
 

 
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ                     Αθήνα, 4Οκτωβρίοσ  2021 

Προς τον Τποσργό Οικονομικών 

Θέκα: "Καζνιηθή Απαμίσζε ηεο Γεκόζηαο Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο κέζσ ηεο θαηαθόξπθεο πηώζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ ζπλόινπ 
ησλ εξγνζηαζίσλ ησλ ΔΑΣ θαη ησλ καδηθώλ απνιύζεσλ ηνπ ππεξζύγρξνλνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Αηγίνπ"  
 

Σύκθσλα κε πξόζθαην έγθπξν δεκνζίεπκα  θνξπθαίνο παξάγσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (ΥΠΟΙΚ) αξλήζεθε αίηεκα λα εγθξίλεη 
ηελ παξνρή επηπιένλ 16 εθαηνκκπξίσλ ζηα Διιεληθά Σπζηήκαηα (ΔΑΣ) ιέγνληαο: "Δεν μπορώ να δίνω ζηο ποσθενά ηα λεθηά ηων 
θορολογοσμένων. Έτεηε πάρει 30 εκαη. εσρώ και ζηηάηε άλλα 16 με 4 εκαηομμύρια ηζίρο… Φέρηε δοσλειές από ηο ΥΕΘΑ". Τν γεγνλόο όηη ν 
θύθινοεξγαζηώλ ησλ ΔΑΣ ζηνλ δέθαην κήλα ηνπ 2021, θέξεηαη λα είλαη κόιηο ζην 13% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ 2019 (30,4 εθαηνκκύξηα) 
θαλεξώλεη ηελ ζπλεηδεηή θαη νινζρεξή ηεικάησζε ηεο παξαγσγήο ησλ εξγνζηαζίσλ ησλ ΔΑΣ θαη έρεη σο απόηνθν ηελ επαλεηιεκκέλε 
δήηεζε ξεπζηώλ από ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό.  

 
Τα παξαπάλσ ιακβάλνπλ ρώξα ζε κηα ζπγθπξία όπνπ ε Γηνίθεζε ησλ ΔΑΣ πξνβαίλεη ζε ππέξνγθεο δαπάλεο, αθελόο κέζσ 

αθπξώζεσλ θεληξηθώλ δηαγσληζκώλ πνπ είραλ πξνθεξπρζεί πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ζε πξνθεξύμεηο λέσλ κε ην 
πεληαπιάζην θόζηνο (ζύλαςε βηνκεραληθώλ ζπλεξγαζηώλ, θύιαμε θνθ) θαη, αθεηέξνπ, ζε πιήζνο πξόρεηξσλ δηαγσληζκώλ θαη απεπζείαο  
αλαζέζεσλ δεπηεξεπνπζώλ ππεξεζηώλ (Ιζηνζειίδα, Οξγαλόγξακκα, Μεηαηξνπή Ήρνπ ζε Δηθόλα, Φσηνγξαθίεο θαη Video, Υπεξεζίεο 
Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνβνιήο, Απνηύπσζε Γηαδηθαζηώλ Πξνκεζεηώλ θνθ) πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αγνξά πξώησλ πιώλ θαη ηελ ελίζρπζε 
ηεο παξαγσγήο θαη αζξνηζηηθά μεπεξλνύλ θάζε πξνεγνύκελν. Οη δε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2020 δελ έρνπλ θαλ εγθξηζεί σο όθεηιαλ. 

 
Σπλάκα, ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, αλαθνηλώζεθαλ αηθληδηαζηηθά ζπλνιηθά νη 36 απνιύζεηο εξγαηνηερληηώλ από ην εξγνζηάζην ηεο 

ΔΒΟ Αηγίνπ, εξγαηνηερληηώλ πνπ απαζρνινύληαλ εδώ θαη 4 ρξόληα απνηεινύζαλ ηε «ξαρνθνθαιηά» ηνπ παξαγσγηθνύ ηκήκαηνο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ. Παξάιιεια, πθαίλνληαη ζελάξηα γηα ην κέιινλ ηνπ ππεξζύγρξνλνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Αηγίνπ, ηα νπνία αλαπέκπνληαη ζε 
επίζεκεο ζπδεηήζεηο κεηαμύ επηηειώλ ζηα ζπλαξκόδηα Υπνπξγεία. Τα γεγνλόηα εμαθνινπζνύλ λα ππξνδνηνύλ αιπζηδσηέο πνιηηηθέο 
αληηδξάζεηο θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ θαη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 
Τέινο, κέρξη ζήκεξα θακία κέξηκλα δελ έρεη ιεθζεί γηα ην πξσηεύνλ δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ππξνκαρηθώλ 

από ηνλ Υκεηηό ζην Λαύξην θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ. Η πξνηεξαηόηεηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο απξόζθνπηεο παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ  
Υκεηηνύ, νύησο ώζηε λα κελ επεξεαζηνύλ ε εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηα έζνδα ηεο ΔΑΣ από ηε κεηαβαηηθή θάζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο 
ζην εξγνζηάζην ηνπ Λαπξίνπ, δελ θαίλεηαη λα είλαη ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Γηνίθεζεο. Αληηζέησο, έρνπλ γίλεη παρπιέο απεπζείαο  αλαζέζεηο  
γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε εθ ησλ νπνίσλ πνιιέο δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ αλαιεθζεί από ηα ΔΑΣ.  

 
Με ηελ πεξηγξαθόκελε ειιεηκκαηηθή δηαρείξηζε λα έρεη κνηξαία νδεγήζεη ήδε ζε εθπνηήζεηο αθηλήησλ  - θηιέησλ, κε ηα δεδνκέλα γηα ηα 

παξαπάλσ δύν εξγνζηάζηα ησλ ΔΑΣ θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο λα είλαη κειαλά θαη ηελ καθξνβηόηεξε ακπληηθή βηνκεραλία ηεο ρώξαο λα 
νδεγείηαη απαμηνύκελε ζε θιείζηκν ή ηδησηηθνπνίεζε,  

 
Δξσηάηαη ν αξκόδηνο Υπνπξγόο: 

1) Δλ κέζσ ζνβαξώλ ππνλνηώλ γηα ηελ ηύρε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Αηγίνπ θαζώο θαη ησλ 36 εξγαδνκέλσλ πνπ απνιύζεθαλ 
αηθληδηαζηηθά, όπσο θαη γηα ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο παξαγσγηθέο απώιεηεο από ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπ 
εξγνζηαζίνπ ηνπ Υκεηηνύ, γηα πνηνπο αθξηβώο ιόγνπο πξνρώξεζε ζε καδηθέο απνιύζεηο πνπ επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηελ 
παξαγσγή ηεο ΔΒΟ Αηγίνπ θαη γηαηί δελ κεξηκλά γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Υκεηηνύ; 
 

2) Αιεζεύεη όηη ν θύθινοεξγαζηώλ ησλ ΔΑΣ έρεη κεησζεί ζην 13% (4 εθαηνκκύξηα) ηνπ αληίζηνηρνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ 2019 
ελώ νη δαπάλεο (ιεηηνπξγηθέο θαη κε) απμάλνληαη αδηαθαλώο θαη αικαησδώο;  
 

Ο ερωτών βοσλεστής,  

Γιώργος Σσίπρας 


