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ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΘΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΤΡΘΖΑ 
 

Η ρζεσηλή αλαθνίλωσε τνπ Τπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο κε τελ νπνία εμαγγέιιεταη 
ιύσε γηα τα ππνβξύρηα τνπ Πνιεκηθνύ Ναπτηθνύ, αυήλεη πνιιά αλαπάλτετα 

εξωτήκατα, τα νπνία δετνύλ άκεσεο θαη εκπεξηστατωκέλεο απαλτήσεηο 
 

 
«Γεθαηέζζεξα ρξόληα εγθιεκαηηθήο εκπινθήο κε δηαδνρηθέο Κπβεξλήζεηο ΠΑΟΚ θαη ΝΓ, 
δπν ρξόληα κλεκνληαθήο ζπγθπβέξλεζεο ηεο ρώξαο από ακαξά – Βεληδέιν κε ηα 
Ναππεγεία θαξακαγθά θιεηζηά θαη ηνπο εξγαδόκελνπο εγθισβηζκέλνπο θαη απιήξσηνπο, 
ελάκηζη ρξόλν κεηά ηελ ππόζρεζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ γηα ιύζε ζην πξόβιεκα κέρξη 31-
12-2012 θαη αθνύ έρεη πξνεγεζεί ε απνηπρία ηνπ «Δζληθνύ πληνληζηή» Νίθνπ 
Αλαζηαζόπνπινπ θαη ε απόξξηςε ηεο πξόηαζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ γηα ζύζηαζε Δμεηαζηηθήο 
Δπηηξνπήο, ε ζεκεξηλή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο γηα ηελ ππόζεζε 
ησλ ππνβξπρίσλ ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ ζα κπνξνύζε λα απνδεηρζεί έλα έζησ 
αξγνπνξεκέλν ζεηηθό βήκα, εθόζνλ θπζηθά εμαζθαιίδεη ηελ ρσξίο πξόζζεην θόζηνο 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ ζε δεζκεπηηθά νξηζκέλν ρξόλν παξάδνζε ησλ 
ππνβξπρίσλ θαη θπξίσο ηε βηώζηκε ιεηηνπξγία θαη αλαζπγθξόηεζε ζπλνιηθά ησλ 
Ναππεγείσλ θαξακαγθά κε πιήξεηο δξαζηεξηόηεηεο θαη κε ηελ πιήξε εμαζθάιηζε ησλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο. 
 
Δίλαη εύινγν λα αλαξσηηέηαη θαλείο εάλ έπξεπε λα πξνεγεζεί ε απνθαιππηηθή ηειεπηαία 
εκεξήζηα δηαηαγή ηνπ απεξρόκελνπ Τπαξρεγνύ ηόινπ Ναπάξρνπ ε.α. πύξνπ Κνληδάξε 
γηα λα επηζπεύζεη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ηελ αλαθνίλσζή ηνπ γηα ηα ππνβξύρηα. 
  
Όκσο, ε «ζπκθσλία» γηα ηα ππνβξύρηα πνπ εμαγγέιζεθε ζήκεξα κε δήισζε ηνπ Γ. 
Αβξακόπνπινπ ζπληζηά κλεκείν αζάθεηαο θαη ανξηζηίαο, γελλώληαο πειώξηα εξσηήκαηα, 
ζηα νπνία ε Πνιηηηθή θαη ηξαηησηηθή Ζγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο νθείιεη λα 
απαληήζεη κε ζαθήλεηα.  
 
πγθεθξηκέλα: 
 
1. Πνηνη είλαη νη ππεξγνιάβνη κε ηνπο νπνίνπο ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ζα ζπλερίζεη 
ηηο εξγαζίεο; Πξνηίζεηαη γηα κηα αθόκε θνξά ε Κπβέξλεζε λα δώζεη «ζπγρσξνράξηη» ζηηο 
αζέκηηεο πξαθηηθέο ηεο HDW, ρσξίο λα επηβάιεη θακία δηνηθεηηθή θύξσζε θαη κε πνηεο 
εγγπήζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε;  
2. Μέρξη ζήκεξα ην Διιεληθό Γεκόζην έρεη θαηαβάιεη 102 εθαη. ΔΤΡΩ γηα πξόζζεηα πιηθά, 
πνπ δελ παξειήθζεζαλ πνηέ, θαη ην 96% ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 



ΑΡΥΗΜΖΓΖ. Δγγπάηαη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο όηη ε ιύζε πνπ πξνηείλεη δελ ζα 
νδεγήζεη ζε πξόζζεην θόζηνο;  
3. Με πνηόλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα 
πόζν ρξνληθό δηάζηεκα, κε πνην ύςνο απνδνρώλ; Ση ζα γίλεη κε ηα νθεηιόκελα 
δεδνπιεπκέλα θαη πνην είλαη ην ζρέδην ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηνπο 160 εξγαδόκελνπο ηνπ 
Σξνραίνπ Τιηθνύ, ηνπο νπνίνπο κόιηο πξηλ ιίγεο κέξεο δηθαίσζε πιήξσο ειιεληθό 
δηθαζηήξην αλαγλσξίδνληαο όηη είλαη εξγαδόκελνη ησλ ΔΝΑΔ θαη επηβάιινληαο ζηα ζηειέρε 
ηεο εηαηξείαο (πέληε Γεξκαλνύο θαη έλαλ Έιιελα) πνηλέο θπιάθηζεο θαη ρξεκαηηθή πνηλή; 
4. Ση ζα γίλεη κε ηελ παξαγγειία ησλ δπν (2) λέσλ ππνβξπρίσλ ηύπνπ 214, γηα ηα νπνία 
έρνπλ θαηαβιεζεί 132,5 εθαη. ΔΤΡΩ ρσξίο θαλ έλαξμε εξγαζηώλ ελώ ην Πνιεκηθό Ναπηηθό 
έρεη επαλεηιεκκέλσο δηαηππώζεη ηελ άπνςε όηη είλαη αλαγθαία; Θα αθπξώζεη ην 
Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ηελ παξαγγειία απηή;  
5. Πξόζθαηα, ην Τπνπξγείν είρε αλαθνηλώζεη όηη ζα πξνβεί ζε θαηαινγηζκό ησλ 362 εθαη. 
ΔΤΡΩ, πνπ θαηαβιήζεθαλ κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο Βεληδέινπ, ζα θαηαζέζεη 
αληαγσγή ζην Γηεζλέο Γηαηηεηηθό Γηθαζηήξην θαη ζα ζέζεη ηα Ναππεγεία θαξακαγθά ζε 
θαζεζηώο εηδηθήο εθθαζάξηζεο κε αβέβαην κέιινλ γηα ηα Ναππεγεία θαη ηνπο 
εξγαδόκελνπο. Δμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη ζρεδηαζκνί;  
6. Σειηθά, πνην ζα είλαη ην κέιινλ ησλ Ναππεγείσλ θαξακαγθά; 
  
ε απηά, αιιά θαη ζε άιια εξσηήκαηα, αλακέλνπκε πιήξεηο, εκπεξηζηαησκέλεο θαη 
ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο ζηε Βνπιή. Σαπηόρξνλα, όκσο, γηα κηα αθόκα θνξά, 
επηζεκαίλνπκε όηη παξακέλεη δηαξθώο επίθαηξε ε απαίηεζε θάζε έλνρνο γη’ απηό ην 
δηαξθέο έγθιεκα λα ηεζεί ελώπηνλ ηνπ λόκνπ. Ζ επηδίσμε κηαο ιύζεο όρη απνζπαζκαηηθήο 
αιιά ζπλνιηθήο γηα ηε ιεηηνπξγία, πξνο όθεινο ηνπ δεκνζίνπ, ησλ Ναππεγείσλ 
θαξακαγθά είλαη απόιπηα αλαγθαία αιιά δελ απαιιάζζεη θαλέλαλ από ηηο επζύλεο ηνπ.» 
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