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ΔΑθήνα
Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2017

Ερώτηση προς τον Υπουργό Eθνικής Άμυνας

Θέμα: «Απαξίωση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) με την παραχώρηση της
καταστροφής παλαιών πυρομαχικών σε ιδιώτη»
Παρά τις αρχικές εξαγγελίες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για εξυγίανση των ΕΑΣ,
η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική καθώς οδηγούνται σταδιακά σε μαρασμό
και πλήρη απαξίωση. Η πιο πρόσφατη περίπτωση αφορά τη μεταφορά παλαιών
πυρομαχικών από τις Αποθήκες Δερβενοχωρίων στο εργοστάσιο των ΕΑΣ Λαυρίου
προκειμένου, σύμφωνα με το από 19/1/2017 δελτίο τύπου των Εργατοϋπαλλήλων
Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (ΟΕΧΒΕ), να χρησιμοποιηθούν ώστε να πιστοποιηθεί
μονάδα καταστροφής που έχει εγκαταστήσει εταιρία-ιδιώτης.
Δεδομένου ότι τα ΕΑΣ διαθέτουν απόλυτα ασφαλή και πιστοποιημένη γραμμή
καταστροφής πυρομαχικών, εγείρονται εύλογα ερωτήματα ως προς την παραχώρηση
μίας εργασίας με οικονομικά οφέλη σε ιδιώτη αντί των ΕΑΣ, τη στιγμή μάλιστα που τα
τελευταία έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση με τους εργαζόμενους να
παραμένουν απλήρωτοι για δύο (2) μήνες.
Η καταστροφή παλαιών πυρομαχικών για την πιστοποίηση ιδιωτικής εταιρίας η οποία
προφανώς στη συνέχεια θα λειτουργήσει ως ανταγωνίστρια των ΕΑΣ που ήδη
διαθέτουν πιστοποίηση καταστροφής συνιστά διαδικασία που βάλλει εναντίον των
οικονομικών συμφερόντων των ΕΑΣ.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
- Εφόσον τα ΕΑΣ έχουν τη δυνατότητα καταστροφής παλαιών πυρομαχικών, γιατί θα
πρέπει να διατεθούν σε ιδιώτη προκειμένου να πιστοποιηθεί αυτός στη διαδικασία
καταστροφής τους;
- Μήπως η εν λόγω πρακτική εντάσσεται στο πλαίσιο της παντελούς απαξίωσης των
ΕΑΣ δίνοντας δουλειές σε ιδιώτες-ανταγωνιστές; Για ποιόν λόγο γίνεται αυτό τη στιγμή
μάλιστα που ελλείψει παραγγελιών-εργασιών οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι;
- Ποιά είναι τα οφέλη των ΕΑΣ και του ΥΕΘΑ γενικότερα από τη διάθεση πυρομαχικών
για πιστοποίηση μίας ιδιωτικής εταιρίας;
- Με ποιά μεθοδολογία και ποιός θα επιβεβαιώσει την πιστοποίηση της ιδιωτικής
εταιρίας; Θα είναι υπηρεσία του ΥΕΘΑ ή κάποιος άλλος ιδιώτης;

- Ποιά είναι τα περιβαλλοντικά κριτήρια που θα τηρηθούν κατά τη διαδικασία της
πιστοποίησης για την καταστροφή παλαιών πυρομαχικών;
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