
 

 

 

 

 
 
                                                                  

ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 
 
 

ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ ΓΡΑΦΕΘΟΤ ΣΤΠΟΤ ΤΡΘΖΑ 
 

Η ζημερινή ανακοίνωζη ηοσ Τποσργείοσ Εθνικής Άμσνας ότι μόνο δεν απανηά με 
ζαθήνεια ζε κανένα από ηα 6 καίρια ερωηήμαηα ηοσ ΤΡΘΖΑ, αλλά δημιοσργεί νέες 

μεγαλύηερες ανηζστίες και μεγαλύηερα ερωηήμαηα 
 

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

«Η ζεκεξηλή απάληεζε ηεο Δηεύζπλζεο Ελεκέξωζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο όρη 
κόλν δελ απαληά ζηα έμη θαίξηα εξωηήκαηα πνπ έζεζε ν ΥΡΙΖΑ, αιιά πξνθαιεί θαη 
λέεο κεγαιύηεξεο αλεζπρίεο θαη κεγαιύηεξα εξωηήκαηα. Σπγθεθξηκέλα : 
 
1. Τν Υπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο αλαθέξεη όηη ην πνζό πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 
νινθιήξωζε ηωλ ππνβξπρίωλ είλαη δεζκεπκέλν ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ Υπνπξγείνπ. 
Ωζηόζν, δελ θάλεη ιόγν νύηε γηα ηα 102 εθαη. ΕΥΡΩ πνπ πιεξώζεθαλ γηα πξόζζεηα 
πιηθά πνπ δελ παξειήθζεζαλ πνηέ, νύηε γηα ηα 132,5 εθαη. ΕΥΡΩ πνπ πιεξώζεθαλ γηα 
δπν λέα ππνβξύρηα 214, ηωλ νπνίωλ ε θαηαζθεπή δελ μεθίλεζε πνηέ, νύηε θαη γηα άιια 
πνζά κε ηα νπνία δεκηώζεθε ην Ειιεληθό Δεκόζην. Πξνηίζεηαη ην Υπνπξγείν 
Εζληθήο Άκπλαο λα πξνρωξήζεη ζε θαηαβνιέο, αγλνώληαο ηα πνιιά εθαηνκκύξηα 
ΕΥΡΩ πνπ πιεξώζεθαλ ρωξίο αληίθξηζκα θαη «θξύβνληαο θάηω από ην ραιί» ηηο 
αζέκηηεο πξαθηηθέο ηεο HDW, πνπ δεκίωζαλ ην δεκόζην ζπκθέξνλ;  
 
2. Η αλαθνίλωζε ηεο Δηεύζπλζεο Ελεκέξωζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο ιέεη όηη ην 
Πνιεκηθό Ναπηηθό εγγπάηαη ηηο ζέζεηο απαζρόιεζεο ηωλ εξγαδνκέλωλ κέρξη ηέινπο ηωλ 
εξγαζηώλ ηωλ ππνβξπρίωλ, ρωξίο λα εμεγεί πωο αλαιακβάλεη απηό ην ξόιν θαη ρωξίο λα 
αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκό ηωλ εξγαδνκέλωλ, ην είδνο ηωλ εξγαζηαθώλ ζρέζεωλ θαη αλ 
ζπκπεξηιακβάλεη θαη απηνύο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ. Κπξίωο, όκωο, ε αλαθνίλωζε δελ ιέεη 
ηίπνηα γηα ηελ ηύρε ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηωλ Ναππεγείωλ κεηά ην πέξαο ηωλ εξγαζηώλ γηα 
ηα ππνβξύρηα. Δεζκεύεηαη ε Κπβέξλεζε όηη νη εξγαδόκελνη ηωλ Ναππεγείωλ 
θαξακαγθά δελ ζα απνιπζνύλ κεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ πξνγξάκκαηνο;  
 
ε θάζε πεξίπηωζε πεξηκέλνπκε λα καο δνζεί ην θείκελν ηεο ζπλαθζείζαο  
«πκθωλίαο» θαη λα ππάξμνπλ ζαθείο, ζπγθεθξηκέλεο, ηεθκεξηωκέλεο θαη 
εκπεξηζηαηωκέλεο απαληήζεηο ηελ Πέκπηε, ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπλεδξίαζε 
ηωλ αξκόδηωλ Επηηξνπώλ Άκπλαο θαη Εμνπιηζκώλ.» 
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