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“Ανοίγει και πάλι η μεγαλύτερη Ελληνική Βιομηχανία 
Κλωστοϋφαντουργίας, η ΠΕΙΡΑΪΚΗ - ΠΑΤΡΑΪΚΗ, και γίνεται κυψέλη εργασίας , 
για 1.150 εργαζόμενους στην Πάτρα, τη Χαλκίδα και την Αθήνα”, τόνισε σ' 
Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κ. Χρηστός 
Ροκόφυλλος στη σημερινή συνέντευξη τύπου σχετικά με τη μεταβίβαση των 
περιουσιακών στοιχείων της γνωστής Εταιρίας.

Ο κ. Ροκόφυλλος ανακοίνωσε ότι το Δ.Σ. τού ΟΑΕ, κατά τη σημερινή 
του συνεδρίαση, αποφάσισε την κατακύρωση των εργοστασίων Πάτρας, 
Χαλκίδας και των αποθηκών Βαρυμπόμπης και Ασπροπύργου, με τα 
αποθέματά τους, στην πλειοδότρια “Κλωστοϋφαντουργία Ευρυτανίας” ΑΒΕΕ 
(η οποία θα συστήσει νέα Ανώνυμη Εταιρία μετοχικού κεφαλαίου 2,5 δισ. δρχ. 
με συμμετοχή του Ομίλου ΟίΑΥΑΝ της Σαουδικής Αραβίας, του Ομίλου 
Βερνίκου και άλλων επενδυτών).

1. Οι βασικοί όροι με τους οποίους έγινε δεκτή η προσφορά της 
πλειοδότριας είναι οι ακόλουθοι:

• Οι συνολικές θέσεις εργασίας που εξασφαλίζονται ως υποχρεωτικό 
ελάχιστο όριο για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής γΊα τη 
λειτουργία της επιχείρησης πενταετίας, ανέογονται σε 1.150. εκ των οποίων 
οι 400 μέσα σε 3 μήνες και οι υπόλοιπες μέσα σε 12 μήνες, από την 
υπογραφή του συμβολαίου.

• Το συνολικό τίυημα ανέρχεται στογπόσό των 6.8 δισ. δργ. (6.650 εκ. συν 
150 εκ. για ειδικό μέρος των απδόεμάτων), με προκαταβολή 1 δισ. κατά 
την υπογραφή του συμβολαίου και με αποπληρωμή των υπολοίπων σε 6 
δόσεις συνολικής διάρκειας 6,5 ετών, με το εκάστοτε ισχύαν επιτόκιο των 
εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

• Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις: ύψους 
τουλάγιστον 4 δισ. δργ.

2. Διασφαλίσεις για την εκπλήρωση των συμβατικών όρων:
W

Εγγυητική επιστολή Τοαπέζης νια ποσό 2 δισ. δογ. για την τήρηση όλων 
των όρων της σύμβασης. ...

• Απαγόρευση εκποιήσεως των ακινήτων και των εμπεπηγμένων 
μηχανημάτων μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος και πέραν απ’ αυτή, 
μέχρι την εξάντληση της πενταετίας και την εκπλήρωση όλων των άλλων 
συμβατικών όρων (επενδύσεις, θέσεις εργασίας, κ.λ.π.).

• Πρώτη υποθήκη σε όλα τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα και τα εμπεπηγμένα 
μηχανήματα.



• Ποινική ρήτρα ίση προς τις τυχόν μη πραγματοποιηθησόμενες επενδύσεις, 
καθώς και 200.000 δρχ. για κάθε μήνα ενδεχόμενης καθυστέρησης στην 
κάλυψή καθεμιάς από τις εξασφαλιζόμενες θέσεις εργασίας.

'
3. Εκτός από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία, το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε. 
αποφάσισε την κατακύρωση επιμέρους παγίων στοιχείων της Π - Π 
Βιομηχανία Βάμβακος (οικόπεδα, αστικά ακίνητα) στην πλειοδότρια Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος με συνολικό τίμημα κατακύρωσης 142 εκ. δρχ., ενώ 
παράλληλα για άλλα ακίνητα της HOLDING που δε'/ υπήρχαν ικανοποιητικές 
προσφορές, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

4. “Καταβλήθηκε κάθε ανθρωπίνους δυνατή προσπάθεια ώστε, παρά τα 
πολυποίκιλα εμπόδια, ο διαγωνισμός να αχθεί σε αίσιο πέρας και να 
διασφαλισθουν με τον πιό αποτελεσματικό τρόπο τα συμφωνηθέντα, για το 
συμφέρον των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και της Εθνικής 
Οικονομίας", πρόσθεσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας.

5. Μια απλή σύγκριση: Ο κ. Ροκόφυλλος υπενθύμισε τις ανεπιτυχείς 
προσπάθειες μεταβίβασης κατά το πρόσφατο παρελθόν (επί Ν.Δ.) και 
συγκεκριμένα τους δύο άκαρπους προηγούμενους διαγωνισμούς του 1992 
στους οποίους η μοναδική προσφορά που είχε κατατεθεί ήταν της Ε.Τ.Ε. και 
προέβλεπε συνολικό τίμημα 3,3 δισ._ δρχ. για τα περιουσιακά στοιχεία των 
παραγράφων 1 και 3, χωρίς να εγγυάται θέσεις εργασίας και χωρίς να 
διασφαλίζει στο ελάχιστο τη λειτουργία της επιχείρησης.

6. Ο κ. Ροκόφυλλος επεσήμανε ότι. με τα παραπάνω δεδομένα
επιβραβεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο' η προσπάθεια της Κυβέρνησης για
την αναστροφή της αποβιομηχάνισης· της χώρας και την εξυγίανση της
οικονομίας μέσω της αποκρατικοποίησης που έχει αποκλειστικό στόχο την
ανάπτυξη και σταθερό γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία και τις απολύτως
διαφανείς διαδικασίες. · ·
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7. Τελειώνοντας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας ευχήθηκε στους 
επενδυτές καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της επαναλειτουργίας της · 
ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ - ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ και ευχαρίστησε την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΪΑΣ για 
την ουσιαστική συμβολή της στην ευόδωση της όλης προσπάθειας για τη . 
σωτηρία της μεγαλύτερης Ελληνικής Κλωστοϋφαντουργικής Βιομηχανίας, και .. . 
την εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού θέσεων εργασίας. 
Παράλληλα ο κ. Ροκόφυλλος ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συμμετείχαν: 
στο διαγωνισμό και ιδιαίτερα τους κυρίους Σακαλίδη και Ζερίτη που με την 
ουσιαστική τους συμμετοχή συνέβαλαν αποφασιστικά στην αναβάθμιση των * 
όρων του διαγωνισμού.


