
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
30 Ιουλίου 2021 

Ερώτηση και ΑΚΕ 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.Κωστα Σκρέκα. 

Θέμα: Οφειλές της λιπασματοβιομηχανίας Νέα Καρβάλης Καβάλας στη ΔΕΗ Α.Ε. 

Αξιότιμε κ.Υπουργέ,  

 

Πρόσφατα, το «Σωματείο Υπαλλήλων και Εργατοτεχνιτών Ν. Καρβάλης Καβάλας» μου κοινοποίησε 

το υπ’ αρ. πρωτ. 1626/21-7-2020 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο «η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ» 

υπέγραψε σύμβαση διακανονισμού των οφειλών της λιπασματοβιομηχανίας έως και 31-12-2016. 

Ενώ από 1-1-2017 και έως 31-10-2018 το χρέος για τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί ανέλαβε η 

εταιρία ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ». 

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ δεν δραστηριοποιείται από το έτος 2016 

στις εγκαταστάσεις τις λιπασματοβιομηχανίας στην Νέα Καρβάλη Καβάλας και έχει μεταβιβάσει 

την παραγωγική της δραστηριότητα σε τρίτες εταιρίες και συγκεκριμένα: 

Με την υπ’ αρίθμ. Φ14.2138/05/4195/18-09-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, δυνάμει των ανωτέρω εγγράφων και δηλώσεων των νομίμων 

εκπροσώπων των εμπλεκομένων εταιρειών, η άδεια λειτουργίας στο συγκρότημα παραγωγής και 

εμπορίας αμμωνίας, οξέων και αζωτούχων λιπασμάτων που είχε χορηγηθεί από την Περιφέρεια Αν. 

Μακεδονίας και Θράκης αρχικά στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» μεταβιβάστηκε στην Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία 

«ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης 34 και 

Ζησιμοπούλου 11, με ΑΦΜ 800540608, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά όπως εκπροσωπείται νόμιμα λόγω 

αλλαγής φορέα στο συγκρότημα παραγωγής και εμπορίας αμμωνίας, οξέων και αζωτούχων 

λιπασμάτων με την επωνυμία ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου, ενώ ταυτόχρονα 

ανακαλείται η από 15-07-2011 και με αρίθμ. πρωτ. 3615 Φ. 14.54/05/2196 άδεια λειτουργίας 

αορίστου χρόνου της ELFE. Θα πρέπει να τονισθεί ότι  κατά τον ως άνω χρόνο, οι δύο εταιρείες 

είχαν την έδρα τους στην ίδια διεύθυνση, ενώ η εταιρεία ELFE, μόλις στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 και 

όταν πλέον είχε ολοκληρωθεί η ως άνω διαδικασία, άλλαξε την έδρα της και από το Π. Φάληρο 

μεταφέρθηκε στον Πειραιά, επί της οδού Έβρου 182 & Αγ. Δημητρίου 121. 

Στη συνέχεια στις 29-12-2016 υπεγράφη μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ 

και της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ιδιωτικό συμφωνητικό λύσεως της -για 20 έτη- μεταξύ τους συναφθείσας 

μισθώσεως των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος παραγωγής και εμπορίας 

αμμωνίας, οξέως και αζωτούχων λιπασμάτων και την επόμενη ημέρα, 30-12-2016, εμφανίστηκε η 

Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Καλλιθέα 
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Αττικής, επί της οδού Παπαφλέσσα 9, με ΑΦΜ 800786798, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα και δυνάμει της υπ’ αρίθμ. Φ14.2138/05/789/22-02-2017 απόφασης του 

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, κ. Θεόδωρου Μαρκόπουλου, χορηγήθηκε σε 

αυτήν άδεια λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα. 

Τέλος, στις 31-12-2019 μεταβιβάστηκε στη αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την 

επωνυμία «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΤΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ» που εδρεύει στο Παλαιό 

Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης 34 και Ζησιμοπούλου 11, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 153183601001 με τον ίδιο τρόπο λόγω αλλαγής φορέα, η άδεια εκμετάλλευσης του 

συγκροτήματος παραγωγής και εμπορίας αμμωνίας, οξέως και αζωτούχων λιπασμάτων. 

Το άλλο μισό εργοστάσιο και συγκεκριμένα οι μονάδες φωσφορικού οξέος και σύνθετων 

λιπασμάτων μισθώθηκε για χρονική διάρκεια 20 ετών, με έναρξη την 11-12-2015 και λήξη την 10-

12-2035 από την αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένη ευθύνης με την επωνυμία «PFIC LTD», που 

εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης 34, με ΑΦΜ 997521062, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 137001901001. Εν συνεχεία στις 24 Δεκεμβρίου 2015, με την 

υπ’ αρίθμ. Φ12.2148/05/6140/24-12-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονία και 

Θράκης, η άδεια λειτουργίας στο συγκρότημα παραγωγής και εμπορίας φωσφορικού οξέως και 

σύνθετων λιπασμάτων μεταβιβάστηκε στην PFICLTD λόγω αλλαγής φορέα 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα: 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1)    Tι οφειλές έχουν δημιουργηθεί στην ΔΕΗ ΑΕ από την λειτουργία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Ν. Σμύρνη 

Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού 247, με ΑΦΜ 997930287 έως και την 18-9-2015; 

2)    Tι οφειλές έχουν δημιουργηθεί στην ΔΕΗ ΑΕ από την λειτουργία της «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΒΕΕ», που 

εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης 34 και Ζησιμοπούλου 11, με ΑΦΜ 

800540608 από 18-09-2015 έως και έως και την 30-12-2016; 

3)    Tι οφειλές έχουν δημιουργηθεί στην ΔΕΗ ΑΕ από την λειτουργία της «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ 

ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Παπαφλέσσα 9, με ΑΦΜ 

800786798 από 31-12-2016 έως και την 31-12-2019; 

4)    Tι οφειλές έχουν δημιουργηθεί στην ΔΕΗ ΑΕ από την λειτουργία της «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΛΤΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ» που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού 

Πεντέλης 34 και Ζησιμοπούλου 11, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 153183601001 από 01-01-2020 έως και σήμερα; 

5)    Τι οφειλές έχουν δημιουργηθεί στην ΔΕΗ ΑΕ από την λειτουργία της εταιρίας «PFIC LTD», που 

εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης 34, με ΑΦΜ 997521062 από 11-12-

2015 έως και σήμερα; 

6)    Δεδομένης της εμφανής σύνδεσης των ανωτέρω εταιριών έχει προβεί η ΔΕΗ ΑΕ σε 

οποιαδήποτε ενέργεια δικαστική ή εξώδικη για να επιτύχει την μεταβίβαση του χρέους της 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τις 

ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες; 

Ζητείται από τον αρμόδιο Υπουργό να μάς καταθέσει: 

Τις συμβάσεις συνεργασίας της ΔΕΗ ΑΕ με όλες τις ανωτέρω εταιρίες. 



Αντίγραφα των δικογράφων από την ΔΕΗ ΑΕ κατά των ανωτέρω εταιριών και των τυχόν δικαστικών 

αποφάσεων που έχουν εκδοθεί. 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 




