                                        Κωνσταντίνος Τούρτας 
 


