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                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

          ΣΕ  ΤΕΛΙΚΟ  ΣΤΑΔΙΟ  ΤΟ  ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ  ΤΩΝ ΕΑΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

               Η  ΧΩΡΑ  ΜΑΣ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΠΙΟ  ΦΤΩΧΗ  ΣΕ  ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ 

 

           Πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η διοίκηση των ΕΑΣ  
προχωρούν ακάθεκτα στην πώληση του εργοστασίου Ελευσίνας, περνώντας τροπολογία 
προκειμένου να παρακάμψουν το νόμο και να πουλήσουν όσο-όσο και ταχύτατα χωρίς να 
προσκομίσουν τα απαιτούμενα από το νόμο έγγραφα  

Έφτασαν  στο σημείο να νομοθετήσουν (άκουσον- άκουσον) ότι απαγορεύεται στους 
πιστωτές της εταιρείας να εγγράψουν πάσης φύσεως εμπράγματα βάρη και εξασφαλίσεις στη 
κινητή και ακίνητη περιουσία των ΕΑΣ, εκτός από τον αγοραστή ΕΛΠΕ, ο οποίος μπορεί να 
εγγράψει στο ακίνητο της εταιρείας για λογαριασμό του. Αναρωτιόμαστε γιατί προβλέφθηκε αυτό 
και με ποια σκοπιμότητα παρέχονται τέτοιες διευκολύνσεις σε μία ιδιωτική εταιρεία όπως είναι ο 
αγοραστής. 
             Μήπως αυτά γίνονται χάριν του δημοσίου συμφέροντος και των εργαζομένων;;; 
Όχι βέβαια !!! Τα  10 εκατομμύρια που θα πάρουν τα ΕΑΣ ως προκαταβολή, δεν μπορούν να 
λύσουν ούτε προσωρινά το οικονομικό πρόβλημα αφού οι οφειλές της εταιρείας ανέρχονται στα 
40 εκατομμύρια. 
             Έχουμε ρωτήσει στο παρελθόν τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο και ρωτούμε σήμερα  
τον Πρόεδρο  κ. Βασιλείου,  πόσα χρήματα θα μπουν στο ταμείο της εταιρείας από τη 
συγκεκριμένη πώληση, δεδομένης της δέσμευσή μας για την αποστρατικοποίηση του χώρου;; 
Εδώ και ένα χρόνο που διαπραγματεύεστε κ. Βασιλείου με τα ΕΛΠΕ γιατί δεν προχωρήσατε σε 
πλειοδοτικό διαγωνισμό για εξεύρεση αγοραστή;;;     
            Επικαλείσθε κύριε Βασιλείου την άμεση  ανάγκη να πωληθεί το εργοστάσιο της 
Ελευσίνας με βάση τα τεράστια έξοδα και χρέη που έχει η Εταιρεία, που και μέρος αυτών 
δημιουργήσατε, αφού τα 40 εκ. €  χρηματοδότηση που είχε πάρει η εταιρεία εξαφανίσθηκαν δια 
μαγείας!!!  Δεν μας λέτε όμως ότι τα ΕΛΠΕ εδώ και χρόνια επείγονται να αγοράσουν το ακίνητο 
και προκαλεί τουλάχιστον  έκπληξη ενώ πουλάτε σε αυτή τη τιμή το εργοστάσιο Ελευσίνας  , δεν 
ενδιαφερθήκατε διόλου για την τύχη των ….  εργαζομένων σε αυτό.    
  Αλήθεια κ. Πρόεδρε γιατί αρνείσθε ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση του ακινήτου στα 
ΕΛΠΕ να γίνει  και η μεταφορά των 22 εργαζομένων της Ελευσίνας  τους οποίους τελικά   
οδηγείτε  σε απόγνωση υποχρεώνοντας τους στην ανεργία ;;;  
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Αλήθεια κ. Πρόεδρε η συμφωνία  με λόγο τιμής της Διοίκησης και του Αν. Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας που έγινε παρουσία του συνόλου των εργαζομένων ότι μετά την πώληση του 
εργοστασίου οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν στον αγοραστή, πόσο λόγο τιμής είχε;;; 

Αλήθεια κ. Πρόεδρε πόσο εκτιμήθηκε από τη Διοίκηση και από το αρμόδιο Υπουργείο η 
υπερπροσπάθεια των εργαζομένων για να μεταφερθούν γραμμές παραγωγής και τεχνογνωσία 
στις εγκαταστάσεις του Λαυρίου;;; 

Αλήθεια κ. Πρόεδρε γιατί οδηγείτε τους εργαζόμενους στο δρόμο της παραίτησης ή της 
απόλυσης γνωρίζοντας ότι είναι αδύνατο  να διανύουν 220 χλμ  καθημερινά ξεκινώντας νύχτα  
και επιστρέφοντας νύχτα για το υπόλοιπο του εργασιακού τους βίου;;;  

Η  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΘΑ  ΣΤΑΘΕΙ  ΣΤΟ  ΠΛΕΥΡΟ  ΤΩΝ   

  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ  ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΚΑΙΩΣΗ 

Κύριοι, το μικρό ποσό που φαίνεται να καταλήγει στα ταμεία της εταιρείας από την εν 
λόγω πώληση δεν δικαιολογείται από κανένα στοιχείο, διότι όπως καλώς γνωρίζει ο κ. 
Βασιλείου  α) υπάρχει σχετικό προσύμφωνο του  2009 μεταξύ  ΕΑΣ και ΕΛΠΕ που τα τελευταία 
είχαν συμφωνήσει να ενοικιάσουν 100 στρέμματα για 25 χρόνια με τίμημα 25 εκ. € ενώ σήμερα 
τους πουλάνε 550 στρέμματα, παραλιακή έκταση περίπου στο ίδιο ποσόν αν όχι και λιγότερο, 
διότι  πολλά λέγονται για τους όρους που έχει βάλει ο αγοραστής στο υπό σύνταξη συμβόλαιο. 
β) Η εκτίμηση του Δεκέμβριου 2014  για το ακίνητο της Ελευσίνας ανέρχεται στα 40.320.537 €. 
Τι άλλαξε σήμερα και προσπαθείτε να το πουλήσετε περίπου στα μισά και χωρίς να 
εξασφαλίζετε τους εργαζόμενους;;;  Αναρωτιόμαστε εάν  είχε ενημερωθεί το Υπουργείο 
Οικονομικών και Άμυνας για αυτή την εκτίμηση;;; 
  Κύριε Βασιλείου σας διαβεβαιώνουμε ότι οι εργαζόμενοι θα πράξουν ότι απαιτείται στα 
πλαίσια του νόμου και μη νομίζετε  ότι θα καλυφθείτε από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αστικής 
Ευθύνης μελών ΔΣ του οποίου την  υπογραφή του με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία και με 
απευθείας ανάθεση είχατε εισηγηθεί. 

Όπως και στο παρελθόν σας έχουμε πει το συγκεκριμένο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο είναι 
παράνομο και  θα ακυρωθεί, προκαλεί δε έκπληξη που δεν έχει ακυρωθεί ακόμα και συνεχίζει 
να το πληρώνει η εταιρία αν και- όπως λέγεται - ο Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης σας έχει 
εγγράφως ενημερώσει ότι δεν είναι νόμιμο.  

Όταν τα Υπουργεία Οικονομικών και Άμυνας γνωρίζουν για το πόρισμα και για το εν 
λόγω ασφαλιστήριο που υπέγραψαν τα ΕΑΣ με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, γιατί συνεχίζουν 
να επιβαρύνουν την εταιρεία με ασφάλιστρα;;; Εάν είναι σε γνώση του μετόχου ρωτάμε για 
ποιες πράξεις και παραλείψεις θέλει να καλύψει τη διοίκηση της εταιρείας;;; 
       Θα πρέπει να γνωρίζουν τα Υπουργεία ότι ούτε ο απόστρατος συνταξιούχος ο οποίος 
έχει προσληφθεί παρανόμως και βρίσκεται εγκαταστημένος στην εταιρεία εδώ και περίπου δύο 
χρόνια με αντικείμενο εργασίας τις προμήθειες και την πώληση του εργοστασίου Ελευσίνας δεν 
μπορεί να διασωθεί κανείς με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  
 Η Ομοσπονδία μας θα παλέψει να έρθουν στο φως όλες οι παραλείψεις και οι πράξεις 
της Διοίκησης της εταιρείας που έβλαψαν τα συμφέροντά  της. Θα παλέψουμε να 
επαναπροσληφθούν οι στοχοποιημένες απολύσεις των συναδέλφων μας. Θα βρεθούμε δίπλα 
στους εργαζόμενους των ΕΑΣ Ελευσίνας στο δικαστικό και αγωνιστικό τους  αγώνα μέχρι 
τέλους για να μην προχωρήσει το ξεπούλημα,  που δεν σώζει σε καμία περίπτωση την εταιρεία 
αλλά ταυτόχρονα τους οδηγεί στην ανεργία. 
 
 

                                                                    Γραμματεία  Τύπου  Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 


