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Δπίζθευε αληηπροζφπείας ηοσ ΤΡΙΕΑ  
ζηελ Αλαπιερφηή Τποσργό Δζληθής Άκσλας θ. Φφηεηλή Γελλεκαηά 

 
 

Σελ Αλαπιερφηή Τποσργό Δζληθής Άκσλας θ. Φφηεηλή Γελλεκαηά 
επηζθέθηεθαλ ρηεο (7/7/2014) νη βοσιεσηές ηοσ ΤΡΙΕΑ θαη κέιε ηες Δπηηροπής 
Διέγτοσ Κσβερλεηηθού Έργοσ ζε ζέκαηα αρκοδηόηεηας ηοσ Τποσργείοσ 
Δζληθής Άκσλας Γηώργος Βαρεκέλος θαη Διέλε Ασιφλίηοσ.  
 
Οη βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ δήηεζαλ από ηελ Αλαπιεξωηή Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο 
λα ηνπο παξαδώζεη α. ην ζρέδην αλαδηάξζξωζεο ηωλ ΔΑ ΑΒΔΔ πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ Αηηνινγηθή Έθζεζε ηεο κε αξηζκό 1106/139/22.1.2014 ηξνπνινγίαο, β. ην 
ζρέδην πνπ παξνπζίαζε ε Κπβέξλεζε ζηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Δπξωπαϊθήο 
Δπηηξνπήο, ηεο Δπξωπαϊθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ 
Σακείνπ γηα ηα ΔΑ ΑΒΔΔ, γ. ην ζρέδην πνπ ηειηθά εγθξίζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 
Δurogroup ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη δ. ηελ κειέηε βηωζηκόηεηαο ζηελ νπνία 
ζηεξίρζεθε ε ηξνπνινγία.  
 
Ζ Αλαπιεξωηήο Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο θ. Φωηεηλή Γελλεκαηά επηθαιέζηεθε 
ιόγοσς ζηραηηφηηθού απορρήηοσ θαη δελ παρέδφζε ζηοσς βοσιεσηές ηοσ 
ΤΡΙΕΑ ηα ζσγθεθρηκέλα έγγραθα, παξά ην γεγνλόο όηη έτεη θαηαζηήζεη ηο 
περηετόκελό ηοσς γλφζηό ζε ζηειέρε  ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο, ηεο 
Δπξωπαϊθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ θαη ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Οκίινπ ηωλ Διιεληθώλ Ακπληηθώλ πζηεκάηωλ (ΔΑ 
ΑΒΔΔ). 
 
Ζ Αλαπιεξωηήο Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο ελεκέξωζε ηνπο βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ 
όηη ε Κσβέρλεζε έτεη αποθαζίζεη ηο θιείζηκο ηοσ εργοζηαζίοσ ηες Μάλδρας 
θαη ηε κεηεγθαηάζηαζε ηοσ εργοζηαζίοσ ηες Διεσζίλας ζηο Λαύρηο.  
 
Ζ ζπλερηδόκελε άξλεζε ηεο θ. Αλαπιεξωηνύ Τπνπξγνύ Δζληθήο Άκπλαο λα 
ελεκεξώζεη πιήξωο ηε Βνπιή γηα ηνπο θπβεξλεηηθνύο ζρεδηαζκνύο ζρεηηθά κε ηνλ 
Όκηιν ηωλ Διιεληθώλ Ακπληηθώλ πζηεκάηωλ (ΔΑ ΑΒΔΔ), ν νπνίνο απνηειεί 
παραγφγηθό ζύλοιο ζηραηεγηθής ζεκαζίας γηα ηελ άκσλα ηες τώρας θαη ηελ 
εθοδηαζηηθή επάρθεηα ηφλ Δλόπιφλ Γσλάκεφλ, γελλά αλαπάληεηα 
ερφηήκαηα θαίρηας ζεκαζίας :  
 
1. Πνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηωλ ΔΑ ΑΒΔΔ ζα παξακείλνπλ ππό δεκόζην έιεγρν 
κεηά ηελ ζρεδηαδόκελε δηάζπαζε ηεο εηαηξείαο;  
 



 

 

2. Πνηεο ζα είλαη νη επηπηώζεηο ηεο δηάζπαζεο ζηελ παξαγωγηθή ηθαλόηεηα ηεο 
εηαηξείαο;  
 
3. Πνηεο ζα είλαη νη επηπηώζεηο ηνπ θιεηζίκαηνο ηωλ εξγνζηαζίωλ ηεο Μάλδξαο θαη 
ηεο Διεπζίλαο ζηνπο εξγαδόκελνπο; 
 
4. Πνηνη είλαη νη θπβεξλεηηθνί ζρεδηαζκνί γηα ηελ παξαγωγηθή δξαζηεξηόηεηα ηωλ 
ΔΑ ΑΒΔΔ ζην πεδίν ηεο παξαγωγήο ππξνκαρηθώλ θαη νπιηθώλ ζπζηεκάηωλ θαη 
ηελ ζεκαληηθή ηερλνγλωζία ηεο εηαηξείαο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν;  
 
5. Δγγπάηαη ε Κπβέξλεζε ηελ απαζρόιεζε ηωλ εξγαδνκέλωλ κε βάζε παξαγωγηθά 
θξηηήξηα  θαη καθξπά από πξαθηηθέο, πνπ εγθαζίδξπζαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα 
θόκκαηα ηεο ζεκεξηλήο Κπβέξλεζεο ζηα ΔΑ ΑΒΔΔ, νδεγώληαο ηα ζην ζεκεξηλό 
αδηέμνδν;  
 
Ο ΤΡΙΕΑ επαλαιακβάλεη όηη δελ ζσλαηλεί ζηο ησθιό θιείζηκο παραγφγηθώλ 
κολάδφλ θαη ζηελ αηεθκερίφηε αηθλίδηα δηαθοπή παραγφγηθώλ 
δραζηερηοηήηφλ θαη δελ ζσκβηβάδεηαη κε ζτέδηα θαη ζσκθφλίες ποσ γίλοληαη 
ελ αγλοία ηες Βοσιής.  
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