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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΡΑΣΗΚΖ ΑΜΤΝΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

 

5/2/2014 

 

ΘΔΜΑ : Ομιλία ηοσ Τπεύθσνοσ Σομέα Άμσνας Κ.Ο. ΤΡΗΕΑ Θοδωρή Γρίηζα, 

Βοσλεσηή Α’ Πειραιά και Νηζιών, καηά ηην διάρκεια ηης ζσζήηηζης τθες 4/2/2014 

ζηην Ολομέλεια ηης Βοσλής ηης Σροπολογίας ηοσ Τποσργείοσ Δθνικής Άμσνας (με 

γενικό αριθμό 1106 και ειδικό 139) ζτεηικά με ηην διάλσζη ηων Δλληνικών 

Αμσνηικών σζηημάηων.  

 

-------------------------------------------------- 

 

«ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Ζ ζπδήηεζε επί ησλ άξζξσλ ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ λνκνζρεδίνπ 

θίλεζε ην ελδηαθέξνλ δεθαηεζζάξσλ Βνπιεπηψλ ηνπ ΤΡΗΕΑ, ελφο Βνπιεπηή απφ άιιν 

θφκκα θαη εδψ ηειεία. Γελ ππάξρεη θαλέλαο Βνπιεπηήο απφ ηα θφκκαηα ηεο Πιεηνςεθίαο –

ηπραίν;- πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα πνπ κηα ηφζν θαίξηαο ζεκαζίαο αιιαγή ζηηο ζπλζήθεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ηελ εθπνίεζε ηεο ΑΓΜΖΔ, 

αηηηνινγείηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, θχξηε Τπνπξγέ, κε δεθαέμη ζεηξέο, ρσξίο ηεθκεξίσζε, 

ρσξίο απάληεζε, ρσξίο ηίπνηα.  

 

Απηφ, θχξηε Πξφεδξε, γηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πξαθηηθή είλαη ε επηηνκή ηεο απαμίσζεο, ηεο 

ππεθθπγήο θαη ηνπ θπληζκνχ. Αλ είλαη δπλαηφλ, δεθαέμη ζεηξέο κηαο γεληθφινγεο πεξηγξαθήο 

θαη ελφο αβάζηκνπ ηζρπξηζκνχ ρσξίο ηεθκεξίσζε, λα απνηεινχλ ηελ αηηηνινγηθή βάζε γηα 

κηα ηφζν ζεκαληηθή αιιαγή πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ 

ειεθηξνδφηεζε λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηελ παξαγσγηθή βάζε ηεο ρψξαο!  

 

Γελ ζα κείλσ πεξηζζφηεξν ζηα ζέκαηα ηνπ λνκνζρεδίνπ γηαηί, ζηα ιίγα ιεπηά πνπ έρσ, ζέισ 

λα αζρνιεζψ κε ηελ ηξνπνινγία πνπ θαηαζέηεη ε Κπβέξλεζε ζρεηηθά κε ηα Διιεληθά 

Ακπληηθά πζηήκαηα. Ήδε ζπλάδειθνη, φπσο ν Γηψξγνο Βαξεκέλνο θαη ε Νάληηα 

Βαιαβάλε, αλαθέξζεθαλ κε επάξθεηα ζε απηφ.  

 

Θέισ όκσο λα επηκείλσ. Θα ην θάλνπλ θαη άιινη ζπλάδειθνη ζηε ζπλέρεηα, γηαηί γηα 

εκάο ε απαμίσζε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην θιείζηκν –γηαηί πεξί απηνύ πξόθεηηαη- θαη ε 

ηδησηηθνπνίεζε ηειηθά ηεο ακπληηθήο βηνκεραλίαο ηεο ρώξαο είλαη θνξπθαίν δήηεκα.  

 

Θα επηκείλσ θαη εγψ θαη ζα επαλαιάβσ φηη κε απηή ηελ ηξνπνινγία, κε γεληθφ αξηζκφ 1106 
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θαη εηδηθφ 139, ε Κπβέξλεζε δεηά απφ ηελ ειιεληθή Βνπιή κηα ιεπθή επηηαγή –πεξί απηνχ 

πξφθεηηαη- ψζηε λα ξπζκίζεη απφ εθεί θαη πέξα φια ηα θξίζηκα δεηήκαηα ελ αγλνία ηεο 

Βνπιήο.  

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε αλαθέξεηαη θάπνην ζρέδην ην νπνίν 

εγθξίζεθε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ απφ ην EUROGROUP, αιιά ε Κπβέξλεζε απηφ ην ζρέδην 

πνπ εγθξίζεθε νύηε ην παξνπζηάδεη νύηε ην ζπδεηά ζηε Βνπιή.  

 

Δκείο δεηάκε, έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, λα θαηαηεζεί απηό ην ζρέδην, όπσο θαη 

θάζε άιιε ζπκθσλία πνπ έρεη ππάξμεη γηα ηε ζπλνιηθή ξύζκηζε ηεο ηύρεο ησλ 

Διιεληθώλ Ακπληηθώλ πζηεκάησλ. Σφηε ζα κπνξνχζε λα θσηηζηεί αθξηβέζηεξα ην 

πεξηερφκελν θαη ε ζηφρεπζε απηήο ηεο ηξνπνινγίαο.  

 

Θα θάλσ κία παξέλζεζε εδψ: Γελ είλαη ηπραίν φηη ηελ ίδηα αθξηβώο κεζνδνινγία ε 

Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο αθνινύζεζε θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ΔΛΒΟ, ηελ νπνία έζπεπζαλ βεβηαζκέλα λα ζέζνπλ ζε εθθαζάξηζε ρσξίο λα 

παξνπζηάζνπλ πνηέ ζηε Βνπιή ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία.  

 

Ο ΤΡΗΕΑ έρεη δεηήζεη από ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο λα ελεκεξώζεη ηε Βνπιή γηα 

ηελ ΔΛΒΟ, γηα ηελ εηαηξεία δειαδή πνπ ζπλαξκνιόγεζε ηα άξκαηα LEOPARD II –

πεξί απηνύ πξόθεηηαη- θαη ε Κπβέξλεζε εθώθεπζε.  

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο ηζρπξίζηεθε φηη ε εηαηξεία 

δελ είλαη βηψζηκε, ρξεζηκνπνηώληαο σο ππόζεζε εξγαζίαο ηε κεδεληθή θξαηηθή θαη 

ηδησηηθή ρξεκαηνδόηεζε ηεο εηαηξείαο, ιεο θαη ππάξρεη εηαηξεία πνπ λα κπνξεί λα 

θξηζεί βηώζηκε αλ ηεο ζηεξείο ηε ρξεκαηνδόηεζε. Έρνπκε δεηήζεη λα θαηαηεζνχλ κε 

επίζεκε αίηεζε θαηάζεζεο εγγξάθσλ φια ηα ζηνηρεία θαη ε ππφζεζε απηή λα δηεξεπλεζεί ζε 

βάζνο.  

 

Κεληξηθή ηδέα ηεο ηαθηηθήο ησλ κλεκνληαθώλ θπβεξλήζεσλ όισλ ησλ ηειεπηαίσλ 

εηώλ είλαη νη απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη καθξηά από ηε Βνπιή, καθξηά από ηνπο 

εξγαδόκελνπο, αιιά ρέξη-ρέξη κε ηνπο πηζησηέο. Καη γηα ηελ ΔΛΒΟ ινηπόλ δεηάκε, 

όπσο θαη γηα ηα Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα, λα έξζεη ζηε Βνπιή ζηηο αξκόδηεο 

επηηξνπέο όιν ην πιηθό, όια ηα δεδνκέλα θαη λα γίλεη ε ζπδήηεζε. 

 

Με ηελ ηξνπνινγία απηή ηα Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα δηαζπψληαη ζε δχν εηαηξείεο –ην 

είπαλ θαη νη πξνεγνχκελνη ζπλάδειθνη- εθ ησλ νπνίσλ ε κία ζα έρεη αληηθείκελν ηελ 

παξαγσγή θαη εκπνξία φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη πνιεκηθνχ πιηθνχ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 346 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβψλαο πνπ θαηνρπξψλεη ηελ θξαηηθή ακπληηθή 

βηνκεραλία, ελψ ε άιιε εηαηξεία είλαη άγλσζην ηη αληηθείκελν ζα έρεη θαη απηό είλαη έλα 

ηεξάζηην θελό. Ση ζα ςεθίζεη ε ειιεληθή Βνπιή κε απηή ηελ ηξνπνινγία;   

 

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ Διιεληθψλ Ακπληηθψλ πζηεκάησλ 

κεηαβηβάδνληαη ζηηο δχν λέεο εηαηξείεο. Πνπζελά όκσο δελ θαζνξίδεηαη ζε πνηα από ηηο 

δύν εηαηξείεο πνηα ζηνηρεία κεηαβηβάδνληαη. Πνηα ζα κεηαβηβαζηνύλ ζηε κία θαη πώο 

κπνξεί λα βεβαηώζεη ε Κπβέξλεζε ηε Βνπιή όηη δελ δεκηνπξγεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

εηαηξείεο «ζθειεηνύο», κε πξνζρεδηαζκέλν ζηόρν λα ηεζνύλ ζε εθθαζάξηζε, όπσο ε 

ΔΛΒΟ, ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ; 

 

Μήπσο έρνπκε κία ηξνπνινγία πνπ απιά θεξδίδεη ρξφλν γηα ηνπο απψηεξνπο θπβεξλεηηθνχο 
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θαη ηξντθαλνχο ζρεδηαζκνχο; Δίλαη πεξηζζφηεξν απφ βέβαην φηη θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη.  

 

Απφ ηελ άιιε, δελ ππάξρεη θακκία απνιύησο πξόβιεςε γηα ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ηελ εμόθιεζε νθεηινκέλσλ κηζζώλ, ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ εθάπαμ 

θαη ηελ εμόθιεζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο.  

 

Ζ παξάιεηςε απηή έρεη σο απνηέιεζκα θαλέλαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα κελ κπνξεί λα 

είλαη ζίγνπξνο γηα ηε ζέζε ηνπ θαη θαλείο λα κελ κπνξεί λα είλαη βέβαηνο φηη νη εξγαζηαθέο 

ηνπ απαηηήζεηο δελ ζα κεηαθεξζνχλ ζε κία δεχηεξε θαθή εηαηξεία, απφ ηελ νπνία δελ 

πξφθεηηαη λα ηθαλνπνηεζεί πνηέ.  

 

αο θαηαζέησ ζηα Πξαθηηθά ηελ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηεο Ζιεθηξνκεραληθήο 

Κύκεο, γηαηί πξέπεη λα αλαδεηρζνχλ θαη ηα επηκέξνπο δεηήκαηα φισλ ησλ εηαηξεηψλ ησλ 

ΔΑ θαη θπξίσο γηαηί ε απιή αλάγλσζή ηεο αξθεί γηα λα δηαπηζηψζεη ν θαζέλαο πφζν 

θηλδπλεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

Μαδί κε απηφ ζέησ θαη ην δήηεκα ηεο βησζηκφηεηαο ηεο Μεηαιινπξγηθήο ηεο Ζπείξνπ πνπ 

αλήθεη επίζεο ζηηο εμεηδηθεπκέλεο βηνκεραληθέο κνλάδεο κε παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, ηηο 

νπνίεο δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα ηηο ζηεξεζεί ε παξαγσγηθή βάζε ηεο ρψξαο. 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε θπβεξλεηηθή ιχζε 

δη' απηήο ηεο ηξνπνινγίαο επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε ηνπιάρηζηνλ 35 

εθαηνκκχξηα επξψ, ηα νπνία νθείινληαη θπξίσο ζηηο πξνβιεπφκελεο θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο. 

  

Γειαδή, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ιύζεο ην θόζηνο γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό είλαη όζν 

ήηαλ θαη ζήκεξα. Απηφ, φκσο, δελ είλαη ην κνλαδηθφ δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ηεο ιχζεο, ηεο 

ηξνπνινγίαο απηήο, γηαηί ε ηξνπνινγία επηηξέπεη ζην ειιεληθφ δεκφζην λα θεθαιαηνπνηεί 

κέζσ ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηα πνζά πνπ ηνπ νθείινπλ ηα ΔΑ γηα φιν απηφ ην 

δηάζηεκα. 

 

Δπνκέλσο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 2001-2010 πνπ εθαξκόζηεθε ε κεζνδνινγία ηεο 

αύμεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ ζην κεηνρηθό θεθάιαην θαη θόζηηζε ζηνλ 

Έιιελα θνξνινγνύκελν 365 εθαηνκκύξηα επξώ, βιέπνπκε απηή ε παιηνκνδίηηθε 

ηαθηηθή λα επαλέξρεηαη από ην «παξάζπξν». Ση ζα γίλεη κε ηηο ζσξεπκέλεο δεκηέο ηνπ 

Οκίινπ; Μπνξεί λα κελ απαληεζεί απηό; Μπνξεί λα απαληεζεί ζήκεξα, ζε κηα Βνπιή 

πνπ δελ παξαθνινπζεί θαλ; 

 

Ζ ηξνπνινγία δελ εγγπάηαη φηη νη δεκηέο απηέο δελ ζα παξακείλνπλ ζηε δηαζπψκελε εηαηξεία 

θαη φηη δη’ απηήο ηειηθά ζα πεξάζνπλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

 

Ζ «ιεπθή» επηηαγή πνπ δεηά ε Κπβέξλεζε δελ έρεη αληίθξηζκα.  

 

Μαξηπξά ηελ πιήξε έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη είλαη επηδήκηα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Πξέπεη λα απνζπξζεί φρη κφλν γηαηί ην δεηά ν 

ΤΡΗΕΑ, αιιά γηαηί απηά είλαη πνιχ ζνβαξά πξάγκαηα γηα λα αληηκεησπίδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ fast track. 

 

Φέξηε ηε ζπκθσλία κε ηελ Σξόηθα, θέξηε ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη από ην 

Eurogroup θαη ειάηε λα δνύκε θαη λα ζπδεηήζεη ε Διιεληθή Βνπιή ελαιιαθηηθέο 
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ιύζεηο γηα βηώζηκεο εηαηξείεο, όπσο κπνξνύλ λα είλαη θαη λα γίλνπλ θαη ηα ΔΑ θαη ε 

ΔΛΒΟ. 

 

Κχξηε Πξφεδξε, έρσ ήδε ππεξβεί ην ρξφλν, αιιά ππάξρεη άιιε κηα ηξνπνινγία Βνπιεπηψλ, 

εθπξφζεζκε, γηα ηα Ναππεγεία θαξακαγθά. Δκείο ζέινπκε λα ηελ ςεθίζνπκε. Ση ζπκβαίλεη 

εδψ; Σα Ναππεγεία θαξακαγθά, έρνληαο εμαζιησζεί, γελλνχλ ρξέε ηνπ ηδηψηε 

επηρεηξεκαηία, ηνπ θ. άθα, πξνο ζπλαιιαζζφκελεο κε απηά εηαηξείεο, πξνκεζεπηέο θαη 

άιινπο, νη νπνίνη θαηαθεχγνπλ ζηα δηθαζηήξηα θαη ζσξεία απνθάζεσλ εθδίδνληαη απηή ηελ 

πεξίνδν θαηάζρεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ Ναππεγείσλ, γεξαλψλ θαη άιισλ 

ζεκαληηθψλ ππνδνκψλ. 

 

Οη εξγαδφκελνη βάδνπλ ηα ζηήζε ηνπο κπξνζηά θαη δελ επηηξέπνπλ ζε απηνχο πνπ έξρνληαη 

λα εθηειέζνπλ απηέο ηηο απνθάζεηο λα ην θάλνπλ. Έξρεηαη απηή ε εθπξφζεζκε ηξνπνινγία 

Βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο λα βάιεη ηέξκα ζ’ απηέο ηηο θαηαζρέζεηο 

κέρξη λα παξαιεθζνχλ ηα ππνβξχρηα ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. Δίλαη κηα ξχζκηζε γηα λα 

ξπζκηζηεί ε αζιηφηεηα. Όκσο, ελ πάζε πεξηπηώζεη, πξάγκαηη, απηά ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία -πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θ. άθα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, αιιά αλήθνπλ ζηνλ 

ειιεληθό ιαό- πξέπεη λα ηα ππεξαζπηζηνύκε. Θα ηελ ςεθίζνπκε, αλ ηελ θάλεη δεθηή ν 

Τπνπξγόο -δελ έρεη αθόκα αλαθεξζεί- απηή ε ηξνπνινγία, αιιά θαηαιαβαίλεηε ηελ 

παξάλνηα. 

 

Απέξξηςε ε Βνπιή ηελ πξόηαζε Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΤΡΗΕΑ, ππνζρέζεθε ε 

Κπβέξλεζε όηη εληόο νιίγνπ ζα έξζεη ε ιύζε γηα ηα Ναππεγεία θαη έξρεηαη απηή ε 

ηξνπνινγία γηα λα πεξηζώζεη νηηδήπνηε αλ ζώδεηαη από ηελ εθπνίεζε ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ Ναππεγείσλ. Αίζρνο! Αίζρνο θαη ζιίςε! 

 

Δπηηέινπο, ε Κπβέξλεζε απηή δελ κπνξεί λα παίδεη κε ηελ παξαγσγηθή βάζε ηεο 

ρώξαο ζε ηόζν θξίζηκνπο ηνκείο.» 

 

 

ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ 
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