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ΔΑθόνα 

Αθόνα 21 Ιανουαρύου 2017 

 

Ερώτηςη προσ τον Υπουργό Eθνικήσ Άμυνασ 

 

Θέμα: «Απαξίωςη των Ελληνικών Αμυντικών Συςτημάτων (ΕΑΣ) με την παραχώρηςη τησ 

καταςτροφήσ παλαιών πυρομαχικών ςε ιδιώτη»  

Παρϊ τισ αρχικϋσ εξαγγελύεσ τησ ςυγκυβϋρνηςησ ΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για εξυγύανςη των ΕΑ, 

η πραγματικότητα εύναι πολύ διαφορετικό καθώσ οδηγούνται ςταδιακϊ ςε μαραςμό 

και πλόρη απαξύωςη. Η πιο πρόςφατη περύπτωςη αφορϊ τη μεταφορϊ παλαιών 

πυρομαχικών από τισ Αποθόκεσ Δερβενοχωρύων ςτο εργοςτϊςιο των ΕΑ Λαυρύου 

προκειμϋνου, ςύμφωνα με το από 19/1/2017 δελτύο τύπου των Εργατοώπαλλόλων 

Χημικόσ Βιομηχανύασ Ελλϊδοσ (ΟΕΧΒΕ), να χρηςιμοποιηθούν ώςτε να πιςτοποιηθεύ 

μονϊδα καταςτροφόσ που ϋχει εγκαταςτόςει εταιρύα-ιδιώτησ. 

Δεδομϋνου ότι τα ΕΑ διαθϋτουν απόλυτα αςφαλό και πιςτοποιημϋνη γραμμό 

καταςτροφόσ πυρομαχικών, εγεύρονται εύλογα ερωτόματα ωσ προσ την παραχώρηςη 

μύασ εργαςύασ με οικονομικϊ οφϋλη ςε ιδιώτη αντύ των ΕΑ, τη ςτιγμό μϊλιςτα που τα 

τελευταύα ϋχουν περιϋλθει ςε δεινό οικονομικό κατϊςταςη με τουσ εργαζόμενουσ να 

παραμϋνουν απλόρωτοι για δύο (2) μόνεσ.    

Η καταςτροφό παλαιών πυρομαχικών για την πιςτοπούηςη ιδιωτικόσ εταιρύασ η οπούα 
προφανώσ ςτη ςυνϋχεια θα λειτουργόςει ωσ ανταγωνύςτρια των ΕΑ που όδη 
διαθϋτουν πιςτοπούηςη καταςτροφόσ ςυνιςτϊ διαδικαςύα που βϊλλει εναντύον των 
οικονομικών ςυμφερόντων των ΕΑ. 
 
Με βϊςη τα παραπϊνω, ερωτϊται ο αρμόδιοσ υπουργόσ: 
 
- Εφόςον τα ΕΑ ϋχουν τη δυνατότητα καταςτροφόσ παλαιών πυρομαχικών, γιατύ θα 
πρϋπει να διατεθούν ςε ιδιώτη προκειμϋνου να πιςτοποιηθεύ αυτόσ ςτη διαδικαςύα 
καταςτροφόσ τουσ;  
 
- Μόπωσ η εν λόγω πρακτικό εντϊςςεται ςτο πλαύςιο τησ παντελούσ  απαξύωςησ των 
ΕΑ δύνοντασ δουλειϋσ ςε ιδιώτεσ-ανταγωνιςτϋσ; Για ποιόν λόγο γύνεται αυτό τη ςτιγμό 
μϊλιςτα που ελλεύψει παραγγελιών-εργαςιών οι εργαζόμενοι παραμϋνουν απλόρωτοι; 
 
- Ποιϊ εύναι τα οφϋλη των ΕΑ και του ΥΕΘΑ γενικότερα από τη διϊθεςη πυρομαχικών 
για πιςτοπούηςη μύασ ιδιωτικόσ εταιρύασ; 
 
- Με ποιϊ μεθοδολογύα και ποιόσ θα επιβεβαιώςει την πιςτοπούηςη τησ ιδιωτικόσ 
εταιρύασ; Θα εύναι υπηρεςύα του ΥΕΘΑ ό κϊποιοσ ϊλλοσ ιδιώτησ;  
 



- Ποιϊ εύναι τα περιβαλλοντικϊ κριτόρια που θα τηρηθούν κατϊ τη διαδικαςύα τησ 
πιςτοπούηςησ για την καταςτροφό παλαιών πυρομαχικών;  
 

 

Ο ερωτών Βουλευτόσ 

 

Θεοχϊρησ (Χϊρησ) Θεοχϊρησ 


