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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:

Ελευσίνα 15/1/2018

ΥΠΠΟΑ
1) Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων
Υπόψη Προϊσταμένης
κ. Άννας Σιγανίδου
Λυσίου και Κλεψύδρας 1
10555 Αθήνα
2) Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης
Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων
Υπόψη Προϊσταμένης
κ. Αμαλίας Ανδρουλιδάκη
Γ’ Σεπτεμβρίου & Πολυτεχνείου,
10433 Αθήνα

Θέμα: Άδειες κατεδάφισης 159 κτιρίων του ανενεργού βιομηχανικού Συγκροτήματος της ΠΥΡΚΑΛ
στην Ελευσίνα.
Το εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα , που η ίδρυσή του χρονολογείται στην δεύτερη δεκαετία
του προηγούμενου αιώνα, και αναπτύσσεται σε έκταση 452 στρεμμάτων, τα τελευταία χρόνια, για
διάφορους λόγους, κατέστη ανενεργό και τον Απρίλη του 2017 πωλήθηκε στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ).
Στις 20 και 21/12/2017 - ύστερα από σχετικό αίτημα του νέου ιδιοκτήτη - που υπεβλήθη μόλις στις
13/12 - εκδόθηκαν από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας 2 Άδειες Κατεδάφισης με
αριθμούς 65/2017 και 66/2017 (επισυνάπτονται) που αφορούν στην κατεδάφιση 159 κτιρίων κτισμάτων (80 στο νότιο και 79 στο βόρειο τμήμα του ακινήτου) συνολικού εμβαδού 27.000 τ.μ
μεταξύ των οποίων και εμβληματικά κτίρια, όπως το κτίριο όπου συνέβη το πολύνεκρο ατύχημα
του 1995, αλλά και οι δύο θολωτές αποθήκες αδρανών υλικών, τα κτίρια των συνεργείων

πυροσωλήνων και καψυλίων, ο υδατόπυργος, το σύμπλεγμα των 7 καταφυγίων, το χυτήριο, τα
κτίρια των γραφείων κ.α.
Μάλιστα, η Τεχνική Έκθεση (επισυνάπτεται) της εταιρείας, παρότι ομολογεί ότι τα κτίρια δεν έχουν
ζημιές στον φέροντα οργανισμό, δεν επικαλείται κανένα σκοπό για την κατεδάφισή τους. Επίσης,
δεν γίνεται καμία αναφορά στην μελλοντική χρήση του ακινήτου που αγοράστηκε για να
αποτελέσει Ζώνη Ασφαλείας μεταξύ του διυλιστηρίου και του οικισμού της Ελευσίνας. Δεν υπάρχει
ούτε ψήγμα αξιολόγησης όλων των ιστορικών κτισμάτων - αρκετά εκ των οποίων χρονολογούνται
από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα - ούτε παραμικρή αναφορά στην ανάγκη για την διατήρηση
όσων διασώζουν την ιστορική μνήμη και την βιομηχανική κληρονομιά.
Επιπλέον, στους φακέλους των δύο Αδειών δεν υπάρχει Γνωμοδότηση των Υπηρεσιών Νεωτέρων
Μνημείων του ΥΠΠΟΑ ενώ έχει καταχωριστεί Απόσπασμα του Πρακτικού με αρ. 20 του Συμβουλίου
Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής με α.π 151/6.12.2017 σύμφωνα με το οποίο
«δεν απαιτείται γνωμοδότηση» του προαναφερόμενου Συμβουλίου.
Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την Αναστολή της κατεδάφισης και την Κήρυξη όσων
κτιρίων χρήζουν προστασίας.
Για την ECOELEUSIS
Ο εκπρόσωπος

Χρήστος Χρηστάκης
Επισυνάπτονται:
1) Τοπογραφικά
2) Τεχνικές Εκθέσεις
3) Οικοδομικές Άδειες
4) Φωτογραφικό υλικό
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Γενική Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων
και Τεχνικών Έργων.
κ. Γατοπούλου
Πλατεία Καρύτση 12 / 10561 Αθήνα

2) ΚΣΝΜ
Υπόψη Προέδρου
κ. Μαρίας Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη
Γενική Γραμματέα ΥΠΠΟΑ
Μπουμπουλίνας 20 – 22 / 10682 Αθήνα

