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Κύριοι Υπουργοί, 

 Σήμερα 15/05/2017 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Σωματείου μας με θέμα την πώληση 

του εργοστασίου της Ελευσίνας στα ΕΛΠΕ. 

Από μια ανάγνωση του συμβολαίου διαπιστώσαμε ότι η πώληση του εργοστασίου, 

όσο κι αν διατείνεστε ότι σώζει την εταιρεία, δεν είναι τίποτε άλλο από μια χαριστική 

πράξη παραχώρησης δημόσιας περιουσίας προς τα ΕΛΠΕ. 

Ως Σωματείο τις ενστάσεις μας τις έχουμε κάνει γνωστές εδώ και δύο χρόνια. 

Η επιλογή σας για απευθείας πώληση στα ΕΛΠΕ του ακινήτου και μόνο χωρίς 

δημόσιο διαγωνισμό και χωρίς να λάβετε υπόψη σας τις προηγούμενες εκτιμήσεις, 

ζημιώνει τα μέγιστα τα ΕΑΣ. Η πώληση αυτή έγινε χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πώληση του εργοστασίου Ελευσίνας που θα 

περιελάμβανε το ακίνητο τις εγκαταστάσεις και το λοιπό εξοπλισμό, ζημιώνει υπέρμετρα  

την εταιρεία και το Ελληνικό Δημόσιο. Η βιασύνη να πωληθεί το ακίνητο και μόνο, 

απευθείας στα Ελληνικά Πετρέλαια εγείρει σοβαρά ερωτηματικά για όσους αποφάσισαν η 

μεθόδευσαν τη διαδικασία αυτή.  

Θυμίζουμε ότι η ανάγκη των ΕΛΠΕ για την αγορά του συγκεκριμένου χώρου  ήταν 

διαχρονική και μάλιστα το 2009 είχαν προσφέρει 25 εκατομ. ευρώ για ενοικίαση 100 



στρεμμάτων για 25 έτη (υπάρχει και σχετικό προσύμφωνο !!!), ενώ σήμερα αγόρασαν  500 

στρέμματα με τις εγκαταστάσεις τους  στην τιμή των 25.690.000 ευρώ !!! 

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι υπάρχει έκθεση  από πιστοποιημένους εκτιμητές 

όπου   η αξία των εγκαταστάσεων των ΕΑΣ Ελευσίνας το 2009 ανέρχεται στα  56.679.772 

€, το 2012 στα 47.365.526 €, το 2013 στα 43.418.438 € και με νέα  έκθεση εκτίμησης στις 

15.4.2015 ήταν στα 40.320.537 €. 

Η τελευταία δε εκτίμηση δεν παρουσιάστηκε  καν στο Δ.Σ. της εταιρείας  πριν αυτό 

αποφασίσει  την πώληση των εγκαταστάσεων. 

Οι παραπάνω εκτιμήσεις δεν ελάμβαναν υπόψη τους την αναγκαιότητα των ΕΛΠΕ 

για την αγορά των εγκαταστάσεων για τους παρακάτω λόγους : 

1.Την μεγάλη διαρροή πετρελαίου που είχαν αλλά και που συνεχίζουν να 

έχουν οι δεξαμενές των ΕΛΠΕ, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο των ΕΑΣ να είναι γεμάτο 

γεωτρήσεις μέτρησης αποβλήτων καθώς επίσης στον αιγιαλό υπάρχει φράγμα 

συγκράτησης των αποβλήτων που καταλήγουν στη θάλασσα και από εκεί με αντλίες 

διοχετεύεται σε πρόχειρες δεξαμενές. 

2. Την ανάγκη των ΕΛΠΕ να δημιουργήσουν ζώνες ασφαλείας με βάση τις 

συνθήκες κανόνων τις SEVESO. 

Κύριοι Υπουργοί, 

Είναι βέβαιο ότι το σημαντικότερο εργοστάσιο των ΕΑΣ που διέθετε όλες τις 

πιστοποιήσεις για παραγωγή πυρομαχικών έκλεισε για να διευκολυνθούν 

πολυπλεύρως τα ΕΛΠΕ !!! 

 Παράλληλα από το συμβόλαιο πώλησης  με έκπληξή μας διαπιστώσαμε  ότι το 

τίμημα κατεβαίνει κατά πολύ ακόμη κι από τα 25.690.000 € τη στιγμή που τα ΕΑΣ με 

όρους του συμβολαίου υποχρεούνται: 

να ασφαλίσουν !!!!! και  

να αποστρατικοποιήσουν !!!!!!,  

το εργοστάσιο πριν την οριστική παράδοση σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους από την 

ημερομηνία της πώλησης. 

 Μάλιστα υπάρχει όρος ότι εάν αυτό δεν πραγματοποιηθεί τα ΕΛΠΕ δεν θα 

καταβάλλουν την τελευταία δόση που είναι για τις 11/4/2018 στο ύψος των 6.422.500 €. 

 Διαπιστώνουμε ότι παρά τη χαριστική πράξη δεν υπάρχει καμία αναφορά , καμία 

συμφωνία, όσον αφορά τους 22 εργαζόμενους για απορρόφησή τους από τα ΕΛΠΕ που 

ήταν δέσμευση του Αν. Υπουργού Εθν. Άμυνας κ. Βίτσα του Προέδρου των ΕΑΣ κ. 

Βασιλείου και του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρηστίδη. 

 Η δε δέσμευση αυτή πραγματοποιήθηκε μπροστά και στους 22 εργαζόμενους των 

ΕΑΣ Ελευσίνας. 

Κύριοι Υπουργοί, 



Θέλουμε να κάνουμε γνωστό στους αρμόδιους Υπουργούς ότι η απόφαση του Δ.Σ. 

των ΕΑΣ για την πώληση των εγκαταστάσεων στο συγκεκριμένο τίμημα πάρθηκε στα όρια 

της νομιμότητας, διότι από τα 7 μέλη η απόφαση ελήφθη με παραιτηθέντα Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και με την παρουσία 5 μελών του Δ.Σ.!!!!! και με τα 3 μέλη να ψηφίζουν υπέρ και 

με τα άλλα 2 μέλη λευκό. 

 Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι υπήρξε παραποίηση του πρακτικού ΔΣ που 

αποφάσισε την πώληση του ακινήτου.  Συγκεκριμένα α)  στο πρακτικό του ΔΣ της 

3.4.2017 για την πώληση του ακινήτου  εμφανίζεται ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος  κ. 

Κοσμάς Χρηστίδης να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. υπέρ της πώλησης !!!!! Όμως  

στη συνεδρίαση του ΔΣ και σύμφωνα με τα παρόντα μέλη του ΔΣ ο κ. Χρηστίδης ούτε 

παρέστη στο ΔΣ, ούτε είχε στείλει εξουσιοδότηση, διότι ήδη από 9.2.2017  με εξώδικο με 

δικαστικό επιμελητή  είχε παραιτηθεί από Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Για αυτό 

και μετά τη παραίτηση του συντάχθηκε πρακτικό του ΔΣ και  ενημερώθηκε το ΓΕΜΗ για 

την παραίτηση του. β) Στο συγκριμένο πρακτικό για τη πώληση του ακινήτου δεν υπήρξε  

αναφορά για την υποχρέωση που αναλαμβάνει η ΕΑΣ για αποστρατικοποίηση και 

ασφάλιση των εγκαταστάσεων, κόστος που μπορεί να φτάσει και στα 5.000.000 €. Το 

ποσό αυτό θα επιβαρύνει τα ΕΑΣ και θα μειώσει το τίμημα της αγοραπωλησίας και το όριο 

των 25.600.000 Ευρώ που τους είχε θέσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη 

πώληση της Ελευσίνας. 

 Η ευθύνη της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας είναι τεράστια !!!!! Επέτρεψαν στη Διοίκηση των ΕΑΣ με αδιαφανείς διαδικασίες να 

προχωρήσει στην ενέργεια της πώλησης των εγκαταστάσεων των ΕΑΣ Ελευσίνας με 

ανυπολόγιστη ζημιά τόσο για την εταιρεία όσο και για την Εθνική Άμυνα της χώρας μας. 

Ως εργαζόμενοι πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να 

ακυρώσουμε την χαριστική πράξη προς τα ΕΛΠΕ και συνδικαλιστικά και νομικά. 

Ήδη έχουμε προβεί σε μηνυτήρια αναφορά και έχει επιληφθεί του θέματος η 

δικαιοσύνη. 

Μέχρι να τελεσιδικήσει η νομική διαδικασία εμείς θα προβούμε σε όλες εκείνες τις 

συνδικαλιστικές ενέργειες ώστε να εμποδίσουμε την εγκατάσταση των ΕΛΠΕ στις 

εγκαταστάσεις των ΕΑΣ Ελευσίνας. 

Στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε με στόχο την διασφάλιση των 

συμφερόντων της εταιρείας  ΕΑΣ δηλώνουν την απόλυτη στήριξή τους η  Ομοσπονδία 

Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδας, με την παρουσία του Πρόεδρου της 

Μάκη Θεοχάρη και του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας – Δυτικής Αττικής, με την παρουσία 

του Προέδρου του Βαγγέλη Λίγγου. 

Με εκτίμηση 

                                                   Για το Δ.Σ. του Σωματείου 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                      ΝΙΚ. ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ                                          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ 


